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 ميحبسم اهللا الرحمن الر

 قدمهم
در باب نجوم و تعلم نجوم به دليل اينكه يك علم و دانشي بود كه ممكن بود توهم شود كه مثالً اسالم مانع آن 

دليل يك مقدار بيشتر به آن پرداختيم و نتيجه هم هست يا ديدگاه مرحوم عالمه مجلسي در ذهن كسي باشد به اين 
كه ممكن است ادعا شود كه تعلم در آنجا مواجه با منع  ميرسيمبه بحث دوم از مواردي  كنيمگرفتيم از آن عبور مي

در بحث نجوم به دليل اينكه يك  ميكنيمشرعي است. در مورد دوم مجموعه مباحث چون بحث خاصي ندارد، جمع 
روشن  هم آنقرار بدهيم تا حكم تعلم  موردبحثش بود، جاي اين بود كه ما خود نجوم و علم آن را هم علم و دان

 شود.
  

ي از چيزها داريم كه جزء علوم مهم نيست بلكه جزء يك نوع رفتارهايي است كه به امجموعهدر بحث دوم 
. مجموعه چيزهايي ميكنيمرا جمع  هانيا نحوي مبتني بر قواعدي است نه اينكه علم به آن شكل باشد، از اين جهت

خود افعال توجه شده است. ما اينجا تعلم آن را  عنوانبهكه در مكاسب محرمه به آن توجه شده منتهي آنجا بيشتر 
دهيم كه مجموعه افعالي كه در مكاسب محرمه بحث شده است، سحر، شعبده، كهانت، تصوير و قرار مي موردتوجه
گفت يك دانش مهمي است، مثالً يك  شودينمي است كه عنوان 8 يال 7مجموعه ها قمار، اين ي، غنا وسازمجسمه

اين عناوين مستقل  تكتكروي  جهتنيا ازنوع رفتارهايي است كه نوعي مهارت و قواعد و فنوني هم الزم دارد. 
با جايگاهي كه امروز دارد به اين دليل  همآنفرق آن با نجوم اين است كه نجوم يك علم است  ميكنينمبحث فقهي 

اما مثل سحر، شعبده، كهانت،  شوديمتابع آن است و حكم آن روشن  همآنروي خود علم نجوم بحث كرديم؛ تعلم 
ي است كه عنوان 8 يال 7 هانياذوات ارواح و تصوير، غنا، قمار و تدليس ماشطه، آرايشگري كه براي تدليس باشد، 

ر مكاسب محرمه بحث شده منتهي آنجا از اين ديدگاه و از اين زاويه كه خود اين رفتارها چه فرموديد د مالحظه
ي فرمولهاي و روي غيبي كه هاييشگويپي، كهانت همان بازشعبدهشريعت دارند؟ خود سحر كردن،  نظر ازحكمي 

ختلفي كه در باب آن هست و ي با آراء مسازمجسمهطور تصوير . همينكنديم، پيشگويي كننديممختلفي كه ادعا 
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ي است كه در آنجا از اين عنوان 8 يال 7 نيا. باشدگري كه براي تدليس موسيقي و غنا و قمار و آرايش طورنيهم
زاويه مورد بحث قرارگرفته است كه كسب از اين طرق چه حكمي دارد؟ و به مناسبت اين خود اينها بحث شده است 

كه به عنوان يك سري رفتارها حكم اينها معلوم  اين استفقه داده شود، قاعده  در حالي كه اگر يك نظم بهتري به
شود، در مكاسب محرمه فقط به اين جنبه پرداخته شود كه كسب از اين ناحيه چه حكمي دارد؟ در كتاب تعليم و 

 دارد، بحث بشود. از باب اينكه تعلم اينها چه حكمي ميرويمجلو  قدمبهقدمازيم و پرديمتربيت هم كه به آن 
قاعده آن اين بود كه يك بابي در فقه داشته باشيم كه حكم اين نوع افعال و رفتارهاي شخصي را مشخص بكند 

بايد  آدمهاي ديگر آن پخش است مثالً در بحث صالة كه ها در مكاسب محرمه و قسمتكه قسمتي از اين بحث
فردي و يك مقدار هم اجتماعي داريم كه اهميت دارد و سالم بكند، جواب سالم واجب است، يك سري رفتارهاي 

بايد جايگاه مخصوصي در فقه داشته باشد. اينها در مكاسب محرمه و يك مقدار در بحث صالة و يك مقدار در 
از نظر  خواهميماجمال وارد آن شوم، فقط به خواهمينمشده است بايد فكري براي اينها كرد و ابواب ديگر پخش

و كسي كه مطلع بر فقه نباشد يك نوجواني، جواني،  كشدينمها تبويب فعلي ما ي بگويم در اين نوع بحثتبويب فقه
خود را  آساني بتواند موضعكند كه بهخواهد اين مسائل را بداند از نظر فقه تبويب ما او را راهنمايي نميكسي كه مي

. گاهي انسان در بكندتواند اينها را پيدا ، حتي كسي ابواب فقهي و فهرست يك كتاب فقهي هم ببيند نميبكندپيدا 
كند كه اين در بحث مثالً صالة يا طهارت آمده باشد، اين چيزي است كه در جاي خود بايد روي مسائلي تصور نمي

