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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 حرمت سحر

 فرع سوم
نه؟  این سؤال که آیا آموزش دادن سحر و جادو حرام است یا و ستامبحث و فرع سوم در ذیل مباحث سحر تعلیم سحر 

وجود دارد که ضمن  تفصیلی هم قائل به این هستند که حرمت ندارد و احیاناًاند و بعضی کسانی قائل به حرمت شدهدر اینجا 

قسم اول ادله عامه و  .شودبه دو قسم تقسیم میشود مثل بحث تعلم براي حرمت اقامه میاي که ادله شود.روشن می هابحث

 سم دوم ادله خاصه در بحث سحر است.ق

 عامهقاعده 
 آیا آن قاعده کلی این است که .ذکر خواهیم کرد التربیۀفقهبراي بیان یک قاعده کلی در  ايادلهاما در قسم اول در حقیقت 

کاري به بحث سحر نداریم. به عنوان قاعده کلی محل بحث است که آیا تعلیم امر محرم حرام ه؟ تعلیم محرمات حرام است یا ن

یک جهت قاعده عامه است  ،شوداینجا هم در دو جهت بحث می .یا تفصیلی دارد نظیر اینکه در بحث تعلم هم گفتیمنه است یا 

اما بحث اول که قاعده کلی باشد و  ؛یک بحث هم ادله خاصه در تعلیم سحر است و کنداگر تمام باشد اینجا هم داللت میکه 

 شود.یل بحث تعلم اقامه مینظیر دلاي نه؟ براي این قاعده کلی ادلهحرام است یا  طورکلیبهپاسخ به اینکه آیه تعلیم محرمات 

 تعلیم امر حرام حرمت .1
خواهد محرمی را آموزش دهد همراه با این آموزش دادن باید سحر میوقتی  .تعلیم محرمات مشتمل بر عمل محرم است

 رانظیر این  .شودحر حرام است تعلیم آن هم حرام میچون س است. پس تعلیم مشتمل علی عملیۀ السحر .کند تا او یاد بگیرد

اینجا هم اولین دلیل  .در تعلم گفتیم که تعلم مالزم با عمل سحر است و چون عمل سحر حرام است پس تعلم هم حرام است

حرم تعلیم و آموزش دادن محرم از جمله سحر و محرمات دیگر مشتمل بر خود عمل محرم و مالزم با عمل م .همین است

 شود.ام میتعلیم هم حر بعاً است و وقتی که عمل حرام است ت

 پاسخ
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این بحث همیشه مالزم  نیست که تعلم در بحث قبل یا تعلیم در طوراین .اولین جواب این است که این امر کلیت ندارد .1

حرمت عمل به تعلیم هم  وقتآناگر عمل همیشه مالزم با تعلیم بود  .شودباشد که آموزش داده می با خود عمل

گاهی تعلیم یک چیزي تعلیم عملی است که  ،نیست طوراین کهدرحالی .مالزم هستند این دوکرد چون میسرایت 

اما همیشه  ؛شودم هم چون در آن حرام است حرام میاین تعلی بعاًشود و ت. اینجا همراه میهمراه با فعالیت محرم است

دهد بدون اینکه خود آن عمل را انجام دهد. بله اگر کارورزي و تمرین و آموزش نیست گاهی قواعد را یاد می طوراین

دهد بدون اینکه را یاد میعملی باشد مالزم با اوست. این آموزش گاهی آموزش نظري است که همان قواعد و مناهج 

در این  .ار استآموزش عملی است و همراه با آن ک .گاهی آموزش نظري صرف نیستو خود آن کار را انجام دهد 

 تعلیم سحر .نیست که همیشه تعلیم همراه محرم باشد طوراینو از مدعا است  اخصصورت حرام است. پس این دلیل 

