
 ١٢٨٥ �ماره ثبت: 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 ادامه مبحث تعلیم حرام
بحث بکنیم البته اگر کمی جلوتر برویم فقه  ايهداب برسیم در مورد تعلیم حرام چند جلسقبل از اینکه به فصل آ

. یک بخشی هم تربیت است ،ن تعلیم و تعلم استم که یک بخش آکنیمی بخش عمده تقسیم 4-3التربیه را به 

. در تعلیم یک هستیم در تعلیم و تعلمکتاب تعلیم و تعلم و کتاب تربیت که ما هنوز  اصلی دارددرواقع دو سرفصل 

 و یک بخش تعلیم است. مده استآ بخشی به عنوان تعلم و احکام

واردي که تعلم یک علمی در م .ثی داشتیم که باید تکمیل بکنیممباح مرجوح یا تعلیم محرم و در بخش تعلیم

 .گوییممی خالصه بحث راکه  ؟یا تعلیم علوم محرم هم حرام استحرام است آ

 علوم محرم ادله حرمت تعلیم

 مه حراممقد دلیل اول:
 ؟ن نیز حرام باشدحرام است چه دلیلی دارد که تعلیم آ نعلومی که فراگیري آ

. این دلیل مقدمه حرام است پس تعلیم هم حرام است ست از باب اینکه تعلیم علوم محرمحرام امه یک دلیل مقد

هر مقدمه  :ه نیست ثانیاًمدمعناي اصولی مقتعلیم به  :اوالً ؛گفتیم صغرویا و کبرویا ممنوع است و نقل کردیم را مفصل

 .حرامی حرام نیست

 فعل حرام :دوم لیدل
باید  خواهد سحر را یاد بدهد عمالًمی وقتی حرم مشتمل بر فعل حرام است مثالً دوم این است که تعلیم م لیدل

 .تعلیم یک فعل حرام است در درون خود سحر کند تا به او یاد بدهد پس

 .ممنوع است و کبرویاً در دلیل اول صغرویاً

صحیح است ال الجمله تعلیم محرم مشتمل بر فعل حرام است که جواب این است: فی دلیل دوم این است که

کن است خواهد آموزش بدهد همان کار حرام را مرتکب شود مممی نیست که وقتی طورنیاچون همیشه  بالجمله
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که موزش دادن مصداقی از فعل حرام است آیاد بدهد ولی گاهی  به او را بدون اینکه سحري انجام دهد قواعد

 .ست است ال بالجملهالجمله درفی

 اثماعانه بر  سوم:دلیل 
وَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ  تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى«مفصل بحث کردیم  که است اثمدلیل بعدي اعانه بر 

 عقاید باطل در حقیقت راه را باز یاموزش سحر آ حرام و گناه است باو تعلیم یک نوع کمک به  )2مائده/»(الْعُدْوانِ

ه بر اثم و اینکه مطلق کند براي اینکه کسی مرتکب حرام و گناه شود و این یک دلیل بود که راجع به حرمت اعانمی

در بعضی  م استحرا شود گفت اعانه بر اثمی نمیطورکلبهحرام است یا حرام نیست مفصل بحث کردیم. ثم اعانه بر ا

آیه اعانه سه معنا  .اثمی حرام است شود گفت هر نوع اعانه برنمی و مل استاست ولی کلیت آن محل تأموارد حرام 

 ي سابق بررسی کردیم.هابحثاند که در همه بحث کرددارد و علما و فقها خیلی در مکاسب محر

 قبح عقلی چهارم:دلیل  
خیلی در این مورد  )رت امام (رهقدمات عصیان و معصیت الهی که حضدلیل دیگر قبح عقلی است قبح تهیه م

گوید هر کس مقدمات عصیان الهی را فراهم کند حرام است و قبح تهیه مقدمات می فرماید عقلمی وکید دارند تأ