و نسب خوبي به آن داده شود. مرحوم  ممكن است يك نظم -اي رفتميك مقدار حاشيه و مقدمه-آن فكري كرد 
بود سلوك فرد، سلوك خاص، اين  آوردهشهيد صدر در تقسيمات فقهي هم كه بازنگري كرده بود يك قسم آن را 
يي بايد جاككرده يطوري بوده كه فكر ميسلوك خاص، به نظر من در ذهن ايشان روي مجموعه رفتارهاي اين

. بكنددر غير مواضع مناسب خود پرهيز شود و شكل جديدي پيدا  هانيان جمع شود و از پراكندگي فقهي و آمد
هاي بحث كه مورد نظر ايشان بوده و ايشان را به تبويب جديد آورده همين نكته است اين هرحال يكي از گوشهبه

ما اسم آن را ها آنجا بيايد و هر بابي كه اين نوع بحث يك نكته كه ما بدون مقدمه بايد تبويبي درست بكنيم كه
بازي شود كه مثالً سحر كردن حرام است، يا نوع آن حرام است يا حالل است، شعبدهبگذاريم اين بحث مي
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ي علمي، هاينيبيي كه عنوان غيبگويي بر آن صادق باشد نه پيش هافرمولي غيبي كه با يك هاييشگويپطور، همين
 و تدليس و اينها. ، تدريس ماشطه، غشرقما سازي، غنا،ي غيبي و يا مجسمههاييشگويپبلكه 

اصل اين رفتارها بايد بحث شود بعد در مكاسب محرمه اين بحث شود كه كسب از طريق اينها چه حكمي دارد؟ 
ممكن است با اصل فقه فرق بكند. يك بحث هم در تعليم و تربيت است كه تعلم آن چه بابي دارد؟ هر سه زاويه در 

هست.  هاآناز تكسب و اكتساب به  ترفيضعنگاه بحث تعليم و تعلم آن  البته زاويهمكاسب محرمه جمع شده است 
. ميكنيموارد اصل بحث عناوين شويم، اينها حالل است يا حرام است؟ و علي المبنا روي آن صحبت  ميخواهينم

وارد  ،ن پرداختيمدانش نجوم چون دانش مهمي بود، يك مقدار به آ-اينجا بر خالف بحث نجوم كه بحث علم است 
 .ميشوينم هابحثخود اين 

بازي، كهانت، تصوير، غنا و موسيقي، ، يعني فرض بگيريم كه همه عناوين سحر، شعبدهستا هانيابحث ما تعلم 
 حرام تعلم اينها حالل است؟ ايآ قمار حرام هستند، اينها چه مطلق حرام باشند و چه در فروض خاصي حرام باشند،

از  25باب گر چه مثالً بحث سحر در همين  ميشوينم هابحثچون اينجا وارد خود اين  ما حكمي دارد؟ چه است؟
دو ود حد 6جلد ، در وسائل، در بحار سحر آمدهروايات مربوط به  26و  25باب  وابواب ما يكتسب به در وسائل 

 وبيش وارد بحث شده است.ه مجلسي كمو مرحوم عالم اندكردهآوري سه صفحه در باب سحر ايشان روايات را جمع
 ميشويماما بحث ما در تعلم آن است بعد از بحث تعلم وارد بحث تعليمي ؛ اينها مواضع بحث اين عناوين است

شود از جمله اعانه بر ظلم و اثم و نام كه هاي فقهي در باب آن باز ميكه در اين صورت نكات جديدي در بحث
 در تعليم در يك باب جدا و مستقل و مفصلي راجع به اعانه بحث خواهيم كرد. خواستم وارد بحث آن شوممي

ها دهيم، آنبه عنوان نمونه در باب سحر كه بعضي روايات خاص هم در باب تعلم آن است مورد بحث قرار مي
خود سحر . اگر بخواهيم در باب سحر وارد شويم تعلم سحر سه صورت دارد، تعلم دنشويمهم در پرتو اين روشن 

ها نداريم ولي در ، چون دليل خاصي در آنشوديمهم روشن  هاآندهيم تقريباً قواعد را جداگانه مورد بحث قرار مي
سحر و شعبده حرام است، فراگيري قواعد سحر، يك وقتي است كه به  ميريگيمسحر دليل خاصي هست. فرض 

قصد سحر محرم است، يك د، كار حرام را انجام دهد، بهگيرد كه برود سحر بكنمنظور سحر محرم است يعني ياد مي
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هر كدام  »ال يقصد به شيئاً خاصاً«قصد ابطال سحر و مقابله با سحر است، يك وقتي هم هست كه وقتي است كه به
بداند كه سحر  داردخواهد آن را ياد بگيرد، انسان دوست باشد، باالخره يك مهارت و يك علمي است كه مي

آيد نه در صدد ابطال آن است، قصد مقدميتي نكرده است نه مقدمه است كه نه در صدد سحر بر ميچيست؟ كسي 
قصد قسم حالل قصد حرام يا به، تعلم موسيقي بهشوديمطور ي ديگر هم همينهاقسممحلل نه مقدمه محرم. در آن 

طور دارد. در قمار و اينها هم همينآن براي او موضوعيت  يريادگيا با قطع نظر از قصد خاصي نفس فراگيري و ي
شود قول است. اين سه قسم است و سؤال اين است كه تعلم در اينجا مطلقاً حرام است، يا مطلقاً حالل است، يا مي

