
 بسم الله الرحمن الرحیم                                                             

 44  :جلسه                                                              فقه بورس و اوراق بهاداردرس:    

     02/20/2911 تاریخ:                                  احکام سیگنال )مشاوره در سرمایه گذاری( موضوع :

 : علی عندلیبی حفظه ال ل استاد

  1صفحه  

 

 گذاری(احکام سیگنال )مشاوره در سرمایه
گذاری بود، بحث به حکم پول گرفتن در مقابل دهی در بازار بورس و اوراق بهادار و سرمایهدر احکام مشاوره و سیگنال بحث

 دهی رسید.سیگنال

 حالل دهیسیگنال پول گرفتن در مقابل
 گرفت یا خیر؟ و یا عوضی داد و در مقابل آن پول دهی را تحت یکی از عقود قرارتوان سیگنالبحث در این است که آیا می

دهی حرام باشد و یا مباح باشد، ولی در حال حاضر گفته شد که این بحث صور مختلفی دارد زیرا که ممکن است اصل سیگنال

کنیم عوض و پول در مقابل این نوع لذا بحث می باشد وای است که فی نفسه حالل و مباح میدهیسیگنال مفروض بحث ما در مورد

 چه حکمی دارد؟ دهی،از سیگنال

 فرض اول: پول گرفتن به عنوان بیع اطالعات

 گفته شد که اگر به عنوان بیع و خرید و فروش باشد، باید سراغ عمومات و اطالقات معامالت برویم:

 سک به عمومات و اطالقات بیعتم

 باشد، بین فقها اختالف وجود دارد:که قوام بیع به چه اموری میدر مورد حقیقت بیع و این

ز ل برخی مبیع را اعم  ادانند که مبیع، عین باشد تا تملیک عین به عوض صادق باشد و در مقاببرخی قوام بیع را به این می

خرید و فروش »بر « بیع»شود و صدق این دو مبنا، بیع اطالعات از مصادیق بیع محسوب نمیدانند، که بر اساس می عین و حق

نه حق است و نه عین است و در نتیجه بیعی که در لسان فقها تعریف شده است، « اطالعات»با مشکل مواجه است زیرا که « اطالعات

 شود.جا نمیشامل این

، منافع و هر چیزی که عرفاً قابل نقل و انتقال باشد، دانستیم و اما اگر معنای بیع را اعم  دانستیم و مبی ع را اعم  از عین، حق 

خطاب به عرف است و عرف نیز برای بیع، مفهوم و معنای عامی قائل است و هر کجا که مصداقی برای « أحل  ال ل البیع»گفتیم که: 

 گوییم که:شود، فلذا در ما نحن فیه نیز میجدید می بیع محقق شود از باب اطالق مقامی، دلیل ما نیز شامل آن مصداق

أحل  ال ل »داند و خطاب شود زیرا که عرف، فروش اطالعات را نیز بیع میعرفاً شامل بیع اطالعات نیز می« أحل  ال ل البیع»

 شود.می اطالق داشته و شامل همه حصص و انواع و اقسام و مصادیق خرید و فروش، از جمله بیع اطالعات« البیع

ه بودن، شرط در مبیع نیست بلک که عین یا حقای لکن همه بحث در این است که: آیا مفهوم بیع، مفهوم وسیعی است به گونه

که مفهوم بیع، چنین شود؟ یا اینمبیع اعم  از عین، حق، منفعت، خدمت و... است و شامل هر چیزی که قابل نقل و انتقال باشد، می

 ای ندارد؟توسعه

 .شوداست، مشکل بر طرف می مفهوم بیع اعم  از بیع عین و حق ر اثبات شود کهاگ

ل گفته که حداقباشد و یا اینمی ین و یا مختص به تملیک عین و حقولی اگر گفته شود که مفهوم بیع مختص به تملیک ع 

وانیم به تارد یا مضی ق است، در این حاالت نمیدانیم مفهوم بیع توسعه دشود که در مورد مفهوم بیع، شبهه مفهومیه داریم یعنی نمی

ق بدانیم، اصالً مفهوم بیع، شامل خرید و فروش اطالعات تمسک کنیم زیرا که در فرضی که مفهوم بیع را مضی  « احل ال ل البیع»دلیل 

ک به دلیل نمی یقت که مشکوک است که حقنسبت به فردی « احل  ال ل البیع»شود و اگر هم شک در مفهوم بیع داشته باشیم، تمس 

 بیع بر آن صادق است یا خیر، جایز نیست.
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 ولی اگر گفته شود که:

شده است ولی در میتنها شامل بیع عین و یا بیع حق  ق بوده وهای سابق مفهوم بیع مضی  هر چند ممکن است که در زمان

نند، کو مثالً وقتی خدمتی را به شخصی ارائه می شودحال حاضر مفهوم بیع توسعه دارد و خرید و فروش خدمت نیز، بیع محسوب می

فروشد، در این صورت اشکال را به شخص مقابل فروختیم و در ما نحن فیه نیز، مشاور اطالعات خود را می« خدمت»گویند که عرفاً می

 شود.قبلی مطرح نمی

 اشکال

 شود:ای مطرح می، بیع محسوب شود، شبههم در نزد عرفلکن اگر در زمان ما خرید و فروش اطالعات به صورت مسل  

گونه نیست که صرفاً مصداق جدیدی برای که مفهوم بیع در زمان صدور آیات و روایات مضی ق بوده است و اینبا توجه به این 

ک به عمومات و اطالقات نسبت به مصادیق جدی  یره عقالس د مشکلی ندارد زیرا کههمان مفهوم پیدا شده باشد)تا گفته شود که تمس 

که در زمان صدور آیات و روایات، فروش اطالعات از بلکه مفهوم بیع توسعه پیدا کرده است فلذا با وجود این  ،و فقها بوده است(

ع به معنای تملیک عین و و در حقیقت در معنای بیع تصرف شده است و در زمان سابق، بی آمده استمصادیق بیع به حساب نمی

باشد فلذا شامل خرید و فروش خدمت، ولی در حال حاضر بیع، به معنای معاوضه هر شیء قابل معاوضه می بوده است تملیک حق

 شود.حق، عین و... می

ه ک« بیع»ای که در مفهوم بیع ایجاد شده است، آیا جایز است به عمومات و اطالقات شود که با توجه به توسعهحال سؤال می

به تعبیر دیگر: آیا مالک استناد و حجی ت، ظهور آیات و روایات در  صادر شده است، تمسک کنیم؟)علیهم السالم( در زمان معصومین

ظهار تباشد و یا مالک، ظهور در زمان عمل به آن ادله است و هر کسی در زمان خودش از آیات و روایات باید اسمیزمان صدورشان 

