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 معونة للظالمین
صفوان بن حضرت،  رسیم.کردیم. اکنون به آخرین روایت این باب میکه مرتبط با کمک به ظالم بود را بررسی می ٤٣روایات باب 

 اجاره داده بود. الرشیدهارونرا توبیخ کردند به خاطر اینکه وی، شترانش را به  ١جمال

ُد ْبُن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِز « َجاِل َعْن َحْمَدَو ک یفِ  یشِّ کِز الْ یُمَحمَّ ِد ْبِن ِإْسَماِع یَتاِب الرِّ اِز یِه َعْن ُمَحمَّ  یَعِن اْلَحَسِن ْبِن َعلِ  یَل الرَّ
اٍل َعْن َصْفَواَن  اِل ْبِن َفضَّ َبا اْلَحَسِن ُموَس  اْلَجمَّ

َ
نَّ أ

َ
 یَش  خألٌل َما یَحَسٌن َجِم  کِمنْ  ٍء َشیلُّ کع َقاَل َلُه  یأ

َ
 یئًا َواِحدًا ُقْلُت أ

ُجِل  کِجَمالَ  کَراُؤ کَقاَل إِ  ٍء َشی ْن َقاَل  یِإلَ  -َهاُروَن  یْعنِ یِمْن َهَذا الرَّ
َ
 یأ

َ
 ُتِحبُّ  ِهْم ُقْلُت َنَعْم َقاَل یَعلَ  کَراُؤ کَقُع یا َصْفَواُن أ

َ
أ

َحبَّ َبَقاَءُهْم َفُهَو ِمْنُهْم َو َمْن  کَراُؤ کْخُرَج ی یَبَقاَءُهْم َحتَّ 
َ
اَر َقاَل َصْفَواُن َفَذَهْبُت کاَن ِمْنُهْم کُقْلُت َنَعْم َقاَل َفَمْن أ اَن َوَرَد النَّ

 ٢.»َث یَعْن آِخِرَها اْلَحِد  یَفِبْعُت ِجَمالِ 

تو طلبت را  رایه شتران برای حج را مورد توبیخ قرار دادند. حضرت فرمودند: زمانی کهوی حتی تعجب کرد که چرا حضرت ک
 ند، تا کرایه تو را بدهند.نامها بخواهی، دوست داری که آنمی

 بررسی روایت از لحاظ سند
ای دانند. اما مرحوم آقایی خویی (ره) قرینهتوثیق ندارد. بر این اساس، کسانی این روایت را معتبر نمی محمد بن اسماعیل الرازی،

اگر بتوانیم قرینه آقای خویی (ره) را توثیق دارد.  را ذکر کردند که ایشان همان محمد اسماعیل برمکی است. در این صورت برمکی،
 شود.این روایت مسجل می بپذیریم، اعتبار

 بررسی روایت از لحاظ داللت
گوید تو دوست داری گردد. چون میها برمیبه محبت بقای آن گیرند،ی مهمی وجود دارد. اشکالی که حضرت میدر داللت نکته

 ها گریه کنند تا طلبت را بدهند. دو احتمال در این باب وجود دارد:آن

 بود معروف جمّال به داد،می اجاره که بود شترانی داراي اینکه جهت به که کاهلی اسدي مغیره بن مهران بن صَفوان ابومحمد 1

 259، ص 16وسائل الشیعه، ج  2
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َحبَّ َبَقاَءُهْم « تعلیل است. این .١
َ
. یعنی در اینجا محبت گیردبرمیدر علت حرمت قول باال است. اگر علت شد، حکم را » َفَمْن أ

کند، در صورت حب بقای ظالم، حرام است. ولی شود. در این صورت اگر کمکی در راه حالل به ظالم میبه بقای ظالم حکم می
 اگر حب بقا نداشته باشد، مشکلی نیست.

