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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث گذشته
آیا هر جا که گفتیم » الی التعلیم هل یسري حکم التعلم«در ابتداي بحث احکام تعلیم سؤال اصلی ما این بود که 

تعلم یک دانشی به طور عام یا به عنوان اولی یا به عنوان ثانوي یا به طور خاص براي کسی مانعی داشت تعلیم آن 

 .هانیاهم به عنوان مقدمه به معناي عام حرام است یا حرام نیست، یا واجب است یا واجب نیست؟ و امثال 

اي دارد یک مقدمیت عام دارد ولی به معناي اصولی مقدمه نیست بلکه بطهکلی بحث کردیم که تعلیم با تعلم چه را

محرز  بین ذلک و بین و المنافاة«فرماید: چیز دیگري است؛ تعبیري که امام در مکاسب محرمه دارند ایشان می

رناه فی ذلک الن ما ذک«گوید این با آن منافات ندارد، می» المقدمات حرام مطلقاً نافله االصول من عدم الحرمۀ

و ما اثبتناه هاهنا اداراك «این بحث مقدمات است  »المقام ان کان المالزمه بین حرمت شیء و حرمت المقدمات

از  باهم هانیااین بحث اعانه بر اثم غیر از مقدمه است و » العقل القبح العون علی المعصیت و االسم اللحرمه المقدمه

است، مقدمه واجب با  طورنیهمدر مقدمه واجب هم  -توضیح دادیم ي قبلیهابحثمفصل در -دو باب است که 

اعانه علی االثم فرق دارد سه عنوان داشتیم مقدمه واجب و حرام، اعانه بر واجب یا حرام، تعاون بر واجب یا حرام 

 سازنهیزم فعل شخص است اما به فعل من که المقدمهيذفرق دارد، مقدمه و  باهماین سه عنوان از نظر فقهی خیلی 

دهند این بحثی بود که قبالً گویند، تعاون هم این است که دو نفر فعل واحد را انجام میفعل شما هست اعانه می

 مفصل داشتیم.

با توجه به بستر بحثی که قبالً سه عنوان را از هم جدا کردیم و گفتیم بحث تعلیم با تعلم رابطه مقدمه و 

بلکه رابطه اعانه بر فعل شخص دیگري است این حکم تابع این بود که اعانه بر  به معناي اصولی نیست، المقدمهيذ

کردیم اینکه من به کسی چیزي را بیاموزم که فراگیري آن حرام و اعانه بر واجب، ما در باب اعانه بر حرام بحث می

راي بعضی موجب ضاللت کردند که فراگیري فلسفه بتلقی می طورنیاحرام است، مثالً با یک عنوان ثانوي قدیم 

است واقعاً اگر جایی به عنوان ثانوي فراگیري آن موجب ضاللت بشود و اطمینان به این باشد نه احتمال، به عنوان 
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ي سابق کردیم؛ هابحثیی که گفتیم حرام است چون ما این را احاله به هرجاشود نه به عنوان اولی، ثانوي حرام می

ي بیشتري داشته که من تکمیل نکردم ولی به عنوان اولی هابحثي سابق هنوز جاي اهبحثالبته بعد که فکر کردم -

هر جا که گفتیم این تعلم حرام یا واجب است، اعانه تعلیم اعانه بر این حرام  -و بعضی از عناوین ثانوي بحث کردیم

جتهد بشوند واجب کفایی شود، واجب که خیلی مصداق دارد؛ اینکه کسانی در حوزه درس بخوانند و میا واجب می

اعانه  الزم است یا الزم نیست، این هاآننقش اساتید چیست؟ فعل  شود،واجب عینی می است، براي بعضی هم

شود نه مقدمه، مبناي این بحث این بود که اعانه بر واجب یک مقوله است، اعانه بر حرام مقوله دیگري است ما به می

وَ ال  تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى«مقدمه، اعانه، تعاون را بحث کردیم و هم آیه شریفه  گانهسهاین مناسبت مفاهیم 

بود  هاکتابي دقیقی در آیه مطرح شد که بعضی در هابحث) را بحث کردیم و 2(مائده/»تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان

 م. و بعضی هم یک مقدار تأمالتی بود که عرض کرد

 اقوال در مورد اعانه بر حرام
 هست: یکی اینکه اعانه بر حرام، حرام است یا اعانه بر حرام، حرام نیست.در اعانه بر حرام دو نظریه 

 قول به حرمت -1

 سوره مائده 2دلیل اول: آیه 
وَ ال تَعاوَنُوا عَلَى  التَّقْوىعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ تَ«شمردیم یک دلیل آیه شریفه بود، اي که براي حرمت آن بود برادله

یی که مؤسسه تنظیم نشر آثار هاچاپي جدید، هاچاپمکاسب محرمه حضرت امام  این بحث در »الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان

