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 :قاعده حرمت اعانه بر اثم

 :قاعده حرمت اعانه بر اثمادله 

 :اول دلیل

  بود. عقل 

 :دوم دلیل

 بود. آیه ال تعاونوا علی االثم و العدوان 

 :دلیل سوم 

عانـه را از مجموعه اي از روایات بود که با القاء خصوصیت می شد یا ادعا شده بود که می توان قاعـده حرمـت ا 
  .اد کردفاخبار استی

 :دلیل چهارم

 .هم اجماع بود که اشاره اي به آن شد 

 :دلیل پنجم 

 .واي ادله اي است که دو گروه از روایات و اخبار استحف ،موجود نیست که در کلمات معموالً 

 :اول گروه

نهـا را و عاصـین را از حیـث این است که رضاي به منکرات و معاصی صادره از غیر را تحریم کـرده و محبـت آ 
 .عصیانشان مذموم دانسته
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 :گروه دوم

حتی اگر ایـن  ،روایاتی که انکار منکر و کراهت منکر را بالقلب قبل از اینکه نوبت ابراز و انکار برسد تحریم کرده 
باز ایـن خـودش  ،انکار منکر را بالقلب و کراهه المنکر و معصیت را از مراتب امر به معروف و نهی از منکر ندانیم

 است. مورد تحریم قرار گرفته و مستقالً موضوعاً
 :از دو مقدمه تشکیل می شود پنجم دلیل

 .داریم را مقدمه اول این است که این دو گروه روایات 
 .مقدمه دوم این است باالولویه داللت بر حرمت اعانه می کند 
که اشاره کردیم دو طائفه روایات داریم و ایـن دو  همانطور ،اما در خصوص مقدمه اول که خود این روایات باشد 

براي اینکه بین رضایت و کراهت تضاد است و واسـطه وجـود دارد و  ،بینشان تفاوت است ،طایفه هم یکی نیستند
نه کراهـت و لذاسـت کـه ایـن دو طایفـه دو روي یـک سـکه  ،ممکن است در جایی کسی نه رضایت داشته باشد

یک مضمون این است که رضایت به معصیت حرام  .دارند که همدیگر را تکمیل می کنندبلکه دو مضمونی  ،نیستند
این فی حد نفسه خودش موضوعی است که اگر فقط این مضمون اول و گروه اول و مفاد اول بود همدلی و  ،است

د ناراحـت اما اینکه باید کراهت هم بـدار ،دلدادن و رضایت و خشنودي نسبت به منکرات و معاصی اشکال داشت
براي اینکه گاهی ممکن است رضایت نباشد ولی کراهت هم نباشد  ،این چیز دیگري بود ،بدش هم بیاید ،هم باشد

گروه دوم غیر از این است یک قدم جلوتر می  .و لذا گروه اول می گوید رضایت به معاصی و منکرات حرام است
 ،بلکه کراهت الزم است ،رضایت حرام است و جایز نیستمی گوید نه تنها  ،رود و مطلب باالتري را افاده می کند

 .حاال یا به عنوان واجب مستقل یا به عنوان یکی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر

 روایات طائفه اول:

 :اول روایت

خود انکار منکر به قلـب یـک  ،فأنکروا بقلوبکم و الفظوا بألسنتکم و سکوا بها جباههم و ال تخافوا فی اهللا لومه الئم
روایت چهارش همین است آنجا دارد که من ترك انکار المنکر بقلبه  یا مثالً ،مضمونی است که در این روایت آمده

 .و لسانه و یده و هو میت بین الحیاء
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 :دوم روایت 

ره بلسـان فقـد اجـر و هـو ي منکرا عدوان یعمل به و منکرا یدعی الیه و انکره بقلبه فقد سلم و برأ و من انکمن رأ
افضل من صاحبه و من انکره بصیف لتکون الکلمه اهللا هی العلیا و کلمه الظالمین السفلی فذالک الذي اصاب سـبیل 

  .الهدي و قام علی الطریق

 طائفه دوم: روایات

 روایت اول:

مـی گویـد بـراي  ،ه انکارهحسب المومن غیرا اذا رأي منکرا أن یعلم اهللا عز و جل من قلب که روایت معتبري است،
 .غیرتمندي انسان مؤمن کافی است که خدا در قلب او انکار منکر را احساس کند و ببیند و بداند

 :روایت دوم 

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن حسن الصفار عن ابراهیم بن هاشم عـن النـوفلی  ،که روایت معتبري است 
 علیه و آله و سلم من شـهد امـرا السالم قال قال رسول اهللا صلی اهللا عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی علیه

این کان کمن غاب عنه و مـن  ،ولی دل او با آن نیست ،کسی که منکري را حاضر باشد ،فکرهه کان کمن غاب عنه
نـاه غاب عن امرفرضیه کان کمن شهده ولی اگر در مجلس گناه نبود در نزد او گناه واقع نشد ولی راضـی بـه آن گ

 .است کمن شهد
روایات استفاده می شود که در مقابل رضاي به معصیت حرام است و حکم دومی هم اسـتفاده مـی  این از مجموعه

پـس دو  ،منکر را با قلب باید ناپسند دانست و احساس تنفر کرد در قلـب ،شود که کراهت منکر بالقلب الزم است
اگـر مـا  ،متفـاوت هسـتند بـا هـم راهت است و این دویکی حرمت رضاست و یکی وجوب ک ،حکم اینجا داریم

  .وجوب کراهت را نداشتیم از حرمت رضاء وجوب کراهت در نمی آمد

 نکات روایات:

 :اول نکته

سرش هم این است کـه  ،یک مضمون ندارد دو مضمون است ،روي یک سکه نیست وکه این دو طایفه داین است 
اهی می شود که کسی نسبت به امري نه کراهت دارد نه رضاء دارد ایـن یعنی گ ،بین الکراهه و الرضاء واسطه است

براي  ،معنایش این نیست که کراهت منکر واجب است ،یک و لذا اونی که می گوید رضاي به معصیت حرام است
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پس چون واسطه است آن حکم دوم یک چیز اضافه اي است و از ایـن  ،اینکه ممکن است نه رضا باشد نه کراهت
ت که اگر کسی راضی به گناه از دیگري بود دو معصیت می کند یکی ترك مخالفت با حرمت رضاء کرده جهت اس

 .یکی هم اینکه مخالفت با وجوب کراهت کرده ،چون راضی است

 :نکته دوم 

این است که انسان راضی به معصیت از غیر ارتکب معصیتین مخالفت حرمه الرضاء و مخالفه وجـوب الکراهـه و  
 ،بی طرف که نه کراهت دارد نه رضایت دارد بی تفاوت است در مقابل قصه این یرتکب معصیه الواحده اما شخص

این کاره نسبت به معصیت نیست و لـذا ایـن  ،چون راضی نیست به معصیت ولی خوب باید کاره به معصیت باشد
 .یک  گناه کرده

 :نکته سوم 

ه ممکن است سؤال شود این امور قلبیه مگر می تواند مصـداق این است که این رضا و کراهت به عنوان امور قلبی 
 ؟یا نه ؟فعل جوانحی مثل فعل جوارحی می تواند متعلق حکم وجوب و حرمت و احکام خمسه باشد ؟حکم باشد

 .امور قلبی است و غیر اختیاري است ،شبهه اش هم ممکن است این باشد اینها امور اختیاري نیست
عتقدیم و ظاهر روایات هم این است که فعل جوانحی و افعال قلبی عین افعـال ظـاهري جوابش این است که ما م 

می تواند متعلق وجوب و استحباب و کراهت و حرمت و اباهه باشد و معتقدیم که خیلی از آنها اختیاري باشـد تـا 
ه رضـا و کراهـت هـم از الزام و ترجیح قرار گیرد و به نظر می آید کـ ،آنجایی که می تواند متعلق حکم قرار گیرد

  .اموري است که حداقل بعضی از مقدمات آن اختیاري است
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