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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 خالصه جلسه قبل
بیست و پنجمین مبحث در باب غنا، تکسب به غنا بود. گفتیم که اگر کسی با غنا بخواهد درآمد داشته باشد حرام 

د، طبق وچیزي از مالیت ساقط ش شرعاًو وقتی  شودمیاز مالیت ساقط  شرعاًغنا، فعل محرم شد،  کهوقتیاست و 

واقع شود چون مالیت  تواندنمیمال به باطل است. معامله بر آن  اکل شودمیقاعده، درآمدي که از طریق آن حاصل 

 ندارد.

. در روایاتی طل استعالوه بر اینکه مقتضاي قواعد، بطالن معامله بود، طبق روایات هم در اینجا این معامله با

عالوه بر و  استاستثنا شده  أعراسفقط در و  شده هامعامله گونهایناشاره به بطالن  1»مَلْعُونٌ مَنْ أَکَلَ کَسْبَهَا« مانند

 .مفهومش این بود که تکسب به این امر حرام استآن 

 نکات فرع بیست و پنجم
 شود:باید توجه نکته هست که  چنددر ذیل بحث بیست و پنجم 

 نکته اول: عدم حرمت نفس این معامالت
درست نیست.  آیدمیناحیه به دست آن آمدي که از ؛ لذا درکنیم این عمل مالیت نداردطبق قواعد نگاه اگر 

مقتضاي قاعده، بطالن  شته باشدوقتی چیزي مالیت عرفیه ندا است. وضعی ازنظربطالن معامله  ،مقتضاي این استدالل

این ثابت  ،انشاء صیغه یا نفس معامله حرام تکلیفی است :بگوییمو باشد  داشته ینکه حرمت تکلیفیاما ا ؛معامله است

 ه است.نشد

ا که این معامله باطل است و ام کندنمیآن قاعده بیش از این اقتضا  ،آنچه منفعتی نداردبحث کردیم که  قبالً

. بعدازآن و یک حرمت شودمیآن تصویر قبل از  یک حرمت ،بطالن معامله ، دردهدمیکار حرامی انجام  کهوقتی

بطالن این . حرمت بعد از حرمت قبل از آن این است که انشاء عقد بیع یا اجاره در اینجا خودش حرام است تکلیفاً
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حرمت بعد از معامله را قاعده مالیت ندارند،  شرعاً اموري که عرفا یا  .است که تصرف در ثمن یا مثمن حرام است

 .کندمیاقتضا 

و  شودمیاین معامله باطل  ،مثل غنا و قمار است؛ اء مالیت کردهامر عرفا مالیت ندارد یا شارع الغوقتی این 

اما  ؛شودمیمعامله باطل است و سحت . است که تصرف در آن ثمن و مثمن حرام است معامله اینالزمه بطالن 

د از وهر جا حکم به بطالن معامله ش . لذاباشدتکلیفی  و صیغه و عقد هم حرام مالزمه با این ندارد که نفس انشاء

چون تصرف در مال غیر و  ؛این مالزم با حرمت تصرف در این اموال است ،جهت اینکه مالیت عرفیه یا شرعیه ندارد

 خواندن عقد حرام است.نفس  :اما این مالزم با حرمت صیغه و عقد نیست که بگوییم ؛مال به باطل است اکل

 ه اولخالصه نکت
 :شودمیفرض  جا سه امراینبنابراین 

 عقد، حرمت تکلیفی دارد. خواندن صیغه: 1

 باطل است. روي این امر آمده وضعاً که ايمعامله: 2

 و حرام تکلیفی است.مال به باطل  اکل ،این اموال تصرف در ،باطل شدکه معامله : 3

تصرف این اموال در  شودمیمال هم باطل است و ن اکل شد،معامله که باطل  .مالزمه است امر دوم و سوم بین