 کند و همان در حق  او حجت است؟

م همه اصولیین، باید بگوییم که عمده اصولیین قائل هستند که ظهور در زمان صدور آیات و روایات در این مسئله اگر نگویی

 های آینده.حجت هستند و همان ظهور مالک است نه ظهور در زمان

ینده آای که در شده است، توسعهبنابراین اگر مفهوم بیع در زمان صدور آیات و روایات، مضی ق باشد و شامل فروش خدمت نمی

 ، مالک نیست.و در زمان ما پیدا کرده است

و... « یعاحل ال ل الب»توان به عمومات و اطالقاتی مثل نکته، برای تصحیح چنین بیعی)بیع اطالعات( نمی پس با توجه به این

 در زمان ما مفهوم بیع توسعه پیدا کرده باشد و به فروش اطالعات نیز بیع گفته شود. هر چندتمسک کرد 

دانیم که در آن زمان مفهوم بیع که یا شک در توسعه مفهومی در زمان صدور روایات داریم و یا میابراین با توجه به اینبن

 سد:رتوانیم به اطالقات و عمومات بیع، برای تصحیح چنین بیعی تمسک کنیم فلذا نوبت به اصول عملیه میمضی ق بوده است، پس نمی

جا شخصی که خدمتی انجام داده است اند، اصالت الفساد است یعنی در اینطور که فقها فرمودهجا همانکه اصل عملی در این

و پولی در مقابل آن گرفته است، شک دارد که بعد از این معامله، مالک این عوض شده است یا خیر؟ استصحاب عدم دخول در ملکی ت 

 اخل نبود، پس بعد از این بیع نیز در ملک من داخل نیست.گوید که قبل از بیع در ملک من دکند و میخودش را جاری می

تواند استصحاب عدم خروج از ملک را انجام دهد به این صورت که قبل از انجام معامله، این پول در همچنین مشتری نیز می

عدم خروج »کند حاب میملک خودش بوده است ولی بعد از انجام معامله، شک دارد که پول از ملک او خارج شده است یا خیر؟ استص

 باشد.شود که او هنوز مالک آن پول میرا و اثبات می« از ملک خودش

تصحاب باشد فلذا اسکه کسی قائل باشد که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نیست و در مقام نیز شبهه حکمیه میمگر این
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 در آن جاری نیست، که بحث دیگری است.

ود دارند که نیاز به پول در تحت عنوان بیع و خرید و فروش بود، ولی عناوین دیگری نیز در مقام وججا بحث از مشروعی ت اخذ اینتا 

 بررسی دارند.

 ای جدیدفرض دوم: پول گرفتن تحت عنوان معاوضه

باشد بلکه مقصود ای جدید و عقد جدیدی غیر از بیع است و مقصود از فروش خدمت، بیع اصطالحی نمیفرض معاوضهدر این 

 و قبالً چنین موضوعی نبوده است. عامله و عقد جدیدی است که در زمان ما این عقد حادث شده است و موضوع جدیدی استم

دهد و بحثی در مورد اسم این عقد جدید نداریم گیرد، ارائه میدر این صورت مشاور، اطالعات خود را در مقابل پولی که می

 باشد.ولی بیع اصطالحی نمی

 اند از:د، عبارتشوتوان برای تصحیح این قرارداد به آن استدالل وجوهی که می

 «اوفوا بالعقود»دلیل اول برای مشروعیت فرض دوم: تمسک به 

است به این صورت که گفته شود که این قرارداد نیز نوعی « اوفوا بالعقود»دلیل اول برای تصحیح این قرارداد، تمسک به عموم 

خطاب به عرف « اوفوا بالعقود»داند زیرا که شود، را صحیح میمحسوب می« عقد»عقدهایی که عرفاً عقد است و شارع مقدس تمامی 

 .واجب است باشد فلذا وفای به هر قرارداد و عقدی که عرفاً عقد باشدمی« عقد عرفی»است و موضوع در این خطاب در مقام اثبات 

ک به این آیه  شریفه باید چندین مسئله مورد کنکاش قرار بگیرد، زیرا که ممکن است اما باید توجه داشته باشیم که برای تمس 

 از این جهات، استدالل فوق مخدوش شود:

 اول: اشکال

 ؟عقود شرعی است یا عقود عرفی« عقود»مراد از 

، عرفطور که در مباحث قبلی نیز گفته شده است، آیه شریفه خطاب به عرف است و موضوع در خطابات ملقای به ولی همان

 فهمد.می« عقد»همان متفاهم عرفی است و مرجع در فهم موضوع، عرف است پس موضوع این آیه نیز، همان چیزی است که عرف از 

داند ولی در مقام اثبات فرموده است که هر بنابراین هر چند شارع مقدس، عقدی را که خودش قبول دارد، واجب الوفا می

الوفا است پس این مطلب کاشف از این است که در مقام ثبوت نیز همه عقود عرفی را شرعی و باشد، واجب عقدی که عرفاً عقد می

 داند، فلذا این استدالل مشکلی از این جهت ندارد.صحیح می

 دوم: اشکال

ست و یعنی عقودی که در زمان صدور آیه شریفه بوده مراد ا داردبه همان عقود زمان صدور این خطاب، اشاره « اوفوا بالعقود»

دت فی الخارج عقد، کلما وج»گونه نیست که باشد، یعنی اینبه تعبیر دیگر: این آیه قضیه حقیقیه نیست بلکه شبیه قضیه خارجیه می

 باشد.بلکه مقصود صرفاً عقود جاری در زمان صدور خطاب می ،«وجب الوفاء به

باشد زیرا که سیره فقها و علما این سیره فقها نیز می لکن واضح است که مراد از آیه این معنا نیست و این برداشت بر خالف

هر زمان و مکانی محقق شود در اند. بلکه آیه تمامی عقود که کردهبوده است که به اطالقات و عمومات این آیه و امثال آن، تمسک می

 شود و اختصاص به زمان صدور ندارد.و عرفاً به آن عقد گفته شود، شامل می
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 کنند.بیمه و سایر عقود مستحدثه را نیز بر اساس همین راهکار تصحیح میو علما عقد 

عالوه بر این که وجهی ندارد که این آیه را مختص به زمان صدور کنیم و ادعا کنیم که قضیه خارجیه است بلکه این آیه نیز 

یرا که احکام الهی نوعاً به لسان قضایای شود، زباشد و اطالق و عموم آن شامل موضوعات مستحدثه نیز میهمانند سایر آیات می

 «.کلما وجدت فی الخارج عقد، فهو واجب الوفاء»لذا معنای آیه چنین است که  اند وه بیان شدهیحقیق

