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 :ثمبر ا عانهارمت قاعده ح
 : ادله قاعده 

 حرمت حکم عقل.1
  ال تعاونوا علی االثم و العدوان بود. آیه شریفه .2
 مجموعه اي از روایاتی که در باب ظلم و غیر ظلم وارد شده بود.3
 اجماع  .4
ده فحوا و اولویت ادله اي که در باب وجوب حرمت رضاي به منکرات و وجوب کراهـت از منکـرات وارد شـ .5

در این دلیل مقدمه اولش این بود که مجموعه اي از روایات را مالحظه کردیم که این دو حکـم از آن اسـتفاده  .بود
اینکه کسی رضایت بدهد به منکر این را تحریم می  ،گروهی از روایات رضایت به منکر را حرام می کردند .می شد
بلکـه  ،فرمودند و آن اینکه نه تنها رضـایت حـرام اسـت و گروه دیگري از روایات یک چیز باالتري را می .کردند

 .واجب است کراهت از منکر
اگر موال به شـما  ،مقدمه دوم این بود که عقل و ارتکاز عقالیی و متفاهم عرفی اینجا یک فحوا و اولویت می گوید

ا از این انزجار داشته قلب شم ،ست باید کراهت داشته باشداگفت که از این اعمال و افعالی که معاصی و محرمات 
 .به طریق اولی نمی شود کمک بکنی به اینکه این گناه در عالم خارج محقق شود ،از این امر متنفر باشید قلباً ،باشد



�ماره                                                                                                                            

   1511:ثبت

 

 3 

 :دلیل پنجم تانک 

 :نکته اول

  نیست. اعانه همیشه با رضایت همراه این است که 

 :دوم نکته

حقوق اهللا و حقوق الناس هر دو را  ،مطلق است ،الناس ندارد که این استدالل اختصاص به ظلم و حقوق است این 
مربـوط  ،براي اینکه روایاتی که در باب حرمت رضاي به منکر و وجوب تنفر از معصیت آمده بـود ،شامل می شود
منکر هم اصطالحی است که در روایـات روشـن اسـت کـه  ،معصیت است ،موضوعش منکر است ،به ظلم نیست

 .این جهت است که این استدالل را ما تام می دانیم و شامل هر نوع معصیتی می دانیم از .یشمل کل معصیه

 نتیجه قاعده حرمت اعانه بر اثم:

 :نتیجه اول 

این بود که ما قائلیم به اینکه حرمت اعانه بر اثم قاعده فقهیه است و یشمل این قاعده هم حرمت اعانه بر ظلم هـم 
وق الناسی همه را می گیرد و این نظریه متفاوت است با نظریه آقـاي خـوئی و اعانه بر هر معصیتی جز معاصی حق

 دلیلشان هم عمدتاً ،مرحوم آقاي تبریزي است که آنها قائل به حرمت اعانه بر ظلم هستند که در حقوق الناس است
ایر معاصـی اسـت ما نتیجه اي که از کل مباحث گرفتیم این بود که نه این قاعده اعم از ظلم و س .حکم عقل است

اعم از حقوق اهللا و حقوق الناس است و حرام است اعانه بر اثم سواء کان اثم  ظلما أو غیر ظلم سواء کـان حقـوق 
  .اهللا أو حقوق الناس

 :نتیجه دوم

اتیان به  ،هم این شد که اعانه یعنی اتیان به مقدمات و مشارکت در مقدماتت معصیتی که از دیگري صادر می شود 
معصیت غیر معصیت شخص آخر و المشارکه فی االتیان بالمقدمات لمعصیه لغیر و این شمول دارد نسبت  مقدمات

سـت دو چیـز ابه دوازده تقسیم و قیدي که ما در ذیل آیه گفتیم همه اینها را می گیرد اال اینکه قیدي که براي اعانه 
وقف بر یک قیـد اسـت و آن ترتـب المعصـیه اعانه حرام است براي هر معصیتی مطلقا فقط صدق االعانه مت ،است

 ،یعنی اگر آن گناه از او صادر نشد ،علی الفعل یعنی جایی این کار شما حرام است که بعد آن گناه از او صادر شود
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این مشارکت در مقدمات معصیت نیست و لو قصدش هم بوده ولو علمش هم بوده و لذا شرط صدق اعانه ترتـب 
ذا الفعل و لذا حرمت کار شما مراعا و معلق است به شرط متأخر این یـک قیـدي اسـت المعصیه فی الواقع علی ه

براي صدق اعانه و هناك قید آخر ال لصدق االعانه بل لتنجیز الحکم االعانه تنجیز الحرمه  و آن هم علم و اطمینـان 
دو  ،برائـت اسـت اصـالً ،نداردعرفی است به اینکه بناست این کار انجام شود و اال اگر احتمالی باشد دیگرتکلیفی 

  .قید بیشتر نیست سایر قیود همه ملقی می شود و اعانه همه آنها را می گیرد

 :نتیجه سوم

از آن عمومـات و  ،این است که این دو حرمت اعانه علی االثم که باطالقها که مستند به آیه شریفه و سایر ادله بود 
این حکم حرمت اعانه علی االثم حکمی است مثل سایر احکام شرع و  ،اطالقاتی که ال یقبل التخصیص باشد نیست

اینها  ،ممکن است مزاحم داشته باشد و عنوان ثانوي برایش عارض شود ،ممکن است در جاهایی تخصیص بخورد
 یعنی اعانه بر اثم حرام است به نحو مطلق اما این قاعده مطلقه و عام و مطلق یقبل هم تخصیص ،هیچ مانعی ندارد