که  گویدمیبالمالزمه باطل است، لذا اگر دلیل بگوید که معامله  .اما بین اجراي صیغه و بطالن تالزمی نیست ؛کند

مالزم با ، باشدحرام تکلیفی سحت، اگر  »ثمن الکلب سحت« :بگوید مثالًاگر  برعکسیا و تصرف هم حرام است 

 .استمعامله بطالن 

: معامله گویدمی گاهی ؛کندمینوع داللت از دو طرف فرق . البته کندمیبه تالزم دیگري هم اشاره دلیل یک قیام 

. رسیممیاز راه ملزوم به الزم  و مال به باطل است اکلالزمه این بطالن این است که تصرف در آن  است، بیع باطل

قتضا دومی داللت ا .بریممیو از راه الزم به ملزوم پی  این امر حرام استکه تصرف شما در  گویدمیگاهی هم دلیل 

ولی روح هر  کندمیفرق  . عنوان اینملزوم هم داللت التزامی متعارف است ،شودمیچون الزم بدون ملزوم ن ؛ستا

 دو یکی است.
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از  نظرقطعبا  شخص مثالً است مگر اینکه عنوان دیگري پیدا کند؛باطل شد تصرف در آن حرام  ايمعاملهوقتی 

 درجایی اگرچه ممکن است که است گونهاینط متعارف و عادي در شرای .ممن این پول را به تو هبه کرد :بگویدآن 

حرام  ،مقدمه حرام و ندارد حرمت خواندن عقد مالزمه با ،این دو .است اشطبیعیحالت این ولی  باشد،دلیل خاص 

 .اعانه بر اثم صادق باشدگفت که در اینجا  تواننمیشرایط حرمت اعانه بر اثم، متفاوت است و  .نیست

 بطالن معامله بر اساس قواعد و حرمت آن بر اساس روایات
 عکسبه تقریباً طبق ادله خاصه  و کنیممیو حرمت را از آن استفاده  آیدمیقاعده روي بطالن معامله  ،طبق قواعد

 ؛معامله باطل استکه  کنیممیاز آن کشف  ،دصرف کرن تدر آ تواننمیحرام است و  ثمن و کسب :گویدمی و است

 و هممطابق قواعد . این هم اتفاق بر آن هست این است که تکسب به غنا حرام و معامله هم باطل است آنچهبنابراین 

 اول غالباًدر روایات خاصه  ولی است باطل :گویدمیاول  ،این است که در قواعد انفرقش .مطابق ادله خاصه است

 .کنیممیبطالن را استنتاج  حرمت آمده که از آن

 درجایی. اگر نداریماولی  عنوانبهبر حرمت انشاء صیغه و عقد نسبت به این امر ما دلیل خاص یا عام  درهرحال

خود اینکه  که ت بگوییمدر آن باشد ممکن اس ايثانویهعناوین  و شکنیحریمیا نوعی و کند این صدق اعانه 

هم فیلم بگیرند و  هاآنو  کندفالن شخص بیست جلسه کنسرت حرام اجرا که  کنندمیو امضاء  اندآراستهمجلسی 

شود اما نشاء هم روي عناوین ثانویه حرام خواندن عقد و ا این جلسه هم حرام باشد و ممکن است خود ،کنندتبلیغ 

و حرمت روي درآمد بعدي  روي معامله بلکه بطالنآن نیست  اجراروي عناوین اولی حرمتی روي نفس عقد و 

 است.

