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 تکسب به اعمال محرم :قسم چهارم مکاسب محرمه
 بحث کبروي  :مقام اول

کردیم که دو قاعده را ما مستدل کردیم و استدالالتش را پذیرفتیم. بیان مقام اول که بحث کبروي و قاعده کلیه بود. 
حرام است. و دوم اینکه این عقد و معامله  ب به اعمال محرم تکلیفاًیک قاعده این است که ایجار و استیجار و تکس

 باطل است.  وضعاً
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هـم  ،هم جهت اولی کـه تکلیفـی بـود ،در هر دو جهت ،در ذیل این مقام اول گفتیم بعد از اینکه مباحث تمام شد
 .کاتی را در تکمله آنها بیان کردیمبود. ن یجهت ثانیه که حکم وضع

ح شد در مورد مکروهات که در بحث مکروهات گفتیم بعید نیست قائل شویم به اینکه در هر بحث دومی هم مطر 
بحثش نیاز به بسط بحث دارد. که گر چه تفصیل  ،عمل مکروهی تکسب به آن هم کراهت دارد. این هم بعید نیست

اعانـه علـی اینکه  رجاي خودش باید بحث شود. و گفتیم بعید نیست اینجا قاعده کلی دیگري مطرح شود. و آند

 دو جهت در تکمله بحث گفتیم. .مکروه است المکروه،

 : عدم انحصار بحث به ایجار و استیجارجهت سوم 
در ایجار و استیجار مطرح مـی شـود  این است که تکسب به اعمال محرم یک نوعش ایجار و استیجار بود. و غالباً

و انتفاعات طرف معامله قرار می گیرد. این مصداق بارز  که تعریف اجاره هم همان معامله اي است که روي اعمال
شود براي کـار ، یا خود او اجیر یعنی اینکه کسی را اجیر بگیرد ،قصه است. وقتی می گوییم تکسب به اعمال محرم

حرامی، این مصداق بارزش ایجار و استیجار است. اما در عین حال انحصار بـه ایـن نـدارد. در بعضـی از عقـود و 
 ،جعلی بگـذارد ،ممکن است به نحو جعاله بیاید ي دیگري غیر از ایجار و استیجار هم متصور می شود. مثالًچیزها

چیزي قرار بدهد براي اینکه هر کسی این کار حرام را انجام داد. یا حتی در مضاربه بنا بر اینکه به این مضـاربه بـه 
ریک می شوند در اینکه چیزي را انجام بدهند. یـک این نوع چیزها هم صدق می کند. یا مشارکت است که با او ش

بنـابراین در  .انجام بدهند. بنابر بعضی از اقسام مضاربه و مشارکت و اینها هم در این متصور است عملی را مشترکاً
ایجـار و اینجا ما در این بحث عنوان ایجار و استیجاري نداریم. غیر از آن دلیـل اول کـه امـام مـی فرمودنـد. کـه 

وجود ندارد. هر عقدي متصور شود که به منـافع شـیء و بـه  قبیح است. اینجور چیزي مطلقاً جار علی القبائحاستی
 اعمال محرمه تعلق گیرد. و به کار محرم تعلق گیرد. این داخل در بحث است.

 عدم فرق بین فرد وگروه چهارم: نکته 
گاهی به صورت شرکتها و مؤسسات بزرگی در  این است که این اعمال محرمه گاهی هست که فرد انجام می دهد.

می آید که فرقی نمی کند روشن است فقط جهت تنبه به آن را عرض مـی کنـیم. االن گـاهی مافیاهـایی پیـدا مـی 
قاچاق انسان می کنند. خرید و فروش انسان کار درستی نیست. حرام است.  باندهایی پیدا می شوند که مثالً ،شوند

ر می آیند و این کار محرم را انجام می دهند. این فرقی نمی کند. بلکه گاهی عذابش شدید آنوقت به صورت باند د
یا اینکه بیاید مؤسسـه  ،تر است. و عقابش مؤکد تر است. چه اینکه کسی برود فردي را اجیر بکند براي کار حرامی

دي باشد چه گروهـی باشـد. چـه اي تشکیل بدهد که این مؤسسه افرادي را اجاره بکند. فرقی نمی کند. چه کار فر
بدون واسطه باشد چه با واسطه باشد. بدون واسطه این است که شخصی را اجیر می کند. با واسطه این اسـت کـه 
مؤسسه اي را راه می اندازد که این مؤسسه کارش این است که افراد را اجیر بکنند که در تاکسی بنشینند و شـایعه 
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کند. بلکه نوع گروهی و اینها به دالئل خاص خودش مؤاخذه بیشـتري دارد. نـوع پراکنی بکنند. این هم فرقی نمی 
 ابزارها فرقی نمی کند. به شکل قدیم یا جدید باشد اینها همه مشمول بحث می شود.