قبح گوید تهیه مقدمات معصیت می است و عقلدرواقع همانی است که آنجا آمده ولی حکم عقلی معصیت و جرم که 

هر نوع مشارکت و تهیه مقدمات معصیت اینکه ن درست است اما اصل آ اطالقه محل بحث است؛ب این هم .است

 .در موارد خاص است و کلیت ندارد ،حرام است

 حرمت اعانه بر ظلم پنجم:دلیل 
ریزي در قاي تبهمه قبول دارند آ همه است حرمت اعانه بر ظلم است تقریباً موردقبول و کلیعنوان دیگر که 

مه اس است نه ظلم به معناي عام که هر از ظلم حقوق الند که اعانه بر ظلم حرام است منظوفرمایمی مکاسب محرمه

 دهد که چگونه این بمب را بسازدمی اعانه بر ظلم باشد یعنی وقتی به او یاد یممکن است تعلیم .معاصی ظلم است

الناس باشد و  جایی که حقوقاختالفی نیست در  در قبح آن که تقریباً کشدمی رااي هگیرد و عدمی داند که او یادمی

 .درست است نه مطلقالجمله فی ن صادق باشد و تعلیم همراهی با ظالم باشد این همظلم بر آ
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 است دفع منکر مانند رفع منکر ششم:دلیل 
هستند که هر  ن معتقداي به آهاست که عداي هن حرام است و این قاعددلیل اینکه دفع منکر مانند رفع آ یک

 اگر یاد بدهد حرام محقق ونوع درست کردن شراب را یاد ندهد  کهایننکر شود از جمله کاري که موجب دفع م

 .درست استالجمله فی ن حرام است و این همشود دفع منکر مثل رفع آمی

شود و تردیدي می ن حرامواردي از آنداریم. محرام است بگوید مقدمات معصیت از جمله تعلیم  مطلقی که دلیل

 .محدود و معدودي منجر به ظلم شود طیوسای تعلیم با اگر در جای نیست و لذا

 سؤال:؟

 وو نهی از منکر بحثی است که ادله نهی از منکر هم نهی  معروفامربهدفع منکر مانند رفع منکر است در  جواب:

یا پیشگیري هم آ .گوید براي اینکه منکر نباشدمی اقدام عملی راگوید هم می انی رازب هم نهیگوید می هم رفع را

که دفع اند هگفت هایبعضگویند که واجب نیست ولی می هایلیخاینکه کاري کند که منکر محقق نشود؟ واجب است 

 .بالجملهدرست است نه الجمله فی ه اینجا محل بحث است که گفتیمتالب .منکر و پیشگیري از منکر هم واجب است

 بحث هنتیج
؛ شود گفت تعلیم علوم محرم حرام استنمی مطلق طوربه در نتیجهو اي است که در آنجا ذکر شد هاین هم ادل

شود یا باواسطه کمی شرایط تحقق معصیت را فراهم می اعانه قدر متیقن آنکه بنا برجایی که تعلیم اعانه بر ظلم باشد 

نفس تعلیم بما  حرمت اما آیدمیبالفاصله محرم  بعد از تعلیمداند می ی است کهیا اینکه در جای .درست است ،کند

در قدیم سحر را بلد بودند  مثالً .نکند از آن لی کسی استفاده نامشروعاي ندارد ممکن است یاد بدهد وههوهو قاعد

 .طال سحرو اب کردند مگر در دفعنمی ولی استفاده

فعل لیم خود تع در شود گفت حرام است مگر اینکهی نمیطورکلبهحرم است مطلق م طوربهتعلیم علومی که  پس

د و عمده در دو وشمی قدر متیقن است گاهی دفع منکر با قیودي واجب اً باین دو تقری .حرام یا اعانه بر ظلم باشد

 .است ال بالجملهالجمله فی جاي قضیه است که
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است که  نمتیق قدر نیا .بر ظلم باشد اعانه مشتمل بر فعل حرام یا کهاین حرام نیست مگر ،بنابراین تعلیم حرام 