 ؟سؤال: 

این ارزشی  :گویدمیعرف و اء مالیت گاهی عرفی است که الغ گفتیمو ارزش اقتصادي ندارد؛ اما این مالیت ج: 

این یک  .شارع که فعلی را حرام کرد یعنی مالیت ندارد .قائل است نرا براي آ هاارزشعرف باالترین گاهی  و ندارد

 است.قاعده کلی 
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 که غنا استثنا شده درجایی: صحت معامله نکته دوم
حالل است کما  درجاییغنا  که اگر گفتیم ؛استثناء دارد این در مبحث بیست و پنجم نکته بعدي این است که

تکسب به  طبعاً ، نفس الغنا حالل است ،همراه با سایر محرمات نباشد کهدرصورتیحالل است  هاعروسیاینکه در 

 شده وجایز  همآن ،وقتی این جایز شد و مالزمه دارند همبا هااینحرام نیست چون  درآمدشن جایز است و آ

در ت. همین قسم اس همآناستثنائات هم کسی به این نتیجه رسید اگر در سایر  .شودمیهم جایز  درآمدشمعامله و 

عرف که ارزش  ،ارزش قائل است شارع این را جایز دانست، عرف براي آناین استثناء واضح بود. وقتی  هاعروسی

 این مشکلی ندارد. شارع هم که جایز دانست شد وقائل 

 ايمعاملهنکته سوم: حرمت و بطالن این معامله به هر نوع 
. ممکن است این عمل تعلق بگیرد مشمول این قاعده استنکته دیگر این است که در اینجا هر نوع کسبی که به 

هبه  صورتبهیا و و او هم بخواند  دهیممیپول به تو  قدراین :بگوید و به صیغه اجاره باشد وکند غنا خوان را اجاره 

هم اگر عقود دیگري  .کنممیو با این مصالحه  خوانممیمن چند جلسه  :گویدمی مثالً؛ یا مصالحه باشد ومعوضه 

مصالحه یا هبه چه به صیغه اجاره یا به صیغه محور معامله قرار گرفت  ،اگر این عمل. کندنمیمتصور باشد فرقی 

 باشد، مشمول این قاعده است.عقود دیگري  و یامعوضه 

 حکم هدیه دادن به مغنی بدون عقد
و هبه و اجاره  شدنعقدي خوانده  و اگر کسی این کار حرام را انجام داد که استاین شده در اینجا مطرح سؤال

ا ی دهندمیپولی به او ی و فقیر است، تبرع خواندمیو به خاطر اینکه هم از باب تشویق و ترغیب  ايعده هم نبود،

عقدي در میان نیست که  کهدرحالی دهندمی به مغنی ايهدیه براي تشویق کنندمیار کذائی که برگز هايدر مراسم

 حکم این چیست؟ کرد،بشود به آن عقد تمسک 
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 به کار حرام بیترغحرمت تشویق و 
نیست  هاآنحرمت تکلیفی عمل شکی در  و ستا این مشمول کار حرام کنندمییب تشویق و ترغ هاآناینکه 

در کلمات فقهی این بحث  .این مشمول آیه شریفه و غنا بود. 2»لِلَّذِي یُغَنِّی أَحْسَنْتَ الرَّجُلِ قَوْلُ «که  گفتیم قبالًچون 

این تشویق یا تقویت  :خاص گفتیم طوربههم  و ما هم حکم عنوان کلی تشویق بر حرام را بحث کردیم .مطرح نبود

در  :گفتیم و حرام است دارداز حیث اینکه عنوان تشویق  کنندمی هاآناین کاري که  .دارد دلیل ،مثبت و منفی

فعل مشوق هم  ،وقتی قول حرام است .شودمیخصوصیت  الغاءاحسنت، این  :ویق الزم نیست قول باشد و بگویدتش

 .حرام است

عالوه  که گفتیم فعل حرام است و هااین ،احسنت اهللابارك گویدمییا  زندمییا کف  دهدمیپول  که کسی بنابراین

ی که قاعده اعانه را قبول ندارند اینجا اهللا خویآیتحتی مثل مرحوم  ند.مشمول این دلیل هم هستبر قاعده کلی اعانه، 

کسی  ؛خصوصیتش هم خیلی عرفیت دارد الغاء بایستی بپذیرند که این حرام است. هستبه خاطر اینکه دلیل خاص 

