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 مرور گذشته
 دارد: قاعده وجودروایاتی که در باب اعانة ظالم آمده است دو 

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

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

در مفهوم اول، ظلم مطلق بود و عون در همان گناه بود. عون در مفهوم دوم، مطلق بود، یعنی هر کاری برای حکومت جائر، جایز 
 نیست.

قاعده دوم  کنیم چون در قاعده اعانه اثم کامًال صحبت کردیم. در مورددر مورد قاعده اول، صحبت نمی طور که عرض کردیم،همان
 فروعاتی را بحث کردیم.

 فرع نهم
آن نیز حرام است. کمک به دستگاه ظلم در هر بخشی حرام است. اجیر شدن برای این کمک نیز  تکسبوقتی معونه حرام شد، 

 حرام است.

شود ولی عملی که شرعًا حرام است. چه وسایل را به شخص اجاره بدهد، کاری بکند، این فعل حرام است، معامله واقع می
 پس معامله باطل است. حرمت تکلیفی دارد. درنتیجه

 معامله باطل است و فعل او نیز حرام است. حکم در دو قاعده مشترک است. در قاعده اول نیز اگر کسی اجیر برای ظلم بشود، این
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 فرع دهم
 صراحتبهدر مورد اعانه ظلم که آیه  حرمت اعانه که در روایات آمده است، منظور اعانه ظلم و اعانه ظالم، از گناهان کبیره است.

ِذ  یِإلَ  ُنواْ کَتْر  َوالَ «نیز اگر آیه شریفه  عانه ظالماتصریح بر کبیره بودن آن دارد. در مورد  را بپذیریم که اشاره به این  ١»َظَلُمواْ  َن یالَّ
 بگوییم این اعانه گناه کبیره است. توانیمیممطلب دارد یا حتی به خاطر تعدد روایاتی که این مورد را نکوهش و مذمت کرده است، 

 فرع یازدهم
کمک چه در مباحات و مستحبات ممنوع شده است. مثًال بنای مسجد  هرگونهدر بعضی روایات تصریحات و اطالقاتی داریم که 

 شود.پس اعانه در امور مکروه، مباح، مستحب، واجب شامل می ممنوع شده است.در روایت معتبره، برای حکومت جائر، 

فرمایند: بنا بسازید، راه بسازید، به امور عمومی و اجتماعی ای که در اینجا وجود دارد این است که بعضی از روایات مینکته
روایات اعانه ظالم، مخصص این روایات است. یعنی جایی که ساختن مسجد منتسب به دستگاه ظلم است، ممنوع بپردازید. 

 است.

 فرع دوازدهم
یات مالحظه کردیم، نسبت به دستگاه ظلم، یک قاعده اعانه بود. قاعده دیگر این است که هر نوع کار و فعالیتی که در روا طورهمان

تمام کارهای دیگر نیز منع شده است. مثل ورود به دستگاه نامشروع،  با آنان نیز منع شده است. یعنی به غیر از واژه اعانه ظالم،
 تواضع در مقابل آنان منع شده است.

برای سلطان، دخول  خضوعمثل: عنوان معونه ظالم، عناوین دیگری نیز وجود داشت، جزبهکه در روایات عرض کردیم  طورهمان
 ظالم، رضای به کار ظالمان و... .برای سلطان، حب بقای 

 گانه است؟ها جداگردد، یا اینکه در اینجا وجود دارد این است که این عناوین مذکور به اعانه ظالم برمی یسؤال

 113هود، آیه 1 
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 احتماالت موجود در فرع دوازدهم
 احتمال وجود دارد: چنددر اینجا 

گیریم می یجهنت. از این مطلب گرددبرنمیادله، اصالة الموضوعیه است. یعنی هر عنوان که در حدیث آمد به چیز دیگری  ظاهر .١
 ها جداگانه حکم دارد.از این هرکدامکه 

ها داشته باشد. یعنی نوعی عون آن اثرباال در جایی است که به جالل و شوکت دستگاه ظالم، . احتمال دوم این است که عناوین٢
توان می درنتیجه شود.کند ولی برداشت کمک از آن نمیمی وآمدرفتها دارد. مثًال باشد. ولی اگر عون نباشد، ادله انصراف از آن

 که قدرت دستگاه ظالم را همراه است.جز اعانه انصراف به جایی دارد ه گفت که تمام عناوین ب

به  یدنقدرت بخشاست. یا بهتر است بگوییم روح تمام عناوین،  اعانهتوانیم بگوییم، که روح تمام این عناوین،با مطالب مذکور می
 دستگاه ظالم است.