جاهاي دیگر تنظیم کرده است، این انتشار مؤسسه  انتشاراتي قدیمی هم دارد که هاکتابامام دارد جلد اول است، 

حکم البیع «در ذیل بحثی که در مکاسب محرمه آمده در  194اول صفحه  جلد ،1373اول است چاپ نشر آثار امام 

در همه کتابهاي فقهی در مکاسب محرمه ذیل همین » ممن یصرفه فی الحرام بیع الشیء مباح من یصرفه فی الحرام
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یا » سالح من اعداء المسلمینبیع ال«در ذیل عنوان  طورنیهمو » بیع الشیء ممن یصرفه فی الحرام«عنوان است 

در مکاسب محرمه » بیع السالح من االعداء المسلمین«است  194این در صفحه » بیع العنب من یجعله خمراء«

ي آن را عرض کردیم. مکاسب محرمه آقاي هاقسمتآمده است که بعضی از  194هست، اصل بحث در صفحه 

رفتم نوشتم. ارشاد که دو جلد است وقتی درس ایشان می »ارشادالطالب فی المکاسب المحرمه«تبریزي هم هست 

 .93الطالب جلد اول صفحه 

 ؟ :سؤال

جواب: بحث فقهی و بحث آیه هم آمده البته نه به بسطی که ما در آیه دادیم، بحث فقهی است خود بحث مقدمه 

است هم به لحاظ بعضی از ادله بعضی از  دورگهواجب اختالف است که بحث فقهی است یا اصولی، مقدمه واجب 

کند این هم همان الکالم الکالم است منتهی وارد این بحث مبانی حالت اصولی و بعضی حالت فقهی پیدا می

 شویم. نمی

 سؤال:؟

کنند ولی اعانه بر واجب یا حرام یی بحث میهامناسبتآورند منتهی مواردي هم در فقه به جواب: در اصول می

کاري به مکاسب محرمه  کهیدرحالشود ، بیشتر در فقه و در همین مکاسب محرمه مطرح میانداوردهینرا در اصول 

 صورتبهیی درجاخورد، اگر ندارد این بحث مثل مقدمه واجب کامالً بحث کلیدي است که در همه ابواب به درد می

شدیم ولی دادیم و در این بحث ریز نمیبحث شده مثل مقدمه واجب ما هم این را ارجاع به آن میجامع و مبسوط 

اي غیر از این نداشتیم به هر حال سؤال خوبی هست و چون این کار خیلی دقیق انجام نشده کمی بسط دادیم و چاره

 وسیع است.  شود تأمل بیشتري کرد که این فقهی است یا اصولی؟ ولی دامنه بحث خیلیمی

کردند، االن تلقی این است که قاعده  فقهیه است، حتی در کتب قدما گاهی مقدمه واجب را قاعده فقهی تلقی می

این آیه مالکاً با آن تفاوت دارد یا ندارد جاي تأمالت بیشتري است، اعانه بر اثم به عنوان یک قاعده هم آمده است 

آورند که آن هم کمی قواعد فقهی را اعانه بر اثم یا اعانه بر ظلم گاهی میدر قواعد الفقهیه آقاي بجنوردي یکی از 

بعد هم این بحث را دارد  به 92صفحه قبل و بعد آن اشاراتی دارد از   3-2 92تفاوت دارد. در ارشاد الطالب صفحه 

ه در این منابع فقهی که در اي به آن دادیم کاي که مطرح کردم به این بسط نیست یعنی دامنهالبته بحث تفسیري و آیه
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. به همین دلیل آن بحث را طورنیهماینجاها بود من ندیدم به آن دامنه وسیع بحث شده باشد در آیات االحکام هم 

 یک جلسه طول دادم. 

شود مصداقی از بحث اعانه بر حرام در محرمات و اعانه واجب این بحث که در مباحث تعلیم و تعلم مطرح می

نشده بود سعی کردیم یک مقدار این را بحث  کبراي آن هاقسمتت چون بحث جامعی در بعضی در واجبات اس

است، طبعاً تعلیم یک علمی که براي شخصی حرام  ، حراماي که براي این آورده بودند که اعانه بر حرامبکنیم. ادله

 .شوداست آن هم حرام می

وَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى«ه شریفه کردیم که چند تا هستند؛ یکی آیاین ادله را بحث می

اثم و عدوان، البته این یک بحثی بود  ازداشتیم یکی اینکه منظور از بر و تقوي چیست و یکی هم منظور » وَ الْعُدْوان

ه تعاون داشتیم در تعاون هم یک که قسمتی از آن واضح بود و قسمتی کمی جاي تأمل دارد، یک بحث راجع ب

 تعارضی داللی در اینجا وجود داشت ولی در قسمت دیگر تعارض نبود، تعارض و ظهورات را مفصل بحث کردیم.