 .مدعااست نه مساوي با  اخصهست و گاهی نیست. پس این  و هر امر محرم دیگري گاهی همراه

و کند یم سرایت نمیتعل بماهوه تعلیم حرمت ب ،استهم که تعلیم همراه با امر محرم  ییمناقشه دوم این است که در جا .2

نیست که حتی آنجایی که  طوراینپس آن عمل است منتهی اینجا عمل همراه با تعلیم شده است.  ربوط بهحرمت م

نه اینکه خود است این امر با امر حرامی همراه شده  یعنی عمل حرام است بلکه آن مالزم است بگوییم تعلیم حرام است

 هو حرام شود. بماهوتعلیم 

 حرمت اعانه بر اثم .2
به تمسک به نحوي محل بحث ما قرار گرفت  نیز التربیۀفقهدر که تعلیم هر امر محرمی حرمت دلیل دوم براي قاعده کلی 

 کنند. مثالًی را طی میبمراتسلسلههایی است که این قواعد فقهی . اینجا هم یکی از نمونهاستفقهی حرمت اعانه بر اثم قاعده 

خاص بلکه براي قواعد و ویژه  مسئلهتواند دلیل باشد نه براي یک که میاست  ايقاعده عده حرمت اعانه بر اثم خوداینجا قا

بعضی از  .وجود دارد مراتبسلسلهاست و در قواعد فقهی  ايقاعده خوداین  .تعلیم محرمحرمت کلی از جمله همین قاعده 

ممکن است کسی براي این قاعده در  درهرحال .هانیاو امثال  ال ضررهاي عامی هستند مثل قاعده اعانه و قواعد فقهی قاعده

 شخص حرام است.یعنی حرمت تعلیم محرمات براي این قاعده استدالل کند که هر نوع تمهید مقدماتی براي گناه  التربیۀفقه

 اقسام مقدمه
گاهی تمهید مقدمات یک واجب مستحب است و گاهی تمهید  .مربوط به تمهید مقدمات است و مقدمهاصطالح اعانه 

واژه مقدمه است که این منتهی فرق اصطالح مقدمه و اعانه از نظر اصولی و مباحث فقهی  .مرجوح يمقدمات حرام امر

 ؛مقدمه واجب واجب است م نیست یاگوییم مقدمه حرام حراخاص اصولی مربوط به عمل خود شخص است. می اصطالحبه
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گویند . مقدمه مید یا نکندخود من مقدماتی دارد براي اینکه این خطاب را عمل کن د،مکلف خطابی شو منِبه یعنی وقتی 

حرام نیست. پس اصطالح  واجب است و مقدمه حرام عقالً مقدمه واجب یا حرام حکمش این است که مقدمه واجب عقالً

 .کندمیجایی است که شخص خودش مقدمات عمل را فراهم  ربوط بهمقدمه م

گویند. همکاري و همیاري و کمک دادن به که به آن اعانه میقسم دیگر مقدمه تمهید مقدمات براي کار دیگري است در اما 

قدماتی که او جهاد م .دیگري به معناي اینکه مقدمات اینکه کسی را بکشد یا مقدمات اینکه نماز بخواند را براي او فراهم کند

مقدمه در بنابراین مقدمه  ؛دفاع کند و مقدمات اینکه غناء انجام دهد یا معصیتی را مرتکب شود را براي دیگري فراهم کند

در اصطالح خاص اصولی اما  ؛گیرد و هم مقدمه فعل غیر رادارد که هم مقدمه فعل خود را می واجب یا حرام معناي عامی

اعانه بر واجب  گوییم مثالًاینکه میگویند. لذا اعانه مقدمات براي دیگري اعانه می تمهیدکلف اما به یعنی فعل خود ممقدمه 

. است نه اعانهواجب یا اعانه بر حرام حرام است یعنی تمهید مقدمات براي فعل غیر و اال تمهید مقدمات براي کار خود مقدمه 

 مفهوم اعانه یک قاعده فقهی است.

