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 معونة الظالمين

 مقدمه -1
 كه هست نجايا در هم المدح ستحقي ال من مدح. است ظالم به كمكو  نيالظالم ةمعون بحث ميكنيم شروع كه يبحث
 در و است بوده مطرح مديق از كه است يمباحث از نيالظالم ةمعون. ميكنيم مطرح يبعد بحث ليذ در را آن احتماالً

 كه است يارتباط جهت از محرمه مكاسب در آن طرح .است شده مطرح ظالم به كمك بحث مفصل طور به هم اتيروا
 جائر و ظالم يهاحكومت و ظالم به كمك در افراد اشتغال و درآمد موارد از يليخ در چون ،است كرده دايپ تكسب با

 و ظالم به كمك لهيوس به تكسب كه جهت نيا از. جائر و ظالم اشخاص چه جائر و ظالم يهاحكومت چه ،است بوده
 نيا در يمناسب ابواب فقه در چون گريد طرف از. است شده انيب محرمه مكاسب در بحث نيا است داشته رواج جائر
  .است شده مطرح مكاسب در بحث اصل استطراداً  است نبوده باب

 نيا مانند يمباحث است شده موجب فقه در ابواب از يبعض وجود عدم ضعف شد عرض مكرر كه طور همان
 قمار و غنا و تهمت و بتيغ و كذب مثل يمباحث. شود مطرح فقه گريد ابواب در اناًياح و محرمه مكاسب در استطراداً

 .دارد يفقه مبسوط بحث يجا هانيا همه تكسب از نظرقطع با اال و بود شده مطرح تكسب ثيح از كه بود يمباحث همه
 ،دهد جواب را موجود فقه ياستطراد مباحث كه شود ريزيپايه فقه در ديجد باب چند ديبا ميكرد عرض نيهم يبرا
 و ديجد موضوعات و است نبوده فقه در كه ديجد مسائل يسر كي ،است مسئله دو به ناظر يفقه باابو در توسعه يعني

 مسائل به كه است يابواب دوم قسم ،شود ريزيپايه هاآن به پاسخ يبرا يديجد باابو ديبا كه است مستحدثه مسائل
  .است شده بحث فقه يجاها يبعض در استطراداً و است داشته وجود ميقد كه يمسائل همان ،پردازدينم هم ديجد

 چون يمنته ،دارد يفقه بحث يجا نفسه حد يف هانيا كه است آن امثال و غنا و بتيغ بحث مثل هم نيالظالم ةمعون
 محرمه مكاسب در استطراداً  و مرتبط مباحث تناسب به است نبوده هانيا يبرا يمعد باب و است نشده بحث ييجا

 بحث ريتعاب نيا از كدام هر كه ظالم به ككم و ظلم به كمك .است نيالظالم ةمعون موارد نيا از يكي. است شده بحث
  .است شده بحث نجايا در تكسب تناسب به نيالظالم ةمعون بحث كه بود مطلب كي نيا .دارد را خود

 ياتيروا و اخبار و است بوده قدما كتب در كه است يمباحث از نيالظالم ةمعون بحث كه است نيا هم گريد نكته
 در اول صدر همان از و نياقدم كتب در شود مطرح اتيروا و اخبار در كه يموضوع معموالً. اندشده بحث نيا متعرض

 .است ليقب همان از هم نيا ،هست اشاره و توجه آن به يفقه كتب
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  نيالظالم ةمعونگزارشي اجمالي از نظر شيخ انصاري در  -2
 بحث ليتفاص وارد بعد و كنميم عرض اندكرده مطرح نجايا در خيش مرحوم كه آنچه از يكل گزارش كي ابتدا

 .است فرض سه ،اندكرده مطرح ظلم به كمك و ظالم به كمك خصوص در مكاسب در خيش مرحوم كه آنچه. ميشويم

 قسم اول معونة الظالمين
 و كند غصب را يوالما ،بكشد را يكسان بخواهد ،شود كمك او ظلم در ظالم به كه است نيا ظالم به كمك اول قسم 

 نيا. است قسم كي الظلم يعل ةاعان پس. است ظلم بر اعانه نيا ،شود كمك او به مظالم همان در ،شود يمظالم مرتكب
 انواع از يكي ،دارد ياقسام گناه به كمك و اثم بر ةاعان قاعده. است اثم بر اعانه قاعده اقسام از قسم كي واقع در

