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 تکسب به اعمال محرمه :چهارم مکاسب محرمه قسم
 گفتیم که در نوع چهارم از مکاسب محرمه دو مقام از بحث وجود دارد.

 بحث کبروي مقام اول:
 ؟یا نه ؟جایز و نافذ است معاص اهللاه افعال محرم و به در بحث کبروي سخن این است که آیا معامله و تکسب ب 
 در این بحث کبروي دو جهت وجود دارد. 

 حکم تکلیفی  :جهت اول

 ؟یا جایز نیست ؟آیا براي امر محرم استیجار و ایجار جایز است

 وضعی حکم جهت دوم:

 این است که نافذ است یا نافذ نیست. یعنی باطل است یا باطل نیست.  
بیشتر وارد بحث شده اسـت. حضـرت امـام رضـوان اهللا  تکلیفی عرض کردیم که در اینجا کسی که نسبتاًدر حکم 

تعالی علیه در مکاسب محرمه هستند. در این جهت دو نکته و دو استدالل در فرمایش ایشان بود. و یـک اسـتدالل 
 سه دلیل می شد. این سه استدالل به این ترتیب بود. هم افزوده شد که جمعاً
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 ادله حکم تکلیفی:

 حکم عقلی مستقل :اول دلیل 

قطع نظر از اینکه این عنوان اعانه ایجار و استیجار علی معصیت اهللا، این بود که حکم عقلی مستقل داریم بر قبح  

، کـه عقـد بخواننـدجار و استیجار علی معصـیت اهللا يو ترغیب به منکر و این حرفها برایش مترتب شود. نفس ا
 موسیقی حرام، تجسس حرام، برهر فعل محرم. بر اجراي مثالً ،کنندامضاء تفاهم نامه 

 فحواي ادله امر به معروف و نهی از منکر :دوم دلیل

المنـافقون و این بود که فحواي خود ادله امر به معـروف و نهـی از منکـر بلکـه مـدلول مطـابقی و منطـوق آیـه  

روایاتی هم که در ایـن بـاب هسـت.  و احیاناً عن المعروفینهون و  المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر
مفاد این فحوا و این منطوق قرآنی و روایی حرمت نهی از معروف و امر به منکر است. و با تنقیح مناط روح اینهـا 

است. نه خصوص امر و نهی، این هم دلیل دوم بـود. آنوقـت مصـداق ایـن ترغیـب  معصیت اهللاهمان ترغیب الی 
ادله شرعی می شود ایجار و استیجار، اینکه کسی اجیر شود. و عقد بخوانند براي اینکه کار حرام انجـام محرم طبق 

 دهد. 

 : حرمت اعانه بر اثمدلیل سوم

هم که در فرمایش ایشان نبود. این بود که اینها همه مصداقی از همان بحث حرمت اعانه علی االثم است. وقتی که  
 باشیم. ایجار و استیجار هم نوعی اعانه بر اثم است. االثم اعانه علیما قائل به حرمت 

 جواب استاد از دلیل اول: 
جوابی که نسبت به این دلیل می شود داد. این است که این حکم عقل به نظر ما هم وجـود دارد. امـا حکـم عقـل 

ست. مصـداقی از اانه روي عنوان و موضوع ایجار و استیجار نیست. این موضوعیت ندارد. حکم عقل همان قبح اع
عنوان اعانه می آید. ایـن معلـوم مـی  بخاطر یا اینکه ،اعانه ایجار و استیجار است. یا به خاطر عنوان تجري می آید

شود که این قبح مربوط به عنوان دیگري است. و اال نفس عنوان ایجار و استیجار موضوعیتی ندارد. همینکه سـؤال 
به خـاطر اینکـه  ،را اینطور است؟ می گوید به خاطر اینکه اعانه بر اثم استمی کند که در حکم عقلی می گوید چ

چنین و چنان است. این معلوم می شود. بنا بر قاعده اي که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه حیثیات تقییدیه هستند. 
شـود. آن در معناي این جمله که اصطالحش کمی بزرگ است. این است که در احکام عقلی آن چه که علـت مـی 

الحیثیات التعلیلـه فـی االحکـام العقلیـه واقع موضوع حکم است. آن جزء موضوع حکم است. اینکه می گوییم 
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، این معنایش این است که اگر در حکم عقل واضح معلـوم شـد کـه در احکـام عقلـی راجعه الی حیثیات تقییدیه
براي اینکه این اینجـوري اسـت. دلـیلش ایـن  ؟اچر .مستقلی که عقل دارد حکم می کند. می گوید این کار را نکن