 بندي بحثجمع
ی، امر در وجوب یا عدم داللت را مفصل بحث کردیم و حاصل این امرونهبنابراین یک بحث این بود که داللت 

لت بر وجوب ندارد و اینجا قرینه داریم براي اینکه استحباب است یا اینکه اگر هم اجمال گفتیم یا دالبود که می

تواند اثبات بکند. که خیلی روي این بحث کردیم شود و بیش از این نمیداشته باشد حداقل و متیقن آن رجحان می

 که داللت آن بر مطلق رجحان است ولی داللت این داللت نهی بر حرمت است.

 الت در مفهوم تعاوناحتما
 :مفهوم تعاون هم یک بحث بود که مطرح کردیم که سه احتمال است
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 احتمال اول: اعانه
 یکی اینکه بگوییم منظور از تعاون همان اعانه است که فعل یکی مقدمیت براي فعل دیگري دارد؛

 احتمال دوم: مشارکت
افتد، اما اینکه من دهند دیوار آن طرف میفشار مییکی اینکه بگوییم تعاون مشارکت در یک فعل است که با هم 

 .شودگذارم که این دیوار را خراب بکنید اعانه میکلنگ و بیل در اختیار شما می

 بررسی دو احتمال اول
ي بود و گفتیم مشهور نظراختالفمنظور از تعاون اعانه یا مشارکت است یا هر دو هستند؟ بحث کردیم که  کهنیا

فرمایند تعاون مشارکت و تشارك است و احتمال دارد که هر دو عاون همان اعانه است، آقاي تبریزي میفرمایند تمی

االمر «این طور دارند  91باشد؛ احتمال هر دو باشد را امام هم جایی آوردند. آقاي تبریزي  در ارشاد الطالب صفحه 

غیراالعانه علی والمستفاد من االیه حرمت االول ال  الثانی و هو الصحیح کما ذکرنا سابق االن التعاون علی االسم و

 و این غیر از اعانه است، اعانه دیگر حرام نیست. این اختالف نظري است که اینجا دارند.» ثانی حرمت التعاون

گفتیم التعاونوا حکم تنزیهی و کراهی اند که به خاطر قرینه سیاقی که میدارند که بعضی گفته 197امام هم صفحه 

دهند، منتهی نه به آن تفاسیري که این ظهورها چطور در آنجا ت و بعد به همان شکلی که گفتیم ایشان جواب میاس

وستشکل علیه الفاضل االیروانی بان «فرمایند که می 197دیگر اینجا نیست، ایشان در صفحه  هاآنتعارض دارد، 

لباب تفاعل هواالجتماع علی التیان المنکر کان یجتمع و اخري بان قویه ا«معداي این آیه حکم تنزیهی است » معداها

گوید و تعاون و مشارکت را این آیه اعانه را نمی» علی قتل النفوس و نهو االموال ال اعانه الغیر علی االتیانه

غویاً ظاهر مادته العرفاً و بنس ال«گوید علی الثانی اشکال دومی این است که دهد و میگوید، بعد ایشان جواب میمی

المساعده علی االمر و المعین هو الظهیر والمساعد و انما یصدق ذلک فی ما اذا کان احداً اسیراً فی االمر و اعانه و 

 در عرض او.گوید معین و تعاون در جایی است که این در طول او هست نه که می »غیره علیه
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 احتمال سوم: مطلق
و فی المجمع البیان امرااهللا عباده و » «ا یعنی اعان بعضهم بعضاً و فی القاموس تعاونوا و اعتونو«گوید بعد می

کند به دیگري و مشارکتی که از باب تفاعل تعاونوا یعنی این کمک می» عن یعین بعضهم بعضاً علی البر و التقوي

اینکه در  گوییم مشارکت را دارد مطلق مشارکت حتی بهشود با این هم صادق است یعنی ما تعاون که میرسانده می

 مقدمات هم مشارکت داشته باشد، آنجا هم صادق است که احتماالً منظور این باشد و ما هم روي این تأکید داریم.