ک به این آیه شریفه ایجاد نمیبنابراین جدید و مستحدث بودن این عقد و قرارداد، خدشه  کند.ای برای تمس 

 وم: تمسک به قاعده سلطنتدلیل دوم برای مشروعیت فرض د

وضیح باشد که تتمسک به قاعده سلطنت میتوان برای تصحیح این قرارداد مستحدثه، اقامه نمود، ای که مییکی دیگر از ادله

و  «الناس مسلطون علی اموالهم»و خالصه آن چنین بود که روایاتی داریم به این مضمون که  در مباحث قبلی گفته شده است آن

و از طرف دیگر گفته شد که  (یصنع ما یشاء)که خواست، انجام دهد یتواند در مال خودش هر تصرفامثال این روایات که انسان می

ع است یعنی در هر موردی شک کردیم که فالن تصر   توان به قاعده فات شخص در مال خودش جایز است یا خیر؟ میاین قاعده مشر 

ف را از تحت این قاعده خارج تمسک کنیم و جواز آن را اثبات کنیم مگر این« الناس مسلطون علی اموالهم» که دلیل خاصی آن تصر 

 کند.

فی در مال خودش انجام دهد به این صورت که در مقابلدر این جا نیز مشتری می گیرد، اطالعاتی که از مشاور می خواهد تصر 

ف اعتباری که نوعی از معاوضه میپولی به مشاور بدهد؛ بر اساس قاعده سطلنت می ه باشد، مشمول قاعدگوییم که این نحوه از تصر 

 است.

ک به این قاعده و روایات با این مضمون، بتوان مشروعی  همان راردادها ت قطور که در مباحث قبلی گفته شد، اصل این که با تمس 

فات مشکوک را اثبات کنیم، محل کالم است و برداشت های متفاوتی از این قاعده وجود دارد که ما نیز به این نتیجه رسیدیم و تصر 

 تواند، مثبت مشروعی ت این عقود باشد.که این قاعده نمی

 دلیل سوم برای مشروعیت فرض دوم: تمسک به قاعده تفویض

در مقام به آن تمسک شود، قاعده تفویض است که بحث از ادله و روایات قاعده تفویض در مباحث  دلیل سومی که ممکن است

 قبلی گفته شده است و تقریب استدالل به قاعده تفویض در مقام به این صورت است که:

بنابراین همه کارها به  ،«إن  ال ل فو ض الی المؤمن اموره کل ها إال  أن یذل  نفسه»در روایات این مضمون گفته شده است که  

ن است که شخص با پول خودش بر اساس عقد جدیدی، ای رهایی که به مردم واگذار شده،خود مردم واگذار شده است و یکی از کا

تواند راه کسب درآمد ای بین پول و اطالعات انجام دهد؛ و از طرف دیگر شخص یا شرکت مشاوره، میخدمتی را دریافت کند و معاوضه

 را این طریق یعنی مشاوره دادن و در مقابل آن، پول دریافت کردن، قرار دهد.خود 

 شود.اطالق و عموم این روایات شامل این مورد نیز می

 ایقاعات و امثالهم نیست بلکه نهایتاً بر این ، این روایات در مقام تشریع عقود،طور که در مباحث قبلی نیز گفته شدلکن همان

لذا ارتباطی بین این دسته  در اداره امور خودش آزاد است و ملزم به کار خاصی نیست و« محدوده شرع»ؤمنی در داللت دارد که هر م

 باشد.از روایات و بین مشروعی ت دادن به این امور نمی
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 دلیل چهارم برای مشروعیت فرض دوم: تمسک به بنای عقال

 باشد، به این صورت که:ح نمود، تمسک به بنای عقال میتوان برای تصحیح این معاوضه جدید مطردلیل چهارمی که می

دهی( در بین عقال یک معاوضه جدید است و ثل پول در مقابل مشاوره و سیگنالاین کار که پول در مقابل خدمت داده شود)م

نزد  این است که این بناکنند فلذا بنای عقال عمل به این معاوضه جدید است در نتیجه این بنای عقال کاشف از بر اساس آن عمل می

 شود.شارع نیز مشروع است، بنابراین مشروعیت این قرارداد اثبات می

 دو اشکال به این استدالل وارد شده است:

 اشکال اول: اشکال صغروی

 دهند؟ یعنی هر چند مفروض بحث ما این است که پول دادنن ارائه خدمت در جامعه ما به عنوان عقد جدید انجام مییا اآلآ

ت و عالم خارج نیز چنین است که اید مالحظه کنیم که آیا در واقعیوره یک معاوضه جدید باشد لکن بدر مقابل ارائه خدمت و مشا

دهند، این کار را به عنوان عقد و کند و در مقابل پول میکنند و خدمت دریافت میای مراجعه میهای مشاورهعقال وقتی به شرکت

 که همان بیع یا اجاره است؟دهند؟ یا اینیای جدید انجام ممعاوضه

و این مطلب احراز شود، عقد جدیدی است که حادث شده است  م اثبات شود که این کار در بین عقال،اگر به صورت مسل  

 از دارد.رتوان به بنای عقال تمسک کنیم زیرا که بنای عقال نیاز به احتوان به بنای عقال تمسک کنیم ولی در غیر این صورت نمیمی

 اشکال دوم: اشکال کبروی

که در حال حاضر چنین بنای عقالیی وجود دارد و در عالم خارج، عقال این کار را به عنوان یک معاوضه جدید بر فرض این

 باشد، یعنی باید بررسی کنیم که آیا بناهای مستحدث عقالدهند، این بنای عقال از جهت مستحدث بودن نیز محل بحث میانجام می

معاصر با معصومین)علیهم السالم( که در مرآی و منظر  یکه صرفاً بناهای عقالباشد یا ایننیز کاشف از مشروعی ت نزد شارع می

 باشد؟باشند و مورد ردع ایشان قرار نگرفته است، کاشف از مشروعی ت نزد شارع میمعصومین )علیهم السالم( می

رع د و مورد ردع شاها باشو در مرآی و منظر آنفقها نوعاً قائل هستند که بنای عقالیی که هم عصر با معصومین)علیهم السالم( 

ی نباشد و حت جدید باشد و در مرآی و منظر معصومین)علیهم السالم( باشد ولی اگر بنای عقالقرار نگیرد، کاشف از نظر شارع می

 جا تمسک به بنای عقال برای اثبات مشروعی ت مشکل است.زمان نبوده است، در اینارتکاز چنین بنایی در آن 

که کسی ادعا کند که شارع مقدس معاش مردم را به خود ایشان واگذار کرده است و کاری به مردم نداشته است و مگر این

