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 مسأله ثالثه:
با اقسامی که گفتیم که  ،بحث در مسأله ثالثه این بود که مبیعی و مالی را بفروشد به کسی که علم دارد یا قصد دارد

تشـقیقات و فـروع  ،صور را ذکـر کـردیم ،دتبدیل می کند به یک امر محرم و در جهت محرمی از آن انتفاع می بر
د دارد کـه ودر هر یک از این صور و شقوق احتماالت چهار گانه وجـ بعد هم گفتیم که طبعاً ،شقوق را بیان کردیم

یکـی از ایـن  ،هر یک از این فروع ،یا حرمت و صحت ،یا اینکه جواز و بطالن ،یا جواز و صحت ،حرمت و بطالن
 .آن متصور استچهار قول یا احتمال در 

 :حرمت یا ادله بطالن 
 اول: دلیل

عقل حکم می کند به قبح تهیه مقدمات معصیت براي دیگران و گرچه مقدمه حرام در فعـل  :حضرت امام فرمودند
اما تهیه مقدمات حرام براي دیگران این عقل به طور مستقل حکـم مـی کنـد کـه جـایز  ،خود شخص حرام نیست

 .نیست و اشکال دارد

 ل مرحوم آقاي تبریزي ره:اشکا
 :ایشان فرمودنـد ،اشکال کبروي بود و کلی بود که مرحوم آقاي تبریزي ره به این بیان وارد کرده اند ،اولین اشکال 

ایـن اسـت کـه  ،یکی که با بحث ما ارتبـاط دارد ،حکم مستقل دارد، دوما آنچه که می فهمیم در حکم مستقل عقل
است و معناي وجوب منع از منکر این است که اگر جایی با اقدام شما می شـود عقل می گوید منع از منکر واجب 

 ،عقل می گوید باید اقدام کنید و فراتر از این ما چیزي را از حکم عقـل نمـی فهمـیم ،جلوي تحقق منکر را گرفت
 ،ورت دارداین بیرون می آید که مقدمات معصیت براي غیر دو ص ،اگر تحلیل شود ، کهاین حکم مستقل عقل است

یک بار است که نه اگر شـما هـم انجـام  ،یک بار است که مقدمه را اگر شما انجام ندهید این منکر واقع نمی شود
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حالـت  این است که ، گاهیبه عبارت دیگر مقدمه گاهی حالت تفرد و انحصار دارد ،ندهید این منکر واقع می شود
همان صورت اولی اسـت  ،حکم به قبح آن می کند قل ما مستقالًآنچه که ع :ایشان می فرماید تفرد و انحصار ندارد.

پس عقل یک حکم مستقل مطلقی ندارد که تهیه المقدمه لمعصیه الغیر محـرم و  ،از باب قاعده وجوب منع از منکر
 الیر اذا کانت منحصرا بهذه المقدمه بحیث لـوبلکه حکم عقل این است که تهیه المقدمه لمعصیه الغ ،ممنوع المطلقا

می گوید این کـار را بایـد  این حرام است و منکر است و ممنوع است و عقل مستقالً ،این مقدمه لم یتحقق المنکر
 .انجام نداد

اگر به دیگران هـم  .ظلم به دیگران گرچه همه گناهان ظلم است ،مورد دوم حکم عقل به تهیه مقدمات ظلم است 
در بـاب  ،این است که انسان به حقوق دیگران تجاوز کنـد ،رف استنباشد نسبت به موال و اینها اما ظلمی که متعا

 .این مورد دومش را بعد بحث می کنیم .تهیه مقدمات ظلم به غیر حرام است مطلقا :ظلم به غیر ایشان می فرمایند

 نظر استاد:
ز نظر عقل غیر جایز ما همان فرمایش امام را ترجیح می دهیم که تهیه مقدمات معصیت را مطلقا حرام می دانند و ا 

  .می دانند براي غیر
مـی رود چـاقو را تهیـه  ،فرض بگیرید می خواهد کسی را بکشد .حرام نیست ،مقدمه حرام :مشهور فقها می گویند

تا بتواند آن  ،تعدادي مقدمات را انجام می دهد ،وارد می شود در جایی که می خواهد آن شخص را بکشد ،می کند
براي  ،این مقدمات حرام نیست که خود شخص انجام می دهد براي یک کار حرام :می گویند ،کار از آن صادر شود

می تواند هم انجام ندهـد و لـذا  ،انجام بدهد ، می توانداینکه بعد از انجام همه مقدمات باز به اختیار خودش است
که مصداق گناه نیست و لذا  خود مقدمه هم ،ستاچون بین فعل مقدمات و فعل ذي المقدمه واسطه اراده و اختیار 