قائل شود که مطلق تعلیم به اطالق  تواندنمی کسچیه این محل اختالف است و فراتر از و همه فقها قبول دارند تقریباً

 .حرام است ،حرام امر

 ادله روایی

 روایات وسائل
من علم باب آن در وسائل باب یازده است. که روایات  1»هِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهمَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ کَانَ عَلَیْ«

 رساند.استحباب را میکه در همین روایات است که در باب تعلیم واجب آوردیم  سنه حسنه من سن ،هدي

 العقولتحفیت روا
کند به می صنایع و چیزهایی که حضرت تقسیم .مده استاست که اول مکاسب آ العقولتحفیت روا دلیل دیگر

من علم باب «دارد و بعضی فقط وجه حالل دارد.  اینکه بعضی فقط وجه حرام دارد و بعضی وجه حالل و حرام

 که سند ندارد. هم اول مکاسب است العقولتحفو روایت  2»مَنْ سَنَّ سُنَّۀً حَسَنَۀ« »هدي

ن دلیل نداریم جز محل بحث بود در تعلیم آ هاآنکه تعلم داشتیم شعبده راجع به سحر و نجوم و وارد خاصه م در

 در موارد خاصه فقط بحث آمده است. 434ص  11 لدوسایل جمن علم باب ضالل در  .م ضاللو عل در کتب ضالل

 تعلیم کتب ضالل داریم که باید بحث بکنیم.

 البالغهنهج 72خطبه 
 (صلوات اهللا و سالمه علیه)است که در مورد حضرت پیغمبر  ییهاخطبهاز  72خطبه  .خوانیممی البالغهنهجکمی از 

صلوات اهللا و ( امبریپدر مورد  )السالمهیعل(ی منین علمورد است که امیرالمؤ 30تا  25 البالغهنهجدر اند هصحبت فرمود

است این مجموعه در کتاب  البالغهنهجکه یک فصل خیلی زیباي اند هاند و مطالبی را فرمودسخن گفته سالمه علیه)

 .173، ص: 16وسائل الشیعۀ، ج -1
 .24، ص: 15وسائل الشیعۀ، ج - 2
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کتاب خیلی خوبی  است کتاب بهج السباغه البالغه)نهجفی شرح  اغهبسبهج ال( البالغهنهجوشتري شرح مرحوم ش

موضوعی خطب  صورتبهگرفته و  هانیااز توحید و  است البالغهنهجاست و این کتاب شرح موضوعی خطب 

نتهی جنبه موضوعی دارد و است مابن ابی الحدید  البالغهنهجمثل شرح  همآنر را جمع کرده است و هن البالغهنهج

است مجموعه  حالت موضوعی بودن آنبه مباحث تاریخی خیلی خوب توجه دارد و یکی هم  آن این است کههنر 

است را جمع  سالمه علیه)صلوات اهللا و اسالم (باره پیامبر که در البالغهنهجدر  )السالمهیعل( نیرالمؤمنیامخطب و کلمات 

مده است راجع به پیغمبر اکرم آ هم آنچه البالغهنهجدر  مورد است فصل خیلی زیبایی است 30تا  25اند و بین کرده

رضی انتخاب  را مرحوم سید ي خیلی زیباهابخششده است یعنی تقطیع  هاخطبهاین  است که معموالً 72خطبه 

کند و بعد اوصافی را می صلوات اهللا و سالمه علیه)اکرم (بر پیغمبر  ی کهشود دعایمی شروع ییدعاکرده است این خطبه با 

اجْعَلْ شَرَائِفَ صَلَوَاتِکَ وَ نَوَامِیَ « .که خیلی زیبا و آموزنده است شماردیبرم (صلوات اهللا و سالمه علیه) بر پیامبر اکرم

گرامی و عالی و برکات فزاینده خودت را بر محمد بنده و  درودهايخدایا  »بَرَکَاتِکَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِکَ

کنند که هم به می صفت و فعل پیامبر را اشاره 10-8 رسول خودت قرار بده و فرو بفرست بعد از این عبد و رسول

لِمَا سَبَقَ وَ  الْخَاتِمِ«ظ عمق معنا خیلی بلند است اولین آن این است ااست و هم به لح خیلی زیبا لحاظ ظاهري

پیامبري که ما سبق را  »لْأَضَالِیلِالْفَاتِحِ لِمَا انْغَلَقَ وَ الْمُعْلِنِ الَْحقَّ بِالْحَقِّ وَ الدَّافِعِ جَیْشَاتِ الْأَبَاطِیلِ وَ الدَّامِغِ صَوْلَاتِ ا

است که  به این معناافت این ختم به لحاظ زمانی در پایان یک سلسله قرار گرفته است و به لحاظ شرختم کرد که 

که درست هم  رودیمذهن به سمت خاتمیت زمانی  خاتمیت پیامبر بیشتر در نها در او جمع شده است چونهمه آ

قرار گرفته و به لحاظ مرتبت و منزلت او در صدر است  سله متکاملی بوده است و در پایان آنسل ،هست این سلسله

جع مهري بود یعنی همه را در خود جمع کرده است و عرفا را یل و مناقبفضا بر مجموعه یعنیو خاتمیت در اینجا 

پیامبر در پایان قرار گرفته و به لحاظ مرتبه حاوي همه مراتب اند. هقشنگی در عرفان زد يهاحرفبه این خیلی 

ر پایان سلسله پیامبر اسالم د ؛کنندمی است که همدیگر را تکمیل یضلعسهن و روایات ما یک پیشینیان است در قرآ

سمانی اوست نسبت به الواح و ، قرآن هم که کتاب آل پیشینیان استگرفت و حاوي همه مناقب و فضای رانبیا قرا

نها اشراف دارد مسیطر است به همه آ ،جمیع کتب است که مهیمن علی دارد پیشین همین وضع را يهاکتابصحف و 

است و  گونهنیهم، پیامبر هم ع است و چیزهایی اضافه استن جمدر آ که در صحف و کتب سابق بوده همه حقایقی

که خاتم  به آنجا رسیده ه در یک مرحله تکاملی تاریخاست ک یضلعسهاین  درواقعاست  امت پیامبر هم اشرف امت

 نچهآ هستند.مخاطبان این پیام  امت او همپیام او و  قرآنانبیا کتاب خاتم و مهیمن و امت اشرف و اکمل او پیامبر و 
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 ؛ همشود این است که تاریخ الهی یک روند و سیر تکاملی داشته استمی یات و روایات استفادهمجموعه آ از

و هم به لحاظ کتاب و معارف و مخاطبان و امتی که این پیام را  اوصیاي اوپیامبر و هادیان و هم به لحاظ  ازلحاظ

در  هاکرامتو  هالتیفض و گیردبرمیرا در  هانیاگوییم او خاتم لما سبق است همه می وقتی دریافت کردند. درواقع

دن ته را گشود با آورکسی که درهاي بس »الْفَاتِحِ لِمَا انْغَلَقَ«. تو تنها داري او جمع شده است آنچه خوبان همه دارند،

بابی بسته بود و با  درواقعید آمی ه علمیوقتی یک نظری ؛شودمی زحقایق که مخفی بود با درواقعلمی یک نظریه ع

شود یا می یک ابواب مغفوله با این نظریه باز درواقعورد آیا کسی یک حرکت جوهري می .شودمی این نظریه باز

 طورنیهمدر هدایت هم  ؛دکنمی د ابواب مغفول و بسته را بازکنمی در فیزیک و شیمی قانونی را کشفکسی وقتی 

شود پیامبر می کند و ابواب مغفول گشودهمی ت با هدایت یک فرد راه را بازسا بستبندر  هاییدلاست وقتی که 

