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 87-88                 23جلسه 

 مكاسب محرمه / تصوير و تمثيل

 متعلق حكم در ايجاد صور
 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

خيلي از موارد ظهور همان نكته اين است كه با همان تصوير سوم كه در يك نكته كه در فرع هفتم باقي ماند كه آن 
يعني در جايي كه نهي تعلق گرفته به يك كار كه تـدريجا محقـق مـي شـود و مجموعـه مركبـي        .را اقتضا مي كند

 .گفتيم تصوير سوم، اين بود،است

 حرمت ضمني مشروط 
اين  ظاهرش اين همان تصوير سوم است كه اين مجموعه يك حرمتش به آن تعلق گرفته و همه اجزاء هم مشمول 

ر اجزاء است اين و يك حرمت است كه انحالل به حرمت يمنتهي هر جزئي مشروط به تحقق سااست. واحد حكم 
يك حرمت اسـت بـه ايـن كـل تعلـق گرفتـه،        ،ضمني پيدا مي كند نه حرمت مشتمل، حرمت هاي ضمني مشروط

ت مستقل داريم كه روي اين متعلق حرمت است، يك حرم ساخت اين صورت و پيكر كه همه اجزاء هم داخل در
و لذا هر كدام مشروط به شرط متقدم يا  .كل سوار شده آن وقت هر جزئي داراي يك حرمت ضمني مشروط است

آمده گاهي هم بعضي نكـات   )اهللا عليه رحمـة (متأخر اين تصوير درستي است كه به نحوي در فرمايش آقاي خوئي و امام 
 .در بعضي فرمايشات و حواشي است كه با اين سازگار نيست

 علم به فعل حرام 

 الف. در تمام اجزاء

ثمره اين بحث ها در دو جا ظهور پيدا مي كند يعني در دو جا است كـه بـه    ،ما جامعش را گفتيم سه صورت دارد 
تا آخر كسي قصد دارد اين كار حرام را انجام دهد از آن وقتـي   يك بار آنجايي كه از اوله نوع مي شود: عبارتي س

مي رسد قدم به قدم در همه اجزاء علم و قصد به انجـام  به نتيجه كه شروع مي كند به ساخت مجسمه، آرام آرام تا 
جزء  ،ءمي گيرد كلّ جزدربرايني كه گفتيم اين را  ،كار محرم بود. اين يك نوع است كه در واقع اين محقق مي شود

 .مصداق از كار حرام، و مشروط به شرطي است كه محقق هم مي شود يك حرامي را كه تركيبي است انجام دهد
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   ب. در حاصل عمل

يك حالت اين است كه آن اجزاء اول و ابتدائي را انجام مي دهد ولي قبل از آن كه به صدق كل برسد حاال كل تام 
محرمه تنجزي برسد منصرف مي شود حاال يا منصرف مي شود يا مـا نفـي   يا ناقص قبل از اين كه به صدق به حد 

 ؟چرا .در اين صورت گفتيم حرمت فعليت پيدا نمي كند .جلوي او را مي گيرد

 تجري
چـون سـاير اجـزاء نيامـد. ايـن       ،به اين بود كه ساير اجزاء هم باشد حرمت كل جزء مشروط ،براي اين كه فعليت 

هم بود حرام نبود، منتهي او قصد حرام كـرده بـود ايـن     يعني كشف مي كنيم از اولنمي شود ديگر مصداق محرم 
بعـد معلـوم مـي     ،البته تجري هم دو قسم است وقتي است كه يك فعل كامل انجام مي دهد ،نوعي از تجري است

نيست اين  حرام نبوده، شروع مي كند در فعل تركيبي كه جزء حرام است بعد معلوم مي شود جزء حرام اصالًشود 
كه دو قول است، بعضـي تجـري را حـرام مـي داننـد و       ،نوعي از تجري است و حكمش همان حكم تجري است

اين هم در اين صورت است كه  ،بعضي هم تجري را حرام نمي دانند قبح فاعلي فقط براي آن قائل هستند نه فعلي
 اين صورت دوم است. 

