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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه مباحث گذشته
بحث ما در تعلیم بود براي اینکه وارد مباحث تعلیم و احکام تعلیم بشویم باید ببینیم تعلیم اقسام حرام و واجب و 

بر آن حاکم هست چون بحث تعلم به عنوان مقدمه بحث بود و جزء مستحب مکروه دارد یا ندارد و چه قواعدي 

 اي به مباحث گذشته داشتیم.شود اشارهمبانی و مفروضات و مقدمات بحث تعلیم می

 خواهیم تکرار بکنیم.کنم چون مباحث تفصیلی تحقیقی و اجتهادي آن گذشته است و نمیوار اشاره میفهرست

 بندي آیات و روایتنتیجه جمع
بندي آیات و روایت فراوانی که در بحث تعلم و علوم و اقسام علوم از حیث احکام شرعی وارد شده از جمع

 اي که گرفتیم چند حکم است:است نتیجه

 تعلم احکام وجوب عینی عقلی تخییري -1

نی عقلی تعلم احکام مورد ابتالي فرد، علوم دینی به مقدار ضروري براي اعتقاد یا عمل یا رفتار خود واجب عی

 تخییري است؛

اي ذکر کردیم و احکام تعلم و رشته بحث احکام تعلیم است منتها براي اینکه احکام تعلیم را بحث بکنیم مقدمه

علوم از حیث احکام شرعی سیر بحث ما است. در مقدمه گفتیم تعلم علوم ضروري شرعی در اعتقاد و عمل براي 

ه عقلی بودن یک مقدار توضیح دادیم عینی بودن هم توضیح خاصی فرد واجب عقلی عینی و تخییري است؛ راجع ب

معلوم است که عینی است ولی عینی تخییري است یعنی یکی از اطراف واجب تخییري است، آنچه بر  خواهدینم

 فرد واجب است این است که مثالً اگر در حوزه رفتار باشد رفتار او با اراده و خواست و موال منطبق باشد؛ اگر در

گیرد، تعلم علوم ضروري و واجب کند و یا یاد میجایی احتیاط ممکن است الزم نیست یاد بگیرد یا احتیاط می

عقلی عینی و تخییري به مقدار نیاز اولیه است و اجتهاد هم الزم نیست چون به مقدار نیاز اولیه هست تخییري 

مال او باید منطبق بر شریعت و خواست موال باشد، اما کند یا تقلید یا اجتهاد، ولی اعشود، یعنی یا احتیاط میمی
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ي که در مباحث اجتهاد طورهمانگوید یا اجتهاد یا تقلید یا احتیاط، اینکه انطباق از چه راهی حاصل شود عقل می

ا شود بیش از این توضیح داد؛ در جاهاي مختلف راجع به عقلی بودن یو تقلید داریم بعضی از نکات را گفتیم یا می

 تخییري بودن بحث شده در اجتهاد و تقلید است.

فقه وقتی وارد  لیاواتوانید به کتب اجتهاد و تقلید مراجعه بکنید اگر دستور باشد که سرنخی را بحث بکنید می 

شوید مطرح شده است این یک گزاره است که شاید ده جلسه راجع به ابعاد این بحث کردیم بحث اجتهاد و تقلید می

 ر حد ضروري اینجا.منتها د

 وجوب اجتهاد در احکام و معارف الهی -2

حکم دیگر این است که وجوب اجتهاد در احکام و معارف الهی، معارف اعتقادي که همان کالم باشد، اصل تعلم 

به مقدار نیاز که اعم از تقلید و اجتهاد است، براي هر فردي به مقدار ضرورت واجب عینی عقلی تخییري طریقی 

کنم در اجتهاد و تقلید یا در جاهایی در اصول هم مطرح شده اي میقیودي است که آنجا دارد و فقط اشاره است این

 است.

نفسی به اصطالح  گویند واجب ذاتی و گاهیواجب نفسی و غیري داریم، واجب نفسی دو قسم است گاهی می

به عبارتی  -توانید در اصول ببینیدمیکه -دیگري در مقابل طریقی، درواقع طریقی غیر از مقدمی و غیري است 

و این نه نفسی است و نه غیري بلکه طریقی است با  ؛نفسی، طریقی، غیري شود بگوییم سه قسم واجب داریم:می

ادله اثبات کردیم که شرع تکلیف کرده است که فراتر از حد اولیه نیاز ضروري فردي کسانی اجتهاد در دین داشته 

وجوب دارد و لذا » یتفقه فی الدین«ز فرد نیست بحث این است که خود اجتهاد در دین همان باشند، اینجا بحث نیا

به استناد ادله گفتیم این هم واجب است و گفتیم این وجوب، وجوب شرعی کفائی است و عینی نیست و تعیینی هم 

آن، وجوب  برخالف هست، تعیینی یعنی براي کسانی همین کار مشخصاً واجب است، شق دیگري ندارد پس این

شرعی کفائی تعیینی است و نفسی هم هست؛ اصالً خود این یک عبادت و یک عمل واجب است، این هم چیزي که 

 از ادله به دست آوردیم.