 به تفصيل داد؟

 مقدمه حرام
آن بحث وجود دارد، يك بار ديگر بحث مقدمه حرام  اي دراينكه نكات تازه ليبه دلالقاعده بحثي كرديم كه علي

 .ميكنيميي در مورد آن كرديم اشاره هابحثرا كه 

 حرمت مقدمه حرام عدماستثنائات قاعده كلي 
 :استثناء براي آن آورديم چندطبق قواعد اصولي گفتيم مقدمه حرام، حرام نيست در اصول 

كه تعلم اينها مقدمه حرام -مقدمه حرام، حرام نيست در اين موارد كه تعلم هم يكي از مصاديق آن است -
حرام بشود، يعني خود تعلم آن نوعي ارتكاب حرام  بر خودكه خود تعلم و مقدمه منطوي مگر آن -است

گفتيم هرگونه تعلمي در باشد كه اين يك استثناء منقطع است و مقدمه نيست، عمالً خود كار است و لذا مي
تعلم كارورزي و عملي باشد و ارتكاب حرام در درون آن باشد، حرام است. اين  اين امور محرم كه در آن

 يك صورتي كه استثناء منقطع است.

يك صورت هم استثنائي بود كه در اصول آمده اين است كه فعل مقدمه حرام مقدمه توليدي باشد كه  -
پرت كردن مقدمه توليدي شود، اين ي ميخودكشرا نكش، ولي پرت كردن از باال مقدمه  خودت ديگويم
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اصل  كندينمالبته حرمت عقلي يا شرعي آن فرقي -، ميشويمفعل حرام است، براي اين هم حرمت قائل 
 كه اين هم مورد دوم بود. -حرمت را دارد

مورد سوم اين است كه با مقدمه قصد حرام بكند، مقدمه توليد نيست كه قسم دوم است در درون انجام اين  -
و اين كار را انجام  كنديممقدمه هم ارتكاب حرام نيست كه قسم اول بود ولي با اين مقدمه قصد محرم 

ي را انجام بدهد. اين كار گناه ، براي اينكه يككنديمبراي اينكه به حرام برسد. مقدمات را فراهم  دهديم
 هم قسم سومي است كه بعضي گفته اند اين هم حرام است.

 ؛شوديمحرمت مقدمه حرام، سه صورت استثناء  عدمبنابراين از صورت استثناء از قاعده كلي  
 باشد،يكي آنجايي كه در خود فعل مقدمه ارتكاب حرامي  

 يكي اينكه فعل مقدمه توليدي باشد،
 نكه مقدمه مقصود بهالحرام باشد، قصد حرام همراه مقدمه باشد.يكي اي 
اما روي قسم دوم ؛ اجمال عرض بكنم. قسم اول نكته خاصي نداردوارد اين بحث اصولي بشوم ولي به خواهمينم

فني و دقيقي در اصول وجود دارد مثًال در هر دو قسم بين مرحوم آقاي خوئي و بعضي محققين  هايبحثو سوم 
اي به بعضي مقداري اهميت دارد اشاره هابحثر مثالً نائيني با مرحوم اصفهاني اختالفاتي وجود دارد، چون اين ديگ

 دو بحث وجود دارد؛ شوديمنكات مي كنم. در قسم دوم كه مقدمه توليدي گفته 

 منظور از مقدمه توليدي 
از مقدمه توليدي آن يك دائره بسيار ذيق منظور  ايآ يك بحث اين است كه منظور از اين مقدمه توليدي چيست؟

منظور است، يعني آنجايي كه بعد از انجام مقدمه اختياري وجود ندارد، خود را كه پرتاب كرد زمين خوردن از 
شود؟ چه ها هم ميي ديگري هم داريم كه شامل آنهاقسماختيار او خارج شد اين فقط در قسم منظور است يا 

يك امر غالب سلب صورت طور نيست كه سلب اختيار بشود، دهد اينكه مقدمه را انجام مي يي؟ مثًال آنجاييهاقسم
. مثالً كسي در جواني مقدمه شوديممرتكب حرام  دهديمالقاعده كسي كه اين مقدمه را انجام اختيار نيست ولي علي

ي آن عادحالت عرفي و  -خاص داردعنوان  خلوت با اجنبيه با قطع نظر از آن،- خلوت با اجنبيه را ايجاد بكند،
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ولي عرفاً با آن يك نوع تالزم عرفي دارد، اين را هم شامل  شودينماين است كه به آن معنا سلب اختيار عقلي 
شرعي هم  كار به همان حرمت عقلي، ولو كند يا نه؟؟ حرمت به اين نوع مقدمه هم سرايت ميشودينم يا شوديم

مثالً بگوييم تعلم غنا يا تعلم سحر يا  بكنددر چنين مواردي ممكن است مصداق پيدا نداريم. اين يك بحث است كه 
اي است كه اگر كسي ياد بگيرد ولو تعلم شعبده، اگر بگوييم شعبده حرام است اين قدر كار مشتري دارد و پر جاذبه

است در شق دوم، يعني آنجايي قصد هم نباشد، ولي با انجام محرم تقريباً يك نوع تالزم عرفي دارد. اين يك بحث 
. كنديمالمقدمه به عنوان يك فرض از استثناء قاعده كلي به او سرايت اگر مقدمه توليدي باشد، حرمت ذي اندگفتهكه 