 طلبه: نظرتان را راجع به تجري نمي گوييد؟ 
  ...سومي هم بود كهاستاد: بنا نيست بگوييم يك صورت 

 ،اين جا تجري مي شود بنابر تصويرهاي قبلي تجري نمي شد حرام مي شود يعني حرام نبود بنابر بعضي تصـويرها 
 ولي بنابراين تصوير حرام مي شود.

 در ايجاد صور متعلق حرام
ورت سوم نوع تحقق فعل در خارج گاهي اين است وي همان صرصورت سوم را ما تعيين كرديم منتهي مي گوييم 

عل است بنابرهمان تصـوير  فتحقق همه اينها حالت هايي از  .كه نه چند جزء را انجام مي دهد و لي ناتمام مي ماند
ايـن   .ت كه به آخـر برسـاند  سكند قصدش اين ني شروع ميبه انجام دادن سومي، حالت سوم اين است كه اول كه 

اين كه سه حالت مي گويم غير از بحث ديروز است در ادامه آن اسـت ديـروز    ،نگفته بوديم قبالًنكته اي است كه 
گفتيم وقتي حرامي شد و كل مورد حرمت قرار گرفت و متعلق حرام شد اين سه تا تصوير دارد براي تصوير اول و 

 ايي كـه كلـي متعلـق حـرام    ييم همـين جـ  دوم باشد اين هم حرف ثبوتي و اثباتي كه ديروز گفتيم، منتهي مـي گـو  
اين را ديروز گفتيم با همـين   .قرارگرفته و ما هم گفتيم كل متعلق حرام است و اجزاء حرمت ضميمه مشروط دارند

 .وري واقع مي شودطببينيد اين چه  ،تصوير بيايد در عالم خارج
 :مي گوييم سه نوع مي تواند اين محرم واقع شود 
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 الف. قصد فعل از ابتداء

قدم به قدم جلو مي آيد و از اول هم قصـد دارد   است كه از اول تا آخر شروع مي كند به ساخت مجسمه يك بار 
يـك حرمـت    ،تا آخر هم قصد دارد و انجام هم مي دهد اين يك حالت بود و اين معلوم اسـت كـل حـرام اسـت    

 است.واحدي دارد اجزاء هم ضمناً و مشروط حرام بود كه فعليت هم پيدا كرده 

 ريب. تج

گفتـيم حكمـش   كنـد  حالت دوم اين كه نه شروع مي كند به بعضي از اجزائ اما به حدي نمي رسد كه تنجز پيـدا  
اسـت؟   چرا حرامي واقـع نشـده   .حرام است اگرهم نه حرام نيست ،اگر تجري را حرام دانستيم .حكم تجري است

كشـف مـي كنـيم     انـد. و ساير اجزاء نيامد ر اجزاء هم بيايديمشروط به اين كه سا ،براي اين كه حرمت ضمني اينها
  است. فقط تجري كرده ،حرام واقعي نبود

 ج. عدم قصد ابتدائي

حالت سوم اين است كه از اول شروع كه مي كند مي گويد من حاال مي خواهم دستي بسـازم كـه صـدق صـورت     
حيوان نمي كند و بعد در ادامه يك دفعه تصميم مي گيرد كه اين كه حاال كه خوشش آمد گفت تمامش كنم از اول 

ام يك قدم جلو آمـد گفـت حـاال    يك دستي را مي خواست بسازد كه صورت حيوان به آن نمي گويند ولي آرام آر
 .اين دو جزء را هم بسازيم كه با دو تا چشم و دهان ديگر صورت حيوان صدق مي كند 

اين حالت سوم است به عكس آن قبلي است كه در قبلي شروع كه كرد به قصد اين بود كه كاملش كند وسط كـار  
براي اين كه حرمت مشروط بـه ايـن    متوقف شد آن جا گفتيم حرمت نيست فقط تجري است چرا حرمت نيست؟

حالت تجري نداشـت و ايـن تفننـي مـي      اصالًاول كه شروع كرد  بود كه همه بيايند اما اينجا به عكس است تقريباً
گفت كه من گوشي يا دستي را مي سازم اينها كه صورت حيوان بر آنها صادق نيست منتهي وقتي آمد جلو خوشش 