لذا در تصحیح این  موارد مردم آزاد هستند وتنها خطوط قرمزی تعیین کرده است که نباید بر خالف آن انجام شود ولی در غیر آن 

امور نیازی به حکم شرعی نداریم و صرفاً در مواردی که شارع ممنوع کرده است باید جلوی آن گرفته شود ولی در غیر این صورت، 

قالئی کافی است و شود و به تعبیر دیگر در این امور، صحت عمعاوضه و...( بر آن عمل بار می ،خود به خود آثار صحت)مثل ملکی ت

شود که در این مقام، منعی از طرف شارع وارد نشده نیازی به صحت شرعی نداریم، پس طبق این مبنا در ما نحن فیه نیز گفته می

 گیرد و مشکلی ندارد.لذا موضوع احکام شرعی قرار می دهند پس صحت عقالئی دارد واست و چون عقال این کار را انجام می

 ر این مبنا، تمسک به بنای عقالی مستحدث برای اثبات مشروعی ت این امور، مشکل است.ولی بر اساس غی
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 فرض سوم: پول گرفتن تحت عنوان اجاره

دهی، این است که این کار تحت عنوان اجاره صورت بگیرد به این صورت که: برای پول گرفتن در مقابل سیگنال رض سومف

به این  کنندآورده است، با طرف مقابل که نیاز به این سیگنال دارد، عقد اجاره منعقد میمشاور و یا شرکتی که سیگنالی به دست 

 شکل که:

هی دکند که خیاط لباس او را بدوزد، در بحث سیگنالکند و با او عقد اجاره منعقد میطور که مشتری به خیاط مراجعه میهمان

عات و سیگنال را در اختیار او قرار دهند، که در این صورت شرکت و یا مشاور، کند تا اطالنیز مشتری نیز مشاور یا شرکت را اجیر می

 شود.شود و مشتری مستأجر میاجیر این مشتری می

 شوند، شامل این مورد نیز می«اوفوا بالعقود»که در این فرض، علی القاعده عقد اجاره مشکلی ندارد و ادله مشروعی ت اجاره و 

اعیان جایز است، اجاره برای عمل نیز جایز و مشروع است و ما نحن فیه اجاره برای عمل است زیرا که ارائه طور که اجاره زیرا همان

این شخص حقیقی یا حقوقی را برای این عمل  ،دادن اطالعات، خودش عمل و کار است یعنی آموزش و تعلیم است پس طرف مقابل

 اجیر کرده است و اجاره نیز صحیح است.

  ر چه تعبیر مشتری و... در مصوبات،شود همین اجاره باشد، گکه گفته شود که عملی که در خارج انجام میبعید هم نیست 

 قوانین و... شده است ولی در عمل احتماالً مقصودشان همین اجاره بوده است. ها،نامهبخش

ه پدر برای فرزند خودش، معلمی را طور کفلذا این کار شبیه خیاطی، تعلیم قرآن، تعلیم کتاب و معلم گرفتن است و همان

 کند تا او را راهنمایی کند.کند و او را اجیر میجا نیز شخص به مشاور مراجعه میکند تا به او آموزش دهد، در ایناجیر می

 دهی، مشروع است.بر اساس این فرض گرفتن مزد و اجرت در مقابل سیگنال

 دهی حرام نباشد.است که خود سیگنال البته نباید فراموش شود که مفروض بحث در جایی

 فرض چهارم: پول گرفتن تحت عنوان جعاله

 دهی، این است که این کار تحت عنوان جعاله انجام شود:چهارم برای پول گرفتن در مقابل سیگنالفرض 

من  اگر به» شرکت یا شخص حقیقی را اجیر نکرده است که به او مشاوره بدهد بلکه به صورت جعاله گفته است کهیعنی 

هر کسی مرا راهنمایی کند و سیگنال بدهد، »که و یا این« کنمسیگنال بدهید و مرا راهنمایی کنید، فالن مقدار به شما پرداخت می

 «.دهمفالن مقدار به او می

دارد و این فرض نیز، جعاله بر تعلیم است و بر اساس ادله مشروعی ت جعاله که در جای خودش بیان شده است، اشکالی ن

 مشروع است.

 فرض پنجم: پول گرفتن تحت عنوان مصالحه  

د، باشجعاله و عقد جدید نیست، بلکه مصالحه می ،اجاره ،دهی، بیعشود که پول دادن در مقابل سیگنالدر این فرض ادعا می

او فالن مقدار پرداخت کند و از نیز به کنند که مشاور، اطالعات خود را ارائه دهد و طرف مقابل یعنی دو طرف با هم مصالحه می

ه ککه با توجه به اینشود، عالوه بر اینکار این دو طرف مشمول ادله مشروعی ت صلح میجایز و مشروع است فلذا « صلح»جایی که آن

 باشد.نیز می« اوفوا بالعقود»نیز عقد است، فلذا این فرض، مشمول « صلح»
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 شبهه

نی باشد یا خیر؟ یعکه: باید بررسی شود که آیا مصالحه، مشروط به نزاع میت است از اینتوان مطرح کرد، عبارای که میشبهه

که طرفین بگویند اگر طرف مقابل حقی به گردن من دارد، از حق خودم گذشتم و طرف مقابل نیز چنین بگوید، این کار فقط در این

 زعه مشروعی ت دارد.ازمان من

باشد ولی اگر مبنای ایم که مشروعی ت مصالحه، منوط به وجود منازعه نمیرا بیان کردهلکن در جای خودش در فقه این مطلب 

 جایی که در فلذا از آن« زعه باشد، امکان صلح استاصلح فقط در موارد تنازع جای دارد و در جایی که من»فقیهی این باشد که 

شود، زیرا که مصداق صلح شود و مشمول ادله صلح نمیمیای در میان نیست، پس این فرض با مشکل مواجه ما نحن فیه، منازعه

 باشد.نمی

 پس به نظر ما بعید نیست که این فرض صحیح باشد.

 «احترام عمل و کار»فرض ششم: پول گرفتن با توجه به   

رده کبه مشاوره جایی که شخصی که مراجعه پول گرفتن و پول دادن تحت هیچ یک از عناوین و عقود قبلی نیست بلکه از آن

نیز اطالعات را در اختیار او  و مشاور« به من سیگنال بده»، «اراطالعات خود را در اختیار من بگذ»ه مشاور امر کرده است که است ب

لذا چون مراجعه کننده او را به این عمل  جایی که عمل و فعل اشخاص محترم هستند و بدون اجرت نیستند وگذاشته است و از آن

 ده است، پس باید اجرت عمل مشاور را پرداخت کند.امر کر

کسی که عملی را به امر آمری انجام دهد، مستحق اجرت است و در ما نحن فیه نیز  :در فقه نیز این مطلب بیان شده است که

اطر درخواست و این فعل و عمل تبرعی و مجانی نبوده است)بلکه به خ درخواست مراجعه کننده، بوده است دهی به امر وسیگنال

لذا عامل آن مستحق اجرت  مراجعه کننده و به غرض این که پولی از او دریافت کند، به او سیگنال داده است( بلکه محترم است و

 است.