 اعانه و تعاون
ست چه مقدمات واجب چه اي رتعاون که قسم دوم تمهید مقدمات براي دیگیک اعانه داریم و یک نکته دوم این است که 

ثل اینکه فعل است م مشارکت در .دهندکه دو نفر باهم فعل را انجام میتعاون این است  .گاهی اعانه غیر از تعاون است .حرام

در باب  .است. اعانه تمهید مقدمات براي این است که او کار را انجام دهد ی القتلتعاون علکه کشند دو نفر با هم کسی را می

یعنی مشارکت در فاعلیت است یعنی  ؛است اما در تعاون فعل مستند به دو یا سه نفر استمعین یک شخص  تعلق بهاعانه فعل م

برند. اعانه این است که فعل مال دیگري و با هم سر این را میگیرد و یکی آن طرف شمشیر را طرف چاقو را می یکی این

مقدمات را فراهم کرده  .که بتواند او را بکشداست است منتهی او شمشیر را به دستش داده و او آن شخص را به دام انداخته 

اعانه  نیگوییم اعانه یع. پس معلوم شد که وقتی میآورددرمیزند یا چاقو را به حرکت ی که تیر یا شمشیر را میبراي کساست 

و این اعانه است  .معنایش این است فراهم آوردن مقدمات براي اینکه دیگري کاري را انجام دهد بر محرمات یا هر چیز دیگر

فعل را انجام دیگري دهد که زمینه است براي اینکه انجام میرا فعلی  .همکاري مطلق نیست که در فعل هم خودش فاعل باشد

 :جنس و تمهید مقدمات است دو قید داردیک به عنوان پس اعانه  دهد.

-ارکت داشته باشد. پس مقدمه را میبدون اینکه در خود فعل مش )مقدمات للغیر تمهید( خودتمهید مقدمات براي غیر نه براي 

 این قاعده اعانه است.و  آورند نه خود فعل را آن هم براي غیر

 اقسام اعانه
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البته اعانه بر مباهات هم داریم که  .اعانه بر محرمات و اعانه بر مکروهات ،اتاعانه بر فعل مستحب ،اعانه بر فعل واجبات

موضوع این قاعده اثم و عدوان  .باید حرامی در کار باشد و فعل حرامی باشدلذا را بحث کردیم.  هرکدامخیلی مهم نیست. 

 وقتآنیفی محرم است ط با حکم  تکلست و به نحوي مرتبااگر فعل حکم وضعی مشتمل بر آن  است که در روایت آمده است.

 .یعنی اعانه بر محرماتشود مییکی از آن پنج قاعده که آید این قاعده می

 اعانه حرمت اقوال در
 یک نظریه در اعانه بر اثم این بود که مطلقاً  .حرمت اعانه بر اثم یعنی مقدمات را براي دیگري فراهم کردن که گناه کند .1

 یم منتهی با قیودي که ذکر کردیم.گویند و ما هم این را ترجیح داداي از فقها این را میعده کهنحويبهحرام است 

 .نظر دوم این است که اعانه بر اثم به عنوان اعانه بر اثم به طور مطلق حرام نیست که ظاهر آقاي خوئی همین است .2

دلیل داریم که اعانه بر  .ظلم حرام استدر باب  فقطحرام نیست بلکه در اعانه  مطلقاً  بر اثمنظر سوم این است که اعانه  .3

 حقوق الناس است.و در محرمات و معاصی که جزء حقوق اهللا  بلکه ظلم حرام است اما نه هر محرمی

ر اگ . مثالً نظر چهارم این است که مقدمات اعانه بر محرمات در مقدمات قریبه حرام است. مقدماتی که نزدیک است .4

. ظاهر فرمایش حضرت آقاي تبریزي کشد اما در مقدمات بعیده حرام نیسترا می چاقو را دست این بدهد او

 این بود. علیهاهللارحمۀ

 خالصه استدالل
براي حرمت سحر و حرمت مطلق تعلیم محرمات  است هم نیست و قصد داشتن غیر از علم است. ادعا شدهم که قصد گفتیم