حاال چشم و ابرو هم بگذاريم و دهان در آن صورت صدق صورت حيوان مي  ديد خيلي قشنگ درآمد، گفت ،آمد
كه آن كاري كه وقتي كه انجام داد و قصد نداشت نمي خواسـت  كند كند اين بدائي در ادامه حاصل شد كه تكميل 

بزرگـان   همان بحثي كه ما كرديم در اينجـا در بعضـي از تعـابير    كار حرامي را انجام بدهد آن چه حكمي دارد بنابر
پيشـاني و   ،حرمتي ندارد براي اين كه او قصد معصيتي نداشته به عنوان تفـنن گفتـه   ،حرام نيست اصالًآمده كه آن 

گوشي درست مي كنم بقيه مسائل را تصميم نداشته پس كار حرامي انجام نداده و از آن وقتي كـه قصـد كـرد ايـن     
 .حرام مي شود از اين به بعد اينها مصداق حرام است



       1843 :�ماره ثبت                                                                                                                

 4 

 ظر آقاي اعرافين

شـود ايـن   از اين محرم تركيبي بايد ارائه  ما يك مالحظه اي داريم بنابرآنچه كه عرض كرديم و تصوير درستي كه 
نه مصداق حرمت بود چون در ادامه وقتي دنبالش بيايد كشف مي  واقعاًاست كه آن نمي شود بگوييم كه حرام نبود 

منتهي آن حرمـت تنجـز نداشـته تنجـز      است.  د بيايد و بعد هم آمدهكند كه آن هم جزئي بود كه مشروط نبوده بع
حـرام نيسـت يعنـي مصـداق حـرام       اصـالً حرمت وجود نداشته نه اين كه تعبيري كه در بعضي فرمايشها است آن 

شروط به علم اسـت علـم   ما عرضمان اين است كه نه مصداق حرام است منتهي چون حرام تنجز حرمت م .نيست
 .است ر پيدا نكردهنبوده اين تنج

اين فرقي است كه در اينجا وجود دارد و بايد به آن توجه داشت كه كان اين فعل بعدي و تصميم بعـدي و ادامـه    
كار  در اين كاشف است از اين كه قبلي هم مصداق كار حرام بود چون ،كاشف است مثل اجازه در بيع فضوليكار 
مشروط به همديگر است اين كه آمد معلوم مي شود در آن اجزاء بوده، شرطش هم معلوم شد كه  ، همه اجزاءحرام

تنجز مشروط به علم و قصد است اينجا علم و  ؟بوده، مصداق حرام است منتهي هر حرامي تنجز پيدا نمي كند چرا
 .است قصد نبوده است ولذا تنجز نداشته نه اين كه حرام نبوده تنجز حرمت و حكم نبوده

 عذاب متقوم به قصد
قصـد نكنـد    ،كنـد  قصد حرام را بيايد  ،و قصد نكند حرام مي شودكند بايد توجه داشته و قصد  انسانفعلي را كه 

عنوان قصدي شود غير از اين است كه عـذاب بـه قصـد نيـاز      كند محقق مي شود در همه محرمات آدم بايد قصد 
تنجز به قصد متقوم است. عنوان قصـدي  از اين است كه عذاب و دارد، عنوان قصدي شدن چيز ديگري است غير 

 .بودن غير از اين است كه تنجز حكم به قصد است

 افعال مركب بالنسبة قصد
كل مركبي كه حرام است، تصوير سوم را ما تأييد كرديم بنابر تصوير  ،اين سه صورت است كه من عرض مي كنم 

دنبال ايـن اسـت كـه     فاعلدهد گاهي از آغاز تا انجام مي خواهد انجام يك مركبي را كه  سوم و بنابر هر تصويري
 ميانه راه انصراف پيدا كرد تكميلكه نه اول قصد داشت ولي در است از اول تا آخر گاهي هم  انجام دهدكار حرام 

وم ايـن كـه بـه    س .ام را شروع كرد، نه مقدمات را، ولي به پايان نرساندن كار حرام را قصد داشت اجزاء حرنكرد اي
تكميل كند قصد و حرمتـي در   چون نمي خواستكند عكس اين اول شروع كرد از اجزائي كه مي خواست تكميل 

