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 87-88               58جلسه 

 ضالل کتب حفظمکاسب محرمه / 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 

 مقدمه

هو  به ماحرمت حفظ کتب ضالل بود که در مجموع این ادله بر حرمت حفظ کتب ضالل  در ادله قرآنی مکال و بحث

 . داشتند هو داللتی نداشت و آیات مورد بحث تنها بر حرمت اضالل غیر داللت

 عدم حرمت مقدمه اضالل 

که  دهد یمکه این عمل حرام است مانند اینکه سخنرانی را انجام  شود یمگاهی عملی مصداق اضالل محسوب 

که در حرمت آن شکی نیست اما گاهی عملی مانند حفظ کتب ضالل و خرید و  ردیگ یمموجب گمراهی مستمعین قرار 

این  .فروش آن بالفعل مصداق ضالل نیست بلکه مقدمه براي اضالل واقع شود که از دو حیث و جهت قابل بررسی است

باشد و اطمینان  بر اثم صادق اعانه مقدمه اضالل از حیث مقدمیت آن حرام نیست اما اگر بر این حفظ و خرید و فروش

 و خرید و فروش حرام است.  حفظ بر ترتب اثم بر آن داشته باشد

 ادله روایی حرمت حفظ کتب ضالل 

 بر حرمت حفظ کتب ضالل به چند دسته و گروه از روایات تمسک شده است. 

 گروه اول از روایات 

 از یو نهابواب امر  16روایات باب  اند شده واقعاولین گروه از روایات که بر حرمت حفظ کتب ضالل مور تمسک 

این گروه از روایات در کتب  البته باشند یمکتاب امر به معروف و نهی از منکر است که در مجموع یازده روایت 

 استدالل کرده است.  ها آنمورد تمسک واقع نشده است ولی مرحوم نراقی در مستند به  نیمتأخر
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 مضمون روایات گروه اول  

نیست که همیشه آثار و نتایج افعال  گونه نیا که ي جزیی که وجود دارد این استها تفاوتمضمون این روایات با 

و اگر کسی اقدامی کند  شود یمانسان در خود او منحصر باشد و در بسیاري موارد آثار افعال انسان به دیگران هم منتقل 

او در ثواب یا عقاب  ،چه راه خیر و چه راه شر ،ن اثر بگذاردکه بر زندگی دیگران و مشی دیگران و انتخاب دیگرا

دیگران شریک است و این یک اصل کلی است که روایات این باب و ابواب دیگر به آن اشاره دارد مانند روایت دوم 

بنِ رزِینٍ عنْ أَبِی عبیدةَ الْحذَّاء عنْ أَبِی  و عنْه عنْ أَحمد عنْ محمد بنِ عبد الْحمید عنِ الْعلَاء« باب که معتبر هم هست

یئاً و منْ علَّم باب ضَلَالٍ کَانَ جعفَرٍ ع قَالَ: منْ علَّم باب هدى فَلَه مثْلُ أَجرِ منْ عملَ بِه و لَا ینْقَص أُولَئک منْ أُجورِهم شَ

چیزي را به دیگري یاد دادي و باب  اگر یعنی» 1عملَ بِه و لَا ینْقَص أُولَئک منْ أَوزارِهم شَیئا علَیه مثْلُ أَوزارِ منْ

ولی در عین حال این  ،هدایتی را با تعلیم خود به روي دیگري گشودي اجري که او دارد شما هم در آن شریک هستی

است خداوند به شما هم  مأجورطور نیست که اجر او کم شود و شما در آن شریک باشید یعنی عالوه بر این که او 

که اگر عمل خیري را به دیگري تعلیم  آمده یا روایت اول این باب .است طور نیهمالبته در گناه هم  ،دهد یماجري 

ثواب آن شریک است و همچنین اگر ضاللی را تعلیم دادي در گناه آن تا قیامت  دهد و او هم به دیگري تا قیامت در

 شریک است.

 عناوین و تعابیر روایات گروه اول 

 وسایل الشیعه آمده است.  در تعابیر و عناوین متفاوتی در گروه اول روایات

 عنوان تعلیم 

 این باب آمده است.   دوم یر در روایت اول واین تعب که یکی از عناوینی که در این گروه از روایات آمده است

                                                           
  175ص  ،2ح ، 16کتاب امر به معروف ونهی  از منکر ابواب  امر و نهی باب  ،16 وسائل الشیعۀ، ج -1
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 عنوان دال 

 .»2الدالُّ علَى الْخَیرِ کَفَاعله«باب آمده است آمده است  نیا در روایت سوم که عنوان دال عنوان دیگري است