براي اینکه بعد از همـه  ،مقدمه حرام هم از باب مقدمیت هم حرام نیست ،ذاتش به عنوان اولی مصداق گناه نیست
ایـن  ،می تواند انجام ندهد و لذا اینها هیچ کدام حرام نیسـت ،اینها هم باز هم می تواند ذي المقدمه را انجام بدهد

بله آنجایی که فعل مقدمه تولیدي باشد ایـن  .مه حرام در فعل خود شخص حرام نیستوجه این که می گویند مقد
 ،و ال بد مقدمه هم دنبـال آن مـی آیـد االّ ،یعنی به گونه اي که اگر مقدمه را انجام داد ،را می گوییم که حرام است

ولی معلـوم اسـت ایـن  ،خوب پرت کردن که خود کشی نیست ،مثل اینکه خودش را از برج پنجاه طبقه پرت کند
یعنـی  ،بعدش دیگر با ذي المقدمه و خود کشی و انتحار و القاء النفس بالتهلکه این فاصله اي ندارد ،وقتی که پرید

 .فاصله اختیار اینجا وساطت ندارد
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 :تولیدي اقسام مقدمه
 ،دمه هم دنبالش می آیـدذي المق عقل می گوید حتماً ،یعنی کار مقدمه را که انجام داد ،گاهی تولیدي عقلی است.1

 .قوي صد در صدي است که دنبالش ذي المقدمه هم می آید یعنی احتمال کامالً
ور طاین ،یک صورت هم این است که تولیدي متعارف عرفی است ولو اینکه ممکن است بعدش هم انجام نگیرد .2

ل اینکه مقدمات حـرام از هـر جهـت ولی طوري است که اگر برود در این خانه به دلی ،منتفی باشد نیست که کامالً
 .ما می گوییم که مقدمه حرام که حرام است این قسم دوم را هم می گیرد .به گناه می افتد فراهم است حتماً

 :بحث مقدمه غیر 
یعنی چاقو را من بـر نمـی دارم بـروم  ،بحث این است که کاري انجام می دهد که دیگري دنبالش گناه انجام بدهد

چاقو را می دهم دست دیگري عنب را می دهم بـه ایـن کارخانـه بـراي اینکـه  ،نیست که گناه حتماًجایی براي این
در اینجا هم اگر ما می گوییم کـه اگـر  ،سالح را می دهم دست کسی که بناست آدمی را بکشد ،تبدیل به خمر کند

یـا عنـب را مـی  ،م دسـت اویعنی معلوم است که من چاقو را که می ده ،یک حالت تولیدي متعارف داشته باشیم
می دانـد کـه  ،علم دارد که ولی واقعیت قصه این است ،او باز می تواند تصمیم بگیرد که انجام ندهد ،فروشم به او

این حالت تولیـدي دارد و عقـل مـی  ،اگر دست او بدهد در این شرائطی که او قرار دارد این گناه را انجام می دهد
 ،چه مقدمه حرامی که فعل شخص آخر باشـد ،رام که فعل شخص خودش باشدگوید که پس تولیدي چه مقدمه ح

حاال  ،عقل می گوید این حالت تولیدي متعارف دارد یعنی اگر تو انجام بدهی علی القاعده دنبالش معصیت می آید
 .چه خودت چه دیگري انجام بدهد

 نظر استاد:
به اینکه تهیه مقدمات حرام براي دیگري که اعانه بر عرض ما این است که عقل در اینجا یک حکم عام مطلق دارد  

نه حتی آنجـایی کـه  ،حرام است این اشکال دارد و این مقید نیست به جایی که اگر شما هم ندهید انجام نمی شود
بله آن دو صورت بـا هـم فـرق  ،باز عقل می گوید این حرام است ،دیگري این کار را می کند ،اگر شما هم ندهید

اینجا البته حکم عقـل اوضـح و أکـد  ،ایی که اگر شما این مقدمه را فراهم نکنید این گناه انجام نمی شودآنج ،دارد
بله این  ،یکی وجوب منع از منکر ،اینجا یکی قبح تهیه مقدمات ،است و أکد معنایش این است دو حکم عقل است

چـون اجتمـاع دو  ،می شود مؤکـد ،دو حکم هم در یک جا جمع شود ،دو حکم است مؤاخذه اش هم بیشتر است
یعنی یک وجوب خیلـی أکیـد مـی  ،دو وجوب اگر یک جا آمد معموالً ،اجتماع قسمین است و جایز نیست ،حکم
عقل می گوید ایـن بـه طـور مطلـق  ،اینجا هم تهیه مقدمات معصیت براي دیگران که مصداق هم خیلی دارد ،شود