 بنديجمع
گیرد؛ ما اي که وجود داشت، تعاون یعنی اعانه، تعاون یعنی مشارکت، یا مطلق است و هر دو را میبین سه نظریه

گوییم در تعاونوا مشارکت یرد زیرا در لغت باب تفاعل را هم که بگیریم یا میگگوییم مطلق است و هر دو را میمی

محفوظ است یا محفوظ نیست، اگر بگوییم مشارکت محفوظ نیست، کمک رساندن یکی به دیگري هم به اینکه 

مشارکت هم  گوییم اعانه کرد،گوییم هم به اینکه در خود فعل همراهی بکند میمی رسانکمکمقدمات را انجام بدهد 

اي در لغت محفوظ نیست بلکه مطلق المشارکه محفوظ بگوییم در ماده محفوظ است باز مشارکت به شکل ویژه

است، مطلق المشارکه هم به این هست که با هم این کتاب برداریم؛ هم به این است که در مقدمات به من کمک 

بحث لغوي در اینجا خیلی کارگشا نیست براي اینکه چه  گیرد پس اینبدهید تا بتوانم این را بردارم، هر دو را می

 گیرد. هم اعانه و هم مشارکت را می درهرحالبگوییم در تعاونوا مشارکت مأخوذ است، چه بگوییم مأخوذ نیست 

 سؤال:؟

خواهیم بگوییم این آیه و لغت در اینجا چیزي را به ما کند، بله تأثیر دارد ولی ما میجواب: اینجا خیلی فرق می

را از لغت و چیزي  فرقما  وقتآنکند منتهی دهد البته در باب حدود و قصاص و دیات خیلی فرق مینمی

کند یکی را بکشد یا اینکه خود او مشارکت داشته باشد بین آنجا که کمک می دیگویمروایات دارد که  میآوریدرنم

فهمیم این است که آیه هم از اعانه و هم کند، کمک هم بکند انواع و اقسامی دارد آنچه ما از آیه میفرق می هانیا
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اي کسی فراهم بکند و هم گفتیم نهی تحریمی کرده است، هم مقدمات حرام را برتعاون به معناي خاصی که اینجا می

 شود. اینکه مشارکت در فعل حرام انجام بدهد، این هم یک بحثی است که حاصل آن این می

دیدگاه امام مثالً با آقاي تبریزي تفاوت جدي این شکلی دارد آقاي خوئی یادم نیست در مصباح الفقاهه  دو

 .نظرات ایشان روشن است

 ؟نهتعاون عنوان قصدي است یا 
  ؟نهوم تعاون بحث سومی هست که آیا تعاون عنوان قصدي است یا در مفه

هر دو قسم را  درهرحالکند چه تعاونوا را به معناي اعانه بگیرید چه غیر از اعانه بگیرید گوییم فرقی نمیما می

آنجایی که گیرد، براي اینکه تعاون به معناي مشارکت اگر بگویید در ماده باب تفاعل هست مطلق المشارکه است می

ي بعدي است هادقتکند باز هم در آن مشارکت دارد این نوع خاصی از مشارکت نیست، این در مقدمه هم کمک می

که به لحاظ مباحث حقوقی ما انجام ولی در لغت چه با هم این را برداریم چه شما به من کمکی بکنید من بردارم 

مطلق مشارکت مأخوذ در لغت است نه مشارکت به معناي دقی در اند تا این کار انجام بشود، گویند تعاون کردهمی

کنم اند فکر میی این نکته را گفتهروشنبهگیرد و دلیل ما همین است و لذا در آن بحث امام مقابل مقدمه، همه را می

 بینید.از فرمایش آقاي تبریزي است البته مشکالت دیگري در کار است که بعد می تردرستاین فرمایش 

یک بحث دیگري که در آیه و این قاعده که از آیه متخذ و مستفاد است، این است که تعاون عنوان قصدي است  

 سوره مائده. 2آیه یا قصدي نیست، اعانه بر اثم عنوان قصدي است یا قصدي نیست 

ان قصدي باشد این تفکیک عناوین قصدي و غیر عنو موردتوجهي فقهی باید هابحثاین از نکاتی است که در 

 است یک مثال عنوان قصدي یا یک مثال غیر عنوان قصدي براي من بزنید؟

گوید او را زد، این ضربه قوام به قصد می کهیوقتمثالً  هاواژههمه افعال اختیاري انسان قصدي است منتهی در 

خواهد وقتی می» لکتابباع هذاا«ندارد شاید بدون توجه دستش به گوش دیگري بخورد و بگوید او را زد اما مثالً 

کند بعضی از مفاهیمی که در صدق و وضع گوییم باع چون بیع صدق نمیصیغه بخواند اگر قصد نداشته باشد نمی
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قصد محفوظ نیست این یک عناوین قصدي و غیر  هاآنقصد محفوظ است ولی بعضی از مفاهیمی که در وضع  هاآن

باشد یکی از سؤاالت این است که  موردتوجهها هم خالی از دقت نیست و باید قصدي است، تفکیک و تمیز این

 قصدي است یا عنوان قصدي نیست؟ عنوانتعاون 

 م مفاهیمااقس
مفاهیمی است که در داللت و وضع  شود مفاهیم قصدي و غیر قصدي، مفاهیم قصديتقسیم می دودستهمفاهیم به 