چ فرقی احسنت گفتن هی و باهمه تشویق است  هااین ،و گل به سرش بریزد سنت با کف بزند و یا پولاح :که بگوید

لذا اگر کسی قاعده حرمت اعانه را قبول و حرام است.  قطعاً من عدم الفرق  الاقلاگر نگوییم اولویت است  .ندارد

 از حیث تشویق بودن، حرام است. شودمینداشته باشد این امر را باید حرام بداند و لذا آن کاري که انجام 

؟ ستآیا تصرف در آن حرام ا ،هم نبوده است ايمعامله و به دست آوردهرا پولی  شخص،اما سؤال این است که 

 هم نتصرف در آن حرام است یا نیست و بحث بطالنیست که بگوییم  ايمعاملهاینجا  ممکن است کسی بگوید:

یا جایز بحث تکلیفی تصرف است که آیا جایز است این را بردارد  .باطل است یا باطل نیستنیست که بگوییم: 

ندارد چون تصرف در این جایز است یا نه؟ بطالن معامله معنا  ؟ آیایا نه شودمیو یا بحث اینکه آیا ملک او نیست؟ 

اشکال ندارد براي اینکه  :ممکن است بگوییم ؟و تصرفش جایز است شودمیمالک  نیست ولی آیا ايمعامله

وَ ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ « :مال به باطل است اکلاین که نیست ولی بعید نیست بگوییم  ايمعامله

 ).188(بقره/»بِالْباطِل
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 مال به باطل بودن این پول اکل
یعنی این  ؛مال به باطل است اکلاین  ،اوایل مکاسب محرمه بحث کردیم و در ما از آیه داشتیم هطبق تفسیري ک

بعد از عمل این در  نبوده ومعاطاتی و  و لفظیست ولو عقد او عرفا در برابر خوانندگی کندمیپولی که دریافت 

نه تصمیم داشت و نه عقدي  اصالً  .به این داد ايسکهمجلس خوانندگی شوري پیدا کرد و دست به جیبش برد و 

مال  اکلد نیست این بعی .پولی به او دادو تمام شد از این کار حرام او لذت برد  کهوقتی ،نه قرار داشت و خوانده بود

 ل باشد.به باط

است و دوستش دارد پولی به او داده است  اشپسرخاله مثالً براي اینکه و براي این امر پول به او نداده اصالًاگر 

این اشکال دارد و تصرف در  آیدمیبه نظر  .به خاطر هنرش است درواقعاین هنري  هجامع در این مانعی ندارد ولی

شده و هم کسی  مرتکب حرام دهدمیهم کسی که این هدایا را . ستج ا. حداقل این خیلی رایاین مال درست نیست

آنجایی که حرام است بحث  مال به باطل است. ما اکلو  تصرف کند تصرفش ناصحیح و غیر جایز خواهدمیکه 

 .کنیممی

به خاطر  و براي وجهه حرمتی آن کندمیتشویق و  دهدمیبگوییم که گاهی پول  طوراینالبته ممکن است 

 نداشته باشد لی ممکن است کسی کاري به این حیثو استو مناسب مجالس لهو و لعب  که در آن بوده انگیزيطرب

 مثالً نباشد؛  انگیزطربشخص آوازي بخواند که به حیثی که اگر این ، کندمینگاه از حیث اینکه این یک هنر است  و

 .دهدمیاین کار را انجام  بازهم، خواندمیغزل سعدي را 

این به نکته  و این هم نوعی تشویق این امر است :که همراه با این حرام باشد بعید نیست که بگوییم درجایی

این تشویق  :گویدمیمطلق قصدي است یا اینکه عرف که  طوربهتشویق  آیا .گرددبرمیدر بحث تشویق  تريدقیق

 داندمیتشویق این را امر حرام  نیست که عرف، بعید ؟این حرام است ولو او قصد تشویق هم نداشته باشد ، آیااست