ایـن  ست یعنی مصداق این است مقدمه منحصره است که اگر شـماقبیح است و در جایی که مصداق منع از منکر ا
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وجـوب اجتنـاب از ایـن  ،در آنجا دو وجوب است که موجب تأکد وجوب می شود ،کار را نکنید انجام نمی شود
این یک دلیل بود که به نظر می آید که این دلیل تام است و مشـکلی نـدارد و اشـکالی بـرایش وارد  ،تهیه مقدمات

دلیل اول بود که مرحوم آقاي تبریزي این را اشکال کرده اند و ما این اشکال را جواب دادیم و این دلیل  این ،نیست
 .را پذیرفتیم

 :اشکال دوم
یعنی اینکه او بیاید چیزي را انشاء کند براي  ،ي مقدمه فعل حرام است از طرف دیگريه ااین است که آیا بیع معامل

ممکن است کسی بگویـد کـه  ؟کدام مقدمه است ؟اینکه مال را بدهد دست اویا  ؟این مصداق حرام است ،دیگري
کـه  آنچـه ،صـیغه بخـوانم ،تهیه مقدمات براي دیگري نیست که من بیایم عقد بخوانم ،ي مقدمه نیسته ابیع معامل

را بدهد  یا اینکه این چاقو ،این است که عنب ها را جمع کند از باغ بدهد دست او ،مقدمه حرام است براي دیگري
 ،او هم بگوید قبلـت ،انشاء کند ،بعتک هذالسکین ،بگوید که بعتک هذا العنب ،اما اینکه بیاید عقد بخواند ،دست او

 .ي ممکن است بگوییم مقدمه نیسته ااین بیع معامل

 :دلیل دوم 
 ...می باشد.و التقوي و ال تعاونوا علی االثم والعدوان تعاونوا علی البرّ ،آیه شریفه 

این آیه شریفه تمسک شده براي حرمت اعانه بر معصیت که یکـی از مصـادیق اعانـه بـر معصـیت همـین تهیـه  به
بیع السکین و مـن  ،مقدمات معصیت است و یکی از مصادیق تهیه مقدمات معصیت هم بیع العنب من یعمله خمرا

ه بر اثم را افاده می کند و اعانه بر اثم این آیه شریفه قاعده حرمت اعان .یقتل به شخصا بریئا و مظلوما و امثال ذالک
معصیت بیع است به کسی که از  تمصداق تهیه مقدمات معصیت است براي دیگران و یکی از مصادیق تهیه مقدما

 .آن بهره محرم می برد

 جهات بحث آیه:

 :بحث اول جهت 

گفته می شود که نهـی ظهـور در  در اینجا معموالً ،این است که این آیه شریفه داللت بر حرمت می کند یا کراهت 
ظاهرش این اسـت کـه نبایـد  ،به هر دلیلی که در اصول گفته ایم نهی که مفید زجر است و منع است ،حرمت دارد

یـا  ،این دیگر یـا وضـع صـیغه اسـت ،اصول استدراین وجهش  ؟منتهی چرا داللت بر حرمت می کند ،انجام داد
 .در هر حال نهی ظهور در حرمت دارد ،ستیا داللت مقدمات حکمت ا ،داللت عقل است
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  اشکال:
گفتـه شـده کـه اینجـا  ،ال تعاونوا علی االثم و العدوان ،اشکالی در اینجا شده که نه اینجا داللت بر حرمت نمی کند

ولی اینجا داللت بر حرمت  ،قرینه اي دارد که داللت بر حرمت نمی کند ولو اینکه اصل داللت نهی بر حرمت است
 .دنمی کن

 :شبههتقریر 
یعنی این شبهه اي که در داللـت نهـی بـر  ،ب را باید اینجا بپذیریم تا این استدالل تمام شودلدو مط این است اوالً 

یکی اینکه جملـه  :این دو مقدمه دارد ،گفته شده اینجا بخصوص نهی دال بر حرمت نیست ،حرمت در اینجا هست
کبریاي قضیه هم این است که سیاق و قرینه تقابل و  ،استحباب است ،ستقبل از این جمله که تعاونوا است الزام نی

این صغري و کبـري ایـن نتیجـه را مـی  ،سیاقی که در اینجا هست اقتضا می کند که این را حمل کنیم در غیر الزام
 .بلکه باید حمل بر کراهت کنیم ،دهد که ال تعاونوا را اینجا باید حمل بر حرمت نکنیم

 ؟داللت بر وجوب نمی کند تعاونوا چرا 
تعـاونوا یعنـی  ،یک ظهور این است که ظهور امر در وجوب اسـت ،در جمله اول یک تعارضی بین دو ظهور است