کند یعنی موضوع له ندارد قصد مأخوذ است به حیثی که اگر فاعل آن فعل قصد ندارد، مفعول آنجا صدق نمی هاآن

 ها. مثل باع، اشتراء و امثال این

 سؤال:؟

 ها است. ي آن غفلت، سهل، عدم علم و اینهاحالتجواب: قصد در مقابل عدم قصد است یکی از 

  در اصول و فقه تفکیک مفاهیم
در اصول و فقه تفکیک مفاهیم قصدي از غیر قصدي اهمیت دارد و از سؤاالت جدي در اعانه این است که اگر 

ها، آیا اعانه بر حرام که حرام آقاي تبریزي و این برخالفبه آن معنایی که ما پذیرفتیم بگوییم حرمت اعانه هست، 

جب که مستحب است عنوان قصدي است یا عنوان قصدي نیست، با این تفاوت که است، یا اعانه بر مستحب و وا

دهد با قصد اینکه چیزي که براي او حرام است اگر بگوییم در مفهوم اعانه قصد مأخوذ است آنجایی که  درس می

آن براي او واجب  دهد که فراگیريشود یا جایی که به او چیزي یاد مییاد بگیرد، اگر با قصد اعانه باشد، حرام می

یا مستحب است؛ با قصد این امر حرام یا واجب را بکند تا واجب یا حرام بشود، اما اگر قصد نکند مفهوم اعانه در 

اینجا نیست، اگر بگوییم عنوان قصدي نیست حتی اگر قصد توسل به حرام نکند یا قصد توسل به واجب نکند ولی 

 شود. م حرام یا واجب میکشد باز هتوجه دارد که این به آنجا می
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کنم و توجهی به آن ندارم، یک وقتی است که علم به این امر محرم یا واجب هست اما یک وقتی کار خودم را می

گیرد ولی انگیزه من این نیست که به آنجا بکشد یا دانم آن اثر را دارد یعنی در آن ارتباط قرار میقصد نیست، می

است یعنی هم علم دارد و انگیزه براي تعلیم آن امر واجب است یا محرك او  نکشد، یک وقتی هم هست که قصد

شود یک بحثی است اما نیت و قصد یک امري یا نمی شودیم طورنیاداند این است که به آن حرام برسد اینکه می

 باالتر از علم است.

 سؤال:؟

یا حرام را انجام بدهید این غیر از آن است که دهم براي اینکه شما آن کار واجب جواب: من این کار را انجام می

بناست این انجام بگیرد، قصد یک چیز باالتري است، در قصد انگیزه من این است، اگر این نباشد من این کار را 

شود، ولی در بعث من دخالتی ندارد من فقط آمدم اینجا دهم ولی علم دارم که این غایت بر این مترتب میانجام نمی

 طورنیاآید، انگیزه چیزي است که در انبعاث من دخالت دارد ولی علم همیشه که او می دانمیمپولی بگیرم و مثالً 

 نیست.

ي غیر قصدي قصد هاعنوانگوییم چیزي عنوان قصدي است یعنی قصد در عنوان دخالت دارد ولی در اینکه می

این است که تعاون عنوان قصدي است که خیلی در  در آن دخالت ندارد، در تعاون دو نظریه وجود دارد؛ یک نظریه

در باب تعلیم و تربیت و کارهاي معلمان و در خیلی از ابواب دیگر زندگی بشر به لحاظ  ازجملهرفتارها مؤثر است 

 210حکم فقهی، دو دیدگاه است، یک دیدگاه این است که عنوان قصدي است و امام این دیدگاه را دارد،  در صفحه 

قصد بکند که کار » فی صدقها یعنی فی صدق االعانه قصد المعین لتوسل الفاعل الی الحرام عتبرهل ی«ند: فرمایمی

فان «اقرب این است که قصد اعتبار دارد، » فاالقرب االعتباره«فرمایند: می 212در صفحه  نهحرام انجام بدهد یا 

اعانه شخص علی شیء عبارتُ عن مساعدته علیه «کند مفهوم را قصدي معنا می» الظاهر أن اعانه شخص علی شیء

و کونه ظهیراً للفاعل و هو انما یصدق اذا ساعدته فی التوسله فالی ذلک الشیء و هو یتوقف علی قصدي لذلک 

فمن اراد بناء مسجدِ فکل من اوجد المقدمۀ ألجل توسله الی ذلک المقصد یقال ساعده علیه واعانه علی البناء 

فرماید دو مفهوم این مأخوذ است نقطه مقابل آقاي تبریزي است که است که امام دارد، میاین نظري » المسجد

الینبغ االرتیاق فی أنه یعتبر فی الصدقه و اما «فرمایند می 92فرماید قصد دخالتی ندارد، ایشان هم در صفحه می
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ان بالمقدمه لتوسل لغیر بها الی الحرام و اعتبار القصد فی الصدق االعانه الحرام علی الفعل المقدمه فی االرید االتی