براي اینکه کنسرت حرام را اجرا کند و  اجیرشده ايمعاملهدر چه  کندنمیاشکال داشته باشد و لذا فرقی  وقتآن

به نظر  ،دهندمیبه او  جوایزي ايو عده خواندمی طورهمینبلکه  نشدهخواندهچه اجیر نشده و عقدي و گیرد مالی ب

در دومی هم معامله نیست که باطل باشد ولی و هم حرام است  هاآندر اولی معامله باطل است و تصرف در  آیدمی

 باشد. جایزيتصرف حرام و غیر  ،تصرف در این اموال

6 



 ٢٣٤٧ �ماره ثبت:                                                                                                                    

 حکم حضور در مجالس حرام و کمک به نیازمندان
براي کار خیر و اعانات را  کنندیمار چنین جلساتی را برگزمتعارف است که  هااینغیر از  يچیز دیگر گاهی

 شودمیاین اموالی که اینجا جمع  .بم یا جاي دیگر که این هم امر متداول است زدگانزلزلهبراي  مثالً ؛کنندمیجمع 

نیازمندان داده  واین پول به فقرا یا مساکین  بلکه کنندمیتصرف ن هااینخود  وکه نیاز دارند  شودمیبه کسانی داده 

 .از این راه آمده است درآمدولی این  شودمی

که در این مجلس شرکت  هاییخانماین هم موضوع دیگري است که یک سؤال در این فرع این است که آقا یا 

آیا حضورشان حرام است؟  آیدمی حساببهدر یک امر محرمی این از حیث اینکه تشویق  ،کنندمیاعانه و  اندکرده

 که عی دارد. گفتیماو اینجا حالت داعی علی الد باشدنیت خیري هم پشت سرش  ولو باشدحرام بعید نیست که 

اما اگر در رونق این گناه نقشی  ؛داردنقش در رونق این گناه کار او  که گویدمی. عرف تشویق عنوان قصدي نیست

 .اشکال ندارد ندارد،

رده که نه او قصد ک ولی اگر ؛این تلقی باشد یا و کند: یا او قصد کافی است باشد براي حرمت اگر یکی از این دو

است که  طوراین غالباً .اشکال ندارد ولی هذا بعیدتلقی تشویق را دارد، کند و نه عرف این کنسرت محرم را تشویق 

کمک به  کنی پول را در صندوقاعانه  خواهیمی واقعاًاگر : گویدمیعرف  ،خودش هم قصد نداشته باشد اگر

را کنار  است اگر عنوان تشویق هم که عنوان خاص . حتیکندمیتشویق  درواقع البولی در این ق .اندازیبنیازمندان 

 .هم باشد رّ نوعی اعانه بر بِ زمانهمالبته منافات ندارد که  ، نوعی اعانه است؛بگذاریم

 دو حیثیت داشتن این نوع حضور
از حیث اینکه بازار و است  بِرّاعانه بر  کندمیرا گرم  نزدگازلزلهاز حیث اینکه بازار کمک به  :این دو حیث دارد

هم  هرکدامو  شودمیمصداق دو عنوان  است که این فعلی .اعانه بر اثم است کندمیو مطربان را گرم  هاخوانآوازه

 کنیمرا هم مطرح ترکیب انضمامی و اتحادي اگر وضع خودش را دارد البته اجتماع این دو عنوان بحث فنی دارد. 