اجتهاد در احکام به صورت وجوب کفائی وجود دارد و فراتر از حد وجوب کفائی استحباب شرعی دارد؛ 

عتقادي به صورت شرعی، استحباب شرعی دارد فراتر از حد منبع الکفایه، استحباب اجتهاد در احکام و معارف ا
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براي دیگران فراگیري دین و تفقه در دین و احکام و اجتهاد در مباحث  هم بازیعنی اگر منبع الکفایه قائم بود 

استحباب اعتقادي، کالمی و دینی یک استحباب است و رجحان شرعی و مولوي و عینی براي دیگران دارد این هم 

 فراتر از حد کفایت است. این در خصوص احکام شرعی و مسائل شرعی و دینی است.

 رجحان تدبر فی آیات اهللا فی الکون و ... -3

یک چیز دیگر هم استفاده کردیم که تدبر فی آیات اهللا فی الکون و الحیات و التاریخ واآلیات آفاقی و االنفسی 

الغیریاً تدبر در آیات الهی رجحان و استحباب عقلی غیري دارد و از باب مقدمه هم رجحان دارد؛ رجحاناً عقلیاً 

واجب است، براي وصول به معرفت الهی یا معرفت خدا یا معاد رجحان دارد، این همان آیات تفکر و افال یتفکرهاي 

گوییم یعنی غرض میکند، غیري که در قرآن کریم است که با قیودي گفتیم به این شکل چیزي از آن استفاده می

طور تعلم علومی که مصداق یکی از عناوین همین و ها باشدتوسل الی معرفه اهللا و آیات اهللا و معاد و امثال این

وقت دامنه وسیعی دارد، اینکه علومی را یاد بگیرد تا عزت جامعه اسالمی محفوظ بماند، ثانویه قرار بگیرد که آن

 ها.و امثال این مایه استقالل جامعه اسالمی بشود

شود و گاهی مستحب، این تابع عناوینی است تعلم علومی که مصداق عناوین ثانوي قرار بگیرند گاهی واجب می

شود که آیا فراگیري این علم مصداق مثالً حفظ استقالل مسلمین است یا مصداق مثالً تفریج که بر او عارض می

اوین متعددي داریم که در فقه پخش و متعدد است آنچه کرب مؤمن است؟ اینکه مشکل کسی را حل بکند عن

بخشیدن به زندگی مؤمنان یا حفظ  آسایش مطلوب شارع است، تفریج کرب مؤمن، حل مشکل، قضاء حاجت مؤمن،

ها مطلوب شرعی است که بعضی تا حدودي واجب و بعضی استقالل جامعه اسالمی، دفع شر دشمن، همه این

شود وجوب یا این جهت قرار بگیرد از باب عناوین ثانوي که بر آن عارض می مستحب است علومی هم که در

از  نظرقطعاز اینکه براي توسل به معرفت اهللا باشد و با  نظرقطعبا  هوهوکند در تعلم علم بما استحباب شرعی پیدا می

جهت روشنفکري  برخالفعناوین ثانویه دلیلی براي رجحان شرعی آن پیدا نکردیم، این هم از چیزهایی است که 

آدم است با تفسیري از آیات و روایات در چند جلسه انجام دادیم یک رجحان شرعی مطلق روي تعلم علم بما 

البته چیزهاي ریز دیگري هم بود -ه به آن رسیدیم. اي کوتاهی به اهم نتایجی بود کپیدا نکردیم این هم اشاره هوهو

 -ها کار نداریم.که به آن
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 :سؤال

 نهداشته باشیم یا  توانیم حکم شرعیخواهیم ببینیم اینجا میجواب: نه می

ها بود، در مورد تعلم محرم یا مکروه بحث مفصلی کردیم مقدمه دومی اي در وجوب و استحباب ایناین مقدمه

هایی که به عنوان اولی واجب یا مستحب بود ذکر کردیم بعد گفتیم که لوم واجب یا مستحب بود که آنکه راجع به ع