 گوید قطعاً معتبر نیست. ایشان می» هذا غیر المعتبر قطعاً

گوید علم شرط سه امري که نوشتم براي این است، ایشان می» بل یکفی فی صدقها احراز أن الغیر یتوسل بها«

گوید در آن شرط ست علم هم که ایشان میشود اما قصد در آن شرط نیاست یعنی باید بداند که به آنجا منجر می

گوید آیا است نه از باب اینکه در موضوع له شرط است، از باب اینکه بدون این علم و توجه تکلیفی ندارد، می

شود، اینکه تکلیف ندارد از باب این است که تکلیف منجز نیست توجه ندارد به اینکه این کار او موجب حرمت می

خواهند بگویند عنوانی است که گویند نمیطور میله محفوظ است. بنابراین آقاي تبریزي ایننه اینکه در موضوع 

علم موضوع له آن است، نه قصد موضوع است و نه علم، حتی آنجایی هم که توجه ندارد که یاد دادن من موجب 

کند رد؛ اینجا صدق اعانه میاین ارتباط وجود دا الواقعیفشود که او کار حرام یا واجب انجام دهد اما این می

شود چون تکلیف تابع این است که آدم نمی مؤاخذهگوید کمک کرد تا این کار بشود منتهی چون توجه ندارد، می

 کند. بداند، وقتی نداند و غافل از این امر باشد تنجز تکلیف نیست نه اینکه صدق عنوان اعانه نمی

 سؤال:؟

گوییم اینجایی که من غافل می وقتکباب اینکه در عنوان علم اخذ است یشود ولی نه از جواب: قسم دوم می

-کنم، چون توجهی به این ندارم ایجاد می شمارادهید و من مقدمه واجب هستم از اینکه شما کار واجب انجام می

گوید اعانه میدهد اینجا دانم که او حرام را انجام مینمی -یی هستهاتفاوتکار حرام را بگیریم چون در واجب 

کدام دخالت ندارد گوید اعانه او حرام نیست به خاطر اینکه توجه ندارد، قصد و علم در موضوع له هیچنکرد یا می

 منتهی آنجا تکلیف نیست به خاطر اینکه تکلیف تابع علم است. 

 سؤال:؟

معذور است یا به خاطر جهل معذور  جاهمهکنیم جواب: سؤال خوبی است در وظایف معلم حتماً بحث می

خواهند کند یا اینکه اعانه آنجا حرام نیست؟ آنچه آقاي تبریزي مییی که معذور باشد اعانه صدق نمیهرجانیست؟ 

 بفرمایند این است که این عنوان نه قصدي است نه علمی.

 سؤال:؟
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دهد اما که او خودش تشخیص میرا بداند  هاآنخواهد وظیفه خود و جواب: یک بحث شخص است که او می

گاهی فعل من مبناي فعل دیگري است یعنی مثالً اگر او با قصد کشته، یک حکمی دارد و بدون قصد یک حکمی 

دهد، دهد اگر قاصداً  نسبت فحشاء به کسی میدارد، در حدود بحث غضف... بود اینکه نسبت فحشائی به کسی می

 ستحق حد نیست. قصد یک امر باطنی است از کجا بفهمیم؟ مستحق حد است اما اگر قاصد نباشد، م

اینجا یک اصل عقالئی وجود دارد که آدمی که ال یعقل نیست و مست یا خواب نیست در حالت شعور و آگاهی 

هایی که من زند یعنی حرفزند با قصد میهایی که میگویند حرفقرار دارد، حالت طبیعی بشري دارد، عقال می

بر قصد من است این اصول، اصول بسیار مهمی است که در جاهاي اصول مختلف است؛ یک راوي این زنم اصل می

چیزها را نقل کرده است، یکی از احتماالت این است که راوي اشتباه کرده باشد چون وقتی بخواهیم به روایتی یا 

ثقه باید باشد؛ در ثقه بودن مخبر دو خبر واحدي، مستفیضی اعتماد بکنیم باید مخبر موثقی داشته باشیم، یعنی خبر 

کند، گوید یکی به لحاظ اینکه خطا نمیکند، دروغ نمیامر را باید احراز بکنیم یکی وثوق او به لحاظ اینکه گناه نمی

دانند، باید دروغگو نباشد و آدم خطاکاري هم نباشد گفتند ولی مشهور فقها شرط نمیعدالت شرط نیست، بعضی می

شما  وقتآنکند و ضبط درستی ندارد دقت الزم نمی هاقولنقلت دروغ نگوید، عادل هم باشد اما در چون ممکن اس