فرمودند کارهای مباح شود که مینظریه باشد، موضوع حکم، حب بقا است. در این صورت این علت مفسر تمام روایاتی می اگر این
در مباحات، حرام نیست » عون«در این صورت عنوان  شود.در آن صورت تمام روایات حرمت به خاطر محبت بقا می جایز نیست.

 و محبت البقاء حرام است.

های قصه است. این علت یکی از حکمت عنوانبهبعدی این است که بگوییم حکمت است. بیشتر در مقام تبیین مسئله  احتمال .٢
کند. اگر امر دایر بین علیت و حکمت بشود، نسبت به قرائن موجود در روایات، حکمت را مطرح می نیست بلکه حکمت است.

 شود که همان احتمال اول است.علیت نتیجه می

، علت و حکمت نیست. این یک نوع تنبیه است. یعنی حضرت درواقعاند، ی که کردهسوم این است که حضرت استدالل تمالاح .٣
 فرماید.فرمایند: حداقل چیزی که در این کار وجود دارد، محبت بقا است. در اینجا نوعی تنزیل است و حداقل را میمی

دهد که محبت بقا علت نیست. نشان می روایات ، کمک کردن نیز جایز نیست.یاولطریقبهاگر محبت بقا را اشکال گرفته بود، 
 توانیم نادیده بگیریم.تمام روایاتی که برای کار مباح در این زمینه آمده است را نمی

ت و مورد توان به ظالمین کمک کرد. احب بقاء الظالمین در روایات زیادی تأکید شده اسمباح نمیگیریم که در کارهای نتیجه می
 مذمت قرار گرفته است.

اِلِم « َحبَّ َبَقاَء الظَّ
َ
ْن یَمْن أ

َ
َحبَّ أ

َ
ه یْعَص یَن َفَقْد أ در این روایت  کهایندر حرام بودن حب بقاء ظالمین، شکی نیست ولی در  ١»اللَّ

 تردید وجود دارد. علت باشد،

عملی حرام  هایکمککه  کردیممینبود، از همین روایت استفاده » عون«نتیجه این بحث این است که اگر در روایات دیگر کلمه 
 است.

 258، ص 16 جوسائل الشیعه، 1
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 مرور بر روایات مستدرک
 روایت اول

 ن دلیل است.اولی ٤٢روایت دوم، ذیل باب 

اَوْنِد یالسَّ « ِه الرَّ ِح  یفِ  یُد َفْضُل اللَّ ِه ص: َما َقُرَب  یِح َعْن ُموَس یَنَواِدِرِه، ِبِإْسَناِدِه الصَّ ْبِن َجْعَفٍر َعْن آَباِئِه ع َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ
ِه َو َال   ١»ُنُه.یاِط یُثَر َش کُثَر َتَبُعُه ِإالَّ َو ک ُثَر َماُلُه ِإالَّ اْشَتدَّ ِحَساُبُه َو الکَعْبٌد ِمْن ُسْلَطاٍن ِإالَّ َتَباَعَد ِمَن اللَّ

 بررسی روایت از لحاظ سندی

ِه «البته مضمون  است. قبولقابلاگر راوندی را بپذیریم، این روایت  در جاهای دیگر » َما َقُرَب َعْبٌد ِمْن ُسْلَطاٍن ِإالَّ َتَباَعَد ِمَن اللَّ
 نیز آمده بود.

 بررسی روایت از لحاظ داللت

قصر یا نزدیک شدن در اینجا نزدیک شدن به سلطان مطرح شده است، یک نوع نزدیک شدن به سلطان، از طریق وارد شدن به 
افتد. این نوع نزدیک شدن عموم و خصوص من وجه است. البته گاهی قرب، مصداقی از عون شدن با او اتفاق میفامیل واسطهبه

 از خود عون است.است که دیگر خصوص من وجه نیست و مصداقی 

 روایت دوم
 همین روایت فوق است که دخول علی السلطان را مدنظر قرار داده است.