 است اثم بر ةاعان قاعده يبرا مصداق كه است قسم كي نيا. كنديم متوجه يگريد به يظالم كه است يظلم هم گناهان
 خواهديم نيمؤمن با جنگ به مثالً. كنديم ظالم كه يظلم همان در است ظالم با يهمراه). ميريبپذ را قاعده آن اگر(

 نيا. كند كمك او به گرانيد اموال غصب در مثالً . كند كمك او به همان در و برود گناهان يب كشتن اي جنگ به ،برود
 .است حرام او ظلم در ظالم هاعان كه معتقدند آن به نيقيفر و است فقها اتفاق مورد قسم نيا. است حرام مسلم ،قسم

  نظر مشهور
 كه اندكرده قبول را قاعده آن و داننديم حرام را اثم بر هاعان قاعده دسته كي .هستند دسته دو نجايا در فقها يمنته

 به را اثم بر ةاعان كه يكس. داننديم حرام را گناه مطلق و اثم بر اعانه كه است نيهم هم مشهور. ةمحرم االثم يعل ةاعان
 نيا ،مشهور يكل نگاه از .است يكل قاعده آن در داخل هم نيا است اثم قيمصاد ابرز از هم ظلم بداند حرام مطلق طور
 نظر نيبنابرا. دارد وجود هم ژهيو و مؤكد ادله كي ظلم بر اعانه در يمنته ،داننديم حرام اثم بر اعانه قاعده اساس بر را

 اعانه نكهيا يبرا ،دارد وجود مؤكد حرمت ظلم بر اعانه در كه شوديم گفته ميكرد تيتقو را نيهم قبالً هم ما كه مشهور
 صاخ ادله ،عامه ادله و عامه قانون آن بر عالوه .است آن مصداق كي هم نيا ،است حرام گناه مطلق به كمك و اثم بر
 بر نهااع كه اثم عام عنوان يكي ،عنوان دو با است مؤكد حرمت نجايا در مشهور نظر. شوديم مالحظه كه دارد وجود هم
 .است شده وارد ظلم بر اعانه در كه خاص ادله هم يكي و است ظلم بر منطبق و است حرام آن

  نظر غير مشهور
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 نيا. است )همايعل يتعال اهللا رضوان( يزيتبر مرحوم و ييخو مرحوم نظر كه دارد وجود هم يمشهور ريغ نظر اما
 مقابل نظر .بودند مطلق طور به اثم بر اعانه حرمت عدم به قائل مشهور مقابل در گريد بزرگان از يمعدود و بزرگان
 قبول يكل قاعده عنوان به يكس را قاعده آن اگر. ندارد قبول يكل قاعده كي عنوان به را اثم بر نهااع قاعده مشهور
 كه يخاص ادله خاطر به را ظلم بر اعانه هم هانيا يمنته ،ستين حرام ظالم به كمك اثم بر اعانه عنوان به باشد نداشته
 قيمصاد از يبعض ميكرد عرض ميكرديم بحث را اثم بر اعانه قاعده يوقت باشد ادتاني اگر .داننديم حرام دارد وجود

 از ،آن قيمصاد از يبعض اال و بود يكل بحث آنجا. است ظلم بر اعانه هاآن از يكي كه دارد خاص ليدل اثم بر نهااع
 ،كننديم ينف را اثم بر اعانه قاعده و دارند را دوم نظر كه هم يكسان لذا و است خاص ميتحر مورد ظلم بر اعانه جمله
 ادله به توجه با را ظلم بر اعانه ييخو يآقا و يزيتبر يآقا مثل. اندرفتهيپذ را حرمت خاص و ژهيو طور به نجايا در

 نيا. ستين نجايا اثم بر اعانه مطلق عام عنوان و دارد وجود عنوان كي فقط نجايا .داننديم حرام هست نجايا كه يخاص
 .باشديم او ظلم در ظالم به كمك اول قسم در كه بود اول قسم

  قسم دوم معونة الظالمين
 ايگونه به است ظالم اعانه ،كننديم بحث و كننديم رفتار منوال نيهم به بزرگان غالب و خيش مرحوم كه دوم قسم