 :حرمت تکسب به همه محرماتپنجمنکته 
زمان متحول و متغیـر  این است که ایجار و استیجار در اعمال محرمه یک امري است که به لحاظ صغروي در طول

است. یعنی یک زمانی ممکن است یک عمل محرم معامله به آن تعلق بگیرد. ولی یک زمانی تـداول نـدارد. و لـذا 
قاعده ما این است که تکسب به همه محرمات، همه افعال محرم است. اما تداول تکسب به عمل محرم ایـن عمـل 

و شیوع آن و تحقق آن امر نسبی و متغییر است. و هم به زمان نسبی و متغییر است. رواج عمل به تکسب به محرم 
و هم به مکان، ممکن است در یک زمانی معقول نبوده است که کسی بیاید اجیر شود براي اینکه عقیم کنـد. عقـیم 

رواج  سازي فرض بگیرید یک زمانی نمی شد. و لو اینکه حکم این بود که عقیم سـازي حـرام اسـت. ولـی اصـالً
براي اینکه بیاید عقیم کند. ولی االن رواج دارد. به دیگري پول مـی دهنـد کـه کند که کسی دیگري را اجیر نداشته 

شخصی را عقیم کند. بنابر اینکه بگوییم عقیم کردن مطلق و به طور کامل اشکال دارد. بنابراین این متحول به تغییـر 
 زمان است. 

حرماتی که بشود با او تکسب کرد. بعضی محرمات را یک وقتی می هم به لحاظ نوع م ،بنابراین این امر نسبی است
هم همیشه به عقد و صـیغه نیسـت. خیلـی وقتهـا  این استیجار شود تکسب کرد. یک وقتی نمی شود تکسب کرد.

 ،ح می شود. اگر گفتیم اینها حرام است. و امروز هـم تکسـب بـه او متـداول شـدرمعاطات است. آنوقت بحث مط
، بـر خـالف ظـاهر برخـی از و باطل وضـعاً روي کبراي کلی، کبراي کلی هم گفتیم که حرام تکلیفاًآنوقت می آید 

آقایون که ظارشان این بود که فقط بطالن وضعی دارد. ظاهرش این بود که حرمت تکلیفی هم بعیـد نیسـت داشـته 
ست که بعضی از آقـایون ایل ، این هم از این جهت است. آنوقت به همین دلعلی االیجار و االستیجارباشد. نفس 

که وارد مکاسب محرمه شده اند خیلی از این مسائل جدید و مسائل مستحدثه را آورده اند. علت این، این است که 
این محرمات و کارهاي حرام از دو جهت در طول زمان متغییر است. یکی اینکه بعضی از محرمات در یک زمـانی 

مکان عملی نداشته و لذا بحث نمی شد. و دوم اینکه بعضی از محرمـاتی ولی ا ،حکمش در مقام ثبوت حرمت بوده
که امکان عملی هم داشته ولی اجیر نمی گرفته کسی براي آن، ولی امروز براي آن اجیـر مـی گیرنـد. مـثال شـایعه 

دفع و پراکنی قدیم در این حد نبوده است. ولی امروز خیلی رواج دارد. که اصل محرم آنوقت هم بوده است. ولـی 

امروز رواج دارد. این هم نکته اي است  ،این تداول و رواج نداشته ماله االجاره و دفع االجاره لهذا الفعل المحرم
ولـی امـروز مصـداق دارد.  ،که از هر دو جهت اینها متغییر است. هم اینکه بعضی از محرمات قدیم مصداق نداشته

یا شبیه سازي بنابراینکه بگوییم حرام است. یا مهندسیهاي ژنتیکی مثل تغییر جنسیت بنابر اینکه بگوییم حرام است. 
و امثال اینها، ولی امروز مصداق پیدا کرده است. و کسی می گوید حرام است. این یک جهـت اسـت کـه موجـب 
تغییر و تحول است. یعنی در طول زمان عوض می شود. حکم خدا عوض نمی شود. یک زمـانی مصـداق نداشـته 
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داق دارد. یکی هم از نظر عرفی بعضی چیزها یک زمانی اجیر گرفتنی نیست. ولی یک زمانی اجیـر است. حاال مص
 می گیرند. و به صورت فردي یا باندي می آیند افرادي را اجیر می گیرند براي اینکه کار محرمی انجام بشود. 