ن است که او حرام را مرتکب آبراي اینکه تعلیم یک امر کمک کردن به  .شودتمسک میبه عنوان یک قاعده کلی که این دلیل 

غنا را به او بیاموزد او و دهد ولی وقتی که معلم موسیقی یا معلم غنا بیاید صی که غنا را بلد نیست انجام نمیشود. شخ

که اگر است مله را به او یاد داده یا راه غش در معا .که او گناه را انجام دهداست همکاري کرده و مقدمات را فراهم کرده 

از نظر عرفی  غیره توانی سر دیگران کاله بگذاري. این یاد دادن غصب مال دیگري یا سحر و جادو وکنی میعمل  طوراین

 کند که او گناه را انجام دهد.مهید مقدمات است و زمینه درست میت

 

 

 پاسخ در مقام استدالل
 :هایی داداین استدالل جواب پاسخ به در مقامشود بعاً میت
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 یعنی ؛ی مثل مرحوم آقاي خوئی و آقاي تبریزي این قبیل قاعده را قبول ندارندانکس .جواب اول جواب مبنایی است .1

. یکی دو تعاون است نه اعانه. ما این را قبول نکردیم در مقام که اعانه بر اثم حرام است؟ این آیهاست چه کسی گفته 

در گویند آقاي تبریزي و آقاي خوئی می هرحالبهگیرد ولی اعانه را هم می ،دا کردیم که تعاونپی قرینه بسیار خاص

 به بحث اعانه و تمهید مقدمات ندارد.ربطی اعانه نیست و همان اینجا تعاون 

دانستند. میاعانه بر ظلم را قبیح و حرام  ،د مثل آقاي تبریزيپذیرنمیند و نکننفی میاین قاعده را کسانی که حتی  ثانیاً .2

الجمله و آنجایی که موجب فیدر بحث ما که سحر است و بخش مهمی از سحر همان ظلم به دیگري است باید پس 

شود. داند کار او به گناه منجر میحرام است که بدر جایی اي داریم که اعانه بر اثم فقط مالحظه بپذیرید.اضرار باشد 

گوید که وم در بررسی است که این دلیل نمیواقع این به نحوي نکته د . درقیدي بود که ما در قاعده زدیماین همان 

شود چون اگر در جایی است که بداند منجر به عمل میتعلیم سحر حرمت گوید حرام است بلکه می تعلیم سحر مطلقاً

 شود.منجر به عمل میت که او بداند که تنجز به این اس بعاًشود و تنداند منجز نمی

 حاصل کالم

ل داریم منتهی کل بحث را حاصل کالم در اینجا این است که جواب اول مبنایی است و قبول نداریم ولی جواب دوم را قبو

، اگر بداند که با یاد بل إذا علم بأن الشخص المتعلم یعمل العمل المحرم تعلیم محرمات محرم ال مطلقاً گوید و می کندنفی نمی

که گفته  طوراینالل هم داشتیم تکلیفی براي او نیست. سحر ح بعاًاگر نداند و احراز نکند ت .شودمی ادن او عمل محرم واقعد

این  .کردندجاي محرم به هیچ نحو استفاده نمیتحفظ داشتند و در  دانستند ولی واقعاً بعضی از بزرگان این چیزها را می شودمی

 کنند مثالً بی که دارند در گناه استفاده نمیمثل خیلی از چیزهاي دیگري است که در دست افراد است و به خاطر تقواي نس

دانند ولی ایمانشان هایی میدهند. خیلی از چیزهاي محرم و قواعدش را آدمانجام نمی قتلی هاست ولیآالت قتل دست خیلی

و اگر است شود اعانه بر اثم م این حرام موجب تحقق آن میاگر احراز کرد که تعلیلذا دهند.  مانع از این است که آن را انجام

