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 میالرحالرحمن  اهللابسم

 شرط صدق و تنجز حرمت اعانه بر اثم
از ناحیه عاصی است و  )بیع و شرا مثالً( تیمعصبر اثم وقوع فعل معصیت بعد از اتیان به مقدمات  اعانهشرط صدق 

و اگر یکی از این دو  .عاصی باشد توسط مقدمات نیا از بعد شرط تنجز تکلیف هم این است که عالم به انجام معصیت

 هم پس. آن تنجز ندارد حرمت باشد و در نتیجه حرام نیست و یا اگر اعانه بر اثم کندینمقید نباشد یا اعانه بر اثم صدق 

، شرط است که )بیع عنب مثالً( عملبه وقوع حرام بعد از این  علم و هم مه و بعد االتیان المقدماتالفعل بعد المقد وقوع

 یکی شرط واقعی است و یکی هم شرط تنجز تکلیف است. 

  اشکال بر اطالق قاعده
 ياعده خاطر به همین ،کندیمبر اثم با یک واجب و یا عنوان دیگر مثل اضطرار تزاحم پیدا  اعانهبعضی موارد،  در 

ظالم از او  و ظالمی حاکم است تجارت کند که اياگر کسی در یک منطقه مثالً ،انددانستهبر اثم را مستبعد  اعانه حرمت

 وظالم است  اعانه و این مصداق شودمی. و آن مالیات در مسیر گناه مصرف ردیگیمبابت این تجارت مالیات 

شد که او نباید تجارت کند چون اعانه بر اثم است  قائلتوان اشد و از طرفی نمیحرام ب دیبا ظالم هم اعانه القاعدهیعل

 واجبات کردن و حفظ نفس و نفقه بر عیال از یزندگ را بدهد زیرا تجارت کردن براي فتواتواند این ینم و هیچ فقیهی

 .بر اثم است اعانهحرام است این یکی از شبهات قاعده  مطلقاً بر اثم  اعانهبگوییم  میتوانینماست بنابراین 

 اشکال  از جواب
که  تجارت جواب ما از این شبهه این است این مورد و مثالی که در اشکال بیان شد از موارد عناوین متزاحم است که

 و اعانه بر اثم متحر به نسبت تشیاهم به خاطر واجب نیا و بر اثم تزاحم پیدا کرده است اعانهحرمت  با واجب است

 و اینکه آن شخص هیچ مندوحه متعارفی ندارد از باب تزاحم، حرمت برداشته شده است و واجب ترجیح داده شده است

بر اثم به  اعانهپس  .اال ممکن است که اگر آن ظالم، ظالمی خاص و حکومت ویژه باشد حرمت اعانه بر اثم مقدم شود

که  کندیماست لکن در مواردي این عنوان با عناوین دیگري تزاحم پیدا  حرام دطور اطالق با دو تا قیدي که مطرح ش

  شودمیموجب رفع حرمت 
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 قابلیت و عدم قابلیت تخصیص حرمت اعانه بر اثم 
بر اثم قابل تخصیص هست یا نیست؟ بعضی  اعانهبحثی که در ذیل این مبحث مطرح است این است که آیا حرمت 

 آبیبعضی از عناوین و عمومات که  ،از تخصیص است. در اصول این بحث وجود دارد آبیاین عنوان  که اندقائلاز فقها 

جایی ظلم هست ولی حرمت  در گفت توانینم ،در باب حرمت ظلم مثالً. ردیپذینماز تخصیص هستند قید و تخصیص 

بعضی  28/نجم» ئاًیْشَمِنَ الْحَقِّ  یغْنِیُنَّ الَ وَ إِنَّ الظَّ« هیآ نیست و حرمت ظلم قابل تخصیص و تغییر نیست. و یا درباره

سایر عمومات قابل  مثل که این عنوان اندفرموده ياعدهاز تخصیص است و در نقطه مقابل  آبیگفته اند که این عام 

 تخصیص و تغییر هست.

قابل  عموم بین اثم و عدوان کمی تفاوت است. در گناهان دیگر غیر از ظلم و عدوان کهاین است  مسئلهحق در  

اباي از تخصیص بشود. در مواردي که  استشمام تخصیص است و هیچ مانعی ندارد ولی در عدوان و ظلم شاید مقداري

صیص اظهر باشد اما در تخ از ممکن است که اباي الناسحقفعل او در ظلم به دیگران دخالت دارد به خاطر اهمیت 

 عالم به مصالح و مفاسد است و ممکن است در مواردي تخصیص بزند. بنابراین اباي خداوند نیست گونهنیامطلق اثم، 

 آید.تخصیص به طور کلی در اینجا به ذهن نمی از

از آبی دارد. هر عام منافات با بحث تزاحم و تعارض ن اندشدهبه اباي از تخصیص  قائل مطلقاً که ايعده البته قول