آيا توليدي عقلي با دائره محدود منظور است يا توليدي عرفي كه تالزم غالبي دارد؟ ولو اينكه عقالً تالزم ندارد، اين 
وبيش در شود؟ اين هم يك بحث است كه البته در اصول به صورت جداگانه چيزي نديدم ولي كميراهم شامل م
است. اين يك بحث از نظر مصداقي است كه ممكن است كسي ادعا بكند كه اگر اين مقدمه مالزمه  كلمات مطرح

ن نظر نهايي در اين بحث . اين محل بحث است مكنديمغالبي هم داشته باشد عرفاً از حرمت آن به مقدمه سرايت 
كه اينها حرام نيست  روديماين  به سمت گذارد، گر چه بيشتر ذهنما هم تأثير مي هايبحثندارم، اين بحث در 

براي اينكه هنوز اختيار باقي است و وجود آن اختيار بعد از او كافي است براي اينكه سرايت نكند، اين يك مقدار 
 نهايي ندارم يعني نتوانستم خيلي به نظر خاصي در اينجا برسم. ترجيح اوليه دارد، ولي من نظر

 حرمت مقدمه توليدي، حرمت نفسي است يا غيري؟
يك بحث هم در شق دوم اين است كه اين حرمت مقدمه توليدي در همان حداقل، حرمت نفسي است يا غيري 

رمت نفسي قائل است براي اينكه شود كه ايشان حاست؟ اين بحث در بعضي از كلمات مرحوم نائيني ظاهر مي
ي اينكه نهي بايد به امر براالمقدمه يعني نهي از اين، نهي از ذي المقدمه جدا نبود، درواقعاين مقدمه كه از ذي ديگويم

المقدمه به مقدمه اختياري تعلق بگيرد و آنچه تحت اختيار من است اين مقدمه است. پس حقيقتاً نهي از ذي
باشد كه توليدي باشد؛ يعني با فراگرفتن آن  پس نهي نفسي است. فرض بگيريم درجاهايي تعلميگرفته است، تعلق

كند، شود يا حداقل مالزمه غالبي دارد و از نظر ما آن حرام باشد، آن وقت تعلم حرمت نفسي پيدا ميعمالً محقق مي
فرمايد كه ختالف است، مرحوم نائيني ميبه اين شكل است يا اينكه حرمت غيري دارد كه بين اين استاد و شاگرد ا
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فرمايد مقدمه مقدمه توليدي در دائره عام يا دائره خاص هر كدام علي المبنا حرمت نفسي دارد و آقاي خوئي مي
باشد. اين دو نكته كه از كه با بحثي كه در اصول داريم فرمايش آقاي خوئي درست مي توليدي حرمت غيري دارد
حرمت مقدمه، محل بحث است كه دائره ذيق است يا توسعه دارد و هم از حيث نوع اين  حيث دائره شق دوم در

حرمت كه حرمت نفسي است يا حرمت غيري است. در بحث دوم نظر ما اين است كه حرمت غيري است، در اولي 
ن من نهايي آيد نه دائره اوسع گر چه نكاتي در بحث وجود دارد و در ذههم بيشتر به ذهن همان دائره ذيق مي

 كند.نيست. اين در آن قسم كه همه اينها در بحث ما هم مصداق پيدا مي

 قصد حرام از مقدمه
قسم دوم حرمت مقدمه اين بود كه توليدي باشد، قسم سوم اين است كه با اين مقدمه يا با اين تعلم قصد حرام 

 طور گفته است، اين بحث هم در آنجا مطرحبكند، اين هم در بين فقها محل بحث است، كما اينكه نائيني باز اين
، ديدگاه ديگر اين است كه اين شوديم كه شما قصد حرام با مقدمه كرديد مقدمه حرامگويند كه هميناست بعضي مي
 تجري اي كه قصد حرام با آن شده است تابع يكي از دو عنوان است؛ يا عنوان تجري است، در بحثحرمت مقدمه

چون اينجا قصد آمده، درواقع خود ذات اين مقدمه حرمت مبغوضيتي  شودينمهي حرام يه به مايعني مقدمه  روديم
 ديگويمحرام است و يكي  ديگويمندارد قصد شما اين فعل را فعل متجريانه كرده است، روي مباني تجري كه يكي 

باب اين قصد هست كه اگر كه مثل آقاي خوئي و اينها مي گويند حرام نيست يك عنوان تجري در  حرام نيست
كند كه ظاهراً تجري كسي بخواهد بگويد حرام است، بايد ببيند عنوان تجري هر چه گفت همين جا هم سرايت مي

 هايبعضشود كه ميحرام نباشد يا عنوان نيت حرام است كه كار به تجري نداريم. البته ضمن بحث تجري اين مطرح 
يكي پاداش و ثواب دارد نيت امر محرم هم عقاب دارد و مورد مؤاخذه قرار همان طور كه نيت خوبي و ن اندگفته
، البته اين نيت حرام را بعضي در بحث شوديمنيت حرام موجب حرمت  اندگفتهگيرد. طبق روايات خاصي بعضي مي

 دهند.تجري به عنوان ادله تجري قرار داده اند و بعضي هم عنوان جدا قرار مي
گردد كه به نظر من هيچ كدام علي المبنا حرمت ندارد يا حرمت نيت حرام برمي حرمت تجريهرحال اين به به 

