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 قاعده اعانه بر اثم:
و تقوي و تعاون بر اثم و عدوان شامل تمهید مقدمات و اعانه بـر  تیم که تعاون بر برّفبحث ششم این بود که اگر گ

یماتی در این مقدمات وجود دارد که باید تکلیف آنها را از حیث شمول اعانه نسبت به آنهـا تقس ،مقدمات می شود
 .مشخص کرد

 :تقسیمات مقدمات

گاهی مقدمات خارجی است و فراهم کردن زمینه هاي عینی و عملی خارجی است بـراي  ،این است که مقدمات.1
اراده عمل  یا ل نیک را براي او فراهم می کند ودیگري می آید مقدمات عم ،شخصی که خودش اراده و داعی دارد

 .کسی می آید مقدمات را به او می دهد ،بد و اثم و عدوان را دارد
کاري می کند که این شخص داعـی بـه خیـرات کنـد بـا وعـظ و  ،گاهی مقدمه سازي از باب ایجاد داعی است .2

بیتی مؤثر است در اینکه کسی بر انگیخته شـود نصیحت و موعظه و امر و اینها و مجموعه روشهایی که به لحاظ تر
 .به خیرات

 :تقسیم دوم 

 .گاهی قریبه الی الفعل است ،که مقدمات از نظر زمانی گاهی بعیده عن الفعل است استاین  

 :تقسیم سوم 

 .گاهی مع الواسطه ،گاهی بالواسطه است ،هم این است که ایجاد مقدمات و تمهید مقدمات 
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 :تقسیم چهارم 

 ،یعنی در خانه را به او باز می کند براي اینکـه وارد خانـه شـود ،ن است که گاهی تمهید مقدمات وجودي استای 
ولی گـاهی مقـدمات عـدمی  ،اینها کار عملی و ایجابی است ،چاقو به دستش می دهد ،براي اینکه برود دزدي کند

با  ، او را از این کار باز دارد،او می تواند ،ی دهدیعنی با انجام ندادن او دیگري کار خوب یا کار بد را انجام م ،است
 .عدم فعل خودش زمینه گناه را فراهم کرده

 :تقسیم پنجم 

می  که چاقو را .مثالًگاهی با عدم علم است ،این است که تمهید مقدمات گاهی با علم به صدور ذي المقدمه است 
گاهی هم علم ندارد احتمال می دهـد  ،د کسی را بکشدگاهی علم دارد به اینکه او با چاقو می خواه ،دهد به کسی

به این موضـوع توجـه  اصالً ،یک وقتی غفلت کلی است ،آنجایی که نمی داند اقسامی دارد .که این کار انجام شود
گاهی هـم احتمـال  ،گاهی توجه دارد ولی احتمال ضعیف می دهد .ندارد که ممکن است این در گناه استفاده شود

از اطمینـان بـه  ،یعنی اطمینان ،علمی که اینجا می گوییم .روي درجات احتمالی که وجود دارد ،هدقوي تري می د
روي قسم دوم گاهی اطمینان دارد و علم دارد به اینکه با این کار او آن شخص با این  ،پایین تر همه حاالت می آید

د یا غافل است یا ظنی دارد یا احتمـال قـوي ولی گاهی این علم را ندار ،ابزاري که دستش بوده گناه انجام می دهد
 .آن خیلی فرق نمی کند ،می دهد یا احتمال ضعیفی می دهد

 :ششم تقسیم
 ،گـاهی بـدون قصـد توسـل بـه حـرام اسـت ،هم این است که تمهید مقدمات گاهی با قصد توسل به حرام است 

به همین قصـد هـم  ه را انجام دهد و اصالًگاهی می داند که بناست او این گنا ،مقدمات را که کسی فراهم می کند
حتی ممکن است علم داشته باشد می داند ایـن  ،گاهی هم این قصد را ندارد .انگیزه اش همین است ،دارد می دهد
حتی اگر راهی داشت می خواهد جلـوي آن را  ،ور نیست که بخواهد این کار بشودطولی او واقعا این ،کار می شود