 كمك او به يطور يول نشود كمك او به دهديم انجام كه يظلم و گناه در است ممكن .شود ظالم شوكت تيتقو كه
 ظلم عمل در دهديم انجام كه يكار خصوصِ . شوديم ظالم گروه شوكت بردن باال و ظالم تيتقو عواق در كه شود

 و جاه نكهيا در است مؤثر شخص عمل يعني. شوديم او شوكت تيتقو موجب كه كنديم يهمكار او با ينوع اما ستين
 يول رودينم كار به ظلم در ميمستق كه دهديم انجام ييهاكمك نقل و حمل يكارها در مثالً. كند دايپ شوكت و جالل
 با ميمستق يربط دوم قسم نيا. شوديم يقو او قدرت هايپايه و كنديم دايپ جبروت جالل و شوكت او كمك با ظالم
 نيا غيرمستقيم صورت به هم اثم بر اعانه مييبگو است ممكن نكهيا ضمن ،دارد وجود ادله يول ندارد اثم بر اعانه قاعده

 به و شوديم او شتريب جسارت و جرئت موجب شوديم افزوده كه او شوكت و جالل نكهيا يبرا. شوديم شامل را
 ينحو به او جبروت و جالل يول ستين ليدخ ظالم ظلم در ميمستق طور به نكهيا ولو است ليدخ هم او ظلم در ينحو
 اثم بر اعانه ديبگو يكس اگر مخصوصاً  .هست نجايا در كه است يقسم هم نيا. شوديم او يمعاص و گناهان هيپا و مبنا
 هم اثم بر اعانه قاعده مشمول اگر يول ،شوديم هم آن مشمول نجايا وقت نآ ،است حرام هم غيرمستقيم ظلم بر اعانه اي

 نيا ،شود تيتقو او قدرت هايپايه و جبروت و لجال شود افزوده ظالم شوكت كه كند يكار يكس نكهيا اصل ،نشود
 به او ظلم در ظالم به كمك نكهيا ولو. است اتفاق مورد هم مطلب نيا .ميخوانيم بعد را نآ اتيروا كه دارد ادله خود
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 و جالل موجب كمك نيا يول ،است او متعارف و يعاد يكارها و است ظلم ريغ در او به كمك اما ستين ميمستق طور
 .است حرام حتماً و ستين اختالف محل نديفرمايم خيش مرحوم كه يدوم قسم .شوديم او شوكت تيتقو و جبروت

  الظالمين قسم سوم معونة
 او جالل و شوكت تيتقو موجب هن و است او ظلم در نه كه يكمك اما شوديم ظالم به كمك كه است نيا سوم قسم

 او به را يزيچ اي بكند يديخر نكهيا در ،است يجزئ يليخ گر معامله مثالً  ،شوديم او قدرت هايپايه تيتقو و
 را ظالم لباس و مسكن يازهاين مثالً  و كنديم معامله كه است يمعمول آدم كي مثالً . كنديم كمك ظالم به فروشديم

 نه و است او ظلم عمل در كمك نه كنديم كمك او به ،دارد تعامل او با متعارف و يعاد امور كي در كه كنديم نيتأم
 . است حالل هم اعمال نآ كه دهديم كمك او روزمره و يعاد يكارها ،است او جالل و شوكت تيتقو در كمك

. رديپذينم را است شده وارد كه ياطالقات از يبعض ينحو به و ندارد اشكال قسم نيا كه ديفرمايم خيش مرحوم
 و روزمره يازهاين در ديگويم و كنديم حمل دو و اول قسم بر را است اطالق يدارا كه ياادله از يبعض و اطالقات
 كه نديفرمايم را نيهم عمدتاً بعد به خيش زمان از هم گرانيد. ندارد اشكال او مظالم و محرم يازهاين در نه او حالل
 كه ايادله و ندارد وجود يمطلقات اصالً كه نديگويم يبعض .است بحث محل ،ليدل و وجه چه با. ستين حرام سوم قسم

 حرام نشود تيتقو او جالل و شوكت كه ييجا در و حالل و مباح امور در يحت ظالم به كمك ديبگو مطلقبه صورت 
 .دارد انصراف يول دارد وجود اطالقات كه نديگويم يبعض. ندارد يداللت اي ستين تام آن سند اي ،ندارد وجود است
 را اطالق انعقاد يجلو كه دارد وجود نجايا يقطع رهيس يول ندارد هم انصراف ،دارد وجود اطالقات نديگويم هم يبعض
 موجب نكهيا بدون او زيجا و حالل يكارها در يشخص اي گروه اي فرد به شوديم كه است نيا بر هيقطع رهيس ،رديگيم