مبر گرامی اسالم اقبل از دوران حضرت مسدود بود و پی هدایت از ابواباست خیلی  »الْفَاتِحِ لِمَا انْغَلَقَ«مطلق  طوربه

 پست و ناچیز يهاآدمبه خاطر فتحی که پیامبر کرد را شکستند  هابستبن ن درها را باز کردند وبا وجود خودشان آ

فاتح  )1(فتح/» إِنَّا فَتَحْنا لَکَ فَتْحاً مُبِینا«به آیه  و این را اضافه کنیمشدند  ی مبدلباعظمتبزرگ و  يهاتیشخص به

ذن اهللا بود و فوق همه این درها را به روي او باز کرد فتح او به ا خداوند .پیامبر است ولی فاتح حقیقی خداست

بود که فتح  ن فتح الفتوحشفیات و قوانین همه فتح است ولی آکنند و کهمه کارهایی که علما و بزرگان می ؛فتوح بود

مکه و به چند قصه تاریخی  در روایات به فتح معموالً »انا فتحنا لک فتحا مبینا« گشتیبرم بود و به خدا هاقلب

را براي او  هاقلب درهرحالبت به قلوب داشت اصل فتح معنوي و الهی باشد که پیامبر نستطبیق داده شده ولی شاید 

به ارزیدند نمی جزیره العرب که به هیچ چیزي در ي معمولیهاآدم .فتح همین فتح است نیترمهمفتح کرد و 

 پروردگان پیامبر بزرگوار. عظمت دست شدمی نها تسلیمدنیا در برابر آمبدل شدند که بایستی  یباعظمتي هاتیشخص

مستکبران که مقابل  و کسانیو صحابه  هاتیشخص ،خیلی عجیب است وقتی سربازانشان (صلوات اهللا و سالمه علیه) اسالم

وَ الْمُعْلِنِ الْحَقَّ «است که پیامبر انجام داد  »فتح مانغلقی«همان  هانیا .کردند ان ایستادند و همه را ذلیل خودن زمآ

دعوت پیامبر دعوت علنی براي همه بشر بود مدتی دعوت  ؛کرد آشکارکسی را که حق را با شیوه درست  »بِالْحَقِّ 

با حکومت و  نهایتاً شد و )94حجر/»(تُؤْمَر بِما فَاصْدَعْ«شد بعد  تسري پیدا کرد سري بود ولی بعد دعوت به اقربین

کند و به  وظیفه ایشان این بود که حق را اعالمدنیا را فرا گرفت  دنیا این موج همه يهاقدرتفرستادن نامه به همه 

جمع جیشه است به معناي  جیشات »وَ الدَّافِعِ جَیْشَاتِ الْأَبَاطِیلِ وَ الدَّامِغِ صَوْلَاتِ الْأَضَالِیلِ« .بدهد تسري جاهمه

اشت او دباطل جوشش  ،فرونشاندخالف قاعده است کسی که جوشش باطل را و غلیان است اباطیل هم جمع باطل 
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و درهم کوبنده  هاباطلجوشش  فرونشاننده .نها را در هم کوبیدصولت و شکوه داشت، آ هایگمراهو  فرونشاند

ن زمان ي بزرگ آهاقدرته داشتند شکوهی که در مک پرستانبتو شکوهی که  گمراهی و جوشش هایگمراهشکوه 

که  ییهابتیمصبا همه  .و در معرض زوال و دگرگونی قرار گرفت ریختهمبه  با وجود پیامبر معادالتداشتند 

که هر سی چهل روز یک  هايگرفتارمدینه با انواع  چه درداشت چه در مکه  صلوات اهللا و سالمه علیه)اسالم (پیامبر 

جیشات اباطیل و ایستاد و دافع  هانیاه پاي هم هامیتحرو  هاتیمحرومها و شکنجهجنگ و غزوه و سریه داشتند 