 .صد نداردمی داند ولی ق ،بگیرد

 :تقسیم هفتم 
به حیثی کـه اگـر او  ،گاهی مقدمه انحصاري است ،فراهم می کند براي فعل معصیت که این است که مقدمه اي را 

مرحوم آقاي تبریزي به این نکتـه توجـه  ،این کار را انجام ندهد کس دیگري این مقدمه را در اختیار او نمی گذارد
فتند حکم عقل مال اینجاست که اگر او بدهد این چاقو را یا این سویچ را بدهد دارند دیگران هم دارند ایشان می گ

اما گاهی هم نه همـان مثـالی کـه  .این دزدي انجام می شود این قتل انجام می شود و اگر او ندهد انجام نمی شود
اي که شما دارید به آقاي تبریزي دارند در کتب فقهی هم آمده این شخص بناست این قتل را انجام بدهد با وسیله 
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انحصاري ندارد که این کاري که شما دارید  ،ست می رود از آن می خردانشد صد مغازه  ،عیبی ندارد ،او می دهید
 ،پس مقدمه هم گـاهی انحصـاري اسـت .ستند می رود از یک جاي دیگري تهیه می کندم هم همی کنید دیگران ه

 .گاهی هم غیر انحصاري

 :احتماالت تقسیم
 احتمـال در هـر یـک از اینهـا دو ،در باب فقها مطرح استتقسیم چهار  ،در این هفت تقسیم در باب اعانه که سه 

  .متصور است

 احتماالت درتقسیم اول:
هم ما بیشتر ایجاد داعی را در مقابـل  همان که قبالً ،ممکن است بگوییم که اعانه یعنی همان مقدمات خارجی فقط

ممکن است کسی هم بگوید که احتمال دارد در همان قسم اول بگوید اعانه عـام و تشـمل  ولی ،آن قرار می دادیم
فیلم نشان بدهـد  ،داستان بگوید ،براي او قصه بسراید ،اینکه کسی بیاید انسانی که انگیزه گناه ندارد ،ایجاد داعی را

یا انگیزه گناه پیدا  ،راه گناه را یاد بگیرد ،ا کندانگیزه که می گوییم آگاهی به گناه پید ،تا اینکه او انگیزه گناه پیدا کند
امـا اینکـه ایجـاد داعـی مـی کنـد و اینهـا  ،ظاهر کلمات فقها این است که اعانه یعنی همان اعطاي مقـدمات ،کند
بعید نیست که  ،این یک بحث در آن تقسیم اول است ،اینجا کسی متعرض این مسأله نشده ،کلمات مطرح نیستدر

بنـابر یـک و تقوي و اطاعت هر سه قسم  یا اعانه بر برّ ،اعانه بر معصیت ،در مفهوم عرفیش عام است بگوییم اعانه
پس در موضوع اول دو احتمال وجود دارد که اعانه بمعنـی  .یا دو قسم بنابر تعبیر دیگر همه آنها را می گیردتعبیر، 

اعداد المقدمات الخارجیه و ایجاد الـداعی و تعلـیم یا اینکه اعانه بمعنی العام باشد که شامل شود به  ،الخاص باشد
 .الغیر همه اینها را بگیرد اینها همه اعانه است

 احتماالت درتقسیم دوم:
گناه ایـن  ،مقدمات بعیده و قریبه یعنی از نظر زمانی مقدمه اي که امروز به او می دهد و همین االن انجام می شود 

اگر مقدمات فاصله بگیرد از نظر زمانی اعطاء مقدمه تا فعل او یک سـال دو  ولی ،را همه قبول دارند که اعانه است
گفته شده کـه ایـن مقدمـه  .این ربما یقال به اینکه اعانه اي را شامل نمی شود ،سال فرایند طوالنی زمانی قرار گیرد

ونوا حکم از ایـن منصـرف ال تعا ،یا اینکه اگر صدق اعانه کند ،وقتی فاصله دارد از نظر عرفی صدق اعانه نمی کند
هیچ کدام از این دو دلیل به نظر می  .این دو دلیلی است که براي خروج مقدمات بعیده از آیه آورده شده ، می شود