 122، ص 13 مستدرك الوسائل، ج 1

4 

                                                           



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٣١٤٥:�ماره ثبت                                                                                                                         

 روایت سوم
 این روایت چهارم همین باب مستدرک است

ِه ص: َمْن نَ « ْسَناِد َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ ْو یَث بَ کَو ِبَهَذا اْإلِ
َ
ْو َرَفَع ِلَواَء َضَالَلٍة أ

َ
َعاَن َظاِلمًا َتَم ِعْلمکَعًة أ

َ
ْو أ

َ
ِو اْعَتَقَل َماًال ُظْلمًا أ

َ
ًا أ

ْسَالِم.یُظْلِمِه َو ُهَو  یَعلَ  ُه َظاِلٌم َفَقْد َبِرَئ ِمَن اْإلِ نَّ
َ
کسی بیعت شکنی کند، یا پرچم گمراهی را برافرازد یا علمی را مقتول  ١»ْعَلُم أ

 اعانه ظالم در ظلم کند.بکند یا از ظلم مالی را برباید، یا 

 این به صراحت اشاره به اعانه ظالم دارد.

 روایت چهارم
 این روایت پنجم باب مستدرک است.

ِه ص: إِ « ْسَناِد َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ ْلَطاِن َو کایَو ِبَهَذا اْإلِ ْبَواَب السُّ
َ
ْبَعُد  هاحواشیْم َو أ

َ
ِه َمْن آَثَر ُسْلَطانًا َعلَ کَو أ ِه  یْم ِمَن اللَّ اللَّ

ْذَهَب َعْنُه اْلَوَرَع َو َجَعَلُه َح  یَتَة فِ یَجَعَل اْلِم 
َ
 ٢»َراَن.یَقْلِبِه َظاِهَرًة َو َباِطَنًة َو أ

 کند.در این روایت نیز رفت و آمد در دربار سالطین را بیان می

 روایت پنجم 

ِه ص: ِإَذا «روایت هفتم همین باب است.  ْسَناِد َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ   یاَمِة َنادَ یْوُم اْلقِ یاَن کَو ِبَهَذا اْإلِ
َ
ْعَواُن یُمَناٍد أ

َ
َلَمُة َو أ َن الظَّ

َلَمِة َمْن َالَق  ْو َرَبَط َلُهْم  الظَّ
َ
ًة اْحُشُروُه َمَعُهْم کیَلُهْم َدَواًة أ ْو َمدَّ َلُهْم َمدَّ

َ
 ٣.»سًا أ

 123 صهمان، 1

 همان 2

 همان 3
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 روایت ششم
 روایت هشتم همین باب است:

ُسِل َما َلْم « َمَناُء الرُّ
ُ
ِه ص: اْلُفَقَهاُء أ ْسَناِد َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَّ نْ  یْدُخُلوا فِ یَو ِبَهَذا اْإلِ ِه َفَما ُدُخوُلُهْم فِ یَل یا قِ یالدُّ  یا َرُسوَل اللَّ

نْ  ْلَطاِن َفِإَذا َفَعُلوا َذلِ یالدُّ َباُع السُّ دْ  یَفاْحَذُروُهْم َعلَ  کا َقاَل اتِّ
َ
 ١»ْم.کانِ یأ

 روایت هفتم
 روایت نهم همین باب است:

لِ  یَعَوالِ « ُه َدَخَل َعلَ یَحِد  یفِ  ی، َو ُرِو یالآلَّ نَّ
َ
اِدِق ع َرُجٌل َفَمتَّ  یٍث: أ  )» ١(«الصَّ

َ
ْولِ یَلُه ِباْأل

َ
ُه ِمْن أ نَّ

َ
َعْنُه َوْجَهُه  یاِئِه َفَولَّ یَماِن أ

ُجُل ِإلَ  َعاَد الْ  یَن َفَولَّ یِم یِه َو َعاَوَد الْ یَفَداَر الرَّ
َ
 یَن َثاِلَثًة َفَقاَل ع َلُه یِم یَعْنُه َفأ