 . كرد كمك شود او شوكت و جالل تيتقو
 عمل در ظالم به كمك .است ياصل قسم سه ،است بوده مكاسب در كه است نيا از شيب آن اقسام تهبال كه هينظر نيا
 را او قدرت هايپايه كه ياگونه به ظالم به كمك ،دوم. است حرام نديگويم همه را قسم نيا ،است اول قسم او ظلم
 در نكهيا يبرا ،است حرام هم قسم نيا ،باشد ظلم امر ريغ در ولو ببرد باال را او اقتدار و عظمت و شوكت و كند تيتقو
 تيتقو كه ياگونه به شود كمك مباح عمل در ظالم به كه است نيا سوم قسم. دارد هم ادله و است مؤثر ظالم ظلم

 نيا نآ اشكال عدم علت يمنته ،ندارد اشكال كه دارد يمشهور اي اجماع حالت باًيتقر هم قسم نيا ،نشود او شوكت
 . رديگيم را اطالق انعقاد يجلو هيقطع رهيس باشد ياطالقات اگر اي ندارد وجود ياطالقات شوديم گفته اي كه است
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 تيتقو هم گرانيد را هينظر نيا باًيتقر و بود؛ است آمده مكاسب در كه آنچه از موجز و مختصر يگزارش نيا
 كه ياتيآ و اتيروا و ادله ابتدا. اندرفتهيپذ را ميتقس و مسلك نيهم هم گرانيد و امام مرحوم و ييخو مرحوم. اندكرده
 بحث اصل مستندات ابتدا. ميكنيم يبررس را هاآن كي به كي بعد و ميكنيم مرور را است گرفته قرار تمسك مورد
 آن به بعد است نشده تمام من تأمل چون را اتيآ بخش. ميكنيم مرور را دو و چهل باب اتيروا ابتدا. شوديم مرور

  .ميپردازيم

 ادله روايي بحث معونة الظالم -3
 تَحْرِيمِ َمعُونَةِ الظَّاِلمِينَ بَابُ  .است آمده دو و چهل باب به كتسبي ما ابواب ةالتجار كتاب در ظالم به كمك اتيروا

. است حرام بخورد جوهر به هاآن قلم كه يااندازه به ولو نيظالم معونه وَ لَوْ بَِمدَّةِ قََلمٍ وَ طَلَبِ مَا ِفي أَيْدِيهِْم مَِن الظُّلْم.
 بعامن در كه ياتيروا عمده. دارد عنوان نيهم با يباب هم يكاف. هست هم مستدرك در عنوان نيهم .است باب عنوان نيا

 مينيبب و ميشويم بحث وارد بعد و ميدار اتياور بر يمرور ابتدا. است شده معج مستدرك و وسائل در است بوده يقبل
 .ستين تمام اي است تمام دارند خيش مرحوم كه يشاتيفرما كه

  روايت اول
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحَْمدَ بْنِ مُحَمَّدِ ْبنِ ِعيسَى وَ َعْن مُحَمَّدُ بُْن يَْعقُوبَ « است. دو و چهل باب در اول تيروا

َعنْ عَِليِّ ْبنِ الْحُسَيِْن ع ِفي  عَِليِّ بْنِ إِبَْراهِيمَ عَنْ َأبِيهِ َجمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بِْن مَحْبُوٍب َعنْ مَاِلِك بْنِ عَطِيََّة عَنْ َأبِي حَمْزَةَ
: إِ  هر يعني، َو عَنْ َعلِيِّ بِْن ِإْبرَاِهيَم عَنْ أَبِيِه جَمِيعاً  است سند دو .١»نيَّاكُْم وَ صُحْبَةَ اْلعَاصِينَ وَ مَعُوَنةَ الظَّالِمِيحَدِيثٍ قَالَ