 .شودمیالکالم یجر الکالم 

 عنوان دیگري دارد. همآنبکند هم  گوش و اگر مشارکت در این امر است وتشویق  حضورش در این مجلس

 مثالً  ؛صادق است یک عنوان محرم بر آن شرایطدر این این کار فی حد نفسه خیر است ولی  :م بگوییمخواهیمی
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و موجب استهزاء کسی د ي صدقه و اعانه، عنوان محرمی صادق باشر براصدقه دادن و اعانه خوب است ولی اگ

 .شودمید حرام بشو

ولی اینکه پول را  )2مائده/»(تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى« :خیلی کار خوبی است دادن، هازدهزلزلهبه  پول

براي  ،دهدمیو پول را به آنجا  دهدمیکنسرت محرمی را گوش  ،را گرفته و در مجلسی اشبچهبرداشته و دست 

عرض نکردم که این  .شودمیعنوان مشوق و مروج یک مجلس گناه  ،این عمل .شودمیعنوان ثانوي صادر  ،این

همان اولی  ظاهراًهم ثواب دارد هم عقاب دارد آن را باید بگوییم  هرکدامیا دو عنوان  بردمیعنوان اولی را از بین 

 است.

 مال به باطل است؟ اکل هاپول گونهاینآیا 
ن حال آیا ای .گیرندمیاین پول را  هازدهزلزله بلکه ل کنسرتو نه مسئو داردبرمیمغنی این پول را در اینجا نه 

که از راه باطل به  آیدمیمال به باطل است چون پولی به دست  اکل که دهیممیاحتمال  باطل است یا نه؟ مال به اکل

به خاطر اینکه فالن  ه واین پول از آمریکا وارد اینجا شد دانندمی هازدهزلزله که درجایی .دست آمده است

براي  انددادهو کار حرامی انجام  خودشان مجلسی برگزار کرده اصطالحبه خیرخواهانهدر آمریکا با نیت  ايخواننده

 مال به باطل است. اکلیم این هم ویبعید نیست که بگ ،کنندجمع  عاجساحل زدگانزلزلهبراي  اینکه پولی

 المالکمجهولدا نشدند اگر پی اما شوندو ممکن است صاحبانش پیدا  نباشد باید برگردانیم گر تصرف جایزا

. ممکن است کسی بگوید: عرف شودمیتصرف شود. از کافر حربی باشد جایز  هاآندر حاکم  اذنباید با  و شودمی

و  شدهداده هااینپولی به بلکه براي اینکه خودش این را در برابر کار حرامی نگرفته  داندمیمال به باطل ن اکلاین را 

افراد هیچ مشارکتی در این امر نداشته ولو اینکه  رسدمیکسی که این هبه به او  ه است.با عنوان محرمی همراه بود

 .شودمیمال به باطل ن اکلبنابراین  ؛اندشدهگناهی مرتکب  دیگري

آنکه خودش مغنی  :شویممی تفصیلبه قائل ما مال به باطل نیست و لذا  اکلکه بگوییم:  من قوة ال یخلو نظر نای

نیاز به این بلکه مال به باطل است ولی براي کسانی که مغنی نیستند  اکل، این شودمیجمع  براي او پول است و این

مال  اکل این ،انددادهکه در آن مجلس انجام است اه با حرامی همر ولی شودمیداده  هاآندارند و این پول براي  پول

مغنی  براي بلکه معامله اگر نباشدو باطل است  قطعاً معامله اگر باشد  :لذا بعید نیست که بگوییم .شودمینبه باطل 

 مال به باطل نباشد. اکلاي دیگران مال به باطل است ولی بر اکل شودمیجمع 
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 شودمیحکم پولی که به معاونان مغنی داده 
، اگر پولی با انددادهو سالن  اندآراستهمجلس فرع دیگري که اینجا وجود دارد این است که عوامل دیگري که 

و براي کسانی که با او همکاري  مغنیاگر جایزه براي معاونان  و معامله باطل است ،شود داده هاآنیک عقد به 

 :کندحیث را باید پیدا  یکی از این سه ،اندگذاشتهو ابزار و ادواتی در اختیارش  انددادهبه او  و سالن اندکرده

 باشد کارش حرام است. گونهایناگر  .مع الواسطه اما ؛تشویق مغنی است عرفاً هااینتشویق : 1