َ
ْلَطاَن َو  یَفَقاَل ِإنِّ  کَن َمَعاُش یا َهَذا ِمْن أ ْخُدُم السُّ

َ
أ

ِه لَ  یِإنِّ  بِ  یُمِحبٌّ َفَقاَل ع َرَو  کَو اللَّ
َ
بِ  یأ

َ
ُه َقاَل ِإَذا یَعْن أ نَّ

َ
ِه ص أ ِه َعْن َرُسوِل اللَّ ُمَناٍد ِمَن  یاَمِة َنادَ یْوُم اْلقِ یاَن کِه َعْن َجدِّ

 
َ
ِه َعزَّ َو َجلَّ أ َماِء ِمْن ِقَبِل اللَّ  یالسَّ

َ
َلَمُة أ  یَن الظَّ

َ
َلَمِة أ ْعَواُن الظَّ

َ
  یَن َمْن َبَر یَن أ

َ
  َن َمْن َالَق َلُهْم َدَواةً یَلُهْم َقَلمًا أ

َ
َن َمْن َجَلَس َمَعُهْم یأ

ْن یعًا فَ یِبِهْم َجِم  یْؤتَ یَساَعًة فَ 
َ
اُس ِمَن اْلِحَساِب ُثمَّ ی یِه َحتَّ یِهْم ِبُسوٍر ِمْن َناٍر َفُهْم فِ یْضَرَب َعلَ یْؤَمُر ِبِهْم أ  یْؤَمُر ِبِهْم ِإلَ یْفُرَغ النَّ

اِر.  ٢»النَّ

 نیز اعتبار سند ندارد. در اینجا عواقب سختی داده شده است. این روایت

 روایت هشتم
 روایت دهم همین باب است:

 124همان، ص  1

 همان 2
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مِ  یفِ  یاآلِْمِد «
َ
اِس َمْن یِر اْلُمْؤِمنِ یاْلُغَرِر، َعْن أ ُه َقاَل: َشرُّ النَّ نَّ

َ
 ١.»اْلَمْظُلوِم  یُن َعلَ یِع یَن ع أ

 روایت نهم
 روایت دوازدهم همین باب است:

ُبو اْلَفْتِح الْ «
َ
بِ ک یفِ  کیَراُج کأ

َ
ْحَمَد ْبِن َشاَذاَن َعْن أ

َ
ِد ْبِن أ ِد ْبِن اْلَحَسِن ْبِن اْلَولِ یْنِزِه، َعْن ُمَحمَّ اِر َعْن یِه َعْن ُمَحمَّ فَّ ِد َعِن الصَّ

ِد ْبِن ِز  ِل ْبِن ُعَمَر َعْن یُمَحمَّ بِ یوُنَس ْبِن یاٍد َعِن اْلُمَفضَّ
َ
ِه ع َقاَل: َمْلُعوٌن َمْلُعوٌن َعاِلٌم  یْعُقوَب َعْن أ ُؤمُّ ُسْلَطانًا َجاِئرًا یَعْبِد اللَّ

 ٢»َجْوِرِه. ینًا َلُه َعلَ یُمِع 

 روایت دهم
 روایت سیزدهم همین باب است:

ُه َقاَل: َمْن َتَر « نَّ
َ
ِه ص أ ْرَضاُه اللَّ یَمْعِص  کَو َعْن َرُسوِل اللَّ

َ
ِه أ ِه َمَخاَفًة ِمَن اللَّ َنُه َو یِع یَمَع َظاِلٍم لِ  یاَمِة َو َمْن َمَش یْوَم اْلقِ یُه َة اللَّ

ُه َظاِلٌم َفَقْد َخَرَج ِمَن اْإلِ یُهَو  نَّ
َ
 ٣»َمانیْعَلُم أ

 روایت یازدهم
 روایت شانزدهم همین باب است:

ْلِم َو اْلَمِع « ُه َقاَل: اْلَعاِمُل ِبالظُّ نَّ
َ
اِض  ُن َلُه ویَو َعِن اْلَباِقِر ع أ  ٤»اُء َثَالٌث.کِبِه ُشَر  یالرَّ

 همان 1

 125همان، ص  2

 همان 3

 126همان، ص  4
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 روایت دوازدهم
 روایت هفدهم است. این روایت در وسائل با سند دیگری است.

بِ  یُد فِ یُخ اْلُمفِ یالشَّ «
َ
ْوَضِة، َعِن اْبِن أ بِ  یاُبلِ کٍح الْ یِد ْبِن َصبِ یٍر َعِن اْلَولِ یُعَم  یالرَّ

َ
َد اْسَمُه فِ  یَعْن أ ِه ع َقاَل: َمْن َسوَّ  یَعْبِد اللَّ

ُه )» ١(«َصَباَن یَش  یَواِن َبنِ یدِ   ١»اَمِة ُمْسَوّدًا َوْجُهُه اْلَخَبَر.یْوَم اْلقِ یَحَشَرُه اللَّ

 و نوزدهم و بیستم و بیست و یکم و دوم و سوم نیز بر این امر داللت دارند. روایت هیجده

 روایت در مورد اعانه آمده است. ٣٠اعانه آمده است. البته حدود  جزبهکلماتی  روایات البته در تعدادی از این

 استدالل به آیه

ِذ  یُنوْا ِإلَ کَوَال َتْر «یکی دیگر از ادله، آیه  اُر کَن َظَلُموْا َفَتَمسَّ یالَّ برخی است. البته در این آیه نکات زیادی وجود دارد.  ٢»ُم النَّ
است. گاهی  عکسبهتکیه دادن ربطی به عون ندارد، بلکه  ادن است و اشکال دارد.اند، کمک به ظالم، نوعی نفع به ظالم دگفته

البته در این مقداری محبت بقا است. اگر کسی به دیگری تکیه بدهد، نوعی  گیریم.ظالم قدرت زیادی دارد و ما از او کمک می
کند اما موضوعش با محبت بقا وجود دارد. عون و رکون دو چیز جدا هستند. درست است که این آیه نهی و حرمت را حکم می

 گیرد.آید و مطلق عون را نمیاب میاست، نوعی عون به حس رساندنیاریاگر هم بگوییم که منظور از رکون،  بحث ما یکی نیست.

کند. البته این روایت دارای حب بقاء ظالم را به این قضیه تفصیل میتفسیر شده است و امام (ع)  ٤٤اب این نکته در حدیث اول ب
 سند ضعیفی است.

ِذ «نکته دیگر که در آیه وجود دارد این است که   به چه معنا است: »َن َظَلُمواْ یالَّ

 اصطالح دارد:ظالم دو 

 127همان، ص  1

 113هود، آیه  2
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 شود.این تمام گناهکاران را شامل می کند.گذارد، در نتیجه به خود ستم میعام، یعنی کسی که فرمان خدا را زیرپا می اصالح .١

 گذارد.را زیرپا می الناسحقیعنی کسی که  خاص اصالح .٢

 در روایاتی که عرض کردیم، ظالم، ظهور در معنای دوم دارد.

ِذ «در اینجا نیز نیاز به قرینه داریم تا بتوانیم  در قرآن، ظالم به معنای عام است. عمدتاً البته   را به معنای خاص بگیریم.» َن َظَلُمواْ یالَّ
ِذ  یُنوْا ِإلَ کَوَال َتْر «در اینجا به خاطر  مناسبات حکم و موضوع، منظور از ظالم، این است که دارای قدرت است و  »َن َظَلُمواْ یالَّ

 شود.اص را شامل میمعنای خ

 بندیجمع

 در تنظیم ادله باید ابتدا آیه بیاید، دلیل دوم قاعده اعانه است.
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