 .احراز نکند این تعلیم مصداق اعانه نیست

 بنديجمع
گفت . اولی میحرام است گوید که تعلیم محرم مطلقاًنمی کدامهیچیعنی  ؛از مدعا است اخصاین دلیل دوم مثل دلیل اول 

به یعنی بداند  ؛گوید تعلیم محرم حرام است اگر اعانه بر اثم شودو دومی میتعلیم محرم اگر همراه حرام شود حرام است 

قتل هم وقتی که بداند در دهد. بداند که کسی با آن گناه انجام می باواسطهدنبالش کسی آن گناه را انجام بدهد. بدون واسطه یا 
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پس شود بدون توجه این قتل از او صادر می کند. مثالًحرام است و اگر نداند تنجز پیدا نمیشود می کار او منجر به قتل دیگري

 تنجز ندارد.حکم نیست بلکه  الواقعفیتوضیح دادیم که علم ندارد نه اینکه تنجز پیدا نکرده است. چون گناهی نکرده 

 ربوط بهحرمت م .کردبه تعلیم سرایت نمیم بود حرمت این است که دلیل اول حتی در جاهایی هم که مالز فرق دو دلیل

این  . حقیقتاًاست آنجایی که گناه برایش مترتب شود تعلیم اعانت .شوددر بحث دوم تعلیم مصداق محرم می خود عمل بود ولی

بدهد او دارد که یاد توجه  کههمینمفهوم انتزاعی بر این صادق است. ما گفتیم حرام آنجایی است که بداند و قصد الزم نیست. 

عالوه بر اینکه سحر  .را بکشد یا گناه کند کافی است. کاري به آن نداریم که گاهی حالل است و گاهی حرامکسی خواهد نمی

 .نوع حالل هم دارد

 . روایات تعلیم باب ضالل3
در وسائل جلد یازده صفحه روایاتی  .بحث کردیم التربیۀفقهست که این را هم در ادلیل سوم روایات تعلیم باب ضالل 

 .این روایات دو بیان دارد داریم.شش در ابواب جهاد نفس وسی و چهارصد

 وَ «آمده است و در مقابل  »بِهَا عَمِلَ مَنْ أَجْرُ وَ أَجْرُهَا فَلَهُ حَسَنَۀً  سُنَّۀً سَنَّ مَنْ«است که آمده در بعضی از این روایات  .1

یک روش و  گذاربنیانگوید کسی که اي است که میاین دسته .1»بِهَا عَمِلَ  مَنْ وِزْرُ وَ وِزْرُهَا فَعَلَیْهِ سَیِّئَۀٍ، سُنَّۀً سَنَّ مَنْ

 یک سنت بد گذاربنیانکسی هم که ادب درست باشد در ثوابش شریک است تا هر وقت که کسی به این عمل کند. 

 .باشد تا قیامت در عذاب دیگران شریک است. این یک دسته از روایات معتبر هست که ممکن است تعلیم را هم بگیرد

 .اول به عنوان سنت است و اما دومی به عنوان تعلیم است طایفه .اما دسته دوم روایات که مستقیم در بحث تعلیم است .2

که از  کسیآنکسی که یک راه گناهی را یاد بدهد او در گناه  2»مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهکَانَ عَلَیْهِ  ضَلَالٍ  بَابَ عَلَّمَ  مَنْ «

بدون اینکه از گناه خودش کم  »وَ لَا یُنْقَصُ أُولَئِکَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَیْئاً« دارد ادامهدر  .او یاد گرفته است شریک است

الی یوم  :فرماید؟ امام میشود تا کجا. سؤال میران هم شریک استیعنی گناه خودش را کرده و در گناه دیگ ؛شود

  القیامۀ

 تفاوت دو قاعده
در را  ییهاروش و گوید تسنین، سنت گذاشتناول می طایفه. است اخصاعم و است که در این روایات آمده  ايدو قاعده