 كند.كه حرمت نداشته باشد، قاعدتاً قصد حرام فعل را حرام نمينه تجري، نه نيت حرام. وقتي
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 بندي بحثجمع
نيست. سه مورد استثنا داريم، مگر اين قاعده كلي كه گفتيم اگر تعلم به عنوان مقدمه حرام قرار بگيرد، حرام  بر بنا

اگر مقدمه تالزم عرفي باشد، آن را حرام ؛ باشد يا در دائره خاص مقدمه توليدي باشددرون آن يك كار حرامي 
. اين ميدانينمولي ما آن را حرام  داننديماي حرام و اگر با آن قصد حرام بشود استثنا سوم است و عده ميدانينم

 تري بحث كرديم.قع قاعده قبلي را با پردازش بهتر و جامعقاعده است كه دروا
به آن سه قسم  با توجه به اين قاعده كلي كه تأسيس كرديم و بخشي از آن علي المبنا در تعلم سحر است

لم «كه . آنجايي شوديمداشته باشد يا با آن قصد حرام  توانديمگرديم تعلم سحر يا چيزهايي مانند سحر كه برمي
خواهد ياد بگيرد اشكالي ندارد. در آن شق، هر يك از اين موارد سحر و فقط مي »محلالً به شيئاً محرماً و ال يقصد

 شعبده، كهانت، تصوير ذوات ارواح و كه لم يقصد به شيئاً، اشكالي ندارد.
كسي حرمت  اگر قصد محرم هم بكند، باز طبق مباني كه عرض كرديم در خود فعل حرمتي نيست البته اگر مبناي

كه قصد بكند و با اين حرام است. ولي آنجايي ديگويمتجري يا حرمت نيت حرام باشد در قسم دوم از سه صورت 
مقدمه بخواهد امر حالل يا واجبي را انجام دهد به طريق اولي اشكالي ندارد بلكه ممكن است واجب هم بشود. 

هرحال اباحه به معناي عام ممكن است واجب هم بشود به فرض كنيد ابطال سحر و مقابله با سحر واجب باشد، حتي
 .شوديمدارد، اباحه است و مشكلي در آن نيست. ما پردازش جديدي از آن قواعد كرديم و نتيجه اين 

 شود؟آموزش كار حرام هم حرام محسوب مي ؤال:س
 رديگيمرون كار حرام انجام جواب: ممكن است كه به لحاظ فني بگوييم مقدمه است ولي به لحاظ ديد فقهي در د
 بايد آن را بسازد. و لذا اشكال دارد مثل توليد شراب است كه اگر بخواهد ساختن شراب را ياد بگيرد عمالً

بايد در امر محلل بگذارد مثالً با موسيقي حالل  ي اگر فعلي باشد كه چيز محلل هم داشته باشد تعلم آن راول
 .شوديم بشود ولي اگر همان را در موسيقي حرام به كار بگيرد حرام كارورزي انجام بدهد تا تعلم حاصل

مگر در جريان عمل، عملي كه با آن تعلم  شودينمتعلم در اينجاها به معناي كامل و دقيق به آن شكل حاصل  
اي است كه از نظر فقهي با عمل محرم آميخته است و حرام است و تعلم مقدمه شود گاهي عمل محرمحاصل مي
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تواند ياد بگيرد كه ضمن محرم آن حرام خود عمل يك حالت محلل هم دارد و در ضمن محلل مي . گاهيشوديم
 .گذاردينمي در اين بحث تفاوتاست، ضمن محلل حالل است. هيچ 

 دليل خاص حرمت در باب سحر 
در باب سحر دليل خاص داريم به طور كلي گفتيم دليلي نداريم كه تعلم حرام است چون روايت تحف العقول 
روايت ضعيفي بود كه تعلم امور محرم، حرام است و جواب داديم كه قاعده خاصي ندارد؛ يعني چيزي نيست كه ما 

و  هانياقدمه فراگيري سحر، شعبده، امثال اما در باب سحر يك حديث داريم گفتيم كه م بكندرا از آن قواعد جدا 
اشكال ندارد چه قصد حالل بكند، چه لم يقصد أو  -ولو صدق يادگيري نكند-آنچه در مسير اين يادگيري است 

 يك و دو. ياستثنائاشكال ندارد، جز در موارد  مطلقاًقصد امراً محرماً. گفتيم 
تعلم آن حرام است. اين حديث، حديث  ديگويمدر باب سحر حديث خاصي داريم كه اطالقي در آن هست كه 

. 7 ثيحد، 25باب  بهالتجاره، ابواب ما يكتسب  كتاب 12جلد الشيعه است.  وسائل ما يكتسب بهابواب  از 25باب 
دِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ َعنْ أَبِي الْبَخْتَِريِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَْعفَرٍ فِي قُرْبِ الِْإسَْنادِ عَنِ السِّنْ

 .1»َيتُوبَ  أَنْ إِلَّا يُقْتَلَ أَنْ حَدُّهُ وَ وَ كَاَن آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ مَنْ َتعَلَّمَ شَيْئاً مِنَ السِّحِْر قَلِيلًا أَوْ كَِثيرًا فَقَدْ كَفَر«قَالَ: 
مَنْ تَعَلَّمَ شَْيئاً مِنَ السِّحِْر «آن است. بحث تعلم بحث ما است.  مقدمهسحر نيست،  كاربردعنوان تعلم دارد، بحث 