 .آن جا نبود ولي در ميانه راه نظرش عوض شد گفت تمامش مي كنم اين حالت دوم و سوم است
ر صورت دوم تجري اسـت  حكم اين حالت دوم و سوم بنابر تصويري كه ما عرض كرديم حكمش اين است كه د 

چـون جـزء حـرام     .حرام نبـود  واقعاًو ال حرام واقعي، اين عدم وقوع اجزاء بعدي كشف مي كند كه آن حرام نبود 
مشروط به اين است كه بقيه آن هم بيايد، صورت سوم انجام بعد از آن و تكميل بعدي باز كاشف از اين است كـه  
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 ت. با اين كاشف بعدي آن حرمت منجـز ز نشد چون قصد و فعل نداشآن از اول حرام بود منتهي آنجا حرمت منج
 .مي شود

 
دوم و سـوم را شـما ببريـد روي     ،اگر همين حالت ،بحث ديروز است اما چرا ث دقيق تكميلتوجه كرديد اين بح 

ايي كـه  جـ اگر كسي بگويد كه در مركبات آن جزء اخير حرام است در ايـن   مثالًحكمش فرق مي كند  ،اول يا دوم
حرام  اصالًحرامي را انجام نداده تجري هم نكرده چون اينجا  اصالًچند جزء را انجام داد ولي بقيه را انجام نداد آن 

 . دهدو بعد تصميم گرفت حرامي را انجام  دهددر ابتدا نمي خواست حرام را انجام آن جايي كه  .نيست
قبلي ها حرمتي ندارد و آخري حرام است امـا بنـابر تصـوير    بنابراين كه جزء اخير حرام است هيچ فرقي نمي كند  

وجود دارد كه ظاهر گفتـيم تصـوير    نتيجه در اين سه نوع عمل روشن است پس در اين جا سه تصوير ثبوتي ،سوم
سوم را مي پذيريم كه كلّ شامل اجزاء مي شود حرام است و اجزاء حرمت ضمني مشروط دارد نتيجه اين بحـث و  

گاهي اول تصـميم   ،نوع عمل نشان داديم، عمل يك مجموعه مركب گاهي كامل است از اول تا آخرتصوير در سه 
بين راه بر عكـس   و دهده اول نمي خواهد طراحي را انجام دارد ولي وسط راه منصرف از تكميل مي شود گاهي ن

 .تكميل كندكه تصميم مي گيرد 

 شرط منجز شدن فعل
وع عمل روشن شد آن جايي كه نوع اول از اول تا آخـر انجـام مـي دهـد همـه      نتيجه آن تصوير سوم در اين سه ن 

آن  .آن حرمت كل درست مي شود است و حرام است همه حرمت ضمني مشروط دارد كه شرط در آن محقق شده
جايي كه اول انجام داده به قصد حرام ولي وسط راه متوقف شد اين جا نيامدن بقيه كشف مـي كنـد كـه آن جـزء     

كنم، تمام كردن بقيـه  ما بين راه گفت بقيه اش را حرام بود منتهي آن تجري كرده انجام داد نه به قصد حرام احرام ن
شدن حرمـت بـه قصـد و     نها هم حرام بود منتهي حرمتش منجز نشد چون عذاب و منجزكاشف از اين است كه آ

 نيت و اقدام با قصد و علم مي خواهد كه اينها نبود.
 
 

 ع اجزاءحرمت ساخت مجمو
نار، . را ساخت ك.پا را  و صورت را و ،اين كه دست را ساخت كنار را جدا جدا بسازد. ءيك شخص تمام اجزا اگر

بنابر تصوير سوم كه مي گـوييم كـه    .خود فاعل واحد اينها را تركيب مي كند آن سه تصوير اينجا مفصل استبعد 
مجموعه اي كه مشروط به اين است كه با هم باشد و كنار هم قرار بگيرد مشروط بـه   ،ساخت مجموعه حرام است

