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 خالصه جلسه قبل
در ادامه مبحث شانزدهم در بحث تردد بودیم و انواع تردد را عرض کردیم و گفتیم که امر مردد اگر جامع داشته باشد 

به آن رسیدیم و تأکید  نهایتاً  درهرحالکه  اینکته: ما یسمی بالمردد. گوییممیبر سه قسم است و اگر نداشته باشد 
که انگشت غیبت متوجه  درجاییای ستر، نبگیریم و چه مب را چه مبنای کراهت االصولعلیکردیم این است که 

شخص واحدی نشود ادله از آن انصراف دارد و تنقیح مناط هم جز در بعضی موارد خاص خیلی واضح نیست و لذا 
 گر چه احتیاط خوب است. دهیممیترجیح  االصولعلیرا  خویی اللهآیتما نظر 

 بیان عیب یک گروه
و  شودمییک جمله اینجا اضافه کنیم و آن این است که در تنبیه قبل گفتیم که گاهی غیبت متعلق به فرد واحد 

بگوید:  نه مردد. این عام استغراقی مثل این است که شودمیگاهی هم متعلق به جمع و گروه به نحو عام استغراقی 
 . حکم این چیست؟کندمیتعبیر به اکثر اهل بلد  کهایناهل فالن بلد یا مدرسه یا محله و امثال 

از شمول بحث غیبت خارج است مگر اینکه اکثریت قاطعی مراد او باشد که آنجا  گویدمیآن اکثر که  آیدمیبه نظر 
و اکثریت هم به همین  هااینشصت یا هفتاد درصد  بیاید اما اگر بگوید حساببهالنادر کالمعدوم مقابل اکثریت 

عنوانی است که شصت یا  گویدمی. اکثر که شودمیو عنوان مردد فی المجموع  کندمیاندازه صدق کند، تعین پیدا ن
؛ لذا همان شکل مردد کندمیو به هیچ قسمتی تعین پیدا ن هاستاینهفتاد درصد است و این هفتاد درصد مردد بین 

 .دارد »جمع منهم«یا  »احدهما«. نظیر عنوان کندمیم پیدا و مبه
یا  »کثیر منهم« .است طورهمین همآن »کثیر منهم« :اگر بگوید .اکثریت :گفت شودمیبه باال  درصدپنجاهاز 
 تحقیقاً معادل همان یا  تقریباً بر مبنایی که ما ترجیح دادیم اگر به معنای عام و کلی باشد این عنوان  »اکثرهم«

شود استفاده از نوع سخن و بحث  مقامی باشد کهاال اینکه  شودمیمصداقی از عنوان مردد است و مشمول حکم ن
و اقلیتش  دانندمیمخاطب این خودشان را که در آنجا هستند  کسانیهمهکه عرفا  گویدمیرا که اکثریت قاطعی 

اشکال دارد و  :کند بعید نیست که بگوییمتعبیر برداشت در این حد از این  اگر عرف .آیدمی حساببهکالمعدوم 
 .وجوبی در این موارد استاحتیاط الاقل 

باید متوجه فرد یا افراد و اینکه ادله غیبت بخواهد این را بگیرد بعید است  حالدرعینخیلی تأمل کردم ولی روی این 
ولی این برخوردن  خوردبرمی هاآنبه  دندرست است که اگر این افراد بشنو گویدمیچیز مبهمی که  .معینی باشد
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یا اقوالی باشد که  روایاتمقصود از آن  »یکره«اگر مبنا هم آن باشد بعید است در این حد از مالک غیبت نیست. 
 .کنیممیبه آن اشاره 

ولو در آن  کندمیچیزی را ثابت نکند قذف اتهام بزند یا  دیگری یکی به . اگراست طوراینقضایی هم  هایبحثدر 
و  ادله به این انصراف دارد .نیست گیردمیدلیل این را  :اشمئزاز و تنفری هم وجود دارد ولی در آن حدی که بگوییم

ممکن است از جهات دیگری در این اشکالی باشد ولی از حیث غیبت بعید است.  بعید است شاملش شود و لذا
داشت به هر شکلی که باشد به شمول دلیل نسبت به موارد مردد و مجمل  اطمینان شودمین المجموعحیثمنپس 

 .بحث شد جلسه قبل جز موردی که

 حکم تکرار عیب
قبل از اینکه به بحث بعدی بپردازیم یک سؤال این است که تکرار یک غیبت چه حکمی دارد؟ این روشن است که 