 او را رفع بکند. حکم ،تخصیص و تقییدي ممکن است یک عنوان مزاحم اهمی بر او عارض بشود و عنوان ثانوي

 قواعد مستفاد از آیه تعاون
 دو قاعده شودمیچهار قاعده استفاده  2مائده/ »الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ یعَلَوَ الَ تَعَاوَنُوا  يالتَّقْوَالْبِرِّ وَ  یعَلَتَعَاوَنُوا «از آیه 

استفاده  »تعاونوا علی البر و التقوي«اول آیه  فراز از است و دو قاعده مربوط به تعاون است قاعده اول اعانهبه  مربوط

حب تست که به این معنا اعانه ،است االعانۀ علی المبرات و علی الواجبات و المستحبات استحباب قاعده وآن شودمی

قاعده دوم تعاون در مستحبات و واجبات است به این معنا که مشارکت  .المشارکۀ فی مقدمات الواجبات و المستحبات

است البته آنجایی که واجبات و مستحبات در  مستحب) در مقدمات مشارکت(نه  جمعی در فعل واجبات و مستحبات

استفاده  »ال تعاونوا علی االثم و العدوان«هم از فراز دوم  قاعده قابل مشارکت است. دو جماعت، نماز اقامه مانند عمل

. و قاعده راستیغمشارکت فی مقدمات معصیت  یمعن بهبر محرمات هست  اعانه حرمت و آن دو قاعده یکی. شودمی
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چهار  مجموعاً به این معنی که افرادي مجتمعا معصیتی را محقق بکنند که  راستیغ دیگر هم حرمت تعاون بر معصیت

  .بر اثم و عدوان و مقدمات فعل معصیت است اعانه ،که محور اصلی کالم و بحث ما قاعده سوم شودمیقاعده 

 ادله قاعده حرمت اعانه

 دلیل اول: عقل  
در اینکه این حکم آیا فقط  .اندکردهرا مطرح  لیدل عقل بود که حضرت امام این حکم یکی از دالیل این قاعده

 که شمولش نسبت به معاصی غیر ظلم را ما اختالف نظر بود شودمیمخصوص ظلم است یا مطلق معصیت را شامل 

 ،فعل حرام دیبعدر مقدمات  مثالًدلیل لبی است معلوم نیست در همه موارد  چون حکم عقل، حالنیدرعکردیم ولی  قبول

 .اطالق داشته باشد

 ال تعاونوا علی االثم و العدوان هیآ دلیل دوم
 راجع به آن صحبت کردیم.که  است» ال تعاونوا علی االثم و العدوان« دلیل دوم آیه 

 دلیل سوم روایات وارده در باب ظلم 
دلیل سوم بر این قاعده روایاتی است که در باب ظلم و در بعضی از موارد خاص وارد شده است البته در روایات ما  

  شودمیبه دو دسته تقسیم  اتیروا. میندار باشد عام وروایتی که مضمونش مطلق 

لق که همه معاصی را آن نه به معناي مط یالناسحقبه مفهوم  یک دسته روایاتی که در باب ظلم آمده است ظلم

 بگیرد 

 وارد شده است. یالناسحقظلم  ریغ ،در خمر مثالًدسته دوم روایاتی است که در موارد خاصه 

 بیان استدالل به روایات
که در  ياخاصهبه انضمام روایات  واردشدهروایات یعنی روایاتی که در باب ظلم  فهیطااین دو  مجموعه وقتی 

و از آن یک قاعده  شودمیمصادیق و مواردي که در روایت است القاء خصوصیت  از دوم است مالحظه شود فهیطا
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ا خصوصیت و غمثل این ال و البته این به معناي قیاس نیست که گرددمیبر اثم استیعاد  اعانهبه عنوان حرمت  ياهیکل

 .تنقیح مناط در قواعد دیگري مانند قرعه هم آمده است

 اول  فهیطا روایات

 لیرسادوازده  جلد بر ظلم است در کتب زیادي آمده است که روایات اعانهاولی که مربوط به ظلم و  فهیطایات اما روا 

باب چهل و دو که عنوان  خصوص به .کندیممطلب را بیان  نیا ابواب ما یکتسب به باب چهل و دو تا چهل و هشت

در این روایات هم  معونۀ الظالمینکه  .است الظُّلْم مِنَ  أَیْدِیهِمْ  مَا فِی قَلَمٍ وَ طَلَبِ بَابُ تَحْرِیمِ مَعُونَۀِ الظَّالِمِینَ وَ لَوْ بِمَدَّةِ 

. شودمیکمک به ظالم در مقدمات معصیت  شامل وهم که خود آدم در ظلم دخالت بکند شودمیشامل تعاون بر ظلم 

بکشد و  را شخصی خواهدیم ظالم مثالً کندیممقدمات ظلم را اتیان  یگاه ،بر ظلم است اعانهظالم غیر از  اعانهالبته 