اين است كه بقيه اجزاء بيايد و كنار هم قرار بگيرد اين جور حرام بود تا تركيب نكرده، تركيب كه كرد كشـف مـي   
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ا جدا بسازد، بعد به هـم  كند كه همه اعمال حرام بوده و آن حرام واقع شد آن وقت اگر قصد نداشته، داشته كه جد
بچسباند، همه اش حرام بوده، اگر تصميم داشته ولي تركيب نكرد حـرام نيسـت تجـري اسـت فقـط اگـر تصـميم        

 نداشت و بعد آمد تركيب كرد اين كشف مي كند كه آن هم حرام بود منتهي آن وقت تنجز نداشت.
 طلبه:

 تركيب كند همان صورت اينجا هم مي آيد.استاد: يعني سه حالت در اين وضعي كه جداجدا بسازد بعد 

 ؛ شراكت در ايجاد صور فرع هشتم
مي شود تصوير كرد بحث امروز اين است كه عملـي كـه    طريقسه به گفتيم كه مركب كه متعلق حكم قرار گرفت 

ع مي كند قصـدش هـم   چهار نوع مي شود يك وقتي از اول تا آخر شروكند مركب را در خارج محقق مي خواهد 
اول شروع مي كنـد   يك وقت سدرآخر نمي  عاطاستاين است تا آخر مي رسد يك وقت شروع مي كند و قصدش 

قصدش اين نيست تا آخر برساند ولي بين راه مي گويد تا آخر برسانم نتيجه تصوير سوم ديروز در ايـن سـه نـوع    
 عمل در محرمات تركيبي همين است كه عرض كردم.

اين كه چند نفر اين مجسـمه   » اثنان أو اكثر التصوير و التمثيل و امثال ذلك «: آن جايي است كه اشتراك فرع هشتم
را بسازند هر كدام قسمتي را اين حكمتش چيست؟ اين بحث هم مثل بحث قبل يـك بحـث عـام در قاعـده كلـي      

ن بحث سابق گفتيم در محرمات تركيبي و واجبـات تركيبـي متعلـق آيـا كـل      آاست در محرمات تركيبي چه طور؟ 
 ؟هيأت حاصله است و يااجزاء است، جزء آخر 

 
البته ما در واجبات تركيبي هم مقـداري بـه آن توجـه كـرديم امـا واجبـات        .بحث بعدي هم يك قاعده كلي است 

بات وارد نشديم اگر بخواهيم وارد شويم خودش واجتركيبي تصوير سوم درست اما تفاصيل و جزئياتي دارد كه در 
به محرمات تركيبـي  قاعده ديگري است بخصوص در عبادات و  عبادات و غيرعبادات فرق مي كند بيشتر نگاهمان 

 .معطوف بود

 شراكت در محرم تركيبي
ر هشتم  بحث مشتركي است كه در هر محرم تركيبي مطرح مي شود و آن بحـث مشـترك ايـن اسـت كـه اگـ       فرع

گوشـه اي از آن را   يـك هـر  و  يك نفر اقـدام نكـرد   انجام آن درحرامي كه تركيبي است و از اجزائي تشكيل شده 
مثل اين كه در سرقت و در بحث حدود هم گفتيم اگر چند نفـر سـرقت    .شدحرام مركب جمع اينها و انجام دادند 

كه اين سرقت با فعل واحدي واقع نشده، با فعل  ،كنند با هم گوشه اين چيز را بگيرند و بيرون ببرند اين يخچال را
 .متعدد واقع شد و گاهي اين طور مي شود كه متعدد اين را انجام مي دهند مكلف واحد نيست
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واحـد  «به عبارات ديگر محرمات تركيبي كه از اجزائي و ابعاضي تشكيل مي شود اين گاهي با فعل واحدي اسـت   
 ».المكلفين اثنان و اكثرمن المكلفين و أخري بفعل جمع من 

 ( اعانه بر اثم )شراكت در مقدمات محرم

اين جا باز سوال كلي مطرح است يك بحث كه مصداقش همين جا است مجسمه را مي سازد ولي در كـار خانـه    
. بعد در جايي اين ها پيچ و مهره مي شود و بيرون مـي رود هـر كسـي    .كه اين شخص يك تكه آن يك قسمت، و

