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 6 ................................................................................................................................ دلیل سوم: حرمت اعانه بر اثم

 

 تکسب به نجاسات مکاسب: قسم اول

 د به ما یحرم لتحریم ما یقص مکاسب: قسم دوم 
تکسبهایی که حرمتش به خاطر این بود که در جهت و مسیر یک مقصد باطل و حرامی به کار می رود. که خود این 

 قسم دوم سه نوع داشت. که ما این دو قسم را مبسوط بحث کردیم. 

 ما ال منفعت محلل فیه مکاسب: قسم سوم
طـل مـی بافعت محلله نیست. که أکل مـال بـه در قسم سوم فقط بطالن مطرح است. معامله به چیزي که در آن من

شود. و منفعت داشتن و نداشتند هم به طبع زمان متفاوت است. منتهی ما گفتیم ایـن را در شـروط عوضـین خـود 
 کتاب بیع مفصل تر بحث می کنیم. 

 تکسب به اعمال محرمه  مکاسب: قسم چهارم
ال اینها بود. ولی در قسم چهـارم ایـن اسـت کـه در آمـد آالت حرام و امث آنهایی که در بحثهاي سابق داشتیم مثالً

 شخص از کار حرام باشد.

 تکسب به واجبات مکاسب: قسم پنجم
 ؟نیست درست یا ؟آیا اجاره بر واجبات درست است

 : تکسب به اعمال محرمهقسم چهارم 
 بحث کبروي مقام اول:

و این تکسـب  ؟یا جایز نیست ؟رام جایز استآن این است که تکسب به فعل حوکه مستقیم با اینجا مرتبط است. 
هم حکم تکلیفی آن هم حکم وضعی آن، این بحث کبروي است که اصل معاملـه  ؟یا صحیح نیست ؟صحیح است

شود. یعنی کسی اجیر شود کار کند مقابل ایـن کـار حـرام پـول بگیـرد. می منطبق بر اجاره  به فعل حرام که عمدتاً
آوازه خوانی محرم بکند و پول بگیرد. پیکر تراشی بکند آنجاییش که حرام است و  ریش تراشی بکند و پول بگیرد.

پول بگیرد. یا شایع پراکنی بکند یا تجسس بکند یا قتل بکند یا ظلم بکند و پول بگیرد. و همینطور همه گناهان، این 
یـا نافـذ  ؟نافذ الصحیح استو  ؟یا جایز نیست ؟این اجاره و اقدام جایز است بحث کبروي قصه است که آیا اصالً

  ؟الصحیح نیست
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 بحث صغروي :مقام دوم
از قبل آنها در آمد کسب کرد. و کار  یعنی اینکه این محرمات چیست. این اعمال محرمه اي که می گوییم نمی شود

امها هستند. ایـن مقـام دوم اسـت. در مکاسـب محرمـه بـه صـورت دو کسب را بر آن مبتنی کرد. این محرمات ک
رادي به خاطر دو نکته به این مقام دوم هم پرداخته شده است. در حالیکه علی القاعده اگر فقه ما یک تبویـب استط

مناسبی در این بخش هم داشت. و ابواب مناسبی براي این محرماتی هم که اینجا آمده گذاشته می شد. شاید خیلی 
بخشی از محرمات هم به عنوان مباحـث صـغروي ضروریتی نداشت که اینها اینجا بحث شود. ولی به دو دلیل این 

در اینجا آمده است. یکی این است که بخشی از این محرمات متعارف کسب و اکتساب به آنها است. متعارف است 
پیکر تالشی می کند. حلق لحیه می کند که پول بگیرد. یا آرایش گري همراه با غش و تـدلیس مـی کنـد کـه پـول 

تعارف است که با آن کسب بکنند. در آمد زایی دارد. این دلیل این بوده که در اینجـا بـه بگیرد. یعنی محرماتی که م
بحث صغروي پرداخته شده است. یعنی متعارف گناهانی که عرفیت داشته است که با آن در آمد زایی پیـدا بشـود. 

ون در ابواب دیگـر فقهـی این نوع محرمات را اینجا آورده اند. و دلیل دومش هم این است خوب خیلی از اینها چ
جایی نبوده که بحث شده باشد. و لذا اینجا یک فرصتی شده است که بحث بکنند. در حالیکه تکسب به آنها خیلی 

یـی کننـد. بـه ایـن دهم متعارف نیست. مثال غیبت و کذب و اینها خیلی متعارف نیست که با او بخواهند در آمد زا
 ته شده است.دلیل به بحث صغروي هم در اینجا پرداخ

 درباره دو مالك  نظر استاد:
عمده باید آن مالك اول باشد. اما در مورد مالك اول هم اگر شما بگیرید. این مالکی نیست که جامع و مانع باشد. 