 از حضرت. الْحَُسْينِ ع عَنِ الْحَسَنِ بِْن مَحُْبوبٍ عَنْ مَاِلِك بْنِ َعِطيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَِليِّ بْنِ ،رسديم نجايا به سند دو
  .است معتبر سند نظر از تيروا نيا. است داشته حذر بر ظالم به كمك و گناهكاران با رفاقت و ينينشهم
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 بررسي داللت روايت
إِيَّاكُْم َو  .دارد حرمت در ظهور تيروا كه است نيا نكته كي .است واضح است تيروا در كه ينكات داللت نظر از

 ،نيالظالم ةمعون .دارد يخوب اطالق تيروا كه است نيا دوم نكته. كنديم حرمت بر داللت و است ينه ،الْعَاصِينَصُحْبَةَ 
 كمك ظالم به نكهيا البته .دينكن كمك ظالم به كه است نيا آن مفاد .ندارد اقتدار و شوكت آن به يكار ،ظالمان به كمك
 ظلم در ظالم به كمك به نكهيا اي باشد ظلم ريغ در چه و ظلم در چه ظالم به كمك نوع هر داشته باشد و اطالق دينكن

 باشد ظالم به كمك كه يعمل. هست كمك تيروا در ميتحر محور پس. ميبپرداز آن به ديبا كه است يبحث ،دارد انصراف
  .است سؤال محل نيا. باشد او ظلم در كمك اي يزندگ شئون و ابعاد همه در مطلق صورت به چه

 او به كمك باشد ظالم كه يكس ديگويم بلكه ظلمه يف الظالم ةمعون است نگفته ،دارد ياطالق كي نيا ابتدائاً  البته
 نكهيا از است اعم و نباشد اي باشد او ظلم در ككم نكهيا از است اعم كه است تيروا نيا در ياهياول اطالق. است حرام
 در آن ريغ در اي كنديم كمك ستم كار در او به ،دارد اطالق ثيح دو هر از ،نباشد اي باشد او جالل و شوكت تيتقو
 طور نيا كه يكمك چه و كند تيتقو را او جبروت و جالل چه كنديم كمك رگيد جهت از ،دهديم انجام كه يحالل كار
 اطالق جهت دو هر از ثالثاً  و است اعانه بر متمركز اًيثان ،دارد حرمت بر داللت تيروا نيا اوالً لذا ؛باشد نداشته يريتأث

 نكهيا اي شود او جبروت و جالل و شوكت و اقتدار موجب نكهيا هم و باشد ظلمه ريغ يف اي ظلمه يف نكهيا هم ،دارد
 .نباشد يزيچ نيچن

 نيغاصب يعن، يباشد مقصود خاص ظالم يعني ،تيوال نيغاصب يعني ،اندداده يعضب كه ياحتمال نيالظالم ةمعون در
 ،است نيا هم اتيروا از يليخ قيمصاد البته كه باشد مقصود نيا ندارد ييوال تيمشروع كه يجور هادستگ و تيوال
 در اطالق تيروا ظاهر .دارد اطالق ،ظاهر حال هر به و ميبدان نيا به منصرف را اتيروا ما كه ندارد وجود يوجه يول

 اي بكند شوكت تيتقو نكهيا ثيح از ظالم معونه هم و است ظلم ريغ در اي ظلم در ظالم معونه و است الظالم ةمعون
 را نيا قرآن در و هست هم نفس به ظالم قرآن در گرچه است يالناس حق ظلم نجايا در منظور( .نكند شوكت تيتقو
 . )مييگويم بعد

 در معونه نكهيا دو نباشد اي باشد ظالم شوكت گر تيتقو معونه ،معونه .دارد اطالق تيروا جهت سه هر از نيبنابرا
 مانند يخاص مقوله در ظالم و است منظور ظالم مطلق نجايا نكهيا سوم ،باشد حرام چه باشد حالل چه ،باشد يزيچ هر

 ظلم به ملكه شكل به باشد ظلم به متلبس كه يكس ظالم ايآ كه هست هم يگريد سؤال البته. ستين منظور تيوال غصب
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 كه يظالم نكهاي اي است كرده پا بر را يجور حكومت اي و است راهزن مثالً ،است ستمگر كه است نيا كارش مثالً اي
 ، كه بايد بحث شود.شوديم شامل هم را آن ،شود ظلم به متلبس هم ةلمر ولو