اين اشتراك و عدة من المكلفين في فعل حرام است ايـن يـك   ب مي شود. از يك كار حرام را مرتك يك گوشه اي
در مقدمات است، گاهي حرام كار يك نفر است ديگران در مقـدمات كمـك    قاعده اي است و اين غير از مشاركت

. اينها .نابي براي او آورد وكه يخچال را مي دزد و از خانه بيرون مي برد و ديگري هم ط كسيمي كنند مثل اين كه 
آن يك بحث است كه مشاركت ديگران  .حرام نيست طناب به دست كسي دادن حرام نيست مقدمه كار حرام است

در فعل محرم اگر بخواهيم جامع تر بگوييم، مشاركت افرادي در فعل محرم گاهي به نحو تهيـه مقـدمات و اعـداد    
كمك كار هسـتند تعبيـر فقهـي آن    در مقدمات يك نفر است بقيه  كه فعل محرم كار استالمقدمات لفعل تشخص 

 ،دهد به آن مي گفتيم مقدمه حرامخود انسان براي خودش حرام انجام اعانه بر اثم است مي گفتيم مقدمه حرام اگر 
ل دهد اين را مي گويند مقدمه حرام مقدمه حرام بـراي فعـ  دهد كه كار حرام را خودش انجام  مقدمات را انجام مي

 غير اعانه علي االثم است.
دارد؟ ما همين امر درست اين كار را انجام ندهيد چه اشكالي  دكسي را بكشي يدتاشما همه مقدمات را آماده كن اگر

پـس كـس    ،يا نيست؟ آن بحث ديگري است فعل چيزي ندارد بر خالف واجـب  استرا مي گوييم آن قبح فاعلي 
د مقدمه حرام مي شود يك بـار مقدمـه فعـل حـرام ديگـري را بـراي       ايجاد مي كنمقدمه حرام خودش را خودش 

ديگري آماده مي كند اين اعانه بر اثم است يك وقتي هم اعانه نيست تهيه مقدمات نيست خود حرام حالت تركيبي 
يد، دارد كه هر كس گوشه اي از آن را گرفته، خود حرام مثل اين كه آنها با هم يخچال را بيرون مي برند توجه كرد
 نه اين كه مقدمات اين كه او يخچال را بيرون ببرد را فراهم مي كند با هم يخچال را بيرون مي برند و مي دزدند.

 مقدمه واجب
مقدمات گناه را انجـام بـده ولـي     ،مقدمه واجب، واجب عقلي است نه شرعي، مقدمه حرام، حرام عقلي هم نيست

 همه كارها را انجام داده كه كسي را بكشد ولي نمي كشد.. .چاقو را آماده كرد و ،گناه را انجام نده

 محرمالفعل الاشتراك العده في 
فرض كنيد با هم شروع مي كنند هر كدام گوشه اي از آن را در يك لحظه هـم بـا هـم آن را     اصالًاين است  بحث

ر اين كار را انجام نداد يك نف كند تمام مي كنند و مي گوييم كه در يك لحظه به آن جايي مي رسد كه صدق حرام 
ور و ديگري هم همـين  طهر كسي يك گوشه را انجام داد، منِ تنها، مجسمه صورت حيوان را ساختم او هم همين 
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ور ولي تركيبش بد تركيبي است، اين بحث كلي است كه در خيلي از جاها محقق مي شود و در قمار هـم همـين   ط
د كه نكته متفاوتي دارد، كارهايي كه حرام است و حالت تركيبي طور است حاال قمار ممكن است كمي متفاوت باش

دارد و هر كسي يك گوشه اي از آن را انجام مي دهد نه مقدماتش اولي را مي گويند تهيه مقـدمات لفعـل الحـرام    
د است كه اعانه مي گويند اما صورت دوم اشتراك العده في فعل محرم به آن مي گويند كه آقاي تبريزي مي فرمودن

تعاون يعني همين تعاون يعني با هم چند نفر يك كار حرام انجام بدهند اين دو نـوع اسـت و بحـث مـا در جـايي      
است كه چند نفر هر كدام جزئي از حرام را انجام بدهند كه بنابر آن تصويري كه ما مي گفتـيم همـه اجـزاء حـرام     