دهی بیان شدند، همگی فرضی بودند بنابراین باید مالحظه هایی که برای تصحیح اخذ اجرت در مقابل سیگنالالبته این راه

شود هر چند ممکن است طرفین التفات نداشته باشند که دقیقاً کدام یک از این ت انجام میک در خارج و واقعیکنیم که کدام ی

 اند.فروض را انجام داده

شود، از باب اجاره باشد که در این صورت مشکلی نداریم ولی اگر چه که در خارج واقع میلکن به نظر ما بعید نیست که آن

 ت کنیم که مشکلی از جهات دیگر شرعی نداشته باشد.فرض دیگری بود، باید دق

و  دهی مشروع و جایزطور که در ابتدای بحث نیز بیان شد، تمام این مطالب طبق این فرض است که اصل سیگنالالبته همان

 دهی را مشروع نماییم.حالل باشد، تا به واسطه یکی از فروض باال، اخذ اجرت در مقابل سیگنال

 دهی حراممقابل سیگنالپول گرفتن در 
اطالعاتی را به سهامداران یک شرکت  طور که قبالً بیان شد مشاورکه هماندهی حرام باشد)مثل اینلکن اگر اصل سیگنال

د شد و آن شخص نیز سریعاً سهام خود را ارزش خواهشما بسیار بیدهد که به زودی شرکت شما، برشکست خواهد شد و سهام می

ع عد از اطالداران بسهامکه ای کند، و در جای خودش گفتیم که این معاملهفروشد و دیگران را متضرر میع دیگر میاطالبه افراد بی

اثم  دهی نیز از باب اعانه برباشد، باید گفت که این نحوه سیگنال دهند، بنابراین که این معامله حرام، انجام میاز اخبار آینده شرکت

توانیم اخذ اجرت در جا از نظر تکلیفی حرام است ولی آیا میدهی در اینگوییم در این فرض که سیگنالحال می ،و... حرام است(
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 مقابل این کار را با یکی از فروضی که بیان شد، تصحیح نمود؟

 عدم شمول عمومات و اطالقات معامالت

ت توان گفی حرام را تصحیح نمود، یعنی نمیدهتوان اخذ اجرت در مقابل سیگنالجواب این است که با هیچ از این فروض نمی

دهی حرام بوده است ولی معامله و عقدی که مراجعه کننده با مشاور انجام داده است، صحیح است، بلکه این که هر چند سیگنال

 معامله نیز باطل است.

 که:توضیح این

« دهینهی از سیگنال»صحت آن کرد زیرا که هر چند توان حکم به اگر مراجعه کننده با مشاور، معامله انجام داده باشند، نمی

جا است که معامله با عمل و خدمت کند ولی بحث در اینفی نفسه داللت بر بطالن معامله نمی« دهینامشروع بودن سیگنال»و 

 خواهیم تصحیح کنیم:نامشروع را با تمسک به چه دلیلی می

  باشد:« لبیعاحل الله ا»اگر دلیل ما برای تصحیح این معامله 

کند و مشاور ممکن است گفته شود که هر چند سیگنال دهی حرام بوده است ولی این حرمت، بیع را بیع بودن خارج نمی

که حتی اگر بیع هم حرام باشد، بر اساس خدمتی را خریده است و طرف مقابل خریده است و حتی اگر آن خدمت حرام باشد و یا این

 این دو طرف )مشاور و مراجعه کننده( انجام داده اند، صحیح است. بیعی که« احل ال ل البیع»

با اطالقش حتی مواردی که مبیع، فعل حرام باشد، را « احل ال ل البیع»اشکال در این جهت است که آیا از نظر عرفی ولی 

ای مبغوض شارع باشد، ور مثال اگر شیءتوان ادعا کرد که آیه عرفاً نسبت به این موارد نیز اطالق دارد؟ به طشود و آیا میشامل می

ه گفته کشود؟ و یا اینشامل این مورد نیز می« احل ال ل البیع»توانیم ادعا کنیم که اطالق )خمر مثالً( اگر این شیء را بفروشیم، می

بیع را حالل کرده است،  شود که این آیه عرفاً از این جهت منصرف است و با توجه به تناسب حکم و موضوع، از این آیه که شارعمی

 داند.فهمد بلکه آیه را منصرف از مبیع حرام و مبغوض شارع میعرف اطالقی که شامل مبیع حرام هم شود، نمی

 برای تصحیح چنین بیعی ظاهراً با اشکال مواجه است.« احل ال ل البیع»پس تمسک به اطالق 

  شد:با« اوفوا بالعقود»اگر دلیل ما برای تصحیح این معامله 

دهی حرام است، لکن اینجا بیع رخ داده است و بیع نیز عقد است و جا این سیگنالممکن است گفته شود که هر چند در این

 شود.شامل این عقد نیز می« اوفوا بالعقود»لذا اطالق 

 لکن همان اشکاالت قبلی به این دلیل نیز وارد است:

بیان شد، در این جا نیز وجود دارد، « احل ال ل البیع»همان انصرافی که در آیه  اگر آیه ارشادی باشد و حکم وضعی را بیان کند،

ا کرده که آیه امر به وفو اگر آیه در مقام بیان حکم تکلیفی باشد که الزمه آن صحت عقد است، اشکالش این است که با توجه به این

پس در این جا بر اساس ظاهر بدوی این آیه باید  ،«قد و بیعواجب است وفای به ع»است، پس متفاهم عرفی از این آیه این است که 

قت از که در حقی ،«واجب است وفای به بیعی که مبیع آن حرام بوده است و مثالً مبیع را باید تحویل مشتری بدهید»گفته شود که 

 ارائه سیگنال واجب است، و شود کهطرفی گفته شده است که ارائه سیگنال حرام است )طبق فرض بحث( و از طرف دیگر گفته می

ود که شلذا از نظر عقالئی و فهم عرفی این دو با یکدیگر سازگار نیستند، فلذا در صورتی که مفاد آیه حکم تکلیفی باشد، گفته می

 فهمند.در این موارد عموم و اطالق را نسبت به مواردی که مبیع حرام است، نمی عقال

  باشد:« بنای عقال» اگر دلیل ما برای تصحیح این معامله

 شود که شارع این بنا را امضا کرده است.باشد که گفته مییکی ادله صحت بیع، بنای عقال می



