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 87-88               57جلسه 

 ضالل کتب حفظمکاسب محرمه / 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 مقدمه 

محل بحث و کالم در ادله قرآنی حرمت حفظ کتب ضالل است و موضوع بحث هم جایی است که یقین به مضل 

است. تاکنون به سه  واضح ضالل وجود ندارد و اال اگر کتب ضاله، مضل هم باشند حرمتش از باب اضاللبودن کتب 

پذیرفته نشد. آیات  ها آنپرداخته شد که داللت  ،بر حرمت حفظ کتب ضالل استدالل شده است ها آنآیه از قرآن که به 

ي مورد استدالل قرار گرفته است که به بعضی از حائر مرحوم دیگري هم در بعضی از کتب فقهی مانند ابتغا الفضیله

 .   شود یمدر ادامه اشاره  ها آن

 بقره بر حرمت حفظ کتب ضالل سوره 79استدالل به آیه 

ی است که افترا بر خداوند را به اتیآ بر حرمت حفظ کتب ضالل استدالل شده است آنچهارمین دلیل قرانی که به 

فَویلٌ للَّذینَ یکْتُبونَ الْکتَاب بِأَیدیهِم ثُم یقُولُونَ هذَا منْ عنْد اللَّه «مانند آیه  اند ردهکصورت مکتوب یا ملفوظ منع و نهی 

فه درباره مربوط به این آیه شری )79بقره /(» لیشْتَرُوا بِه ثَمناً قَلیالً فَویلٌ لَهم مما کَتَبت أَیدیهِم و ویلٌ لَهم مما یکْسبونَ

 . دادند یمو بعد به خداوند نسبت  نوشتند یماهل کتاب است که مطالبی را بدون اینکه از طرف خداوند نازل شده باشد، 

 تقریر استدالل به آیه 

کتاب ضالل را  نوشتن» فَویلٌ للَّذینَ یکْتُبونَ الْکتَاب«در آیه شریفه سه بار کلمه ویل تکرار شده است در مرتبه اول  

به مفهوم و معناي مصدري آن مورد مذمت قرار داده است یعنی نفس کتابت کتاب ضالل و اسناد آنچه که از سوي 

 ویل کرده است و این ویل نشانه حرمت این افترا و کتابت است و در مرتبه دوم   ،خداوند نازل نشده را به خداوند

 »تا کَتَبمم ملٌ لَهیه محصول کارشان تعلق گرفته است یعنی به کتابت به معناي اسم مصدري تعلق گرفته ویل ب »فَو

 باشد.    حرام خرید و فروش آن ،و این مذمت عرفا مالزم این است که حفظ دهد یماست و آن را مورد مذمت قرار 
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 مناقشه در استدالل 

 استدالل ضعیفی است و از آن سه مناقشه وارد شده است.  ،این استدالل

ویل در مرتبه دوم اسم مصدر کتابت است ثابت نیست و حتی اگر بپـذیریم مـورد مـذمت     متعلق این مطلب که .1

 . ردیگ یماسم مصدر تعلق  آنتعلق به لحاظ فعلی است که به  نیا اسم مصدر است

 .حرمت حفظ آن کتابعدم ثبوت مالزمه بین تعلق ویل به کتابی و  .2

کتاب موجب اضالل غیر شود و شـمول آن نسـبت بـه مـواردي اضـالل در آن       کهظهور آیه در مواردي است  .3

 محرز نیست..   ،نیست

قَالَ لَهم «مانند افترا علی اهللا را منع کرده است  ها آنآیه فوق در مورد کتابت بود و یک دسته از آیات هستند که در  

لَکُمیى ووسنِ افْتَرَى مم خَاب قَد ذَابٍ وبِع تَکُمحسباً فَیکَذ لَى اللَّهکه به استدالل فوق ملحق می  )61/طه(» الَ تَفْتَرُوا ع

 آن نیز وارد است. بر مناقشات باال که شود

 سوره انعام بر حرمت حفظ کتب ضالل  68استدالل بر آیه 

و إِذَا رأَیت الَّذینَ یخُوضُونَ فی آیاتنَا فَأَعرِض عنْهم حتَّى یخُوضُوا فی «آیه  به آقاي حائري در کتاب ابتغاء الفضیله

بر حرمت حفظ کتب ضالل  )68انعام/(» حدیث غَیرِه و إِما ینْسینَّک الشَّیطَانُ فَالَ تَقْعد بعد الذِّکْرَى مع الْقَومِ الظَّالمین

و قَد نَزَّلَ علَیکُم فی الْکتَابِ أَنْ إِذَا سمعتُم آیات اللَّه یکْفَرُ بِها و «اند که در این مضمون آیات دیگري مانند  هتمسک کرد

ه جامع الْمنَافقینَ و الْکَافرِینَ فی جهنَّم یستَهزَأُ بِها فَالَ تَقْعدوا معهم حتَّى یخُوضُوا فی حدیث غَیرِه إِنَّکُم إِذاً مثْلُهم إِنَّ اللَّ