تضاعف  گفتیممیسابق  کههمانتکرار معصیت تکرر عصیان و گناه است و تکرر عقاب دارد و باالتر از تکرر عقاب 
ان چیزی است که سابق اشاره این هم .تدومی که مصداق تکرار است گناهش باالتر از اولی اس .عقاب دارد

در  ولی در بار دوم اگر در همان مجلس باشد یا حتی در آن مجلس نیست :شودگفته ممکن است در پاسخ کردیم. 
کشف ما ستره الله «بنا بر تعریف به  که مخاطبان این غیبت بودند شاید بشود بگوییم قبالً همان جمعی باشد که 

در بار دوم هم باشد  »ما تقول فی اخیک ما یکره لو سمعه«اگر بنا بر یست اما مصداق غیبت محرم ن »علیه
 مبنا اشکال دارد. این بنابرلذا  »یکره لو سمعه«

مالک در روایات یحیی االزرق مما ال یعرفه الناس است و  :گفتیم» کشف ما ستره الله علیه«مبنای  بنا بر
ولو اینکه  شنوندمیکه  هاییآنیعرفه الناس یا یعرفه : گویدمیکه و اشکال دارد اما مبنایی  دانندمیآن را ن معموالً 

و لذا اگر تکرر اسناد نقص در  شودمیآن از مفاد دلیل خارج است و تعریف آن را شامل ن ،دانندمیعموم هم ن
مصداق حرمت نیست بنا بر  که میممکن است بگوی اندشنیدهحضور همان جمعی باشد که بار اول یا بارهای قبل 

و چون این را هم احتمال دادیم  »یکره ما ستره الله«یا بنا بر مبنای  »ن تقول فی اخیک ما ستره اللهأ« مبنای
اینجا  .باشد »ما ستره الله«و  »لو سمعه یکره«باید دو قید  درهرحال .گیریمهر دو را قید بممکن است  :گفتیم

از آن اطالع  شنوندمیکه  هااینولی باالخره  داندنمیما ستره الله نیست ولو در حدی نیست که همه عرف عام آن را 
 و حرمتی ندارد. گیردمیاین را ن و هم انصراف دادن ای دلیل از کهگفتیم  .دارند
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 مبانی تعریف و مالک غیبت
 :سه مبنا شدبنابراین 

 االبدالیممکن است  .بلکه کراهت فرضی مالک است مالک نیست ،فعلیکراهت  ».یکره لو سمعه«مبنای : ۱
 .شودمیاگر بشنود ناراحت  لذا فرمودهنفهمد که غیبتش کردیم 

 ی کشف سترمبنا: ۲
 گ بگیرد و بگوید هر دو است.ممکن است کسی بخواهد خیلی تن .جمع این دو یمبنا: ۳

چهار  درواقعیعنی  ؛احتمال احد المالکین هم وجود دارد ولی وجهی ندارد ،البته در مقام احتمال .این سه مبنا بود
یاد .احتمال در مبنای تعریف و مالک غیبت وجود دارد قائلی احتمال سوم هم  دارد. یاحتمال اول و دوم قائل ز

ون بین باشد چمعیار غیبت (یکره لو سمعه یا کشف الستر) احد المالکین  پیدا کرد. احتمال چهارم این است که
اگر کسی مبنا را اولی  .است طورهمینبحث تکرار هم . وجهی ندارد عموم من وجه است. البته مبنای چهارم هااین

را آن  بارهسههشت دقیقه بعد دوباره یا  یا هفت ، اگرگویدمی باریک االنهمینبگیرد ولو اینکه در این مجلس 
 »ستره الله علیهما «ست اما بنا بر اینکه ا» فی اخیه بما یکره لو سمعهقول «مصداق  هاایناز  هرکدامگوید باز ب

باشد ولو اینکه مستور عند غالب الناس باشد ولی اگر عند هذا الجمع مستور نباشد و مکشوف باشد مصداق غیبت 
 است. بیرون رفتهمعصیت  دایرهبخواهد تکرار بشود از  کههمینبرای اینکه  ؛نیست و لذا تکرر معصیت نیست

تحت تأثیر  و باشد طوراینجه شاید حو به تبعش در م احیاءالعلومدر و است  »یکره«در کتب اخالقی بیشتر 
 روایات عامی هستند.