هـم یقبـل المزاحمـه ممکـن اسـت کـه  ،مانعی ندارد ممکن است جایی دلیل بیاید بگوید که این نوع مقدمات مثالً
اگر گناهکاري دارد غرق می شود  مثالً ،عناوین مزاحم ثانوي بیاید اولی و اهم از این باشد گاهی حکم را بزند کنار

دارد و لذا حرمت اعانه دائره عـامی دارد دلیـل مطلـق هـم باید نجاتش داد این معلوم می شود که این اعانه مانعی ن
اما خیلی از مواردش هم ادله مقابلی دارد که می گوید این اندازه اعانه مانعی ندارد یا اینکه مزاحمی دارد کـه  ،دارد

 .ید این حکم را بر می داردآآن مزاحم می 

 :تیجه چهارمن 

از جمله یکی اعانه بر  ،قاعده و مسأله دیگر هم مطرح کردیمهشت حکم و  ،این است که ما ضمن این قاعده هفت
یک قاعده هم ایـن بـود کـه اعانـه بـر واجبـات و  ،و تقوي مستحب است و تقوي بود که می گفتیم اعانه بر برّ برّ

واجـب  اي که اگر اعانه نکند ترك می شود آن هم احتمـاالً، مگر بعضی از واجبات مهمه مستحبات مستحب است
قاعده سوم می شود در واقع مگر این اولویت کراهت منکر و اینها اگر دلیلی داشته باشیم کـه کراهـت از  .می شود

پـس اعانـه بـر  .منکرات در حد مکروهات مستحب است آنوقت ممکن است بگوییم اعانه اش هـم مکـروه اسـت
  .ی ندارداعانه بر مکروهات حکم .اعانه بر واجبات و مستحبات مستحب است .محرمات حرام است
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 :مقام دوم 
یـا  ؟اعانه بر اثم اسـت معامله به لحاظ صغروي این حرام باشد، این است که اگر قاعده اعانه بر اثم از نظر کبروي 

 ؟نه

 :اول یهنظر

خیلی ها و خود مکاسب و حداقل بخشی از کالم مرحوم شیخ این است که اینجا این معاملـه مصـداق اعانـه ظاهر 
براي اینکه می داند او خمر  ،می خواند که انگورهاي این باغ را به این کارخانه دار بفروشد یعنی وقتی صیغه ،است

  .این فروش اعانه بر اثم است و اعانه بر اثم هم گفتیم حرام است ،یا قصد این دارد که او خمر می کند ،می کند

 :دوم یهنظر 

یـک  .ولی این اعانه بـر اثـم نیسـت ،اثم حرام است درست است که اعانه بر ،این است که این اعانه بر اثم نیست 
آقاي خـوئی هـم آنجـا ایـن را  ،قاعده حرمت اعانه بر اثم را قبول نداریم مقام اول کسی می گوید ما اصالًدروقتی 

یعنی ممکن است  ،اما در مقام دوم بحث صغروي است ،گفتند ما گفتیم نه این قاعده از لحاظ کبروي درست است
 ،این مصداق اعانه نیسـت ،ولی هذالبیع لیس مصداق لالعانه حتی یکون محرم ،ام است اعانه بر اثمکسی بگوید حر

 .جاري شودوحرمت برایش جایز نیست ساري 

 دلیل نظریه دوم:

می گویند اعانه آن فعل شماست که در عالم خارج مقدمه اي براي آن فعل او قـرار بگیـرد و  ؟چرا این اعانه نیست
بحث ما بیع است نه تصمیم مبیع خود بیع بـه عنـوان  فعالً ،اما خواندن صیغه بحث ماست ،تب شودآن براي او متر

کـه آنچـه  ،این ایجاد به صیغه مقدمه فعل معصـیت از غیـر نیسـت ،یک واقعیت انشایی که با صیغه ایجاد می شود
مقدمـه معصـیت اوسـت و اال انگورها تحویل او شدن ایـن  د،مقدمه است این است که انگورها تحویل او داده شو

، ممکن است شما این صیغه را بخوانید ولی مبیع را تصویب نکنید تا وقتی مطمئن باشد کـه او خمـرش نمـی کنـد
که مقدمیت دارد در عالم خارج براي صدور معصیت از غیر تسلیم العنب لمن یعمله خمرا نه بیعه انشاء البیـع  آنچه

ممکن است چیزي را بفروشد ولی تسلیم نکند به هر دلیلی ایـن  ،ا تسلیم نداردله چون انشاء البیع هیچ مالزمه اي ب
 .را به او ندهد
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 :از دلیل جواب استاد

مقدمیت مع الواسطه هم مصداق اعانه هست و اینجا بیع انشائی و  ،ما گفتیم در مقدمیت بالواسطه شرط این نیست 
لخمر مترتب شود ممکن است بیع کند و مترتب نشود ولی لو اینکه بیع انشائی چیزي نیست که بر آن تسلیم عمل ا

باالخره وقتی فروخت می گوییم باید برود تحویل او بدهد و ایـن تحویـل او دادن مـی  ،دنبال این بیع تسلیم است
چون با وسائط  ،این هم می شود جزء مقدمات معصیت ،چون گفتیم با وسائط را هم می گیرد ،شود مقدمه معصیت

حاال همیشه معنایش این نیست این  .ند اعانه و ما اعانه را منحصر به مقدمه بالواسطه و اینها نکردیمهم صدق می ک
هیچ وقت دلیل نمی شود یک ذي المقدمه ممکن است چند راه داشته باشد یکی هم این اسـت بـه هـر حـال بیـع 

 مقدمه تسلیم نیست.     
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