حمل کرد و زیر بار  طورهمانکه امانت به او داده بودند  يطورهمان» کَمَا حُمِّلَ فَاضْطَلَعَ «دامع صوالت اضالیل بود 

سپرده بود و بر  که خداوند امانت را به او يطورهمان .و ناقص زیر بار امانت الهی برود کارهمهینامانت رفت نه اینکه 

اقامه کرد  تو راامر » قائما بامرك«دست گرفت ن را در بر دوش کشید و با قوت آ» اضْطَلَعَ«بود دوش او قرار داده 

در تحصیل رضایت تو شتاب  ،شتاب گیرنده یعنی شتابناكمستوفز  »مُسْتَوْفِزاً فِی مَرْضَاتِکَ «یا با امر تو قیام کرد 

کرد منظور می را انتخاب ترسختشد می ه مخیربین دو را هرگاهدارد که  در سنت سیره پیغمبرداشت در روایات 

از  »غَیْرَ نَاکِلٍ عَنْ قُدُمٍ وَ لَا وَاهٍ«. شد در تحصیل رضایت شتاب داشتمی فرمان خدا بیشتر اطاعت آنکه با  راهی

 نیرالمؤمنیام. خود دشواري نکول و امتناع نداشت هیچ چیز سختی براي او سخت نبود جنگ و اقدام هیچ

شد به می ختدر کارزار بسیار س کههنگامی هاجنگفرماید که در می یا در جاي دیگر البالغهنهجدر  »هیعلاهللاسالم«

 فرماید من وقتی که خیلی کارزار سختمی منینامیرالمؤ ،روشن است نیرالمؤمنیامشجاعت  ؛بردیممی اهپیامبر پن

عظمت و شجاعت اقدام پیامبر و روحیه تا بردم و همین کافی است می گرفتم به او پناهمی شد از ایشان روحیهمی

گاهی  ،کردمی هیچ سستی در اراده او نبود و البته گاهی صلح» غَیْرَ نَاکِلٍ عَنْ قُدُمٍ وَ لَا وَاهٍ« او را نشان بدهد رینظیب

. بگوید که مصالحه کنیم ونبود که عزم او سست شود  وقتچیهولی  ؛در سیره او هست هانیاکرد و همه می سازش

و حی  »وَ لَا وَاهٍ قَائِماً بِأَمْرِكَ فِی عَزْمٍ وَاعِیاً لِوَحْیِکَ حَافِظاً لِعَهْدِكَ مَاضِیاً عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ«عزم بود با هم  صلح او

فهیم بود و  ،بودنها وحی مستقیم است او همه وحی را حافظ ی داریم که یکی از آاز وحانحایی  ؛را حفظ را کرد تو

حَافِظاً لِعَهْدِكَ مَاضِیاً عَلَى نَفَاذِ أَمْرِكَ «آن را نداشتند و اولوالعزم قبلی تحمل  یی که انبیاهایوحکرد حتی می دریافت

وشن کرد دند راینکه شعله را براي کسانی که دنبال روشنایی بو تا »حَتَّى أَوْرَى قَبَسَ الْقَابِسِ وَ أَضَاءَ الطَّرِیقَ لِلْخَابِطِ 

وَ هُدِیَتْ بِهِ الْقُلُوبُ بَعْدَ «ه را براي گمراهان روشن کرد و و را »أَضَاءَ الطَّرِیقَ لِلْخَابِطِ«این مسیر را طی کرد و 

 این ادامه .بودند ورغوطهفتنه و گناهان  يهابا طالقهدایت شد بعد از اینکه در  هادلبا او  »خَوْضَاتِ الْفِتَنِ َو الْآثَام

7 



 ١٢٨٥ �ماره ثبت: 

علی محمد و  اهللایصل و .و الگو است و طلبه باید همین مسیر را طی کند بخشالهامد و فرازهایی بود که براي ما دار

 آله االطهار
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