دارد که مورد تمسک قرار گرفته اند. مضمون این آیات، این است که اگر در مجلسی وارد  وجود )140/ءنسا(» جمیعاً

لس را ترك کنید و و انکار می شود آن مج شود یمو به آنها کفر ورزیده  ردیگ یمشدید که آیات خدا مورد استهزاء قرار 

 شریک هستید.  ها آناال در کار 

 آن و نقدتقریر استدالل 

و مقصود  شود یمو حکم متوجه هر نوع توجه به باطل و امر ضالل و ارتباط  شود یماز این آیات الغا خصوصیت 

یت بر باطل در واقع نوعی توجه و عنا کتب ضالل و خرید و فروش و حفظ آیات منع از توجه به ضالل و باطل است

 .است که باید از آن پرهیز شود
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 وآمد رفتو دلیلی بر آن نیست البته اگر حفظ کتب ضالل و یا  رسد یمالغا خصوصیت بعید به نظر  گونه نیاصحت  

حرام است و تا این اندازه  وآمد رفتحفظ و  نیا آن باشد دییتأي ا به گونهي که کتب ضاله در آن باشد ا کتابخانهدر 

الغا خصوصیت کرد اما این مطلب خارج از محل بحث است و بحث ما در حفظ کتب ضاللی است که مضل  توان یم

 مشخص نیست و عنوان ثانویه دیگري بر حمل نشده باشد.   ها آنبودن 

 سوره طه بر حرمت حفظ کتب ضالل  97استدالل بر آیه 

الَ مساس و إِنَّ لَک موعداً لَنْ تُخْلَفَه و انْظُرْ إِلَى إِلهِک الَّذي ظَلْت علَیه  فَاذْهب فَإِنَّ لَک فی الْحیاةِ أَنْ تَقُولَ«بر آیه  

نیز بر حرمت حفظ کتب ضالل استدالل شده است. این آیه درباره  )97/طه(» عاکفاً لَنُحرِّقَنَّه ثُم لَنَنْسفَنَّه فی الْیم نَسفاً

 . باشد یمگاو سامري توسط حضرت موسی  آنبردن قصه سامري و از بین 

 تقریر استدالل و نقد آن 

خصوصیت شده  الغا گرفته بود و حضرت موسی آن را آتش زد قرار يا عدهدر این استدالل از بتی که مورد پرستش 

ته این الغا ابزار ضاللی سرایت داده شده است که الب هر از بین بردن و نابود کردن به کتاب و وجوب است و حکم

خصوصیت وجهی ندارد چون الغا خصوصیت از فرد اقوي که بت مورد پرستش است به ضعیف کتب ضاله است که 

 نیست.  حیصح چنین الغا خصوصیتی

 ي از بحث در مورد استدالل به ادله قرآنی ا خالصه

 ها استداللاز این  استدالل قرآنی آورده شده است که بعضی در بعضی شش در مجموع بر حرمت حفظ کتب ضالل

ي نظر ما از این آیات این بود که بند جمعبه یک آیه قرآنی و در بعضی دیگر به چند آیه که در یک محور قرار داشت و 

همچنین هر کاري که مقدمه اضالل غیر  و کنند یماین آیات داللت بر حرمت اضالل غیر و هر آنچه مصداق آن باشد، 

بر اثم حرام است و اال اگر اطمینان بر ترتب اثم بر  اعانهباب  از شود یماین مقدمه مترتب باشد و مطمئن باشد که اثم بر 

حرام نیست اال اینکه به خاطر حساسیت موضوع مانند شرك، احتمال ضالل غیر هم منجز  ،عمل و اضالل نداشته باشد

 رد. داللتی بر حرمت حفظ کتب ضالل ندا ادلهپس این  .شود یمباشد و آن عمل حرام 
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 غیر  اضالل و مقدمیت براي ضالل تفاوت حکم مقدمیت

مطالب خالف  ریتأثمثل اینکه در اثر سخنرانی، شخصی تحت  شود یمگاهی فعل و عملی بالفعل موجب اضالل غیر  

گاهی عملی بالفعل موجب اضالل نیست هر چند  اما باشد یمکه این عمل مصداق اضالل است و حرام  ردیگ یمواقع قرار 

حفظ و  نیا ي خود شخص کهبرا مطالعه آن کتاب جهت حفظ کتب ضالل یا خرید فروش آن مثالًشانیت اضالل را دارد 

 مقدمه اضالل خودش واقع شود که این عمل حرام نیست حتی اگر یقین به گمراهی داشته باشد تواند یمخرید و فروش 

و فروش مقدمه  دیو خرواقع شد آن اضالل حرام است نه مقدمه این اضالل اما اگر همین حفظ  بعداًلی فقط اگر اضال و

واال اگر  شود یم حرام شود در این صورت اگر اطمینان به اضالل باشد این مقدمه از باب اعانه بر اثم رواقعیغاضالل 

 اطمینان بر ترتب اثم نداشته باشد این مقدمه حرام نیست
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