 ..ا انجام مي دهدراست خوب، هر كسي يك جزء حرام 

 شراكت صدق حرمت در
  :اين بحث كلي مهم فقهي در محرمات تركيبيه كه بايد به آن توجه كنيم اينجا الاقل دو احتمال وجود دارد 

 الف. انحالل محرم به عدد مكلفين

 ،شده براي اين كه تكليف منحل مي شود بـه هـر مكلفـي   نيكي اين كه بگوييم حرامي نيست و كسي مرتكب حرام 
صورت الحيوان نسازد  است مجسمه نساخته و هر مكلفي يك خطاب دارد و خطاب او اين است كه مجسمه نسازد

بنابراين هيچ كدام كار حرامـي   است. سه نفر هيچ كدام كه تكليف محرم منحل مي شود به عدد مكلفين واقع نشده
ائل يادتان باشد اگر كسي بداند لباس خود انجام نداده اند اين مثل فعل اجماعي است در صلّ دو مكلف اگر در رس

هر مكلفي  .او يا لباس برادرش نجس است مي گوييم علم اجمالي ارزشي ندارد هر تكليف متوجه مكلفها مي شود
 مستقل هستند هيچ كدام هم آن خطاب بر آنهـا محقـق نشـده   هر كدام هم مشمول خطاب  .تكليف خودش را دارد

 ساخته اند، نسمه براي اين كه هيج كدام مج است.

 ب. صدق محرم بر همة شركاء

يك احتمال هم اين است كه بگوييم همه با اين كه يك حرام اينجا واقع شده ولي همه در آن سهيم بودنـد و همـه   
اين دو احتمـال يكـي ايـن كـه در اشـتراك در وقـوع        است. مرتكب گناه شده اند در واقع يك گناه چند گناه شده

 ديگـر  ك چند فاعل در وقوع و صدور محرمات تركيبي هيچ كدام گناهكار نيستند و احتمـال محرمات تركيبي اشترا
  .هم اين كه همه گناهكار هستند

 »اعانه « بررسي آية تعاون در باب 
بحث اعانه بر اثم گفتيم كه دو نظر است يكي اين كه اعانـه بـر    در .شودتر مي  حاال با بحث آيه تعاون ذهنتان فعال

التعـاونوا علـي   «شده به آيـه شـريفه    در بحث اعانه تمسك و ديگر اين كه اعانه بر اثم حرام نيست.ست اثم حرام ا



       1843 :�ماره ثبت                                                                                                                

 9 

بعد عرض كرديم كه آيا اين آيه داللت  »تعاونوا علي البر و التقوي، و التعاونوا علي االثم و العدوان ،االثم و العدوان
 .بر بحث اعانه يعني مقدمه فراهم كردن مي كند يا نه

 » تعاونوا « مفهوم 
 گفتيم كه در اينجا سه نظريه است: به اين مناسبت 

 الف. اعانه

يكي اين كه تعاونوا به معناي اعانه است كاري با باب تفاعل ندارد اعانه هم يعنـي مقـدمات را مـي آورد خـودش      
تعـاون بـه    يعنـي   .اسـت  ندزديده يا طناب و چاقو را آورد ولي خودش نكشته، مستقيم در فعل حرام دخيل نيست

 .»االعانه و العداد المقدمات للمشاركت في الفعل«معني 

 ب. اشتراك بر فعل 

مي فرمودند تعاون غير از اعانه است تعاون باب  ،مسرّ بر اين بودند :احتمال دوم اين بود كه آقاي تبريزي فرمودند 
است يعني دو سه نفر خودشان فاعل ايـن  است و معنايش همين اشتراك دو فاعل يا سه فاعل بر فعل واحد  لتفاع

نه اين كه يكي مقدمه مي آورد و يكي خود حرام را انجام مـي دهـد نـه،     .حرام هستند و جزئي از اين حرام هستند
تعاون را فرموده اند به اين معناست كه مشاركت در فعل است يعني  ،اجتماع بر حرام است كه عداد المقدمات حرام