 س:؟؟؟
به احتیاط  . مبنای سوماصل عنوان غیبت صادق نیست و عناوین ثانوی است یعنی عناوین دیگری است هاآن

 احتمال چهارم است. برای حرمت غیبت دایره ترینشامل و مبنای استظهاری ندارد .است ترنزدیک
 س؟؟؟

 روزشبانه :و بار دوم بگوید کندمیمواد مصرف  باریکروزی فالن معتاد که  گفتهخاطره مهم نیست ولی اگر ج: 
هفدهم شد که حکم تکرار اسناد نقص بنابراین این هم تنبیه کند؛ میرا مطرح پای منقل است آن نقص زائدی 

؟ حکمش همین است که اگر تکرار در غیر مجلس برای غیر مخاطبان باشد ولو مطلب یکی باشد تکرار چیست
. معنای تضاعف دومی مثل اولی عقاب دارد ؛ یعنیاست و تکرار معصیت هم تکرر عقاب و هم تضاعف عقاب دارد

 ؛تکرار است که گوینددارد. گاهی ممکن است چون مطلب یکی است عرفا ب همآناین است که دومی اضافه بر 
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در جای خود بحث دارد که وجود دیگری هم  ظرایفدر بحث اصرار بر معصیت  .کندمییعنی اصرار بر این معصیت 
 .شودمی

 مبانی غیبت بنا برحکم تکرار عیب 
غیبت  یا کالهماتکرار کند، بنا بر مبنای ستر مجلس دیگر برای همان مخاطبان در  یا مجلس بنابراین اگر در همان

جلسه ضمن بحث در  .را بپذیریم اشکال دارد )ستر(کراهت یا کراهت فرضیه یا احد المالکین  مبنای اما اگر نیست
فسیر در ت معموالً  .اشاره به بحث سابق کردیمدر قالب چهار احتمال در تفسیر غیبت  ،یک تنقیح و تنظیمدر  قبل،

 شودمی موجب هااینستر ولی تلفیق دیگری هم نظریه و  ی نظریه کراهتیک :ستدو نظریه ه شودمیغیبت گفته 
 است و یکی هم احدهما است.شود که یکی کالالمالکین که دو احتمال دیگر پیدا 

غیبت آن است که هم کشف ستر  ؛ یعنیاست که کالهما را بگوییم وقتیآنو معنا برای غیبت  دایره ترینمضیق
این در طرف  .معنای غیبت این است که بگوییم احدهما کافی است ترینموسعهم کراهت لو سمعه باشد.  و باشد

وجود مبنا در طول تاریخ فقه هر دو هست. امام مرحوم و  خویی اللهآیتمشهور طیف است و در میانه هم دو نظریه 
بعید نیست  :گفتیمای که داشتیم این بود که مبنای کراهت را به روایات عامی وصل کردیم و هاست. نکته ویژداشته 

 .روایات خاصه ناظر به تخطئه آن باشدکه 
که  هااینامثال در غزالی و  حتماً  و این در جامع السعادات است است. بیشتر نظریه کراهت آمده یکتب اخالق در

که  شدهمطرحبخصوص با تقریر جدیدی که ما عرض کردیم  هایدر دورهاین هستند همین است. تحت تأثیر آن 
و سلبی نسبت به آن تعریف  اینفییک نوع نگاه  که اشد و ما احتمال دادیم که حدود ده روایت در ستر بودستر ب

 .دانستیممیوی قخیلی این احتمال را ما د. ندار
 س:؟؟؟

ید که اگر بشنود فرض بگیر :گویدمی .فهمدنمیطرف  و شودمیغیبت  هاوقتخیلی  .اذیت اینجا فرضی استج: 
ن غیبتت را کردم و که م بگوید وکند غیبت کسی را کسی  اگر .ناراحت کردن عنوان دیگری است. شودمیناراحت 

 »یکره لو سمعه«لذا در غیبت  .استحالل بحث دیگری است .کار دومش گناه ثانوی است ،کنداو را ناراحت 
تنبیه هفدهم به  عنوانبهو  نکاتی بود بحث تکرراین در  .مالک را تشخیص بدهیم بودن برای این است که یفرض