است. اونیکه دلیل است در واقع حکم عقل روي آن آمده است. آن موضوع حکم عقل است. اینجا هم اگـر کسـی 
سؤال بکند که چرا ایجار و استیجار قبیح است؟ می گوید براي اینکه اعانه بر اثم است. یا به خـاطر اینکـه تجـري 

ر باب تجري حکم عقلی آن را بپذیرد و بگوید آن منشأ حکم شـرعی مـی شـود. کـه آن در است. البته اگر کسی د
و با همین عنـوان در  ایجار و استیجار بما هما هما یا عقد االجاره بما هو هوبحث تجري محل بحث است. ولی 

 حکم عقل بگوییم قبیح است. این وجهی ندارد. 

 جواب استاد از دلیل دوم:
 می کنیم. بیان ش چند نکته در خصوص این فرمای

 نکته اول:

اما ما خیلی به فحوا نیاز نداریم. خـود ایشـان  یکی اینکه این فحوا ممکن است درست باشد در گذر و مقدمه اول،
هم فرموده اند. فراتر از این هم ادله وجود دارد. و آن حرمت امر به منکر و نهی از معروف است. ایـن الزم نیسـت 

ي ادله وجوب امر به معروف تمسک کنیم. نه این هم آیه دارد و هم روایاتی در همان کتاب امر به به فحوا که حتماً
المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یأمرون بـالمنکر و ینهـون معروف و نهی از منکر دارد. آیه هم کـه دارد 

، این آیه مفید حرمت است. چون در توصیف منافقینی که اهل جهنم هستند. و در همین سـوره توبـه عن المعروف
مذمتهایی از آنها به عمل آمده در حدي که آنها اهل نار هستند. ویژگی منافقی که اهل نار اسـت مـی شـمارد. ایـن 

فتیم که قاعـده ایـن اسـت کـه ظاهرش این است که فعلش فعل محرم است. نه فعل مکروه، این را در اصول هم گ
وصفی فعلی و کاري در توصیف گروهی به عمل می آید که در همان کالم وعده نار برایشان داده شده است. ظاهر 

، آنجـا إن جهنم لمحیطه بالکافریناین، این است که فعلش حرام است. اال اینکه قرینه بر خالفش بیاید. اگر بگوید 

المنافقون و المنافقات بعضهم من بعـض یـأمرون نی کار حرام است. اینجا هم هم وصفی براي کافرین بگوید. یع

، که در سوره توبه و در سیاق آیاتی است که آن همه عتاب و خطاب دارد در سوره بالمعروف و ینهون عن المنکر
و در  توبه، اصال نفاق شناسی است. و محور اصلی آن نفاق است. و وعده هـاي عـذابی کـه بـه آنهـا آمـده اسـت.

اوصاف آنها این آمده است. بنابراین این حرمت امر به منکر و نهی از معروف فحوایی هم نباشد. خود آیه افاده می 
کند به خاطر همین قاعده اي که گفتیم. که در وصف منافقین اهل نار می گوید اینها این کار را می کنند. یعنی ایـن 

. و روایات هم فکر می کنم در همین کتاب امر به معـروف و نهـی داللت بر حرمت است کار حرام است. این عرفاً
از منکر روایاتی هم دارد. یعنی اینجور نیست که فقط امر به معروف و نهی از منکر واجب است. بلکـه بعکـس آن 
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امر به منکر و نهی از معروف هم حرام است. حرامی است که در خود ادله هم آمده است. بنابراین آن بخش مقدمه 
اول شما که می گفتیم فحواي ادله وجوب امر به معروف عالوه بر این فحوا همانطور که خودتان هم فرمودید. آیـه 

آیه هم داللت بر حرمت می کند. و از باب این هم نیست که بر می گردد به انکار رسول در این آیه، نـه  ،هم هست
، پـس ایـن آیـه اصاله الموضـوعیهیت دارد. بنابر خود این موضوعیأمر بالمنکر و ینهی عن المعروف خود اینکه 

 داللت بر حرمت می کند. روي همین عنوان بما هو هو، اصل بر این است که حرمت است.