و حده أن يقتل اال « كند.پيدا مي خدا با. اين تعلم آخرين عهد او با خدا است، يعني انقطاع »قَلِيلًا أَوْ َكثِيراً َفقَدْ كَفَر
يي كه ما گفتيم، روي قواعد بود ولي هابحثتا مطلب اينجا آمده است، به لحاظ داللي اطالق دارد،  چند »توبأن ي

كه تعلم  گفتيمنظير مفاد روايت تحف العقول است كه  نيا» مَنْ َتعَلَّمَ شَيْئاً مِنَ السِّْحرِ فَقَدْ كَفَر«گويد كه اينجا مي
اياك و تعلم «كلي بود و اينها در خصوص سحر است. اطالقي دارد كه نظير  همه اينها حرام است، منتهي آن قاعده

است كه دليل خاص آمده بود و تعلم را منع كرده بود. از نظر سند ظاهراً قابل تصحيح است؛ براي اينكه سند » النجوم
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است، سند درست به  عبداهللا ابن جعفر و قرب االسناد، سند درستي است؛ يعني اين كتاب به شكلي كه در دسترس ما
 صاحب اين كتاب داريم.

 روايتسندي بررسي 
عبداهللا ابن جعفر كه قرب االسناد است سند صحيح دارد و مشكلي نيست، ظاهراً سند ما به القرب االسناد  تا

درست است، صاحب قرب االسناد كه عبداهللا بن جعفر معتبر است، سندي بن محمد توثيق خاص دارد، ابي البختري 
ت بعد از چند هفته بحث طوالني به اينجا توثيق خاصي ندارد از رجال ابن ابي عمير است. در رجال كامل الزيارا

آنجايي  را قبول نداريم، يعني هاآنتوثيق دارد، منتهي مرسالت  شدهنييتعرسيديم كه نقل ابن ابي عمير از افرادي كه 
ها را نسبت به اسامي كه نام مروي عنه را ذكر نكرده است، مرسالت ابن ابي عمير را قبول نداريم، ولي توثيق عام آن

بنابراين ؛ دارند، يكي دو نكته خاص در قضيه است تفصيل بر خالف آن هايبعضقبول داريم.  شدهحيتصربه آن  كه
 روي اين مبنا درست است.

از ضعاف  مطلقاًاز همه بحث و بررسي كرده اند كه بعضي خواستند بگويند كه ابي عمير  ترقشنگآقا موسي خيلي 
ضعاف خيلي نقل كرده است، نظر ما اين است كه نقل كرده ولي در حدي  نقل نكرده است، بعضي هم گفته اند از

 مينيبيماكثري نيست، توثيق عامي است كه مواردي بخصوص  ت كه توثيق عام مستهجن بشود، تخصيصنيس
تخصيص خورده است و مانعي ندارد. در حدي نيست كه انسان در آن مدلول عام مستهجن ببيند، يا مطمئن شود كه 

ي مكارم در آقا» َمْن تََعلَّمَ َشيْئاً مِنَ السِّحْرِ قَلِيلًا أَوْ كَِثيراً فَقَدْ كَفَر«م درست نيست. از نظر داللت هم كه دارد؛ اين عا
گويد؛ البد است كه قصد محرم باشد اشكال دارد و بعد هم ميگويند آنجايياين روايت را نقل كرده و مي انوار الفقاهه

مَنْ تََعلَّمَ َشيْئاً مِنَ السِّحِْر قَلِيًلا أَوْ كَثِيراً فََقْد «ت قصد بشود، از اطالق دست برداشتند، يعني كه روايت حمل بر صور
 ي بكنيم كه قصد باشد.بر صورتحمل  را» كَفَر
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 دليل دست برداشتن ار اطالق؟
از اين اطالق دست  كرد كه چرا شما از ايشان سؤال شوديماطالق روايت حمل بر قاعده است، بحثي نكردند، 

لم يقصد به شيئاً، او «دارد  اطالق» مَنْ َتعَلَّمَ َشيْئاً مِنَ السِّحْرِ قَلِيلًا أَوْ كَِثيراً فَقَدْ كَفَر«برداشتيد؟ عرض ما اين است كه 
، منتهي صورتي كه با آن بخواهيم رديگيمصورت را  سه هر »قصد به محرماً، او قصد به حلّ السحر و االبطال السحر

بقره كه ملكه بابل هاروت  سوره 103و  102 هيآزند، ابطال سحر بكنيم، رواياتي داريم كه آيه قرآن اين را تقييد مي
اين را در مسير  شما و) 102(بقره/ »إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ«گفتند يممنتهي  دادنديمياد  مردمو ماروت آمدند و حتي به 

بنابراين اطالق ؛ و در غير آن به كار نبريد ميموزآيمبراي ابطال به شما  كردنديم ديكف و سحر به كار نبريد. تأخال
زند، منتهي تقييدي كه و طبعاً اين را تقييد مي كنديمنه اشكال عنوابهتعلم آن اشكال دارد، تعلم آن را  ديگويمدارد و 