 شود، این به لحاظ وجوب استحبابی بود.بقیه علوم طبق عناوین ثانوي واجب یا مستحب می

 مقدمه دوم احکام
دعا شده بود تعلم یک علمی به مورد را ذکر کردیم که ا 8-7مقدمه دوم احکام موارد حرمت یا کراهت است که 

هایی که بیت یا قضایا و کتابعنوان اولی حرام یا مکروه است مثل شعبده یا کتب ضالل، یا تعلم علوم از غیر اهل

شود و هیچ عنوان اولی در روایات یعنی هیچ مصداق خاصی را به عنوان حرمت شرعی مورد گمراهی شخص می

حر و شعبده، علوم ضاله و کتب ضالل، علومی که از غیر معصومین گرفته شده نپذیرفتیم، از تعلم حرام، نجوم، س

ها را هم بحث کردیم و شاید مصادیق دیگري هم بوده ها و تعامل و تعلیم و تبادل و تعلم آنباشد، فراگرفتن آن

رائه کردیم اي که ااست، مجموع چیزهایی که در مکاسب محرمه در جاهاي مختلف بوده است بحث کردیم و نتیجه

ممکن است کسی بگوید سحر کردن، خود عملیات سحر  این بود که به عنوان اولی نپذیرفتیم تعلم علمی حرام باشد،

 یا شعبده حرام است ولی اگر کسی بدون اینکه مبتالي آن عمل باشد آن را یاد بگیرد، قبول نداریم حرام باشد.

مکروه نداریم ولی عنوان ثانوي علوم حرام و مکروه داریم.  این یک نتیجه بود که به عنوان اولی علم حرام و 

شود یک نوع حرمت علم یا خواندن کتابی که موجب گمراهی انسان شود اگر بداند که گمراهی بر او مترتب می

اي روي تعلم علوم خاصی حرمت عقلی یا شرعی بیاورد کند. گاهی ممکن است عناوین ثانویهمقدمی عقلی پیدا می

گوییم علوم قابل حصر و احصاء نیست بلکه تابع عناوین ثانویه است و لذا در علم واجب و مستحب می که این

واجب و مستحب دو قسم هستند تعلم برخی علوم عقلی یا شرعی به عنوان اولی واجب یا مستحب هستند تعلم 

-عنوان اولی دلیلی پیدا نکردیم برخی هم با عناوین ثانویه واجب یا مستحب است؛ اما در علوم حرام و مکروه به 

گفتیم تعلم یا علوم حرام یا مکروه قسمی است که و لذا  -ي مختلف را قبول دارندهاقسمت فقهاالبته خیلی از 

گفتیم سایر علوم کند اما به عنوان اولی چیزي را نپذیرفتیم ولی ي ثانوي حرمت یا کراهت پیدا میهاعنوانهمیشه به 
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کند نباشد، ذاتاً مباح توسل به معرفت اهللا نباشد و مشمول عناوینی که این را واجب یا حرام میی اگر براي رشرعیغ

 اي است که گرفتیم.است این نتیجه

 ؟:سؤال

باال بیایید، این مباح است منتهی با عنوان  هاپلهشود، منتهی با عناوین ثانوي مثل اینکه شما از جواب: مباح می

 رود نوعی حرمت پیداشود و اگر براي گناه میواجب یا مستحب می م دین یا کار خیر،روید براي تعلاینکه می

 کند.می

 سؤال:؟

شد، منبع داشته مثالً بحث شعبده که می کدام هرجواب: ویژگی کار ما این است که کتاب خاصی نداریم، البته 

ع خواهیم داد. این تقریباً خالصه چندین جلسه به منابع پراکنده ارجا جداجدارسیم. کردند و به این نتایج میبحث می

خواهیم وارد شویم نقش دارد، اجمال آن اي که االن میالمقدمهذي ي قبل بود منتهی چون این بحث در بحثهابحث

شویم که تعلیم علوم چه حکمی دارد؟ آیا واجب است را اینجا عرض کردم اگر از این مقدمه عبور بکنیم وارد این می

 ب است و ...؟یا مستح

در چند بخش صحبت خواهیم کرد یکی اینکه ببینیم روي قواعد کلی تعلیم اقسام علومی که گفتیم دو قسم راجح 

گزاره ذکر کردیم یا علومی که مرجوح  5-4یعنی واجب یا مستحب است که  استو مرجوح، چه علومی که راجح 

ی گفتیم طورکلبهها قبول نداریم اما عنی شعبده و ایني آن یجداجداي هاگزارهاست یعنی حرام یا مکروه است که 

 تابع عناوین ثانوي است.