ها است که خواهید به خبر این شخص اعتماد بکنید آن احتمال اول با شهادت نجاشی و شیخ و اینوقتی می

کرده ضبط درستی داشته، به خاطر ییی نبوده است؛ احتمال دوم که نقلی که مگودروغگویند هذا ثقۀ؛ یعنی آدم می

گوید عدم خطاکاري او  یک اصل عقالئی است، اصل این است که آدم ثقه و زند میحرف نمی رورویزخطاکاري 

کنند، اصل این است که آدمی که درغگو نیست درست نقل کنند، درست نقل میخطا نمی شانیهاقولنقلدر  هاانسان

مبناي اعتماد به همه روایات و نقل مبانی است با توجه به اینکه نقل معنا هم جایز  کند این همان اصلی است کهمی

گوید یا آنچه انجام است. در فاعل مختاري که در حال شعور و آگاهی است اصل این است که در چیزي که می

  شود.دهد قصد دارد، این اصل مبنایی است که خیلی در اصول و رجال و فقه به آن توجه میمی
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 در مفهوم ثقه
گوییم ثقه است یکی به این معنا است که دروغگو نیست، یکی هم این که آدم باید توجه داشته باشیم که وقتی می

یعنی » شخصُ ثقه اال انه غیر ضابط یا  یختلط فی االحادیثه خلطُ«گوید که خطاکاري نیست. گاهی در رجال می

 گوید و دقت الزم در نقل ندارد.می ادیوزکمآدمی است که حواس پرتی داشته است، 

زند معانی آن را قصد اصل این است که افراد دقت الزم و متعارف را دارند، اصل این است وقتی کسی حرف می

کند یعنی با همین مبناي محاوره ما است شما باید احتمال بدهید که من در یک ساعت دقایقی حالت خوابی برایم می

زند اال اینکه روي اصول نیست. اصل این است که ثق لسان نیست روي اصول حرف می میهاحرفشود و پیدا می

اي است آنجا یک قرینه» تعاونوا علی االثم والعدوان«گویم قرینه باشد مثل جایی که من آیه را اشتباه خواندم که می

ي اصول همانی را که در ذهنم ولو اینکه من خلط کردم، ثق لسان شد، واال اصل این است که من ثق لسان ندارم رو

ها این گویم، این مبناي تحاور ما است، از مبانی محاورات عقالئی این است که در اصول و اینطراحی کردم را می

 بحث مستقل بحث نشده است و امر مهمی هم هست. 

ودند و نظر گوییم آن نظري درست است که عنوان اعانه عنوان قصدي نیست، بر خالف آنچه امام فرمچرا می

آقاي تبریزي را قبول داریم؟ علت این است که اصل در لغات این است که قصد در موضوع له مأخوذ نیست، لغت 

طلبد و اي میمأخوذ باشد معموالً یک معونه زائده هاآنبراي روابط و معانی که دارد وضع شده است. اینکه قصد در 

اي که قرینه و دلیل خاص ها مأخوذ نیست اال در جاهاي ویژهر آنبینید که قصد دلذا صد تا لغت ردیف بکنید می

دارد، بیشتر باید به تبادالت خودمان رجوع بکنیم در لغت چیزي جز تبادل ما نیست. در کالم امام دو سه تا ادعا بود 

به یک کسی است ولی حقیقت مسئله این است که کسی که چاقو را به دست دیگري داده و او  طورنیاو من الواضح 

گوید به او کمک ، ولو اینکه توجه نداشت میاعانه وگویند زده یا به او بمباران را یاد داده و او بمباران کرده است می

گوید کمک کرد اما این کمک از روي جهل کند، میکرد ولی این کمک غافالنه بود، نه اینکه کمک کردن صدق نمی

 قصد شرط است. بود. در صدق این نه علم شرط است و نه

 سؤال:؟
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شود جواب: باید قسم اول را بگوید صراحت ندارد. بحث عناوین غصبی از جاهایی است که خیلی خوب می

است که عناوین  نامهانیپاکار بکند، شایسته یک  هاحوزهو  هانهیزمروي آن کار کرد یعنی اگر کسی بخواهد در این 

شود نه دو قسم، چون گاهی ع عناوین به این لحاظ که سه قسم هم میها و انواي اینمرزبندقصدي و غیر قصدي و 

عناوینی داریم که علم در آن دخالت دارد ولی قصد در آن دخالت ندارد مثالً احتمال جدیدي است و در فقه یک 

ت جزء سوره است یا جزء سوره نیست؟ اگر بگوییم جزء سوره است جزئی »الرحمن الرحیم اهللابسم«بحثی است که 

سوره حمد یا » بسم اهللا«را به عنوان » بسم اهللا«سوره قائم به قصد است یا قائم با قصد نیست؟ یعنی من باید این 