 يهایخوباست  اگر خوب .بد، در نتیجه عمل دیگران دخیل است يهاروشچه و نیک  يهاروشجامعه بنیان گذاشتن چه 

 .579ص ،5 ج السالم، علیهم األئمۀ أحکام إلى األمۀ هدایۀ.  1

 .173 ، ص16 وسائل الشیعۀ، ج .2
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د هم باشد ب و شودرسد. خوب باشد باقی الصالحات میدیگران به او هم می يهايبدد است رسد و اگر بدیگران به او هم می

گذارد. ولی را می دهد در واقع پایه سنتیمییاد وقتی شود چون شامل تعلیم هم میشود. این جزء تسنین سنت سیئه می

 ضَلَالٍ  بَابَ عَلَّمَ  مَنْ رسد. یعنی ثواب دیگران هم به او می مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًىگوید گوید تعلیم است. میدوم می طایفهبخصوص 

ن در حقیقت مصاحبت رسد چون او سلسله جنبان این حرکت درست یا نادرست است. ایهم به او می هاآنیعنی عقاب 

معتبر و  روایات طایفهاگیر هستند. این دو یک سنت یا آموزگار یک سنت در ثواب یا عقاب آن کسانی که پیرو یا فر گذارنبنیا

 قاطع و محکم است.

 چند نکته ذیل قواعد
 م.یکناشاره میذیل قاعده تسنین وار فهرستچند نکته را 

 است. شود الزماین کار انجام میی علم به اینکه قصدي نیست ول یعنوان تعلیم یا تسنین عنوان .1

قصد مهم نیست ترتب ضالل مهم  .کند که عنوان تعلیم یا تسنین ضالل محقق شودوقتی این روایات مصداق پیدا می .2

 که به او هم برسد. است کند. اگر عمل نکند عقابی مترتب نشده دهد و او عمل میاست. راه گمراهی را به او یاد می

چه گمراهی اعتقادي باشد یعنی  ضَلَالٍ  بَابَ عَلَّمَ مَنْ . است ضالل اعتقادي و رفتاريشامل وییم گضاللی که اینجا می .3

 الحاد را به او یاد دهد یا اینکه ضالل عملی و اخالقی باشد.

 گیرد و کاري به مکروهات ندارد.ضالل در اینجا فقط محرمات را می .4

 کند و شاید در حد کبیره باشد.را مضاعف میکند. در واقع حرمت را بر حرمت مؤکد میداللت  قاعده این دو .5

گوید میاین روایات چرا که شود کار حرام را آموزش داد که نمیاستدالل کرد شود می طوراینگفتیم  با مقدماتی که اجماالً

دهد گناهی را انجام می هایاهگمرن سهیم باشد. معلم آ شود که معلم در عقاب فراگیرمیتعلیم باب ضالل حرام است و موجب 

 نیز یکی از مصادیق این تعلیمسحر  .شوده به او عائد میو تا قیامت هم این گنا سهیم است هاآندر آن حد و پایه در گناه و 

 است. 

 پاسخ به استدالل
نیست که در کلمات فقها خیلی  طوراینالبته  .درست است و باید پذیرفته شود کبراي کلی قطعاًکه جواب این دلیل این است 

حرمت تعلیم باب ضالل مخالفت یعنی کسی نباید بتواند با این قاعده کلی  القاعدهعلیروي این روایات بحث شده باشد ولی 

شود ولی این و وجوبی از آن استفاده نمیالبته تعلیم باب هدایت استحباب دارد  .استحباب است طرف دیگرکه  طورهمان .کند

وقتی تعلیم ضالل حرام  .قیدي دارد که مثل بحث سابق است کبري درست است اما از حیث مصداق اینپس ام است. حر طرف
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 هاآن سهیم است یعنی باید هاآنگوید در گناه ن نکته در این روایات هست چون میای .است که بر او ضاللی مترتب شود