 بسم الله الرحمن الرحیم                                                             

 44  :جلسه                                                              فقه بورس و اوراق بهاداردرس:    

     02/20/2911 تاریخ:                                  احکام سیگنال )مشاوره در سرمایه گذاری( موضوع :

 : علی عندلیبی حفظه ال ل استاد

  9صفحه  

 

د، جاری داننآن را جایز نمینیز تحویل حال باید بررسی شود که آیا چنین بنایی در بین عقال نسبت به مبیعی که خودشان 

ن مبیع ها دارند، نسبت به ایمثالً کار یا مبیعی که نزد عقال مبغوض است، آیا همان بنایی که عقال نسبت به سایر مبیع است یا خیر؟

 است؟« صحت بیع»نیز دارند یا خیر؟ یعنی آیا بنای عقال در این موارد نیز 

ند موارد شک داریم که چنین بنایی عقال دارکه حداقل باید گفت که نسبت به این لکن چنین بنایی از عقال وجود ندارد و یا این

ده کند یعنی شارع آن بنایی را امضا کرکند، به همان صورت تسری مییا خیر؟ پس وقتی این بنای عقالئی تسری به احکام شرعی می

وع العقالء ممنطور که اگر مبیع عند همان لذا و« بیع در صورتی که مبیع مبغوض و ممنوع نباشد، صحیح است»گوید: است که می

 شود.باشد، بنایی بر صحت بیع ندارند یا حداقل مشکوک است، اگر مبیع نزد شارع نیز مبغوض باشد، آن بیع امضا نمی

 توان انجام داد.پس تمسک به بنای عقال برای تصحیح این بیع، نمی

اجاره، جعاله، عقد جدید و مصالحه دادن اطالعات و گرفتن پول، از باب بیع، دهی حرام باشد و پس در صورتی که سیگنال

 شود و لذا باطل خواهد بود.باشد، مشمول بنای عقال و اوفوا بالعقود نمی

 ادله خاصه دال بر بطالن

 که:عالوه بر این

شود که معامله و معاوضه چه به نحو بیع، اجاره، جعاله، مصالحه از مجموع ادله که در ابواب مختلف وارد شده است استفاده می

و... در امور محرمه جایز نیست و گرفتن مزد و اجرت در این موارد جایز نیست یعنی معامله باطل است و پولی که گرفته شده است 

 توان در آن تصرف کرد.حرام است و نمی

 اند از:برخی از آن روایات عبارت
 روایت اول:

 از این روایت تعبیر به وجوه معامالت شده است، 

 کنیم: طوالنی است، لکن بخشی از آن را نقل میگرچه این روایت 

اِدِق ع» الِْعبَاِد فََقاَل َجِمیُع الَْمَعایِِش کُلَِّها ِمْن ُوُجوِه  َمَعایِشِ  َعنْ  أَنَُّه ُسئِلَ  الَْحَسُن بُْن َعلِيِّ بِْن ُشْعبََة ِفي تَُحِف الُْعُقوِل َعِن الصَّ

ا ُوُجوُه الَْحَراِم ِمَن الْبَْیعِ  ... 2ََویَکُوُن ِمْنَها َحاَلٌل ِمْن ِجَهة  َحَراٌم ِمْن ِجَهة ا یَکُوُن لَُهْم ِفیِه الَْمکَاِسُب أَْربَُع ِجَهات  الُْمَعاَماَلِت ِفیَما بَْیَنُهْم ِممَّ  أَمَّ

َراِء  ا ُهَو َمْنِهيٌّ َعْنهُ َوالشِّ لِِه أَْو ُشْربِِه أَْو کَْسبِِه أَْو نِکَاِحِه أَْو ِملِْکِه أَْو ِإْمَساکِِه أَْو ِهبَتِِه أَْو َعاِریَّتِِه أَْو ِمْن ِجَهِة َأکْ  َفکُلُّ أَْمر  یَکُوُن ِفیِه الْفََساُد ِممَّ

ِم أَْو لَ َشيْ  بَا أَِو الْبَْیعِ لِلَْمْیتَِة أَِو الدَّ بَاعِ ِمْن ُصُنوِف ِسبَاعِ الَْوحْ ْحِم الْخِ ء  یَکُوُن ِفیِه َوْجٌه ِمْن ُوُجوِه الْفََساِد نَِظیِر الْبَْیعِ بِالرِّ ِش ْنِزیِر أَْو لُُحوِم السِّ

ْیِر أَْو ُجُلوِدَها أَِو الَْخْمِر أَْو َشيْ  مٌ ء  ِمْن ُوُجوِه النَِّجِس َوالطَّ ِه َوِإْمَساکِِه ِِلَنَّ َذلَِك کُلَُّه َمْنِهيٌّ َعْن أَکْلِِه َوُشْربِِه َولُبِْسِه َوِمْلکِ  فََهَذا کُلُُّه َحَراٌم َوُمَحرَّ

 «.َوالتََّقلُِّب ِفیِه َفَجِمیُع تََقلُّبِِه ِفي َذلَِك َحَرام

 بررسی داللی

، بیع و معامله آن نیز حرام است و در ما نحن فیه، عنه استمنهیاز جهتی در این روایت گفته شده است که چیزی که 

ا ُهَو َمْنِهيٌّ َعْنهُ فَکُلُّ »عنه است و مصداق حرام و منهی ،دهی، طبق فرضسیگنال باشد، فلذا جمیع می« أَْمر  یَکُوُن ِفیِه الْفََساُد ِممَّ

 .ءشراء و... آن شی حرام است و از آن جمله است، بیع، تصرفات در آن

                                                
 .83؛ ص17وسائل الشيعة ؛ ج. 1
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لذا حتی  معامله و معاوضه آن نیز حرام است ودهی در این جا حرام است، پس پس طبق این که گفته شد که این سیگنال

 اعتباری مثل بیع و... نیز جایز نیست.تصرفات 

 بررسی سندی

لذا از جهت  وچه مرسل است و مرحوم ابن شعبه از امام صادق)علیه السالم( نقل کرده است،  گر از تحف العقول است وروایت 

ه که مشهور ب چه اول کالم است اند)گرسندی محل اشکال است لکن ممکن است کسی ادعا کند که مشهور به این روایت عمل کرده

این روایت عمل کرده باشند( و یا این که ادعا کند که مرسالت مرحوم ابن شعبه، حجت هستند و از این طرق، مشکل سندی این 

 روایت را حل نماید ولی در غیر این صورت سند این روایت مشکل دارد.