کمک او اداره  با ظلم نیست ولی زندگی ظالم اعانه. گاهی است که دهدیمآلت قتل است به دست او  که عصا را

قسیم هم هستند اما وقتی  اعانۀ الظالم فی ظلمه و اعانۀ الظالم فی حیاته و سایر شئونه رسدیمابتدا به نظر  در. شودمی

یا مع  دیبعبا مقدمات  میرمستقیغدر ظلم است منتهی  اعانهظالم در سایر شئونش هم  هاعان یحت با دقت بررسی شود

به بقاء ظالم و رضایت  تیرضا الواسطه و لذا این دو عنوان بر هم منطبق هستند. عالوه بر این مطلب طیفی از روایات

نام رضا به  به جدا است ياقاعدهکه این خود  دهدینمکه در این موارد حتی فعلی هم انجام  کندیمبیان  را به ظلم ظالم

 کند. صدق نمی اعانه فعل االثم و العدوان که بر رضایت

  کنندیممطرح  را قسم چهار در مجموع روایات

 دهدیمو سالح به دست او  کندیمقسم اولش این است که مستقیم کمک به ظلم 

 و با مقدمات، باواسطهکه کمک به ظلم است به طور  کندیمدوم این است که کمک به ظالم قسم  

  کندیمترغیب و تشویق  کندینمقسم سوم این است که کمک خارجی  

 . است نیست بلکه رضایت به فعل ظالم هانیااز  کدامچیهقسم چهارم این است که 

 که کندجایی صدق می اعانهصدق بکند و  اعانهبر اثم مطرح هست فقط تا جایی است که  اعانهو آنچه که در قاعده 

مقدمات خارجی یا مقدمات علمی و فن آوري یا مقدمات انگیزشی. ولی  ای حال کندمیمقدماتی را براي او فراهم 

 اعانهاین قسم  کندینمثري ا چیه آنجایی که رضایت او هیچ اثري ندارد و حتی اظهار رضایت او هم در انگیزه ظالم

 نیست بلکه رضا به فعل معصیت یا رضا به فعل طاعت است.
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 روایت اول
 است  طورنیااي است  معتبرروایت اول این باب که روایت 

عَنِ  عاًیجَمِ هِیأَبِعَنْ  مَیإِبْرَاهِیِّ بْنِ عَلِ ی وَ عَنْ سَ یعِیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حْعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَ عْقُوبَمُحَمَّدُ بْنُ یَ

وَ  نَیالْعَاصِوَ صُحْبَۀَ  اکُمْیَّإِقَالَ:  ثٍیحَدِی فِ ع  نِیْالْحُسَیِّ بْنِ عَلِ ی حَمْزَةَ عَنْ أَبِ عَنْ  ۀَیَّعَطِبْنِ  مَالِکِالْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ 

 ۱نَیالظَّالِمِمَعُونَۀَ 

 معتبراست تیروا مراد از ابی حمزه هم ابی حمزه ثمالی است. سند این توثیق خاص دارد و مالک بن عطیۀ

 نکات در روایت   
 نکته اول  

 نهی است و ظهور در حرمت دارد  مثل ایاکم در روایت

 نکته دوم 
 . .کندیمدارد که مطلق است و هر نوع کمک به ظالم را منع  المینظال معونۀ در روایت 

 نکته سوم 
و ظلم به نفس را  راستیغانصراف و ظهور در ظلم به  معونۀ الظالمینکه در این روایت است این است که  يانکته

هر  اگر پس گیردمیبگویند که این عاصین اطالق دارد و عاصی هر گناهکاري را  ياعده. البته ممکن است ردیگینم

هم باید شامل الظالمین  معونۀبه طریق اولی  است پس حرام با گناهکار هم که مصاحبت و گناهکاري را شامل بشود

است کسی ظالم را قرینه بگیرد براي اینکه این عاصی در اینجا منظور عاصی در  ممکن ظلم به نفس بشود. و همچنین

 . .شودمیاطالق آن دچار تردید  و داردوجود  دیترد و در اینکه کدام یک قرینه بر دیگري است .مقام ظلم است

 روایت دوم 
 -لَهُ  نُیالْمُعِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَامِلُ بِالظُّلْمِ وَ أَبِعَنْ  دٍیْزَطَلْحَۀَ بْنِ  عَنْعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَْن مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ  وَ

 ۲.ثَلَاثَتُهُمْ شُرَکَاءُی بِهِ الرَّاضِوَ 

 1ح 42وسائل الشیعه باب ما یکتسب به باب  ۱
 2ح 42وسائل الشیعه باب ما یکتسب به باب  ۲
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ظالم و راضی به  نیمع ،روایت توثیق ندارد و مفهوم آن این است که ظالم و در محمد بن سنان اشکال وجود دارد

 هست. اعانهظلم شریک هستند اینجا بحث رضایت هم آمده که غیر از  در هر سه ظلم ظالم
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