ولی دراینجا نیامده اسـت. مثـل قتـل و اینهـا،  ،ستان متعارف هم آ براي اینکه ما محرماتی هم داریم. که معامله با
تیمی است که پول می گیرد که برود بزنـد. فالنـی را بکشـد و  هستند که کارشان قتل و زدن است. اصالً باندهایی

چیزهاي مافیایی اینجوري در دنیا هست. ولی این اینجا نیامده است. براي اینکه قتل در جاهاي دیگر بوده و بحـث 
یست که تکسب بـه آن متعـارف باشـد. مثـل ور نطشده است. کما اینکه بعضی از چیزهایی که اینجا آمده است. این

مالك اول، مالك دوم هم می گویید آنکه جاهاي دیگر  دروغ و امثال اینها و لذا این مالك جامع و مانع نیست. این
نیست. آن هم جامع و مانع نیست. چیزهاي دیگري هم داریم که جاهاي دیگر نیست و اینجا نیامده اسـت. بعضـی 

 چیزها اینجا آمده در جاهاي دیگر هم مناسب داشته در فقه بحث بشود. 
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 :بحث کبرويجهات 

 حکم تکلیفی  اول: جهت

 م وضعیحک دوم: جهت

 :عقد االجاره علی فعل الحرام، محرم تکلیفاًوجوه 

 حکم عقلی مستقل :وجه اول 

یمکن االستدالل علـی حرمـه الـنفس تعبیر ایشان است که  آمده، رضوان اهللا تعالی علیهکه در فرمایش حضرت امام  

الیجار للقبـائح العقلیـه قبیحـه لحکـم االجاره بقیح االستیجار و االیجار علی معصیت اهللا و کما أن النفس االستیجار و ا

العقل و العقال و کذالک هما قبیحتان لمعصیه اهللا التی هی ایضا من القبایح العقلیه، فالمـدعا ادراك العقـل قـبح العنـوان 

این استدالل اول توسـط حکـم عقلـی اسـت. حکـم  المعالمله علی القبائح و أنها واسطه لثبوط القبح لنفس المعامله ،
یـک قبـائح عقلـی مسـتقل داریـم کـه اگـر  ،قل، با این بیان که قبل از اینکه شرعی هم در این عالم باشدعقلی مست

شریعتی هم در عالم نبود عقل بشر می داند. مثل قبح ظلم، خوب در آنجا عقل مستقل حکم می کند کـه هـم ظلـم 
ام است. در قبائح عقلیه کـه عقـل این هم حر ،هم اینکه بخواهد عقد اجاره بخواند که ظلم کند ،خودش قبیح است

ظلم  نعقل در آنجا دو حکم دارد. یک حکم عقلی مستقل دارد به قبح آ، حکم می کند به حرمت و قبح آن مستقالً
می گوید ایجار و اسـتیجار بـر  ،و آن فعل قبیح عقلی، و یک حکم عقلی مستقل دارد به قبح ایجار و استیجار بر آن

در فضـاي شـریعت  این حکم عقلی مستقل عینـاً :عقلیه اینطور است. ایشان می فرماید آن قبیح است. این در قبائح
هم هست. یعنی محرمات شرعی هم اینطور است. وقتی که عقل فهمید که این عند الشرع قبیح و محرم است. ایـن 

بر او قبیح اسـت. را مثل قبیح عقلی مستقل خودش می داند. در اینکه هم خودش اشکال دارد. هم ایجار و استیجار 
بنابراین قبل از اینکه شریعتی در کار باشد. بخش بعضی از افعال هست که به حکم عقلی مسـتقل حـرام اسـت. در 

مـی  می دانم این ظلم قبیح است. و در چیزي که مسـتقالً آنجا عقل دو حکم دارد. یکی اینکه می گوید من مستقالً
و استیجار بر آن هم قبیح است. این حکم عقلـی مسـتقل دوم در فهمد قبیح است. حکم دومش این است که ایجار 

قبائح شرعیه هم می آید بعد از اینکه عقل فهمید که من خودم مستقل نمی توانستم بفهمم که این هم حـرام اسـت. 
ولی شرع به من گفت این هم حرام است. بعد از اینکه شرع به من گفت این هم حرام است. آنوقت عقل می گوید 

ین قبائح عقلیه خود من است فرقی نمی کند. یعنی ایجار و استیجار آن قبیح است. و حکم مستقل عقل مصداق که ا
، این تعبیر ایشان است. و عو مشمول قاعده مالزمه می شود. و حکم شرعی می شود. کلما حکم بالعقل حکم بالشر
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عقـل و العقـال، کـذالک همـه قبحیتـان فـی معـاص اهللا، کما أن النفس االستیجار و االیجار لقبائح العقلیه قبیحه بحکم ال

، یعنـی عقـل بـه طـور لمعصیه اهللا التی هی إذا من القبائح القلیه، فالمدعا ادراك العقل قبح عنوان المعامله علی القبائح 
. این مستقل می گوید. معامله بر قبائح چه قبائح عقلی چه قبائح شرعی قبیحه، و کلما حکم به العقل حکم به الشرع

ست. و بعد هم می فرمایند که بعضی گفته اند که این قبح در واقع قبح فاعلی اسـت. کـه افرمایش اول ایشان اینجا 
این ذات این حرمتی در آن نیست. که نفس ایجـار  کسی اقدام به ایجار و استیجار بکند. یک نوع تجري است. و االّ

قبح فاعلی است. که تجري کرده به اینکه در مسیر معصیت  ،ستو استیجار بر حرام انجام بدهد. قبحی که در این ه
 قدم بر دارد این دلیل اولی است که ایشان در اینجا آورده اند.

 فحواي ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر :ره حضرت امام دلیل دوم 

وقتـی کـه اینهـا  ،داریـم ما در معروف و منکر دو واجب داریم که امر به معروف و نهی از منکر اسـت. دو محـرم
معکوس شود. امر به منکر نهی از معروف این گفته شده است حرام است. این هم از قرآن استفاده می شود از آیـه 

  المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروفشریفه اي که در سوره توبه است. 

 :فحرمه االمر به منکر و نهی عن المعرو
در واقع وقتی کسی نهی از معروف می کند. یا امر به منکر می کند. دو گناه را انجام می دهد. یکـی اینکـه امـر بـه 

 معروف نمی کند و نهی از منکر نمی کند. و یکی اینکه امر به منکر می کند. و نهی از معروف می کند.

 سوره توبه 67آیه  :دلیل اول 

 بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف المنافقون و المنافقات بعضهم من

 :روایات دلیل دوم

 روایاتی است که در همان ابواب امر به معروف و نهی از منکر آمده است. 

 : فحواي ادله امر به معروف و نهی از منکردلیل سوم 

حواي آنهـا ایـن وقتی دلیل می گوید که واجب است به معروف امر کنی، معلوم است که امر به منکر حرام است. ف
پخش کنید. فحواي آن این است که امر به منکـر و  ،است. می گوید واجب است شما بروید معروف را منتشر کنید

 نهی از معروف حرام است. 
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 حرمت امر به منکر و نهی از معروف  حضرت امام ره: دلیل اولمقدمه 

ات و فحواي ادله امر به معروف و نهی از منکـر بـه این است که امر به منکر و نهی از معروف به استناد آیه و روای 
این سه دلیل این دو حرام است. این تکلیفهاي محرم و اعمال محرمه است. در معروف و منکر عقلی عقـل ایـن را 
می فهمد. ولی در معروف و منکر شرعی عقل می فهمد به فحواي اینکه گفته است این معروف است و منکر است 

 است. این فراتر از آن است. یعنی به طور مستقل روي این تأکید دارد. و امر و نهیش واجب

 تنقیح مناط دلیل حضرت امام ره: مقدمه دوم 

می شود تنقیح مناط کرد. و از آن به چیز دیگري منتقل شد. و تنقیح منـاطش ایـن اسـت  را این است که این حکم
نکه گناه انجام شود. پس مالك حرمت در اینجا واژه و شما دارید یک نوعی ترغیب و زمینه سازي می کنید براي ای

کلمه و عنوان امر و نهی نیست. امر و نهی یکی از مصادیق محرم واقعی است. آن چه که حرام است این است کـه 
بکند. و این ترغیب و تشویق بر محرم چیـزي اسـت کـه روح ایـن  تشویق الی المعصیهبکندو  ترغیب الی المعصیه

 حکم است.

 دلیل امام ره: تطبیق کبري بر صغري مه سوممقد 

 یعنی ایجار و استیجار مصداقی از آن ترغیب و تشویق است. از همان چیزي است که عقل می گوید حرام است. 

 حضرت امام ره: استدالل دومجمع بندي 

 االیجار و االستیجار للفعل المحرم نوع الترغیب و تشویق لالمر المحرم صغري: 

که ایجار و استیجار نوعی ترغیب و تشویق و ایجاد داعی و انگیزه براي فعل محرم اسـت.  ،یه استاین صغراي قض
 و نوعی مقدمه سازي براي امر محرم است. 

 حرام است هر نوع ترغیب و تشویق :کبري

ین فی حـد به خاطر امر به معروف و نهی از منکر و ادله دیگري که گفتیم. ایشان البته می خواهند بگویند که خود ا
 چیزي نیاید. حرام است. حتی اگر بعداً نفسه ترغیب و تشویق است. و ترغیب و تشویق به امر محرم ذاتاً

 اعانه بر اثم  دلیل سوم: حرمت
 و ایجار و استیجار هم در واقع نوعی اعانه بر اثم است. که بیاید توافق نامه امضاء بکند. که این اعانه بر اثم است. 

که می شود اینجا آورد گر چه با یک دقتی می شود بگوییم همه اینها به یک مالك بر می گردد. کـه این سه دلیلی  
 همان عقل اینجا حکمی دارد شرع هم حکمی دارد. 
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