خواهیم ببینیم تعلیمی که به علم اگر طبق فتواي مشهور بگوییم تعلم سحر یا نجوم به عنوان اولی حرام است می

 گیرد چه حکمی دارد؟واجب یا مستحب یا مکروه یا حرام تعلق می

گوییم علم واجب یعنی تعلم هذاالعلم واجب، تعلم هذاالعلم گیریم وقتی میاین بحث می فرضشیپآن را 

خواهیم ببینیم جایی که علمی یکی از آن مستحب، تعلم العلم هذاالمکروه، تعلم هذا الحرام و تعلم هذاالمباح می

 گوییم.است و قاعده کلی میاحکام را پیدا کرد تعلیم آن همان حکم را دارد یا ندارد؟ این فصل اول سخن ما 

 سؤال:؟
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آیا اینجا معادله مساوي داریم یعنی آنجا که تعلم واجب، حرام، مکروه، مستحب یا مباح شد تعلیم آن  بلهجواب: 

کنیم؛ مورد، فرض و اي نیست؟ این بحث اول ماست که موردي بحث نمیهم همان احکام را دارد یا چنین مالزمه

خواهیم ببینیم آنجایی که تعلم حرام یا واجب یا مکروه شد تعلیم آن هم همان احکام را م میگیریمی آنجا ازمبنا را 

خواهیم پیوند دارد یا ندارد؟ بحث مصداقی نداریم مصادیق و قواعد همانی است که آنجا بحث کردیم و اینجا می

کند؛ یا اینکه آیا تعلیم در احکام ا نمیکند یبدهیم که آیا حکمی که در آنجا براي تعلم گفتیم به تعلیم هم سرایت می

 تابع تعلم است؟ شکل دیگر سؤال این است که احکام تعلیم تابع احکام تعلم است یا تابع آن نیست؟

 سؤال:؟

جواب: به لحاظ واقعیت خارجی تعلیم مقدمه تعلم است ولی به لحاظ حکم مبنا این است که تعلم علم الزم 

 اي براي دسترسی به آن است.لیم وسیلهاست، مکروه است، حرام است تع

 سؤال:؟

جواب: اصل این است که ببینیم هر فردي چه چیزهایی را باید یاد بگیرد تا بعد ببینیم تعلیم آن واجب است یا 

مبنا این است که تعلم آن واجب است، اصل دانستن افراد است،  کنیمواجب نیست یعنی وقتی به روایات مراجعه می

 تعلیم است. هاراهشود یکی از طور حاصل میاین دانستن چ

 سؤال:؟

شرعی من چه چیزهایی را باید بدانم و چه چیزهایی را نباید بدانم این وظیفه را که معین  ازنظرجواب: یعنی 

و چه حکمی دارد بحث فقهی آن این  شود که آیا تعلیم در ارتباط با آن نقشی دارد یا نداردمی وقت معلومکردیم آن

 است.

 سؤال:؟

جواب: تعلم حالت اسم مصدري که بگیرد همان دانستن است، گفتیم دانستن چیزهایی واجب است یا حرام است، 

شد که بحث کردیم که معناي مصدري یا تعلم به معناي مصدري مقدمه آن می دانستن چیزي که واجب یا حرام شد،

 شود براي اینکه دانستن حاصل شود.دیگري میي دقیق دارد و تعلیم مقدمه هابحثشد که اسم مصدري جدا می

 یک مقدمه پاسخ به این سؤال است که آیا تعلیم مقدمه تعلم است یا نه؟

 سؤال:؟

6 



 ١٠٧٣ �ماره ثبت:                                                                                                                    

گوییم درست نیست مقدمه به معنایی که راهی است براي اینکه به آنجا رسیده شود جواب: از منظر فقهی می

 درست است.

 سؤال:؟

ي اصولی خوب دقت نکردید. مقدمه واجب یا هابحثت که در کفایه و جواب: مقدمه نیست، یک علت این اس

آن مقدمه فعل خود شخص است یعنی مقدمه  -چون بحث ما فقهی است-کنیم حرامی که در اصول از آن بحث می

م کار روم براي اینکه لکون علی السطح، اما در اینجا تعلیدهم، از پله باال میکاري که باید بکنم را خودم انجام می

گویند این مقدمه یا من است تعلم کار شما است، درست است کار من مقدمه کار شما است ولی از نظر فقهی نمی

مقدمه حرام است، پس معلوم شد که مقدمه نیست. این نکته کلیدي است که در مباحث مختلف باید به آن توجه 

ما این است که از نگاه فقهی و استنباطی این  ي اجتهادي دو عنوان داریم پاسخهابحثداشت در فقه و اصول و 

 مقدمه آن نیست.

تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ «پاسخ نفی این است که ما در فقه و اصول دو اصطالح داریم یکی مقدمه، یکی اعانه، همان  

گتره طالحی که ما داریم که این اصطالح ) مقدمه به لحاظ اص2(مائده/» وَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ  التَّقْوى

و مقدمه فعل شخص مکلف  المقدمهيذنیست یعنی این به اصول تنظیم شده است، مقدمه جایی است که  44/25

است او مکلف شده به آن ال و باء که فعل او است، مقدمه فعل دیگر او هست وظیفه من خواندن نماز است، وضو 

رت پیدا بکنم و طهارت هم مقدمه صالة است، وضو و غسل مقدمه است یا طهارات گیرم براي اینکه طهاهم من می

ها با اختالف مبنایی که آنجا هست مقدمه براي نماز است وضو کار من است، تحصیل طهارت کار من حاصله از این

واجب شده تا  و وظیفه من است، منتهی این وظیفه مقدماتی براي رسیدن به وظیفه اصلی است یا اینکه براي کسی

درس بخواند، مثالً وجوب کفایی بوده است و تعین پیدا کرده است که کسی مجتهد بشود، براي اینکه مجتهد بشود 

دهد ها همه وظیفه او است مقدمات را خودش انجام میباید حوزه برود، حوزه که آمد باید هر روز درس برود، این

 شود.براي آن می المقدمه فعل شخص واحد است و اینيبراي اینکه به آنجا برسد این فعل مقدمه و ذ

گویند این توانم به آن کمک برسانم به اصطالح اصول فقهی نمیاما وقتی که وظیفه دیگري است و من هم می 

المقدمه که ذي زندیممقدمه واجب است براي اینکه مقدمه واجب یعنی آنجایی که فعل مقدمه از همان کسی سر 

گوید مقدمه واجبی که در اصول وظیفه او است اما وقتی فعل من در کار شما تأثیر دارد کسی به آن مقدمه واجب نمی
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محل بحث است، این نیست. کسی نگفته که کاري که وظیفه شما است من کمک بدهم که انجام دهی که به عنوان 

 مقدمه واجب شود یا وجوب عقلی پیدا بکند.

 ال:؟سؤ 

شود ولی آنچه در اصول محل گویم مقدمه عقلی نیست یعنی عقالً با یک اصطالح عام مقدمه نمیجواب: نمی

المقدمه فعل و شخص واحد و فعل ي خاص خود را دارد جایی است که مقدمه و ذيهامالكو  میقراردادبحث 

ست منتهی براي اینکه بتوانید به وظیفه خود المکلف الواحد باشد اما وقتی که فعل دو مکلف شد یعنی کار مال شما ا

 شود.توانم در مقدمات کمک بدهم که اعانه میعمل بکنید من هم می

 سؤال:؟

المقدمه، آید خیلی متفاوت است سه بابی که اینجا داریم مقدمه و ذياي که در این سه بحث میجواب: ادله

گوییم اسم آن را مقدمه ه به اصطالحی که در فقه و اصول میشود به آن هم مقدمه گفت مقدمبه اصطالح نمی نیبنابرا

 گذاریم.واجب یا حرام می

المقدمه فعل مکلف الواحد کنند در جایی است که فعل مقدمه و ذيمقدمه واجب یا حرامی که در آنجا بحث می

 ده باشد.اي به این شاشاره جاهماناست آنچه در اصول و کفایه خواندیم محل بحث است، احتماالً 

 تفاوت اعانه و تعاون

المقدمه فعل شخص اعانه این است که عقًال این کار مقدمه آن است منتهی این مقدمه فعل یک شخص و ذي

دیگري است، اعانه یعنی مشارکت شخصی در مقدمات فعل مکلف دیگر، مشارکت او یا رفتار او مقدمه هست ولی 

المقدمه جدا هست گرچه این در آن تأثیر دارد این مقدمه از فاعل ذيمقدمیتی که از فعل او جدا هست، یعنی فاعل 

شود بگوییم این مقدمه آن است به عنوان مثال همین گفتن من مقدمه است براي اینکه و لذا به معناي عام عقلی می

له براي حاضر اینکه باال آمدن از پ برخالفشما توجه به این پیدا بکنید، ولی آن فعل شما است، این فعل من است 

گویند، کمک و المقدمه که جدا بشود اعانه میشدن در کالس هر دو رفتار من بود، پس اینجا فاعل مقدمه و ذي