 ارد.شمار بیاید مانعی ند
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 تنبیه هجدهم: حکم نفی کمال از شخص
أن «غیبت که  گفتیممی حالتابه .ذیل بحث غیبت بحث نفی کمال از شخصی به شخصی است تنبیه هجدهم در

از  .دانستیممیاین را مبنای تعریف » ستره الله علیه مما ال یعرفه الناس« یا »یکره لو سمعه خاه بسوءیذکر أ
این بود که اسناد سوء و نقص باشد و امر منسوب  شدمیقیود مسلم تعریف که در لغت بود و از روایات هم استفاده 

از  ترروشنبه عبارت . کندمیاین است که اسناد نفی کمال ی داریم و آن نقصت و عیب باشد. فرض دیگربه او م
 .دکنمیکسی سلب کمال 

یا سلبی فرقی باشد ایجابی  بابیانو چه داللت مطابقی باشد یا التزامی  همان نقص چه به بیان غیبت درگفتیم که 
 وسالم نیست  :یا بگویدو فالن مریضی را دارد  یااین آقا فالن عیب  :این آقا کور است یا بگوید :بگوید .کندمین

اسناد نقص بدهد یا سلب یک  ین تا اینجا روشن است اگراربناب؛ کندمیسلب وصف صحت  هااین ،بینایی ندارد
 بلکه مهم نیست ؛ چون شکل بیانکند که معنایش همان نقص است اشکال دارد و مصداق غیبت استصحتی 

فیه عیب « :بگوید وچه به تعبیر ایجابی باشد  ؛شودمیروح و محتوای سخن وقتی اسناد سوء و نقص باشد غیبت 
این  .کور است یا بینایی ندارد :گویدمی و اسناد نقص است ب وصف صحت کند که معنایشیا اینکه سل »و نقص

 .روشن است و دو یکی است
این آقا  :. بگویدکندمیدر قالب ایجابی یا سلبی فرقی ن و آنچه در تنبیه هجدهم مطرح هست سلب کمال است

کند یا اینکه ایشان تشریح  درستیبهکفایه را بتواند نیست که همه  طوراینکفایه را به او بدهی  اآلنمجتهد نیست یا 
را بتواند از  اشاولیهکسی هر جای قرآن را جلویش بگذاری معنای  شودمیخیلی کم  .داندنمیتفسیر همه قرآن را 

ید  ایآیهقرآن را جلویش بگذارید هر  اگر در حدی نیست که :راجع به شخصیتی بگوییم .دربیاوردآب  را بیاور
در حقیقت سلب و نفی  هااینحتی معنای اولیه منقح و منظم، سلب یک کمالی است و سلب  .کندبتواند معنا 

 .کمال از دیگری است

 حاالت سلب وصف
 دو حالت دارد: کندمیاز کسی سلب  بنابراین وقتی وصفی را

ء است و مالک سوء و نقص در آن چون اسناد سو ؛اشکال دارد است و نقصبیان همان  که سلب وصف صحت: ۱
 هست.
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و  شودمیکه نفی کمال و سلب اوصاف کمالیه موجب غیبت ن اندفرمودهدر اینجا خیلی از بزرگان  .سلب کمال: ۲
. این مصداق غیبت نیست برای اینکه بین سلب کمال و نقص واسطه است و سلب کمال عرفا مثبت کمال نیست

 طرح بحث است.

 شودمیمواردی که سلب کمال باعث غیبت 
از  قابل استثناءدو حالت و  نباید به اطالقش بسنده کرد آیدمی به نظراین است اما اینجا  اندداده غالباً پاسخی که 
 از: اندعبارت. این دو حالت سلب کمال نوعی غیبت و نقص است :در آن دو فرض هم بگوییم شودمیاین است و 

انتظاری  و توقع بامالحظهکه سلب کمال گاهی این است و آن ن دارند به آ ایاشارهاز بزرگان ی که بعض یفرض: ۱
در یک جمعی که  مثالً  .داندمیسلب کمال را نقص  ،عرفو  شودمیدارد انجام که او  شرایطیو  رودمیکه از او 

مجلس خبرگان است  در مثالً اگر مجتهد نیستند ولی  هااز این کدامهیچدر مظان اجتهاد نیست بگوییم:  کسهیچ
عدم این کمال در کسی که  :گویدمیعرف  .نفی کمال است این د نیست کهیعب ،این آقا مجتهد نیست بگوییم:

است که نقص  طوراینحداقل در بعضی موارد  باشد نقص است. این نظیر عدم ملکه است.شأنیت این را داشته 
 .آیدمی حساببه
که مجتهد است اما اشتهار دارد  طوراینو این آقا خبرگان رفته  مثالً  .کشف ستر هست که گیریممیته فرض الب

ما مفروض  .کندمیکشف ستر  واقعاً  این .مجتهد نیست :گویدمیکسی که دقیق است و توجه به این نداشته 
این  کندمیاینکه نفی کمال اما ، دیگر استی امبن بنا برو کشف ستر  یی استمبنا بنا برگرفتیم که یکره لو سمعه 

مستلزم اسناد نقص عرفا  ،گاهی سلب کمال .بحث ما سر عنوان سوء است عرفا .آیدمیگاهی عیب به شمار 
 مثالً از آن انصراف دارد.  قطعاً که ادله مطلق نفی کمال منقصتی در آن است  که ممکن است گاهی بگوییم .است

ولی گاهی نفی  .منصرف استاز آن ادله  ولی ستهر نیست ولو اینکه نقصی در آن هش این بهترین نجار :بگوییم
د نمشمول ادله غیبت باش هااینبعید نیست  .آیدمی حساببهکمالی است که منقصت خیلی برجسته و عیب گونه 

ت که بعضی استثناء اس این یک مورد. احراز شود مما ال یعرفه الناس و کشف سترمشروط به اینکه 
 درست است. الجملهفی آیدمی به نظر و اندکردهاشاره

مدلول التزامی  ،ست که نفی کمالآنجا این استثناء دوم من وجه است وعموم و خصوص استثنای اول و دوم بین : ۲
 اشالتزامیداللت  ،داندنمیاین آقا فالن کتاب را  که گویدمی وقتی مثالً بیاید.  حساببهته باشد که آن نقص داش

نقصی را  که اگر نفی کمال مستلزم داللت التزامی باشدبنابراین ؛ این است که انسان کودنی است و نقص ذهنی دارد
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سال اول یا دوم کفایه دستش است شخصی را دیدند که در همان  .شودمیمصداق غیبت حساب  در شخص بگوید
 .فهمدنمی بگویند: باشد و ع المقدمات دستم. حال چرا جامفهمدنمی :گویندمیگفتند چرا؟ گفت من دیدم به من 

 .فهمدنمیتا بگویند کفایه را  گیرممیدستم کفایه 
که آیا اینجا مصداق کند . هر جا هم شک نفی کمال به داللت التزامی مستلزم نقصی باشد این هم عرفی استاگر 

اشکال  بازهمکند که مدلول التزامی عرفی دارد یا ندارد استثنای اول است یا نه، گفتنش اشکالی ندارد. شک 
ر نفی کمال مدلول التزامی دیگری یا اینکه د داندمینفی کمال را نقص  اشود که این عرف؛ اما اگر جایی احراز ندارد

ع این استثنای منقط درواقعست. . این دو استثناء درست ااشکال دارد ،رساندمیرا ست که کودنی و کندی ذهن ه
ست به آن شکلی که شأنش ا شودمینقص  کمال گاهی مبدل به اسناد و توجه به نظر فقهی مهم است که نفیاست 

 به آن مبدل شود. شودمیدارد که یا مدلول التزامی از غیر این قبیل  رودمیو انتظار 
 س:

کسی و اال بود  طورایندر متن لغت  »یغمه لو سمعه«اسناد سوئی است که  :داردهم قید دیگر  ج: تعریف
 .چهار قید دیگر نیستالی نافی سه  ،گوییممیاین دو نظریه که  .زندمیهمه قیود دیگر را  »یکره« که گویدمین

 بحث نوزدهم: تکسب به غیبت
بحث . شویممیو طوالنی  ترمهم هایبحث و سپس وارد کنیممی مطرحبحث دیگر هم هست که خیلی کوتاه چند 

مدلول تحریم  .سابق است هایبحثمثل همه حکم تکسب به غیبت هم  .تکسب به غیبت استهم بحث وزدن
اما چون حرام نیست  تکسب عنوانبه .اء مالیت شده و لذا تکسب به غیبت تکلیفا حرام استشارع این است که الغ