 اشکال احتمال دوم
ها نمود خارجی ن، منصرف به عام نیست. چون اینشود. مثًال در محبت بقا، تکیه کردن به ظالمیدر بعضی از روایات، شامل نمی

 شود.قطعًا بعضی از عناوین شامل احتمال دوم نمی ندارند.

 اگر این اشکال را بپذیریم. احتمال سومی وجود دارد:

 به تفصیل اعتقاد داشته باشیم. گردند و بعضی مستقل هستند. یعنی ماون برمیدر بعضی از عناوین، به ع .٣

 توانیم احتمال سوم را بپذیریم.بر اساس ظواهر آیات، باید احتمال اول را بپسندیم و اگر بخواهیم مقداری بیشتر مالحظه کنیم، می 
 شود.شود. مثًال تواضع با عون یکی بشود، دو محرم انجام میاینکه کدام احتمال را بپذیریم، اثر در تعدد عقاب مشخص می

 فرع سیزدهم
های قاعدتًا کمک های فیزیکی آمده است ولیدرست است که در روایات کمک از مسائل مادی و معنوی است. عون ظالم، اعم

 شود.ها را نیز شامل مینوع کمک ینا درنتیجههای فیزیکی تأثیر بیشتری دارند. معنوی گاهی از کمک
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 چهاردهمفرع 
باعث  عون است. اگر مدح و ستایش و نوشتن کتاب و ...مدح دستگاه ظلم، مشمول عنوان مدح ظالم آمده است.  ٤٣در باب 

 ها بشود، مصداق عون است.آن شکوهتقویت جالل و 

 در این باب، روایت غیر معتبری آمده است.

ُد « اِدِق  َعِن  ٍد یَز  ْبِن  ِن یاْلُحَس  َعِن  َواِقٍد  ْبِن  ِب یُشَع  َعْن  ِبِإْسَناِدهِ  ِن یاْلُحَس  ْبِن  یَعلِ  ْبُن  ُمَحمَّ ٍد  ْبِن  َجْعَفِر  الصَّ بِ  َعْن  ُمَحمَّ
َ
 َعْن  ِه یأ

ِه  َرُسوِل  َعْن  ع آَباِئِه  هُ  یاْلَمَناهِ  ِث یَحِد  یفِ  ص اللَّ نَّ
َ
اِح  ُوُجوهِ  یفِ  اْحُثوا َقاَل  َو  اْلَمْدِح  َعِن  یَنَه  أ َراَب  َن یاْلَمدَّ  ص َقاَل  َو  َقاَل  التُّ

ْو  َظاِلٍم  ُخُصوَمةَ  یَتَولَّ  َمْن 
َ
َعاَن  أ

َ
ْبِشْر  َلهُ  َقاَل  -اْلَمْوِت  کَملَ  ِبِه  َنَزَل  ُثمَّ  َهایَعلَ  أ

َ
ِه  ِبَلْعَنِة  أ َم  َنارِ  َو  اللَّ  َو  َقاَل  ُر یاْلَمِص  ِبْئَس  َو  َجَهنَّ

ف َو  َجاِئراً  ُسْلَطاناً  َمَدَح  َمْن  ص َقاَل  ارِ  یفِ  َنهُ یَقِر  اَن ک ِه یفِ  َطَمعاً  َلهُ  َتَضْعَضَع  َو  َتَحفَّ  ١»النَّ

همان مدح حرام است. اگر پولی نیز از مدح بگیرد، حرام است. البته اگر کسی  درنتیجهغالبًا مدح، مصداقی از عون است.  درنتیجه
دهد، این صله اجیر برای مدح گفتن شده است، تکسب آن حرام است. اگر کسی شعری سروده است، و سلطان به او صله می

 ث تکسب حرام نیست. چون تکسبی نیست.. این صله، همان هدیه است، از حیمعامله نیست

 انواع مدح
بر کذب باشد، نیز حرام است.  مشتملمدح در ظلم، مصداق اعانه در ظلم است. مدح اگر مدح ظالم حرام است، از طرفی  درنتیجه

عانه ظلم است. این سه نوع مدح حرام است. اولی در قاعده اعانه ظالم است. دومی ا در مورد غیر ظالم نیز مدح کذب حرام است.
خواهد. روایاتی که در این باب آمده ی خاصی میاگر مدح، نوعی چاپلوسی باشد، کراهت دارد. که ادله سومی در کذب است.
 است، ضعیف هستند.

 

 184، ص 17وسائل الشیعه، ج 1 

5 

                                                           


	مرور گذشته
	فرع نهم
	فرع دهم
	فرع یازدهم
	فرع دوازدهم
	احتمالات موجود در فرع دوازدهم
	اشکال احتمال دوم


	فرع سیزدهم
	فرع چهاردهم
	انواع مدح