، در ظاهر براي صورت ابطال سحر است؛ اگر كسي سحر باشدراي ابطال طور است كه فقط صورتي كه بزند اينمي
جراتي هم بكند بگويد، براي ابطال سحر يا براي فراگيري باشد و كار به انجام محرم ندارد، تنقيح منات بكند و 

هد كار خواهد ياد بگيرد، ولي نمي خوا، چه بخواهد ابطال سحر بكند، يا ميرديگيمبگويد آيه هر دو صورت را 
بخواهد با آن قصد  كه ييآنجابنابراين ؛ محرم را ببرد. تأكيد بر اين بود كه در راستاي يك امر محرم به كار نبريد

اشكالي ندارد، يا تنقيح مناتي، الغاء خصوصيتي  ديگويم محرم بكند، در آيه نيست و در جاييكه قصد حالل بكند آيه
و ، عام شوديمنداشته باشد. اين هم اطالق دارد، اطالق و تقييد بكنيم بگوييم، قصد حالل بكند، يا قصد محرمي 

يعني اين مطلقي ؛ ي كه آقاي مكارم گفته اند، بايد اينجا گفتاجهينتو همان  شوديم، مطلق و مقيد شوديم خاص
كه همان مفاد را تأييد كرده  و بعضي رواياتي كه در همين باب ذيل آيه آمده است مينيبيموقتي مقيد آيه را  است كه

ماند، يا اگر مقيد را زند و نهايتاً اين است كه اطالق اين يا صورت قصد محرم فقط باقي مياست، اين را تقييد مي
، بستگي به اين دارد كه مقيد رديگيمصد به شيئاً، هر دو را فقط قصد حالل و حرام بدانيم آن وقت قصد محرم، لم يق

را چطور معنا بكنيم. سه صورت در اطالق اين هست، اگر بگوييم آيه و روايات ذيل آن فقط صورت قصد به حرام، 
ماند. اگر آن دو صورت هم الغاء خصوصيت بكنيم در مقيد حالل و ابطال را بيرون برده، آن دو صورت باقي مي

 قصد محرم بكند. كه يصورت، فقط بر شوديم بر مطلق ريم، آن وقت اين فقط حملبب
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شود كه در  نيا برقرينه  هاآناست  ممكن ؛»وَ كَانَ آخِرَ َعهْدِهِ بِرَبِّهِ، وَ حَدُّهُ أَنْ يُقْتََل، إِلَّا أَنْ َيتُوبَ« البته بعد دارد؛
است، در ذيل آن ممكن است قرينه داخلي داشته باشد كه  شده انجامسحري  كاربردجايي است كه اين تعلم براي 

بگوييم اطالق ندارد، ممكن است قرينه داخلي باشد كه اطالق آن را بگيرد يا همان وجه اول كه اگر اطالق دارد، 
 اين جواب را داد. شوديمي كه وجه دومقيد دارد. اين 

 بررسي داللي روايت
 ت ولي آيه مقيد آن است؛پس يك وجه اين است كه اين مطلق اس -1

كه همه درصورتي است كه  دهديمو اينها كه ذيل است، نشان  »حَدُّهُ أَنْ يُقْتَلَ«يك وجه اين است كه خود  -2
 .باشد يمحرماين تعلم براي امر 

يك امر مولوي  »كَفَر مَنْ تََعلََّم شَْيئاً ِمنَ السِّحْرِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً فَقَدْ«شود گفت اين است كه نكته سومي كه مي -3
اين هم يك وجهي كه ممكن است اينجا گفته شود، ن در بحث مقدمه است و ارشاد است. كه نيست، چو

حرام نيست،  هانيمقدمه امنتهي وجه ارشادي بودن درست نيست، براي اينكه اگر ارشادي باشد كه 
قدمه حرام است يا حرام نيست، القاعده چيزي نيست كه عقل بفهمد، حداقل محل بحث است كه اين معلي

 كههماناين است كه كسي بخواهد اين وجه سوم را بگويد، ارشاد است و ارشاد كه شد بار خاصي ندارد. 
 فهمد، اين هم درست نيست. اين سه وجهي كه اينجا هست.عقل مي

حكم عقلي روشني  كي ديبا ارشاد به چيست؟ »مَْن َتَعلَّمَ شَْيئاً مِنَ السِّحْرِ قَِليلًا أَوْ كَثِيراً«اين است كه  جواب
 ؛ وداشته باشيم ولو حكم عقلي روشني در مقدمه حرام نداريم، حتي جايي كه قصد حرام هم بكند، محل بحث است

توليدي نيست، قصد هم محل بحث است، ما  هاتعلمارشاد به يك امر عقلي باشد، حرام نيست. اين  تواندينملذا اين 
ي باشد كه چنين چيزي اافتاده جام نيست اگر هم باشد، محل بحث است. ارشاد بايد يك امر عقلي كه حرا ميگفتيم

 ميريگيمي كه اجهينتو  شوديمارشاد بگيريم و يكي از دو جواب درست  ميتوانينماينجا نداريم كه حرام باشد. پس 
ود آن حرمت دارد و بر خالف قاعده و خ اين است كه اين نهي يك نهي مولوي روي تعلم سحر است نه مقدمي،
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هست چون طبق قاعده در هيچ صورت تعلم حرام نبود، ولي اين حداقل در صورتي كه قصد حرام بكند، حداقلي 
 گوييم حرام است.و اينجا بر خالف قاعده مي مانديماست كه در اين باقي 