غیبت کردن در قبال  خواهدمیپولی که  .است ، بحث حکم وضعی آنعمدهمشتمل بر غیبت است حرام است. 
 یدیدگاه شارع ارزش و مالیت آن ملغ فعل محرمی است که در ،مال به باطل است برای اینکه غیبت اکلبگیرد 

 ؛اسناد عیوب به دیگران است وکه کار آن کشف ستر  شودمی اینشریهیا نویسنده شده و لذا اگر گوینده تلویزیون 
مزدهای  هااینهمه  ،دهدمیاسناد نقص به دیگران  باکارشه از سیاسیون و غیر سیاسیون یا کاریکاتوریستی است ک

 اشکال دارد. گیردمی. پولی هم که باطل است اشاجارهو معامله و  شودمیمحرم و باطل 
جایی که برای  االصولعلید ولی که بعضی مواردش ممکن است جایز باشالبته در بحث کاریکاتور مباحثی هست 

و  استاین عقد باطل ، شودمیو هر کاری که محرم است اجیر غیبت کردن یا استهزاء یا دروغ یا اشاعه فحشاء 
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جایی که حرام است و جزء اما  کنیممی. جایی که استثناء باشد در مستثنیات بحث شودمیاجرت هم حرام  اخذ
 است.مال به باطل  اکلمال در مقابل آن  لاکو  شودمیباطل  تکسب به آن طبعاً ت نیست مستثنیا

کسی اجیر برای غیبت و استهزاء  اینکه .به خاطر این است که شیوع دارد اندآوردهکه در باب مکاسب  بحثاین 
دیگری که تکسب به  همثل استهزاء و عناوین محرم کارهاییاین است که  وجود دارداشکالی که  .بشود شیوع دارد

 آمده است.غیبت  باب مکاسب محرمه نیامده ولیدر شیوع دارد  هاآن

 بر غیبتبحث بیستم اعانه 
 ،اعانه علی الغیبة .کنیممیو لذا سریع عبور  ایمکردهمطرح را جاهای دیگر  هااین .است بر غیبتبیستم اعانه بحث 

در اینجا دلیل خاصی بر آن نداریم ولی حرمت این بحث مبتنی بر دو دیدگاهی است  .همان اعانه علی االثم است
حرام  مطلقاً اعانه بر اثم را که  بعضی دیگر از بزرگانتبریزی و  اللهآیتو  خویی اللهآیتوجود دارد.  که در باب اعانه

هر  :گفتیممی وانه بر اثم را حرام دانستیم اعاز مرحوم امام  تبعبهاینجا هم قائل به حرمت نیستند. ما که  ،دانندمین
 وجود دارد:اینجا دو مالحظه  .علی المبنا حرام است هم اینجا ،نوع کمک به تحقق غیبت حرام است

رای اینکه این : اینجا حرام است بممکن است کسی بگویدتبریزی  اللهآیتو  خویی اللهآیتحتی روی مبنای : ۱
و  خویی اللهآیتاین مورد اتفاق  .حرام استو حقوق الناس  ،اعانه بر ظلم :گفتندمیعلما  .نوعی ظلم است

اینکه کمک بکند که کسی را  .ظلم حرام استکه اعانه بر دارد  وجود چون ادله خاصهتبریزی است؛  اللهآیت
 این حرام است.بکشند یا آبروی کسی را ببرند 

این نیاز به یا حقوق الله است اینکه آیا این حقوق الناس  و لهحقوق ال در نه حرام است و البته ظلم در حقوق الناس
این ظلم  که گویدمیاگر بگوییم این از حقوق الناس است و عرف  .پردازیممیمل بیشتری دارد که در آینده به این تأ

یی که مبنا و اعتبار او را مخدوش کرده حتی بر اساسآبروی او را برده  و که کشف ستر کرده کندمی شخصبه 
 .این حرام است که ممکن است بگوییم داندنمیمطلق اعانه بر اثم را حرام 

راه انداختند  اینشریهاگر  مثالً  .مالحظه دوم هم که توجه به آن خوب است این است که این اعانه انواعی دارد: ۲
 جزء کندمیو کمک  اندازدمینشریه را راه کسی که  ،کنندو کشف ستر برای اینکه دروغ بگویند و اشاعه فحشاء 

دامنه وسیعی است که بنا بر نظر ما حرام است حتی اگر حقوق الناس و ظلم هم نباشد  ،دامنه اعانه .شودمیاعانه 
 .شودمیمشمول بحث  هااین
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