  روايت دوم
: الْعَامِلُ بِالظُّلِْم طَلْحَةَ ْبنِ زَيْدٍ عَْن  َو عَنُْه عَنْ أَحَْمَد بْنِ مُحَمٍَّد عَْن مُحَمَِّد بْنِ سِنَاٍن عَن« دوم تيروا َأبِي َعبِْد اللَِّه ع قَالَ

 كه دارد سنان بن محمد سند نظر از و است شده نقل يكاف از هم تيروا نيا .٢»وَ الُْمعِينُ لَُه وَ الرَّاضِي بِهِ شَُرَكاءُ َثلَاثَتُُهمْ
 .ستين ضعف از يخال تيروا لذا و ميرفتينپذ را سنان بن محمد مجموع در ما و دارد وجود يجد يليخ اختالف او در

  بررسي داللت روايت
 ظلم به يراض و ظالم نيمع و ظلم به عمل ديگويم نجايا .دارد نيمع عنوان كه است قبل تيوار هيشب داللت نظر از
. دارد اطالق ظالم نيمع. شد خواهد مطرح يبعد مباحث ليذ در ظلم به رغبت و رضا كه هستند كيشر ظلم در همه
 .هستند ظالم كيشر هم يبعد نفر دو نيا ديگويم چون دارد حرمت در ظهور تيروا كه است نيا داللت در اول نكته
 هم نجايا كه است نيا مدو نكته .است تمام نيا در حرمت بر داللت لذا و شوديم حرام هم نيا ،است حرام قطعاً  هك ظلم
 اي باشد شوكت تيتقو موجب اعانه نكهيا ثيح از دارد تيموضوع خودش اعانه .است آمده اعانه عنوان يقبل مثل

 ظهور يكم ديشا ،ستين اي است ظلم در هاعان كه يعدبُ جهت در شوديم گفته كه ظالم نيمع تيروا نيا در البته .نباشد
 .باشد شتريب ظلم بر اعانه در

  روايت سوم
: قَاَل وَ عَْن عِدَّةٍ مِْن أَصْحَاِبنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ « سوم تيروا زِيَادٍ عَنْ َعلِيِّ ْبنِ َأسْبَاٍط عَنْ مُحَمَّدِ بِْن عَُذافِرٍ َعنْ َأِبيهِ قَالَ

فَوََجَم  فَمَا حَالُكَ إِذَا نُودِيَ بِكَ فِي َأعَْوانِ الظَّلَمَةِ قَالَ -يَا عُذَافِرُ ُنبِّئْتُ أَنَّكَ ُتعَاِملُ أَبَا َأيُّوبَ وَ الرَِّبيعَ  لِي أَبُو عَْبدِ اللَّهِ ع
ِني اللَُّه عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَقَِدَم أَبِي فَقَالَ لَُه َأُبو عَْبدِ اللَِّه ع َلمَّا رَأَى مَا أَصَابَُه َأيْ ُعذَافُِر إِنِّي إِنَّمَا خَوَّفُْتَك بِمَا خَوَّفَ

 .٣»أَبِي فَمَا زَالَ َمْغمُوماً مَكْرُوباً حَتَّى مَاتَ
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 شده نقل يكاف از هم تيروا نيا .است آن در اديز بن سهل چون ،ستين اشكال از يخال سند نظر از تيروا نيا 
 ابا با تو دميشن ،فرمود و كرد خطاب پدرم به حضرت دميشن من ديگويم .كنديم نقل ُعَذافِرٍ پسر را روايت نيا .است

 عنوان به را تو امتيق روز در يوقت يكنيم چه ،ِبكَ فِي َأعْوَانِ الظَّلَمَةِ َفمَا حَالُكَ إَِذا نُودِيَ  ي،كنيم معامله عيرب و وبيا
َقاَل . كنند صدا و دهند قرار ظلمه اعوان زمره در را تو كه يوقت امتيق در داشت يخواه يحال چه. كنند ندا ظلمه اعوان

 با همراه كه است يتأثر وََجمَ .شد ضيمر ينحو به و شد متأثر و شد ناراحت يليخ من پدر ديگويم يروا ،فَوَجَمَ َأِبي
 در را او حال حضرت نكهيا از هشد متأثر يليخ او كه ديد حضرت .شد ناراحت يليخ يعني ،باشد شدن ضيمر ينوع
 گفته خدا كه يهمان من، أَيْ عَُذافِرُ إِنِّي إِنَّمَا خَوَّفُْتكَ بِمَا خَوََّفنِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِه ،ديفرمايم ه است،كرد اشاره امتيق