 روایت دوم:

 :ت در باب غنا وارد شده استااین روای

ُد بُْن یَْعقُ » د  َعِن الُْحَسْیِن بِْن َسِعید  َعْن َعلِيِّ بِْن أَبِي َحْمَزةَ ُمَحمَّ ة  ِمْن أَْصَحابَِنا َعْن أَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ  َعْن أَبِي بَِصیر  قَاَل: وَب َعْن ِعدَّ

َجا ِ ع َعْن کَْسِب الُْمَغنَِّیاِت فََقاَل الَّتِي یَْدُخُل َعلَْیَها الرِّ َ َسَألُْت أَبَا َعبِْد ال ل ِ  ُهَو قَْولُ ْعَراِس لَْیَس بِِه بَْأٌس وَ ُل َحَراٌم َوالَّتِي تُْدَعی ِإلَی اِْل ل  ال 

ِ  َعزَّ َوَجلَ   .0 2«َوِمَن النَّاِس َمْن یَْشتَِري لَْهَو الَْحِدیِث لُِیِضلَّ َعْن َسبِیِل ال ل
 که مخصوص زنان است، اشکالی ندارد.ها لوط شوند، حرام است ولی در عروسیی که زن و مرد با یکدیگر مخکسب مغن  

 همچنین:

ة  ِمْن أَْصَحابَِنا» ُد بُْن یَْعُقوَب َعْن ِعدَّ ِ ع قَاَل: الُْمَغنَِّیُة الَّتِي تَُزفُّ  4َعْن َحکَم  الَْخیَّاطِ  9َعْن أَْحَمدَ  ُمَحمَّ َعْن أَبِي بَِصیر  َعْن أَبِي َعبِْد ال ل

 .5«بَِهاالَْعَرائَِس اَل بَْأَس بِکَسْ 

 یه در غیر عروسی، حرام است.مفهوم این روایت این است که کسب و درآمد مغن  

 همچنین:

ة  ِمْن أَْصَحابَِنا  ُد بُْن یَْعُقوَب َعْن ِعدَّ الُْحرِّ َعْن َعْن أَْحَمَد َعِن الُْحَسْیِن َعِن النَّْضِر بِْن ُسَویْد  َعْن یَْحَیی الَْحلَبِيِّ َعْن أَیُّوَب بِْن  ُمَحمَّ

ِ ع أَْجُر الُْمَغنَِّیِة الَّتِي تَُزفُّ الَْعَرائَِس لَْیَس بِِه بَْأٌس َولَیْ  َجالُ أَبِي بَِصیر  قَاَل: قَاَل أَبُو َعبِْد ال ل  .6 َسْت بِالَّتِي یَْدُخُل َعلَْیَها الرِّ

 که این روایت نیز مفهوماً داللت بر مدعا دارد.

 همچنین:

ِ ع یَُقوُل الُْمَغنِّیَ َعلِيٍّ اِْلَْشَعِريِّ َعِن الَْحَسِن بِْن َعلِيٍّ َعْن ِإْسَحاَق بِْن ِإبَْراِهیَم َعْن نَْضِر بِْن قَابُوَس قَاَل َسِمْعُت َعْن أَبِي وَ  ُة أَبَا َعبِْد ال ل

 .7َملُْعونٌَة َملُْعوٌن َمْن أَکََل کَْسبََها

                                                
 .6 -31لقمان . 1
 .121؛ ص17؛ جوسائل الشيعة. 2

 عن الحسين) هامش المخطوط(. ـ في نسخة زيادة. ـ 3

 حكم الحناط. ـفي المصدر . ـ4

 .121؛ ص17وسائل الشيعة ؛ ج. 5

 .121؛ ص17وسائل الشيعة ؛ ج. 6

 .121ص؛ 17وسائل الشيعة ؛ ج. 7



 بسم الله الرحمن الرحیم                                                             

 44  :جلسه                                                              فقه بورس و اوراق بهاداردرس:    

     02/20/2911 تاریخ:                                  احکام سیگنال )مشاوره در سرمایه گذاری( موضوع :

 : علی عندلیبی حفظه ال ل استاد

  11صفحه  

 

 یه حرام است.که داللت دارد که کسب مغن  

اند و کردهاجاره، شخصی را برای این کار اجاره می به نحوه است، زیرا که نوعاً « اجرت»مقصود از کسب در این روایات،  نوعاً 

 و شود زیرا که خصوصیتی بین اجارهبعید است که خدمت شخصی را خریداری کنند، ولی در هر حال الغای خصوصیت از اجاره می

حت چه ت ،ت این کار حرام باشد، تفاوتی ندارد به چه عنوان و به چه صورتی اجرت گرفته باشندبیع و... نیست یعنی وقتی که اجر

 ای باشد، حرام است.عنوان اجاره یا بیع یا هر عقد و معاوضه

شود که چون غنا در این موارد حرام است، پس مزد گرفتن به خاطر غنا نیز حرام شده است و گرفتن از این روایات استفاده می

 زد جایز نیست.م

خواهیم از مفاد مجموع این جایی که در این باب روایات متعددی وجود داشت، نیاز به بررسی سندی نداریم زیرا که میاز آن

 روایات استفاده کنیم.

 روایت سوم:

 این روایات در باب کاهن است:

ِ ع قَاَل: محمد ین یعقوب َعْن َعلِيِّ بِْن ِإبَْراِهیَم َعْن أَبِیِه َعِن النَّوْ » کُونِيِّ َعْن أَبِي َعبِْد ال ل ْحُت ثََمُن الَْمْیتَِة َوثََمُن فَلِيِّ َعِن السَّ السُّ

ْشَوُة ِفي الُْحکِْم َوأَْجُر الْکَاِهنِ الْکَلِْب َوثََمُن الَْخْمِر َوَمْهُر الْبَِغيِّ وَ   .2«الرِّ

ها نیز حرام است یعنی در این موارد شان حرام است، ثمن آنثمن میته، ثمن کلب حرام است، یعنی این اعیان که اکل و شرب

باشد و در نهایت گفته شده است که اجر کاهن نیز حرام است یعنی کهانت که امری حرام است، اجری که به مبیع، امور محرمه می

خص بخواهد با ارائه دادن این شود، حرام است، یعنی هر چند کهانت نیز نوعی ارائه خدمت است ولی این که شخاطر آن گرفته می

 خدمت حرام، درآمد داشته باشد، حرام است.