ق محرم ندارد. بر حرمت تعلیم مطلق سحر یا مطل یداللت دارد ولی داللت دلیل مثل دلیل قبلبنابراین این  ؛مرتکب شوند یگناه

ما اگر جایی ا ؛احراز کند رودببا یاد دادن او به سمت گناه  و شود او در پرتو این تعلیم به گناه بیفتدباید از تعلیمی که موجب می

 نیست.رود گناهی براي او مترتب به سمت گناه نمیکند که شک دارد یا احراز می

حرام است ولی  هایگمراهو  هاضاللکند که یاد دادن محرمات و داللت می ضَلَالٍ  بَابَ عَلَّمَ  مَنْ درست است که ین ابنابر

در جاي خوب استفاده کند یا  را شود اما اگر سحر یاد دهد و او سحرت که بداند ضالل بر این مترتب میتکلیفی در جایی اس

 .حرام نیست کننددانند ولی استفاده نمیمیکه افرا  ییهاگناهاستفاده نکند مثل 

 خالصه
و سوم تام است منتهی  به نظر ما دلیل دوم .ست همین سه دلیل استااي که در باب قاعده حرمت تعلیم محرمات عمده ادله

که بداند که گناه بر او گوید آموزش دادن گناه در جایی حرام است بلکه می رساند که هر آموزش گناهی مطلقاًاین را نمی

او یاد  گیرد. او نباید دخیل در مقدمات گناه شود ولو اینکه اگر، اینجا قاعده آن را نمینداندد حرام است اما اگر شومترتب می

در مقدمات گناه شود منتهی در نباید دخیل و گفتند مانع دارد . بر خالف آقاي تبریزي که میگیردندهد از جاي دیگر یاد می

رسد. ولی انجام نداد باز هم به او نمیدهد گفتیم اگر یقین دارد که انجام میگیرد. ین گناه انجام میبداند که ا جایی که عرفاً

اگر هم او نداند  و انجام نشود تکلیفی نیست اگر واقعاً  .هم انجام شود این است که او بداند و واقعاً شرط براي تنجز تکلیف 

شود که گفتیم تفاوتش این مینیست. همه جا عناوین ثانویه داریم. تا اینجا اگر این بحث را با بحث تعلم مقایسه کنیم  يتنجز

خود شخص مقدماتی را فراهم کند  .افتد حرام استجایی که بداند که او در گناه می تعلم محرم حرام نیست ولی تعلیم محرم در

گوید یاد می اگر نداند اشکال ندارد.و شود اشکال دارد آن مترتب می بداند که حرام برو دیگري یاد دهد اگر لی حرام نیست و

داشته باشد ولی با این قید  اياگر یاد دادن مطلق باشد ممکن است مالزمهحرام است ولی بداند  کهدرصورتیدادن به تو 

 ندارد. ايمالزمه

 تزاحم
ت یا تعلیم محرم در جایی که حرام اس تعلم و تعلیم محرم مطلقاًاگر بگوییم است که  طورایناره دارد اشاي که ایشان نکته

حوزه اگر  در تزاحم پیدا شود و محرم هم جایز شود. مثالً هانیاهمه ممکن است در دهد حرام است داند حرام انجام میمی

 هانیااگر هم و شود اي می، چه حوزهدهد و یاد نگیردنجدیدي که وجود دارد را یاد  يهابحثکسی مارکسیسم و پلورالیزم و 

نحوي مقدمات اینجا از یک طرف به  .و دفاع باشد هضمقابلاي براي عدهاي ریزش کنند و د ممکن است عدهرا مطرح کن
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شود این را مطرح نکند و پاسخ ندهد نمی هابحثن طرف هم اگر کسی مثل شهید مطهري این آکند و از انحرافی را ایجاد می

کند ممکن است کسی نتواند که مارکسیسم را تبلیغ می طوراین ولو اینکه مطمئن است کههدایت کرد جدید را  يهابحثموج 

 جواب را هضم کند ولی باالخره آن عنوان ثانویه است.
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