 كه است يمهم امر قدر نيا يعني .ترساندم آن از را تو هم من است ترسانده آن از را من خداوند كه يهمان .گفتم تو يبرا
 بن محمد بعد و است خدا حكم نيا ديفرمايم نديبيم را او حال يوقت حضرت .شد متأثر حضرت ينه از قدر نيا او

. ،ديگويم عذافر  در شهيهم حضرت شيفرما نيا از بعد من پدر ديگويم فَقَِدمَ أَبِي فَمَا زَالَ مَْغمُوماً َمكْرُوباً حَتَّى مَاتَ
 بوده نيا او كار هامدت كه شوديم معلوم .بود يناراحت نيا به مبتال يعني ،رفت ايدن از نكهيا تا بود يحسرت و اندوه كي

 بعد كه است نيا ظاهرش .است بوده نيغمگ شهيهم مرگش تا من پدر ديگويم و است بوده مسئله نيا به يمبتال و است
 .مرگ تا بود او با تأسف و تأثر شهيهم گذشته به نسبت يول است نداده انجام گريد هم نيا از

 دم در او كه است نيمتق خطبه قصه هيشب نيا. ندازديب خور و خواب از را او كه ي استنيسنگ غم معناي به وَجَمَ(
َفمَا  ،است دهيكش طول يمدت شوديم معلوم كه ،مات يحت ،بود نيا به يمبتال شهيهم من پدر ديگويم نيا يول داد جان

 اول تيروا خالف بر ستين ضعف از يخال سند نظر از دوم تيروا مثل هم تيروا نيا .)زَالَ مَغْمُوماً مَْكرُوباً حَتَّى مَاتَ 
  .بود معتبر كه

 روايتبررسي داللت 
 و است كرده منع را ظالم با معامله حضرت .است آورده شمار به ظلمه معونه عنوان به را ظالم با معامله داللت نظر از
 عنوان نجايا كه است نيا هست نجايا در كه يا نكته فقط .دارد حرمت در ظهور شك بدون و است كدؤم منع هم نآ منع

 ةمعون هاآن .شوديم يديجد طائفه نيا واقع در .شد متفاوت يقبل تيروا دو با عنوان نيا يكم ،است آمده اعوان
 است ممكن نجايا اما ،است ظالم به كمك ،شود كمك هم بار كي ظالم به كمك .است فعل كي صورت به .بود نيالظالم
 است ياملكه وصف كي الظلمه اعوان مييبگو است ممكن و است الظلمه اعوان ،است الظلمه ونع موضوع ديبگو يكس
 اعوان از اي شد الظالم چون گفت شودينم بكند يامعامله ييجا كي يكس نكهيا صرف ،است نهفته آن در ياستمرار كه
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 دو فخال بر تيروا نيا اطالق لذا و دارد يوستگيپ و استمرار در ظهور كه است يمشتق وصف كي آن ،شد الظلمه
 هم بار كي و بود مطلق ثيح نيا از تيروا دو آن .ستين شود شامل را يعمل كي مجرد نكهيا ثيح از ،قبل تيروا

 بار كي به الظلمه اعوان مييبگو است ممكن و است داده رقرا موضوع را الظلمه اعوان نجايا اما شديم شامل كند كمك
 يكس يعني ،است بوده طور نيهم هم شخص نيا ظاهر .دهد انجام را كار نيا مستمراً  كه باشد يكس ديبا ،كندينم صدق
 تو ديگويم حضرت و است بوده مستمر شوديم معلوم ،شدينم حضرت ديتهد به مبتال است كرده را كار نيا بار ككه ي
 . باشد داده قرار موضوع را الظلمه اعوان يعني باشد يديجد طائفه تيروا ستين ديبع لذا ي،آمد شمار به الظلمه اعوان از

 موضوع را الظلمه چون سوم تيروا اما ،است ظالم به كمك كه دارد انيب كي دوم دو اول تيروا واقع در نجايا تا
 كمك ظالم به كه يكس هر ،شوديم مطلق خصوص و عموم طبعاً هانيا نيب و است وستهيپ كمك كي كه است داده قرار
  .ديآينم حساب به الظلمه چون يوصف صورت به كند
 .        نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و

 