گویند اگر دانند مییی که قصدي میهاآنقصد بکنم یا قصد الزم نیست؟ نکته مهمی است و لذا » قل هواهللا«سوره 

والعصر بخوانیم یا انا  دیگویمگوید بعد را می» بسم اهللا«ست را بگوید هنوز سوره را انتخاب نکرده ا» بسم اهللا«

را به عنوان جزئیت اینجا بگوید. چون  »بسم اهللا«گوید باطل نماز است چون باید قصد سوره را بکند، انزلناه، می

ط جزء است و جزئیت هم قصدي است، من احتمالی دادم که شاید بگوییم این جزئیت قصدي نیست، علم در آن شر

مجز داند بناست او بخواند کافی است الزم نیست که به قصد این بخواند این می کهنیهماست ولی قصد شرط نیست 

 شود.ظریفی دارد این بحث دیگري می 38/49

ممکن است گاهی بین قصدي و غیر قصدي یک مرزي هم داشته باشد یعنی بگوییم علم به آن الزم است. در 

کنم ممکن است کسی بگوید اعانه عنوان قصدي است، ممکن نیامده من فقط طرح می هاکیتفکاعانه هم چون این 

کدام نیست که ظاهراً آقاي است بگوید عنوان علمی است یعنی علم در آن اخذ است نه قصد، ممکن است بگوید هیچ

جاهل است، گاهی علم دارد  طور بگوید؛ اعانه یعنی کاري که در کار دیگري تأثیر دارد منتهی گاهیتبریزي باید این

و گاهی قصد دارد در اینکه در کار او تأثیر داشته باشد. روابط افعال ما خیلی روي هم تأثیر دارد االن کسی که مثالً 

طور نیست که به این توجه داشته مدیر است نوع کار مدیریت او در رفتارهاي کارکنان او تأثیر دارد ولی همیشه این

م در متعلمان تأثیر دارد ولی در بسیاري از چیزها توجه ندارد، اینکه توجه ندارد به این معنا نیست باشد یا رفتار معل

که تأثیر ندارد ولی این تأثیر عالمانه، عامدانه و قاصدانه نیست، همان برنامه پنهان است که گاهی مقصود است، 

گذارد ولی نم که این تأثیر را در شما میداگاهی مقصود نیست، گاهی معلوم است، گاهی معلوم نیست، گاهی می
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واقعاً قصد این را ندارم، گاهی قصد هم دارم، گاهی نوع پوشیدن و حرکات من تأثیراتی در شاگردان دارد و توجه 

 ندارم که این تأثیر را دارد.

 سؤال:؟

، علم هم شرط جواب: بحث حرمت نداریم بحث عنوان داریم نظریه دوم این است که در عنوان قصد شرط نیست

ی رعلمیغگوییم که عنوان اعانه و تعاون عنوان غیر قصدي و نیست اما در حکم علم دخالت دارد نه قصد و لذا می

کند منتهی حرمت آن تابع علم است نه تابع قصد، علم هم از است حتی در حالت غفلت و جهلت عنوان صدق می

 جام بدهد که حرام نیست. باب این است که انسان اگر کار حرام را غافالنه ان

 سؤال:؟

گوییم قصد پذیریم یعنی میاین است ما همین را می هاآنباید این را بگویند، ظاهر کلمات  القاعدهیعلجواب: 

دخالت ندارد، اعانه بر گناه حرام است و لذا تعلیم امر حرام به یک متعلم یا مدیریت کاري که آن شخص حرامی را 

کند و قصدي نیست، قصد هم نداشته باشد اگر علم داشته باشد حرام است وان اعانه صدق میدهد، این عنانجام می

فرمایند عنوان قصدي است اگر با قصد انجام ثمره این دو قول آنجایی است که علم دارد ولی قصد ندارد، امام که می

ولو علم داشته باشد؛ اما کسی که شود اگر قصد نباشد، حرام نیست چون در مفهوم این اخذ شده است دهد حرام می

گوید حرام است، آنجایی هم که علم داشته باشد ولو قصد گوید قصدي نیست، آنجایی که قصد داشته باشد میمی

 گویند حرام نیست.ندارد باز هم حرام است اما آنجایی که غفلت باشد هر دو می

 سؤال:؟

حرام است، در اعانه قصد نیست چه قصد داشته باشی چه  جواب: ثمره آن در علم شد، ال تعاونوا اعانه بر اثم

قصد نداشته باشی، ولی علم باید داشته باشی نه به خاطر اینکه علم در مفهوم مأخوذ است براي اینکه علم شرط 

صلی اهللا علی  ؛ وو برکاته اهللارحمهتنجز تکلیف است، شرط این است که کسی عقاب پیدا بکند. والسالم علیکم و 

 و آله االطهار  محمد
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