 عنوان تکلم 

بِها إِلَّا کَانَ لَه مثْلُ أَجرِ منْ أَخَذَ بِها و لَا یتَکَلَّم  لَا یتَکَلَّم الرَّجلُ بِکَلمۀِ حقٍّ یؤْخَذُ« عنوان تکلم که در روایت چهارم

 .است آمده» 3بِکَلمۀِ ضَلَالٍ یؤْخَذُ بِها إِلَّا کَانَ علَیه مثْلُ وِزرِ منْ أَخَذَ بِها

 سنه نیتسنعنوان 

أَیما عبد منْ «این است  باشد یماست که روایت پنجم که معتبر  و هفتم آمدهکه در روایت پنجم  »سنَّ سنَّه«عنوان 

 مورِهنْ أُجم نْقَصرِ أَنْ ینْ غَیم کلَ بِذَلمنْ عرِ مثْلُ أَجم ى کَانَ لَهدنَّۀَ هنَّ سس اللَّه ادبعشَی  ادبنْ عم دبا عمأَی و ء

یعنی کسی عادت » 4ء الٍ کَانَ علَیه مثْلُ وِزرِ منْ فَعلَ ذَلک منْ غَیرِ أَنْ ینْقَص منْ أَوزارِهم شَیاللَّه سنَّ سنَّۀَ ضَلَ

 خوب یا بدي را در جامعه پایه ریزي کرد در ثواب و عقاب آن شریک است.

 عنوان عمل باب هدي 

منْ «عمل باب هدي می باشد که در روایت نهم باب آمده است  من عنوان دیگري که در روایات آمده است تعبیر

کَانَ علَیه مثْلُ وِزرِ  عملَ باب هدى کَانَ لَه أَجرُ منْ عملَ بِه و لَا ینْقَص أُولَئک منْ أُجورِهم و منْ عملَ باب ضَلَالٍ

م کأُولَئ نْقَصلَا ی و لَ بِهمنْ عممارِهزدیگران است.     در که در اینجا مراد عملی است که منشا تاثیر» 5نْ أَو 

                                                           
 3ح ، 16امر به معروف ونهی  از منکر ابواب  امر و نهی باب  کتاب ،16 وسائل الشیعۀ، ج - 2

   4ح، 16کتاب امر به معروف ونهی از منکر ابواب  امر و نهی باب ،16 وسائل الشیعۀ، ج - 3

   5ح، 16کتاب امر به معروف ونهی از منکر ابواب  امر و نهی باب ،16 وسائل الشیعۀ، ج - 4

   9ح، 16امر به معروف ونهی از منکر ابواب  امر و نهی بابکتاب  ،16 وسائل الشیعۀ، ج - 5
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 نکته تربیتی مستفاد از گروه اول 

از لحاظ سندي در  عمدتاً که نکته تربیتی از این روایات گروه اول کی حفظ کتب ضالل حرمت جداي از بحث

اگر از این تعابیر مختلف الغا خصوصیت کنیم. این  که است آن این و دیآ یمبه دست  دارندمرتبه باالي اعتبار قرار 

 باشد یمفراتر از حیطه شخصی  ها آن در اقداماتی که آثار فهیوظی فراتر از تیها مسئول انسانکه  رساند یممطلب را 

متفاوت  ها تیموقعکه در جامعه است که این نقش به حسب شرایط و  اشخاص مسئول هستند و سر آن در نقش الگویی

ممکن شخصی در حیطه خانواده براي فرزندان خود الگو باشد و یا اینکه فراتر از خانواده در جامعه یک الگو  مثالًاست 

 باشد که به اندازه نقش الگویی خود مسئولیت دارند.     

 

 تقریر استدالل به آیات گروه اول و نقد آن

به خاطر وضوح عدم داللت این گروه از روایات به آن  نیمتأخراین روایات در کتب مرحوم نراقی آمده است و 

نباید  که شود یممطلب مستفاد  نیا و وجه استدالل این است که اگر از تعابیر روایات الغا خصوصیت کنیم، اند نپرداخته

 است ریغبودن در ضالل  می، سهشود یمدر ضالل دیگران سهیم بود و از آنجا که حفظ کتب ضالل که باعث ضالل غیر 

پس حفظ آن حرام است که این استدالل صحیح نیست چون بحث در حفظ کتب ضالل در جایی است که ندانیم موجب 

و یا علم به عدم اضالل داشته باشیم و اال در صورت اضالل غیر حرمت آن از باب اضالل و یا اعانه  شود یماضالل غیر 

و است نه به عناوین ثانوي تنها از روایات مانند آیات بحث هو ه به مابر اثم حرام است. اما محل بحث عنوان حفظ 

  .شود یمشده حرمت اضالل استفاده 
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