ت كه مقدمه تعلمي دارد، تعلم حرام نيست، ي حرام اسهافعلمورد كه  10و  8و  7 اين دراين نتيجه بحثي شد كه 
مگر اينكه توليدي باشد كه در اينجا خيلي نادر است يا اينكه » سواء قصد به المحرم أو محلل أولم يقصد به شيئاً«

مولوي با دليل خاص در  صورتبهدرون خود آن حرام باشد، اما اشكالي ندارد. مگر در باب سحر كه تعلم آن 
 ».لم يقصد به امراً محرماً«م بكند حرام است يا بنا بر يك احتمال صورتي كه قصد محر

 س؟
لم يقصد به شيئاً، قصد به السحر «اشكال ندارد اين در آنجايي كه  ديگويمجواب: براي ابطال سحر باشد آيه 

برخالف قاعده كلي  نجاهايا، در صورت لم يقصد به شيئاً. مانديميا آن صورت هم بگوييم، در اطالق باقي » المحرم
و قمار دليل خاصي  غناو تصوير و  گفته اشكال دارد، اين در سحر است، اما در موارد ديگر يعني در موارد كهانت

باشد يا توليدي گوييم تعلم هيچ كدام از اينها اشكال ندارد مگر اينكه در خود تعلم، حرامي نداريم، طبق قاعده مي
 او« پس اين قاعده كلي ما در همه هست، در سحر، در صورتي كه قصد حرام بكندكه معموالً توليدي نيست.  باشد
 دليل خاص داريم كه حرام است و حرمت مولوي هم دارد.» يقصد به شيئاً لم

 س؟
جواب: چون اين مقابل با ايجاد تفرقه بين المرء و زوجه و اينها گذاشته است منظور اين باشد كه محرم آن است 

ياد بگيرد، اين دو قسم در  خواهديماگر آن نبود، براي ابطال باشد، يا  102بقره/» بِِه بَيْنَ اْلمَرْءِ وَ زَوْجِه فَرِّقُونَي�ُ«كه 
قصد ابطال است بايد ببينيم آيه آنجايي كه به -نكردممن دقت ويژه اي -آنجا بماند. در آيه بايد مقداري دقت بكنيم. 

اشكال ندارد، هر كدام هم آن ديگويمگيرد طور ياد ميخاصي ندارد همين اشكال ندارد، يا حتي اگر قصد ديگويم
 .شوديم باشد، باالخره آيه مقيد به اين روايت

 س؟
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ها ياد ما ملكين را فرستاديم كه به آن ديگويمحرام است، آيه » تعلم شيئاً« ديگويمجواب: مثبتين نيستند، اين 
ها ياد گرفتند. صريح در جواز است اگر مثبتين بودند عيبي ندارد نافيين است و اطالق و تقييد است. منتها دهند و آن

 زند يا يك صورت؟ اين يك مقدار محل تأمل است.آيه دو صورت را قيد مي
 س؟

را تا اين اندازه تعميم بدهد كه اين حكم را هم شامل بشود  هاآنمه جواب: بايد ببينيم كه دليل حاكمي داريم كه ه
 .ميكنيمآيد، دليل حاكم به اين شكل نداريم، ولي باز روي آن تأمل يا نه؟ در حدي كه به ذهن من مي

بوده است اما  واضح از قديم مطرح به صورتاين اجماع اگر جايي هم درست بشود در همان مسائلي است كه 
، اينها استطرادي مطروحهدر مسائل  43/52كه اصول مطلقات و ... هانياو  فرمودنديمآقاي بروجردي اينكه 

 ي گفتند.زيچكي
 س؟

گوييم كه سحر براي ابطال به عنوان اولي دليل جواب: ابطال بكنيم از باب تزاحم است. يك وقتي است كه مي
 ميتوانيميعني كسي در گرفتاري افتاده ما با اين كار حرام  هشدواقعگوييم تزاحم اشكال ندارد يك وقتي مي ديگويم

، ديگويم، عقل داستان تزاحم را ديگويمعقل اين را  او را مرتفع بكنيم موضوع تزاحم پيش مي آيد اين كه يگرفتار
 ولي براي انقاذ يك فردي است. ديدهيممثل غصب و أرض براي انقاذ غريق است، شما حرام انجام 

 س؟
احراز بكند  آدميي احتمال تزاحم در حكم عقل بيايد، مخصص نيست بايد حكم عقل به عنوان اولي هرجاجواب: 
، حداقل ديگوينمطور نيا ،ديگويمطور ي بايد احر از بكنيم كه عقل اينعني؛ گويد اين اشكالي نداردكه عقل مي

گويد افتاده، فعل حرام انجام بدهد و از باب تزاحم ميبنده خدا گير  ديگويماحتمال اين است كه از باب تزاحم عقل 
 .شودينماين اهم است، اين احتمال كه بيايد مخصص 
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، بحث اعانه و اينها را گذاشتيم در بحث بعد كه ديروز وعده ميدههم نكته خوبي است بايد توضيح  نيا جواب؛
صلي اهللا  ؛ وعليكم و رحمه اهللا و بركاته است. والسالم بود، چون در تعليم اعانه خيلي بحث مطرح شده داده
 و آله االطهار محمديعل

 
 