 دهد که دیگري به آن نتیجه عاید شود.مساعدت و اعانه یعنی مقدمات را انجام می
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و در عرض هم هستند؛ ممکن  دانگرفتهرا  گوشه کی هرکدامتعاون این است که یک فعل چند فاعل دارد یعنی 

ها متفاوت باشد، تعاون یعنی اینکه من این طرف را گرفتم و شما آن طرف را بگیرید، بلند کردن است کمی سهم آن

درصدي بالصبیه یا ال علی الصبیه در تحقق یک فعل نقشی داریم...، تعاون در جایی  کدام هریک عمل است که 

شود ولی آنجا شود، تعاون مشارکت چند فاعل در فعل واحد میدد صادر میي متعهافاعلاست که فعل واحد از 

متعدد بود؛ به عبارت دیگر در اینجا دو فعل از دو فاعل  هافعلمشارکت فاعلی براي تحقق فعل دیگري بود که 

و دو فعل هستند  است، منتهی فعل او پیوندي با آن دارد، تأثیري دارد در اینکه او بتواند انجام بدهد آنجا دو فاعل

بکنیم در مقدمه،  ترقیدقها را ولی اینجا دو فاعل در یک فعل است که اگر بخواهیم در مقدمه و ذي القمدمه این

براي دیگري  سازنهیزمفاعل واحد بود و فعل متعدد، در اعانه فاعل و فعل هر دو متعدد است اما یکی از این دو فعل 

 اي است براي اینکه او این کار را انجام بدهد.یا زمینه است، فعل این فاعل مقدمه و وسیله

 سؤال:؟

جواب: کلمه مقدمه اینجا دو اصطالح دارد یک معناي عام عقلی، یک معناي خاص در فقه و اصول، معناي عام 

ي اصولی آمده است معناي عام نیست، معناي خاص است؛ هابحثاي که آن همه عقلی آن هم مقدمه است اما مقدمه

شود مقدمه به اصطالح گیریم این میگوییم یعنی این، آن را به اصطالح خاص میام قضیه این است مقدمه که میتم

ي آن به لحاظ فقهی هايکارزهیرها خیلی مهم است براي اینکه خاص که اعانه است، این تعاون است جداسازي این

 شویم.ت متوجه میقدر تفاوت دارد که اگر جلو برویم در همین جلساو احکام آن

الظالم مراجعه بکنید مکاسب  اعانۀعلی الظلم،  ۀدر باب اعان براي روشن شدن این مباحث به مکاسب محرمه

هایی که در باب مکاسب محرمه است مصباح الفقاهه باید باشد، همه کتاب 134محرمه حضرت امام جلد اول صفحه 

، البته اندکردهحواشی مکاسب محرمه راجع به اعانه بحث  آقاي خوئی در جلد اول یا دوم که اعانه ظالم است،

 حضرت امام کمی توضیح دادند.

کنم در همین بحثی که در فقه التربیه یعنی در ها بحثی در باب اعانه ظالم مطرح کردند و من از آن استفاده میآن

 فقه التعلیم مطرح است که حکم تعلیم چیست؟
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 اقوال در باب وجوب مقدمه واجب

 این است که مقدمه واجب آیا واجب است یا نه؟ چند قول است؟ نتیجه

گوید وجوب نفسی دارد، کنند وجوب غیري است، کسی نمیگوید واجب نیست، بحثی که مییک قول که می

آنچه وجوب غیري شرعی دارد دو قول است یعنی اثبات و نفی آن معلوم است وجوب عقلی را همه قبول دارند، اگر 

رعی هم باشد همه قبول دارند که غیري است منتهی بحث این است که آیا وجوب شرعی غیري دارد یا وجوب ش

محل نزاع  40/11 لیتحلگوید براي ندارد؟ اول بحث مقدمه که مرحوم صاحب کفایی وارد شده است چند مقدمه می

 این نکات در آن آمده است که در اصول فقه هم آمده بود.

 سؤال:؟

گویم چند قول اینجا وجود گویند وجوب شرعی اینجا لغو است من میي آن است میهااستداللها جواب: این

اي بود که صاحب فصول . یکی همان مقدمه موصلهنهدارد، نوع قول معلوم است، واجب است، شرعی است آري یا 

مه موصله واجب است، غیر موصله واجب گوید مقدي ریز دقیق در کفایه یا در اصول فقه که میهابحثگفت آن می

 5-4نیست، موصله هم دو قسم دارد، به قصد توسل، یا الموصل فی الواقع و یکی دو تفصیل دیگر هم هست بنابراین 

رساندم آقاي سیستانی هم در کتاب الرافدش خیلی  6-5گفتم اقوال را به قول است البته وقتی که من اصول می

 مفصل بحث کرده است.