 .شودمیل تشویق همکاري با غنا هم شام ،تشویق غنا :بگوییم کرده و خصوصیت الغاء: 2

 .صادق نباشد این کار نوعی اعانه است ولو عنوان تشویق بر آن: 3

 درواقع کنندمی این کارها را ،یعنی وقتی همکاران ؛خیلی قوي نیست ولی وجه اول و سوم بعید نیست وجه دوم

ت ساین اعانه بر اثم ا درواقعاست که  قبولقابل اگر هم این نباشد وجه سوم .این تشویق مغنی است :گویدمیعرف 

 همآن ،دهدقرار  و گروه مطرب هاخوانآوازهکند و امکاناتی در اختیار همکاران و لذا اگر کسی پول بدهد و کمک 

 .مال به باطل است اکلو  ، تصرف حرامتصرف او هم در این مالو  ستمشمول این حرمت ا

 شودمیده در مجلس دا کنندگانشرکتبه  قیدقرعهبهکه  ايجایزهحکم 
به نحو قرعه  ،اندآمدهکه آنجا و به کسانی  کنندمیرا بر پا  مجالس؛ یعنی دهندمیجایزه  طرفآنگاهی از 

تشویق متغنی و  این کار،چون  ؛نیست 3»لِلَّذِي یُغَنِّی أَحْسَنْتَ«البته این جایزه دادن مشمول ادله . دهندمی ايجایزه

 حرمت این هم یکی از این وجوه را دارد:. مستمع الغنا است نه تشویق مغنی

 . البته این کمی بعید است.کندنمیتشویق مغنی با تشویق مستمع غنا فرقی  و شودمیخصوصیت  الغاء: 1

دو عنوان حرمت دارد: هم شرکت در این نوع تشویق  درواقعیعنی  ؛اعانه بر اثم استبلکه اینجا تشویق نیست : 2

اینکه تصرف در این  حرام است و هم اصل اقدامش تکلیفاًهم  بنابراین ؛ماع آناین مجلس حرام است و هم است

پس اگر جایزه  .هم به افراد بدهد ايجایزهمشروبات الکلی را بفروشد و  اهللا معاذمثل اینکه  ؛باشدمیحرام  جایزه

و این  گیردمیولی عنوان عام  گیردنمیرا  هااینبود  »أحْسَنْتَ«که  عنوان تشویق خاص ،براي امر گناهی باشددادن 
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قاعده اعانه بر اثم را حرام نداند مشکلی تبریزي  اهللاآیت خوئی و اهللاآیتالبته اگر کسی مثل ر اثم است. نوعی اعانه ب

 نیست ولی ما حرام دانستیم.

تشویق مستمع یا حضور او بعید  خصوصیت الغاء وتشویق مغنی است  4»لِلَّذِي یُغَنِّی أَحْسَنْتَ الرَّجُلِ  قَوْلُ «ظاهر 

فقط در خصوص غنا  و داندمیتبریزي اعانه بر اثم را حرام ن اهللاآیتخوئی و  اهللاآیتاست. فرض بگیرید کسی مثل 

ما از  .این کمی بعید استخصوصیت کرد؟  الغاءاین دلیل را از تشویق مغنی به مستمع  شودمییک دلیل داریم آیا 

ما نیازي به  .بعید استخصوصیت  الغاء ،خصوصیت کردیم ولی از تشویق مغنی به مستمع اءالغتشویق قولی به عملی 

 .حرام استاعانه بر اثم که این کار از باب  گوییممیآن دلیل نداریم زیرا 

 برگزارکنندگان پولی که ؛ اما آیاحرام استو همچنین استماع  کندمیکه تشویق  شرکت کردن و پول دادن قطعاً

اگر  ؛ امااز باب اعانه بر اثم حرام است : این کارگوییممیما  ؟حرام است یا نه هاآنکار  ،کنندمیو تشویق  دهندمی

 اعانه را حرام ندانیم و ترویج ضاللی نباشد مانعی ندارد.
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