نه می شود بگوییم خطاب در اینجا انصراف دارد به  ،اختصاص دارد به مقدمات قریبه نه مفهوماً ،آید درست نیست
 .بر اثم در فاصله زمانی کم یا زیادآن نه هر دو را می گیرد تعاون 
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 :یم سومقست احتماالت در
ربمـا یقـال بـه  :اینجا هم باز دو احتمال وجـود دارددر ،گاهی بالواسطه ،این است که مقدمه گاهی با واسطه است 

عـدده اما اگر با وسـائط مت ،یا با وسائط محدودي باشد ،اینکه اعانه اختصاص دارد به آنجایی که بدون واسطه باشد
این یک احتمال است که اعانه شامل  ،این دیگر اینها را نمی گیرد ،یک زنجیره به هم پیوسته طوالنی باشد ،اي باشد

مختص به بال واسطه یا با وسائط محـدود و  بلکه اعانه مفهوماً ،آن کارهاي اعداد مقدمات با وسائط کثیره نمی شود
این هم باز دلیل بـراي  ،وییم اعانه عام است همه اینها را می گیردو یک احتمال هم این است که بگ .قلیل و معدود

یکی اینکه مفهـوم اعانـه صـدق  ،است قبلییکی از آن دو وجه  ،اختصاصش به بالواسطه و وسائط قلیله و معدوده
ئط این خطـاب انصـراف دارد از آن وسـادرولی  ،مفهوم صدق می کند و وضعاً یکی اینکه بگوییم نه لغتاً ،نمی کند

دلیلش هم این است که اگر بخواهیم وسائط بعیده را بگیرد یا مقدمات مع الواسطه را بگیرد و لو بـا وسـائط  ،بعیده
مختل هم نمی شود به دلیلی که بعد  ،این هم به نظر ما هیچ کدام وجه درست نیست .اوضاع مختل می شود ،عدیده

 .توضیح خواهیم داد
 .از این دو وجه تام نیست و باید باز بگوییم اعانه عام است اینجا هم به نظر می آید هیچ کدام 

 :تقسیم چهارم احتماالت در
یا به اثم و عدوان یک بار کاري مـی کنیـد کـه او  ،و تقوي اعانه به برّ ،تقسیم چهارم مقدمات وجودي و عدمی بود

یعنی یک وقتی ایجـاد اعـداد  ،می شودیک وقتی با کار نکردن شما او قادر به انجام این کار  ،این کار را انجام دهد
ایـن  .عدم ایجاد مانع می تواند مانع براي تخلف او ایجاد کند ،یک وقتی عدم رفع مانع است ،مقدمات و اینها است

 ،در فعـل وجـودي اسـت یـا انصـرافاً ظهورش مفهومـاً ،باید اقدامی کند ،اعانه که می گوییم باید کاري انجام دهد
بـراي  ،اما نه ممکن است بگوییم که آن را هـم مـی گیـرد ،اگر ترك باشد صدق نمی کند الّعملیات اقدام است و ا

یعنی  ،به او اعانه صدق می کند له حدث من الوجود و عرفاً ،ستااین عدم ملکه  ،اینکه ترك هم وقتی با توجه شد
ین مال در دسـت او بـاقی با سکوت خود کمک کرد که ا ،می گوید نوعی کمک کرد به این که این گناه انجام شود

چـون اگـر  ،البته ما آنجایی که با توجه باشـد مـی گـوییم شود،با تنبلی خود کمک کرد که این خانه سرقت  ،بماند
بعید نیست که بگوییم شمول دارد گر چـه  .بعید است اعانه بر آن صدق شود ،توجه نباشد که آن عدم محض است

 .به وضوح آن موارد قبل نیست


	جلسه 22 (قاعده اعانه-- مکاسب )
	قاعده اعانه بر اثم:
	تقسیمات مقدمات:
	تقسیم دوم:
	تقسیم سوم:
	تقسیم چهارم:
	تقسیم پنجم:
	تقسیم ششم:
	تقسیم هفتم:
	احتمالات تقسیم:
	احتمالات درتقسیم اول:
	احتمالات درتقسیم دوم:
	احتمالات در تقسیم سوم:
	احتمالات در تقسیم چهارم:


