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 مرور گذشته
 است دو احتمال دارد:روایاتی که در باب اعانة ظالم آمده 

  .اعانه بر ظلم: همان قاعده اعانة بر اثم است.١

هر کمکی به کسانی که خالفت اسالمی را غصب کردند، حرام  . اعانة ظالم منظور اعانة دستگاه جائر و ظالم مسلمان است.٢
 است.

 اول است. دهقاع عنوانبهچیزی که در روایات و آیات آمده است، اعانه بر عدوان حرام است. این 

کنیم. فرع اول را دیروز عرض کردیم. این فرع این بود که این احکام شخصیه یا نکات مرتبط و فروعات قاعده دوم را عرض می
 های جائر است.احکام الهیه هستند؟ عرض کردیم که این احکام الهیه هستند و منظور حکومت

 های اسالمی است.غیر اسالمی است. در اینجا عرض کردیم اظهر حکومتهای اسالمی یا فرع دوم این بود که آیا منظور حکومت

 فرع سوم
جائرة) اختصاص به زمان حضور دارد و روایات مربوط به زمان حضور است. ال مةلظلادوم (اعانة  فرع سوم این است که قاعده

 شود.زمان غیبت را شامل نمی

 جواب فرع سوم
کند، یعنی اشاره میشاره داشتند، اما به خاطر اینکه روایات متعددی بر اعوان الظلمة درست است که بعضی از روایات ضمیر و ا

ها ضمیر و اشاره نیست بلکه موضوع مطلق است. در این گروه اطالق وجود دارد. ممکن است بگوییم روایاتی که ضمیر موضوع این
 اند، الغای خصوصیت دارد.و اشاره آورده

قائل به حکومت در  عصر غیب باشد و در عصر غیبت تصدی حکومت جایز و واجب است، این الغای خصوصیت قوی  اگر کسی
 شود.الغای خصوصیت می روایاتی که ضمیر اشاره دارند نیزاست. وقتی این حکومت در زمان غیبت را بپذیریم، 
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 فرع چهارم
 شود؟های ظالم نیز میندها و گروهمطلب چهارم این است که انصراف در حکومت دارد یا شامل با

روایات اختصاص به نظام و سیستم و حکومت دارد. روایاتی که ضمیر داشتند، ظهورشان در دستگاه خالفت بود. از این روایات 
 ها الغای خصوصیت کرد.توانیم به افراد و باندها و گروهشود. اما نمیهای زمان غیبت میالغای خصوصیت به حکومت

های بزرگ امکان دارد که بگوییم ظهور این روایاتی که ضمیر و اشاره ندارند، در تشکیالت و گروه که ضمیر نداشتند،روایاتی 
در لبنان دولت نیست ولی تصرفات وسیعی دارند. از این  اللهحزبها دارای تصرفات وسیعی هستند. مثًال هستند. بعضی دستگاه

 یا مثًال گروه خوارج، که تصرفات عمومی زیادی داشتند. قبیل در دنیا بسیار وجود دارد.

اما گروهی که تصدی امور و تصرفات عمومی ندارند، محل تردید دارند. درست است  شوند.ها نیز مشمول این روایات میقطعًا این
 م) بعید است.ها نکنیم (قاعده دوشود اما اینکه هیچ کمکی به آنکه قاعده اول (یعنی کمک در ظلم) را شامل می

آیند، امکان دارد که قاعده دوم مشمول این می حساببهی حکومت هایی هستند که زیرمجموعهقسمی دیگر نیز احزابی و گروه
 ادله بشود.

 خالصه مطلب
 شوند.گیرند شامل قاعده دوم میهای قرار میهای بزرگ مثل خوارج، احزاب بزرگ که در درون حکومتها، گروهدستگاه

 پنجمفرع 
امیه و ... کردیم؛ آیا منظورمان خلیفه و رئیس حکومت است، یا عباس و بنیوقتی روایات را بر بنیاین است  سؤالدر این فرع، 

 ؟گیردبرمیتمام والیان و ... را نیز در 

 موردنظرحکومت  . اینکه بگوییم تنها شخص رئیس و نفر اولگیرددر برمیی حکومت و نظام را ظاهر ادله خاصه، تمام مجموعه
 است، دور از ذهن است. 
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 فرع ششم
شویم؛ این نوع احتمال، خالفت فقه است. ی نامشروع هیچ کاری نکنیم چون باعث شکوفایی اقتصادی میاینکه بگوییم در جامعه

های خصوصی که به نحوی اینکه بگوییم بخش شود، مشمول این روایات است.حکومت حساب می عنوانبهچیزی را که عرفًا 
 شود، خیلی بعید است.کنند، شامل این روایت میسودرسانی به حکومت می

 هفتمفرع 
ای های جائر مطرح کردیم. امکان دارد احکام ثانویهکه عرض کردیم، تکلیف سیاسی امت اسالمی را در برابر حکومت طورهمان

 واجب یا جایز بکند. باب تقیه، ضرورة یا تدبیرهای دیگری که ممکن است کسی انجام بدهد.بیاید و اعانه به حکومت جائر را 

عهدی را پذیرفتند. این همان عناوین ثانویه، اضطرار، تقیه، تدبیرهای داتی که داشتند، والیتیامام رضا (ع)، با شرایط و تمه
 خاصی است که به کار گرفته شده است.

 فرع هشتم
گیرد. این نیز انواع ظلم داریم، یک نوع ظلم بینه است، نوعی هم تصرفات عقالیی و عقلی است. مثًال حکومت مالیات و ... می

حق مالیات و ... گرفتن را ندارد.  یجهدرنتیک ظلم است، زیرا چون تصدی خالفت و زعامت اجتماعی، مشروعیت ندارد، 
 ظلم کرده است. یجهدرنت

 نکته
ای وجود ندارد که تمام رابطه را با هر ظالمی قطع کنیم، این روایات یا معونة ظلم که به معنای همکاری در ظلم ی  و ادلهاهیچ قاعده

توانیم بپذیریم. یا باید است، را منع کرده است یا همراهی و کمک کردن به حکومت جائر را بپذیریم. این روایت را به اطالق نمی
 لم را بپذیریم.معونة الظلم یا معونة الظا

 قاعده اول
توانیم کمک وی بکنیم. قاعدة قطعًا نمی کند.قاعده اول که به معنای اعانة الظلم است، مثل کسی که در خانه به همسرش ظلم می

 اعانة علی االثم را در جلسات قبل توضیح داده بودیم. غالب نکاتی که در آنجا توضیح دادیم در اینجا جاری است.
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