 شمول قاعده حرام به عنوان اولی یا ثانوي یا به عنوان حکومتیششم: نکته
حرام به عنوان اولی یا ثانوي  ،این حرام ،ه باز ما در حرامی که اینجا می گوییم تکسب به محرمات حرام و باطلاینک

 ،مثـل زنـا ،یا به عنوان حکومتی همه اینها مشمول این قاعده است. فرقی نمی کند. چیزي به عنوان اولی حرام باشد
عناوین ثانویه می توانـد فـردي باشـد مـی توانـد  ،ثانوي استافترا و غش و امثال اینها یا اینکه نه به عنوان  ،کذب

یا به عنوان حکومتی است. گاهی به کسی پول می دهد که قوانین جمهوري اسالمی را کـه قـوانین  اجتماعی باشد.
شرعی است. و امر والیی است و نقضش حرام است. پول می دهد به کسی که برود این قانون را نقض کند. نقـض 

 این تکسب به محرم است.  چون حرام است طبعاًاین قانون 

 جواز محرم با عناوین ثانویه هفتم: نکته
این است که اعمال محرم گاهی با عناوین ثانویه جایز می شود. آن طرفش هم داریم. گاهی با عناوین ثانویـه فعـل 

ایز مـی شـود. مـثال محرمی جایز می شود. اگر این فعل محرم جایز شد. روشن است که آنوقت تکسب بـه آن جـ
شکنجه حرام است. ولی اگر در شرائطی عنوان ثانوي آمـد کـه ایـن  تجسس در اعمال شخصی حرام است. یا مثالً

جایز شد. آنوقت این هم جایز می شود. این گاهی به عناوین ثانویه محرمات جایز می شـود کـه حکمـش روشـن 
تکسـب بـه آن  ،. منتهی تا وقتی که عنوان ثـانوي باشـدآن امر جایز می شود ،چون به عنوان ثانوي جایز شد ،است

 جایز می شود.

 اجیر شدن براي یک کار یا چند کار :نکته هشتم 
کار حـرام اسـت. ، گاهی یک کار حرام است. گاهی چند این است که وقتی که کسی اجیر می شود براي کار حرام

می شود براي اینکه این زن را عقیم کند. هم عقـیم  می آید اجیر مالزم هم می شوند. در پزشکی اینطور است. مثالً
هم نظر به عورت نامحرم حرام است. در واقع اینجا اجرتی که دارد می گیرد. براي کـار حرامـی  ،کردن حرام است

است. و براي اینکه کار حرامی را انجام دهد. یک کار حرام دیگري را هم باید انجـام دهـد. ایـن هـم بـاز موجـب 
 و عذاب می شود. که یک عمل مصداق چند حرام شده است. اشتداد عقاب 

   المقام الثانی فی البحث الصغروي و بیان المحرمات التی یحرم تکسب بها و یبطل تکسب بها
یعنی محرماتی که اکتساب به آنها می خواهیم بگوییم حرام است. صغریات این بحث را مـی خـواهیم بگـوییم. در 

 نکته می شویم. این مقام دوم حاال وارد چند
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 : عدم جامعیت فقهنکته اول 

بـه اینکـه  این است که بیان این محرماتی که دراینجا هست به صورت بحث مستوعب فقهی، ریشه آن بر می گردد
فقه ما از یک جامعیت کامل و تبویب مناسب برخوردار نبوده است. که این محرماتی که اینجا بحـث مـی شـود در 

تدلیش ماشطه و اینها چون جایی بحث نشده اسـت.  ،غش ،مؤمن، غیبت، هجواالن کذبجایی از فقه بحث بشود. 
کنیم. ابواب جدیدي افزوده شود. یا ابـواب موجـود . اگر ما یک تبویبی از فقه درست و لذا وارد این بحثها شده اند

در آن  مـی رونـد.آنوقت خیلی از بحثها که اینجا آمده است همه در جاي خـودش  ،یک بسط و گسترشی پیدا کند
 ابواب و جایگاهها مناسب خودش، اینجا فقط کبري را بحث می کند.

 :جامع ومانع نبودن محرماتنکته دوم 

ا آمـده جـنه مانع است. نه همه محرمات اینهـایی اسـت کـه این ،این است که بیان محرمات در اینجا نه جامع است
ینجا آمده است. بخصوص در این زمان، نـه اینکـه همـه است. نه همه آنهایی که تکسب به آن متداول رایج است ا
بین ما هو متداول التکسـب بـه و آن کـه  .تکسب به آن ،چیزهایی که اینجا ذکر شده است. االن تداول و رواج دارد

اینجا ذکر شده است. عموم و خصوص من وجه است. بعضی از اینهایی که اینجا است. امروز هـم تـداول و رواج 
آن، و بعضی هم رواج ندارد. کما اینکه بعضی از محرمات رائج امروز داریم که تداول دارد تکسـب دارد تکسب به 

به آن در همین پزشکی و اینها هم وجود دارد. که اینجا مصداق ندارد. این نه جامع است نه مانع، ولی در عین حال 
جا آورده اند. یکی محرماتی که اینجـا بحـث سر اینکه این را اینجا آورده اند. یکی از این چند تا سري است که این

کرده اند. در جاهاي دیگر فقه بحث نشده است. دوم محرماتی بحث کرده اند که در ازمنه قدیم و حتی دوره هـاي 
تکسب به آنها رواج داشته ، یا تکسب به اینها شأنیت داشته است. این سر این است کـه اینهـا را اینجـا  قدیم غالباً

 اال بحث دامنه تر از چیزي است که اینجا هست. آورده اند. و 
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