 ه بحثنتیج

یی که در باب مقدمه واجب آمده است معلوم شد که در باب تعلیم از حیث ارتباط آن با هانزاعو اقوال و  هابحث

اي است که فعل راجع به مقدمه هابحثتعلم جایگاه ندارد؛ این یک نتیجه را خوب نگه دارید براي اینکه همه آن 

ي هابحثبراي اینکه شما وظیفه خود را انجام بدهی آن کنم اي که من یک کاري میخود شخص باشد نه مقدمه

 کند و باب دیگري است.مقدمه به اینجا سرایت نمی

... نظام و بحث در مقدمه واجب جایی مهتاین است که اشتراکی در استدالالت نیست ولی نکته اصلی  میگوینم

 ستدالالت مشترکی داشته باشد.است که فعل شخص واحد باشد و اینجا از آن باب نیست گرچه ممکن است ا
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گوید پدر و مادر به بچه یاد بدهند اعانه او هست، به معناي عام عقلی مقدمه عقلی هست ولی بنابراین اینکه می 

کنیم نیست، بلکه مساعدت و همراهی و همکاري و اعانه است براي اینکه اي که در شرع و اصول ما بحث میمقدمه

طور است و ربطی به بحث مقدمه واجب اصول ندارد؛ این همان اعانه کنیم همینل که میاو فرا بگیرد یا ارشاد جاه

و مقدمه فعل شما  سازنهیزمکنیم مقدمه به همان معناي عام است که فعل من است که است یا اگر تعبیر مقدمه می

کند؟ از باب مقدمه ا نمیکند یشده است اینجاست که باید ببینیم حرمت یا وجوب فعل شما به فعل من سرایت می

 اي است که به آن رسیدیم.آید این نتیجهاینجا نمی هابحثکند و آن ها سرایت نمیي اصول اینهابحثواجب و 

فتحصل بما ذکرنا که تعلیم علوم واجب حکم مقدمه واجب به معنایی که در اصول براي آن گفته شده است 

، واجب شرعی است این با آن ربطی ندارد یا اگر گفت واجب مثالً مترتب نیست، یعنی اگر کسی گفت مقدمه واجب

 مقدمه موصله واجب است این با آن ربط ندارد.

پس روشن شد که از باب اعانه است. خود اعانه هم یک عنوانی است همان مقدمه کلی به معناي عام هست پس 

کند باید سراغ عنوان کند یا نمیعلیم سرایت میاعانه بر اثم چه حکمی دارد؟ براي اینکه ببینیم که حکم تعلم به ت

یی پیدا کرد هانهیزمشود توانید پی بگیرید در قواعد فقهی و جاهاي دیگر میاعانه برویم، بحث اعانه ظالم را می

 جاهمانآید حتی اعانه بر بر و تقوي هم ضمن براي اینکه این بحث را تکمیل بکنید، عمده اعانه ظالم به ذهن من می

 کنم:اي میمبانی آن هم اجماالً اشاره یی بحث نشده است بحث فقهی است من بهجابحث شده است و مستقل 

 حکم اعانه چیست؟

گوییم راجح و مستحب آن هم به شود گفت اعانه دو قسم دارد، اعانه بر واجب، اعانه بر حرام، واجب که میمی

 شود.کنیم مستحب و مکروه هم در ضمن آن روشن میمی بر واجب و حرام شود و لذا ما تأکیدطبع روشن می

آیا دلیلی داریم که اعانه بر واجب، واجب است اعانه بر حرام، حرام است؟ این را باید در مکاسب دید من فقط 

 کنیم.و مراجعه به منابع انشاءاهللا جلسه بعد مطرح می کنم تکمیل بحث را با مطالعهیک نکته اشاره می

دانستند مثل مثالً اولی حرام می اي از علوم را به عنوانپاره فقهامنتهی -حرام است  -م چون علومیاعانه بر حرا

که من هم این را  -گویند به عنوان اولی حرام نداریمتعلم علوم ضالل یا شعبده، سحر، نجوم و بعضی هم می

 ما است. فرضشیپمبنا  شود و آنولی علومی هست که تعلم آن به عنوان ثانوي حرام می -پذیرممی
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شود گیرد، مرتکب حرام میاو یاد می کهنیهمشود چون آنجایی که تعلمی حرام شد تعلیم آن اعانه بر آن می 

 تعلیم من اعانه بر حرام است. 