 ین:نهمچ

ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسَناِدِه َعِن الُْحَسْیِن بِْن َسِعید  َعْن ُعثَْماَن بِْن ِعیَسی َعْن َسَماَعَة قَاَل: َقاَل: » ْحُت أَنَْواٌع کَثِیَرٌة ِمْنَها کَْسُب ُمَحمَّ السُّ

امِ  انَِیِة َوثََمُن الَْخْمرِ  الَْحجَّ  .0«َوأَْجُر الزَّ
ام شود، نیز حرلذا پولی در مقابل این خدمات گرفته می هایی بیان شده است که حرام است ودر این روایت نیز که ارائه خدمت

 .است و از این درآمدها نهی شده است

( آمده است که:  همچنین در مرسله صدوق )رحمه ال ل

ُد بُْن » ْیِد ُسْحٌت َوثََمُن الَْخْمِر ُسْحٌت َوأَْجُر  َعلِيِّ بِْن الُْحَسْیِن َقاَل: َقاَل عُمَحمَّ انَِیِة ُسْحٌت َوثََمُن الْکَلِْب الَِّذي لَْیَس بِکَلِْب الصَّ أَْجُر الزَّ

َشا ِفي الُْحکِْم فَُهَو الْکُفْرُ  ا الرِّ ِ الَْعِظیمِ  الْکَاِهِن ُسْحٌت َوثََمُن الَْمْیتَِة ُسْحٌت فََأمَّ ل  .9«بِال 

 که در این روایت نیز اجر کاهن و... نهی شده است.

 همچنین در وصیت پیامبر)صلی ال ل علیه وآله( به امام علی)علیه السالم( آمده است که:

و وَ  بِِإْسَناِدهِ وَ » اِد بِْن َعْمر  د  َعْن أَبِیِه َجِمیعاً َعْن َجْعفَرِ َعْن َحمَّ د  َعْن آبَائِِه ِفي َوِصیَِّة النَّبِيِّ ص لَِعلِيٍّ ع َقاَل:  أَنَِس بِْن ُمَحمَّ بِْن ُمَحمَّ
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 بسم الله الرحمن الرحیم                                                             

 44  :جلسه                                                              فقه بورس و اوراق بهاداردرس:    

     02/20/2911 تاریخ:                                  احکام سیگنال )مشاوره در سرمایه گذاری( موضوع :

 : علی عندلیبی حفظه ال ل استاد

  12صفحه  

 

ْشَوُة ِفي الُْحکِْم وَ یَا َعلِيُّ ِمَن  انَِیِة َوالرِّ ْحِت ثََمُن الَْمْیتَِة َوثََمُن الْکَلِْب َوثََمُن الَْخْمِر َوَمْهُر الزَّ  .2«أَْجُر الْکَاِهنِ السُّ

 امور متعددی نهی شده است که درآمد این موارد حرام است.که در این روایت نیز از 

 

 همچنین:
د  َجِمیعاً َعِن ابْنِ » ة  ِمْن أَْصَحابَِنا َعْن َسْهِل بِْن ِزیَاد  َوأَْحَمَد بِْن ُمَحمَّ ُد بُْن یَْعُقوَب َعْن ِعدَّ اِر بِْن ُمَحمَّ  َمْحبُوب  َعِن ابِْن ِرئَاب  َعْن َعمَّ

َماِم فَُهَو ُسْحٌت وَ َسَألُْت أَبَا َجْعفَر  ع َعِن الُْغُلوِل فََقاَل کُلُّ َشيْ َمْرَواَن قَاَل:  ْحُت أَنَْواٌع کَثِیَرٌة بُْهُه ُسْحٌت وَ شِ أَکُْل َماِل الَْیتِیِم وَ ء  ُغلَّ ِمَن اْْلِ السُّ

ِ الرِّ ِمْنَها ُأُجوُر الْفََواِجِر َوثََمُن الَْخْمِر َوالنَّبِیِذ َوالُْمْسِکِر وَ  َشا ِفي الُْحکِْم فَِإنَّ َذلَِك الْکُفُْر بِال ل ا الرِّ َرُسولِِه بِ  الَْعِظیِم َجلَّ اْسُمُه وَ بَا بَْعَد الْبَیَِّنِة فََأمَّ

 .0«ص

 شود، حرام است.در این روایت اجر فاجر حرام دانسته شده است، یعنی زنا دادن حرام است پس مزدی که برای آن گرفته می
 مروایت چهار

د  َعْن َعلِيٍّ َعْن أَبِي بَ » ُد بُْن الَْحَسِن بِِإْسَناِدِه َعِن الُْحَسْیِن بِْن َسِعید  َعِن الَْقاِسِم بِْن ُمَحمَّ ِ ع َقاَل: َسَألْتُُه ُمَحمَّ ِصیر  َعْن أَبِي َعبِْد ال ل

ِ ص َراِویَُة َخمْ  ا أَْن َمرَّ بَِها الَِّذي یَبِیُعَها نَاَداُه َرُسوُل َعْن ثََمِن الَْخْمِر َقاَل ُأْهِدَي ِإلَی َرُسوِل ال ل َمِت الَْخْمُر فََأَمَر بَِها أَْن تُبَاَع فَلَمَّ ر  بَْعَد َما ُحرِّ

ِ ص ِمْن َخلِْفهِ  َم ثََمَنَها ال ل َم ُشْربََها فََقْد َحرَّ اِویَِة ِإنَّ الَِّذي َحرَّ ِعیِد فََقاَل ثََمُن الَْخْمِر َو َمْهُر الْبَِغيِّ َو ثََمُن فََأَمَر بَِها فَُصبَّْت فِ  یَا َصاِحَب الرَّ ي الصَّ

ْحتِ   .9«الْکَلِْب الَِّذي اَل یَْصَطاُد ِمَن السُّ

روایت در مورد خمر است، در این روایت آمده است که چیزی که شرب آن حرام است، ثمن آن حرام است، یعنی مبیعی که 

 است.شرب آن حرام است، ثمن آن حرام 

 گونه نتیجه بگیریم که:توانیم الغای خصوصیت از خمر و شرب کنیم و به صورت قاعده کلی اینمی

 مبیعی که تصرف در آن حرام است، ثمن آن نیز حرام است.

ای که آن شیء فی نفسه حرام شود که گرفتن اجرت و مزد و یا عوض در مقابل شیءبنابراین از مجموع این روایات استفاده می

اال اگر معامله  شود که آن معامله نیز باطل است وست، مشروع نیست و حرام است. و وقتی آن مزد و اجرت حرام گردید، مشخص میا

 شد.صحیح بود، مزد و عوض حرام نمی

هی دالبته در مورد عمل عامل نیز باید بگوییم که عمل محترم اجرت دارد ولی اگر عملی حرام باشد، محترم نیست فلذا سیگنال

وانیم تشود فلذا نمیلذا امر آمر به آن نیز موجب ضمان نمی که فی نفسه حرام است و شرعا جایز نیست، پس عمل محترمی نیست و

 بگوییم که آمر ضامن است و باید اجرت پرداخت کند.
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