 ،و تقوي اسـت ظهور دوم برّ .امر ظهور در وجوب دارد ،یجب التعاون مثل اقیموا الصلوه مثل انفقوا مثل سایر اوامر
تقـوي هـم  ،اسـتانفاقـات مسـتحب برّ مثالً ،در خود قرآن اطالق شده برّ ،و تقوي اختصاص به واجبات ندارد برّ

 ،وجوب نهفته نیست ،که به معناي نیکی است در کاربردهاي قرآنی و روایی و خود مفهوم لغوي برّ است. همینطور
ولـی  ،قرض الحسنه هم حسـنه اسـت ،حسنات هم که مختص به واجبات نیست ،مثل حسنه است ،کار نیک است

 .نیست واجب
و تقـوي هـم در  بنابراین هیچ تردیدي در این نیست که از نظر لغوي و استعماالت قرآنی و استعماالت روایی بـرّ 

 تبلکـه ممکـن اسـ .اطالق دارد و هم در مستحبات به کار می رود ،واجبات و اعمال واجب الزامی به کار می رود
این دو ظهور را کنار هـم  ،است که مستحبات را می گیردولی قدر متیقنش این  ،بگوییم ترك محرم هم را می گیرد

براي اینکـه  ،در شمول نسبت به مستحبات معلوم است که نمی شود جمع کرد ظهور امر در وجوب و برّ ، بگذاریم
معنایش این است که واجب است تهیه مقدمات واجب بـراي مقـدمات نیکیهـا  ،هر دوي ظهور را بخواهید بگیرید

یعنی بر شما واجب است که مقدمات این را ایشان می خواهد برود مکه مستحب بـر شـما  ،حبحتی مقدمات مست
بـر شـما واجـب  ،ایشان می خواهد انفـاقی کنـد ،واجب است که مقدماتش را فراهم کنید براي او و همکاري کنید

من واجب باشد که  ید برآبه ذهن کسی نمی  کسی بگوید اصالً .انفاق مستحب ،است که کمکش کنید که انفاق کند
من بگویم کـه  ،چیزي که شما عمل نیک خوبی می خواهید انجام بدهید ،مقدمات مستحب را براي شما فراهم کنم
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این خالف ضرورت فقه است و عقل هـم  م،مقدمات را براي کار نیک مستحبی شما واجب است که من انجام بده
اگر ایـن باشـد نظـام  ،کسی هم جرأت این فتوي را نداردهیچ کسی هم به این فتوي نداده و  ،با این مساعد نیست
هـم مسـتحبات را مـی  برّ ،بگوییم تعاونوا وجوب را می رساند ،پس این دو قابل جمع نیست ،عالم به هم می ریزد

 .گیرد
و تقـوي فقـط  یا بایـد بگـوییم کـه بـرّ ،یعنی مستحب است ،بنابراین اینجا یا باید بگوییم ظهور در وجوب ندارد 

یـا  ،دست برداریم یا باید از اطالق برّ ،جبات را می گیرد آن هم بعضی واجبات را چون مطلق واجبات نمی شودوا
 .یکی از این دو اقدام را باید انجام بدهیم ،دست برداریم باز ظهور تعاونوا در وجو

 نظر استاد:
اینجـا از ظهـور تعـاونوا دسـت بـر ما می گوییم که اولی این است که فهم فقهی و متعارف هم همین است که در  

یعنی آدم خوب است که امور دیگران چه واجـب چـه مسـتحب  ،تعاونوا ظهور در وجوبش را از آن بگیریم ،داریم
اما واجب است نه به عبارت  ،این خوب است ،مقدمات و شرائط را براي کار نیک دیگران فراهم کند ،همکاري کند

ش نسبت به مستحبات و همه تکالیف این اقـوي اسـت از ظهـور تعـاونوا در در شمول دیگر ما می گوییم ظهور برّ
یعنی آخر کالم همیشه می آید تکلیـف  ،یکی این است که قرینه ذیل مقدم بر صدر است ؟چرا اقوي است ،وجوب

کـه در صـدر اسـت و آنچـه در اینجا وقتی شمولش را ببینیم این اقوي است از  اول کالم را مشخص می کند و برّ
کی هم اینکه حکم وجوب است که از تعاون استفاده می کنیم واز حکم عقل استفاده می شـود و آن حکـم عقـل ی

پـس  ،شمول دارد دیگر آن حکم عقل نیست متوقف بر این است که قرینه اي در کالم نباشد و اینجا وقتی ببینیم برّ
کـه تعـاونوا ظهـور در اسـتحباب دارد نـه  این یک بحث است که ما این را فی الجمله قبول داریم و آن این اسـت

 .وجوب
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