 دلیل قرآنی اعانه بر حرام

، این بحث به این قاعده اولین بحث ما در اعانه بر تعلم حرام است که آیا اعانه بر تعلم حرام است یا حرام نیست

 که آیا االعانه الحرام یا المحرمه الحرام حرام أم ال؟  گرددیبرمکلی 

 سوره مائده 2احتماالت موجود در آیه 

اي براي این ذکر شده است یک قول این است که اعانه فتواي خیلی این است که اعانه بر حرام، حرام است ادله

ال «کنیم یکی آیه شریفه بینید و بحث میم چیزهایی است که در مکاسب میبر حرام، حرام است ادله این بحث ه

 شود بگوییم در مفهوم تعاونوا سه احتمال وجود دارد:می »تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ 

یعنی شما » وانِال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْ«آید تعاونوا همان اعانه است، بیشتر هم به ذهن همین می  -1

کند، به معناي اینکه گفتیم مشارکت تعاون اسباب گناه دیگران را فراهم نکنید خود او مستقیم گناه نمی

کند که او این خالف را انجام نیست، بلکه به معناي مشارکت در مقدمات است؛ یعنی زمینه را فراهم می

بکشد، او نکشته ولی چاقو را دست او داده  دهد دستش که او رابدهد واال خود او انجام ندهد چاقو می

 است.

 سؤال:؟

ظاهر تعاونوا همیشه ماده تفاعل مضمون تشارك در فعل  اندگفته فقهاجواب: سه قول است اتفاقاً بسیاري از 

آید واحد ندارد، گاهی آن معنا را دارد، خیلی جاها هم تفاعل باب ماده از باب تفاعل است ولی به معناي افعال می

 عنی تعاون، تعاون تشارکی که اینجا نوشتیم نیست بلکه اعانه است.ی

ي است، سازنهیزمشود گفت که احتمال اول این است که منظور همان فعل گیرد البته میتعاون هر دو را می  -2

مقدمه یک اعانه است، احتمال دوم این است که بگوییم که تعاون در اینجا همان معناي تعاون را دارد، ظاهر 

 باب تفاعل دارد یعنی مفهوم سوم را دارد.
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 ١٠٧٣ �ماره ثبت:                                                                                                                    

احتمال اول را قبول  هایلیخگیرد و هم تعاون را گیرد، ال تعاونوا هم اعانه را می ردیگیمهر دو را در بر   -3

بعضی هم احتمال دوم را قبول دارند، مثالً آقاي تبریزي احتمال دوم را قبول  هایلیخ خالف بردارند و 

گوید مقدمه کار گناه را براي دیگران فراهم کردن ربطی به آیه دارد، تعاون یعنی همان تفاعل و لذا ایشان می

ممکن است با ادله ندارد، اینکه شما مقدماتی را تمهید بکنید که کسی گناه انجام بدهد، ربطی به آیه ندارد. 

 ا آیه را اولین دلیل قرار دادیم.بعدي حرام باشد، فعالً م

اولین دلیل براي حرمت اعانه آیه است منتهی این مبتنی است براي اینکه یکی از این سه احتماالت را بپذیریم. 

پذیریم، براي ما دلیل اگر احتمال اول را پذیرفتیم که تعاون یعنی همان اعانه خوب است، اگر احتمال سوم را هم ب

اما اگر نظر مثل آقاي تبریزي را بپذیریم که احتمال دوم باشد آیه از بحث ما خارج ؛ گیردشود، چون هر دو را میمی

 شود.می

 کشند، با هم درگیرند و مییعنی جایی که چند نفر با هم او را می »ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ «گوید آیه می

ها است و اما در اعانه گناه فعل اوست، من فقط کنند که دزدي و کشتن فعل همه اینروند و دزدي میاي میخانه

گوید ربطی به این حالت اعانه ندارد، به تعاون ربط مقدمات آن را انجام دادم خود گناه به من مرتبط نیست آیه می

 در مبحث بعد. ها دالیلی دارند که انشاءاهللاز این هرکدامدارد. 

 سؤال:؟

جواب: آن تثبیت شده است، او یاد گرفته گناه کرده است و مربوط به فعل خود او است االن دیگر کار نداریم، 

گیرد فعل او االن مصداق شود حرام را یاد گرفت تمام شد و االن دیگر یاد نمیکه بیشتر این حرام واقع نمی بارکی

بینید که انشاءاهللا در حرام نیست ولی مقدمه این است که دیگري حرام انجام بدهد، دالیلی دارد که در مکاسب می

 صلی اهللا علی محمد و آله االطهار و؛ و برکاته اهللارحمههفته آینده دیگر. والسالم علیکم و 
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