 .اعلها نتيجه اش فعل محرم شده استخود او فاعل است و ف

 ج. اعانه و اشتراك ( نظر آقاي اعرافي )

 .مي گيرددربريك احتمال سومي هم داديم ممكن است بگوييم تعاون هر دو را  

 تركيبي محرماتدر  اعانه بر اثم
بنابر نظر مرحوم آقاي تبريزي التعاونوا علي االثم و العدوان با بحث ما ربط دارد نه بـا بحـث اعـداد المقـدمات و      

طرح موضوع است و ربطش به آن بحث است و ايـن  اين  .اعانه بر اثم يعني هر كسي گوشه حرام را انجام مي دهد
آن اعمالي كه حد دارد اگر چند  ،راك مطرح استاشتراك چند فاعل در حرام چيزي است كه در كتاب حدود و اشت

طـرح   ؟دارد حد بر كدام و چگونه جاري مي شود؟ ونفر با هم انجام دادند يك سوال اين است كه گناه كردند يا نه
بحث است و قاعده كلي و تفاوت آن با اعانه همه اينها در طرح بحث روشن شـده اهميـت آن فـوق العـاده اسـت      

 د در محرمات تركيبي ما در اينجا چه بايد بگوييم؟چون خيلي مصداق دار
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  »جميع االجزاء به شرط االجتماع « دليل عدم حرمت، 
اين كه مي گوييم همه اجزاء به شـرط  د يعني بنابراصل اين است كه حرام نباشبنابر آن تصوير سوم، به نظر مي آيد 

هستند در صورتي كه از مكلـف واحـد صـادر شـود.     اجزاء به شرط اجتماع حرام اجتماع حرام هستند خوب اينجا 
ولي اينجا اجزاء به شرط اجتماع شده ولي مكلف واحد نيست، و لذا بايد گفت حرام نيست بنابر تصوير سـوم كـه   

صورت صدور از مكلف واحد حرام است اين حرام نيست بنابر تصوير اين كه  جميع االجزاء به شرط االجتماع در
كـه تركيـب    فردياين جا آن كسي كه جزء آخر را انجا مي دهد اگر تأخر دارد يا  ؟راچ .ستبگوييم كه جزء اخير ا

  .مي كند تأخر دارد آن حرام را انجام مي دهد

 اتمام همزمان شركاء
ولي اگر با هم به يك نكته مي رسند يعني هيچ كدام جزء اخير زماني وجود ندارد اينها با هم تحقق پيدا مي كند آن 

شـايد بـاز شـود بگـوييم      ه است.دادناخير را انجام  ءمي شود گفت هيچ كدام جز .مقدار مشكل مي شودوقت يك 
 است . كسي حرام را مرتكب نشده

در صورت تكميل صورت، يعني به آن حدي كه حرمت صـدق  بنابراين علي االصول و طبق قواعد بايد بگوييم كه  
نظر زماني به تدريج واقع مي شود يا تركيبش بعـد انجـام مـي     مي كند صورت كامل الزم نيست، تكميل اين اگر از

كه آخرين جزء را درست مي كند آن مرتكب حرام است اگر با هم تمام مي كنند  كسيشود بنابر نظريه اول و دوم 
هيچ كدام جزء اخير نيست و هيأت حاصله به هم مرتب مي شود و هيچ كدام حرام را انجام نداده انـد بنـابر    ظاهراً

 تصوير سوم هم بايد گفت كه هيچ كدام انجام ندادند و يعني فاعل فاعل اينها را انجام نداد و حرام نيست.

 اصل در خطابات
يعني اصل در خطابات انحالل به مكلف است هر مكلفي يك خطاب دارد و اگر آن فعـل حـرام از مكلـف واحـد     

دهيم تفاوتي پيدا مـي كنـد بـراي ايـن كـه روي آن       صادر شده حرام مي شود اين را كه به تصويرهاي قبلي ارتباط
حرام است جزء همه اجزاء از يك نفر صادر نشد ولي روي تصـويري كـه جـزء آخـر حـرام       ءتصوير كه همه اجزا

 خوب، آن فعل واحد است و مكلف اوست. ،است اگر آخرين جزء را يك نفر بسازد
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