 نکته دوم:

نسبت به مقدمه دوم آن القاء خصوصیت از امر به سایر اموري که ترغیـب و تشـویق بـه معصـیت اسـت. و چیـز  
بعیدي نیست. اینجا اولویتی نیست. ولی القاء خصوصیت و اینها وجود دارد. متفاهم عقالیی همین است. و این چیز 

ترغیب و تشویق دیگران به معصیت امر محـرم اسـت.  فکر می کنم در روایات هم باشد شواهد و قرائنی که اصوالً
و اینجا مـی  یکی فحوا و القاء خصوصیت در واقع می رسیم به ترغیب، ،ایشان می گویند از این ادله که عبور کنیم

شود مصداق ترغیب، روح فرمایش ایشان این است. چیز دیگري نیست. منتهی آنها مقدمات این است که به اینجـا 
 برسند. ما باالخره آخرش می گوییم ترغیب در واقع منتهی از این ادله استفاده کردیم.

 :نکته سوم

رمت است؟ یا اینکه ترغیب و تشـویق هـم این است که این ترغیب و تشویق آیا خودش موضوع مستقلی براي ح 
 همان اعانه است؟

بعید نیست کسی بگوید این ترغیب و تشویق اگر دلیل لفظی هم نداشتیم خود عقل آن را می فهمیـد. حکـم عقـل 
است که ترغیب و تشویق به دیگران به سمت گناه چیز درستی نیست. اما این ترغیب و تشویق براي اینکه بگـوییم 

ارد. می گوید براي اینکه این زمینه سازي اعانه است. مثل عقد االجاره که موضوعیت نداشت. ترغیب چرا اشکال د
ایـن خـودش  یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروفو تشویق هم موضوعیت ندارد. و لذا بعید نیست که بگـوییم 

تشویق هم اعانـه اسـت.  تأکید بر حکم عقل است که روح حکم عقل هم ترغیب و تشویق است. و روح ترغیب و
تعـاونوا روح همه اینها بر می گردد به آن نکته محوري و مرکزي، که اعانه علی االثم است. و بر می گردد به همان 

بنابر آن تفسیري که مـا از آن تعـاون گفتـیم. روح اینهـا آن علی البر و التقوي و ال تعاونوا علی االثم و العدوان، 
می گوید. یأمر بالمنکر و ینهی عن المعروف یعنی دارد اعانـه بـر معصـیت مـی کنـد. است. در مورد منافق هم که 

 ترغیبی هم که می کند به خاطر اعانه بر معصیت است.
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مناقشه ما را نسبت به دلیل اول حضرت امام رضوان اهللا تعـالی علیـه و دلیـل دوم حضـرت امـام بیان اگر این دو  
از ظهور جمود بر الفاظ و اینها عبور کنیم. آنوقت می رسیم به دلیـل سـوم، بـه  رضوان اهللا تعالی علیه را بپذیریم. و

نظر می آید دلیل سوم دلیل درستی است که آن اساس همین کار است. آن دلیل سوم هم این است که اعانه بر اثـم 
القـاء خصوصـیت حرام است. ما می گفتیم اینجا حکم عقلی هم داریم. و آیه هم داریم، و از روایات هم می شـود 

 کرد.

 جمع بندي:
و دلیـل ثالـث من جمیع ما ذکرنا اینکه الدلیل االول و الدلیل الثانی عند الدقه یرجعان الی دلیل الثالث  صلفتح

هم از دید ما کبرایش مقبول بود. کبراي حرمت اعانه بر اثم، منتهی با دو شرطی که می گفتیم. یکـی اینکـه بعـد آن 
یکی اینکه او هم این احتمال و اطمینان به صدور معصیت از او را داشته باشد. اگر این دو معصیت دنبالش بیاید. و 

یا ترك واجب مـی آیـد.  ،یا امر فعل معصیت ،تا باشد این حرام است. این همه عقودي که روي امر حرامی می آید
ی نمی کند بـراي معصـیت، یا براي ترك واجبی فرق ،چون این عقدها گاهی اجیر ممکن است بشود براي فعل گناه

اجـاره و اسـتیجار این عقد می شود حرام تکلیفی، این جهت اولی است که حرام تکلیفی است. عقد بر محـرم و 

یعنی  ،، حرمت تکلیفی دارد. این حاصل این بحث است که آمد. این عقد هم که می گوییم حرام استعلی المحرم
هم آنکه اجیر می گیرد. و هم آنکه اجیر می شـود. ایـن تفـاهم  هم مستأجر هر دو مشمول بر این است. ،هم موجر

 نامه و عقدشان بر کار حرام از باب اعانه شان بر اثم حرام است. 
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