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 نوع پنجم مکاسب محرمه
 .شویممیبعد از بیان مقدمات، وارد استدالالت 

 تکمله نوع چهارم
نوع چهارم از مکاسب محرمه، مکاسبی بود که حرمت آن به دلیل حرمت فعل بود. چون فعل حرام است، تکسب به آن نیز حرام 

 ، کذب، تولی من قبل الجائر و ... .غیبتاست. از قبیل 

 اقسام محرمات
 ای که مهم است این است که محرمات در سه قسم است.نکته

 اولی حرام شده است، عنوانبهاولی است. چیزهایی که خود شارع تحریم کرده است. عملی که  عنوانبهقسم محرمات  یک .١
 تکسب به آن نیز حرام است. طبعاً 

شود. عمل ثانوی، حرام شده است. مثًال مواردی که موجب تقویت کفار و اخالل نظم اجتماعی حرام می عنوانبهکه  مواردی .٢
اولی، حرام است،  عنوانبهکه تکسب به محرمات  طورهمانوقتی حرام بشود حتی اگر با عنوان ثانوی، تکسب به آن نیز حرام است. 

 ثانوی نیز حرام است. عنوانبهتکسب به محرمات 

 که با حکم والیی حرام اعالم شده است. حکم حکومتی بر دو قسم است: اردیمو .٣

 انواع حکم حکومتی
کند چون این حکم همان مصداق حکم ثانوی است. مثًال شرکت داق حکم میدهد و مصشرع عنوان ثانوی را تشخیص می حاکم .١

دهد که این شرکت، نوعی مصداق تولی من یص میدر انتخابات در کشورهای با حکومت نامشروع، مجاز است، گاهی حاکم تشخ
داند. یعنی گاهی حکم بر اساس تطبیق احکام ثانویه بر امر مباح و غیر مباح است. این آن را حرام می درنتیجهر است. قبل الجائ

 قسم اول، مثل دو قسم مذکور است.

کند. حق امام (ع) و ولی فراتر از جایی است که فقط برای اعالم احکام فراتر از عناوین اولیه و ثانویه، حکمی را اعالم می حاکم .٢
 تر از قسم اول و دوم است.اولیه و ثانویه است. منع حکومتی حاکم در این قسم، وسیع
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مورد اکتساب خود قرار بدهد. مثًال قاچاق بعضی از یعنی چیزی که بر اساس تشخیص حکومت اسالمی، حرام اعالم شده است را 
جایز  بر اساس قوانین حکومتی، بدون گمرک اما اجناس. اصل اینکه جنسی را از جای دیگری بیاورد و بفروشد، مانعی ندارد،

 نیست.

 تفاوت حکم حکومتی با اولیه و ثانویه
و ثانویه، حرام است. اما اکتساب به افعالی که حکم حکومتی (از نوع دانیم اکتساب به اعمال حرام چه از نوع اولیه که می طورهمان

 ها مترتب شده است، آیا حرام است یا نیست؟دوم) بر آن

 ها جاری است.وجه اصلی در این اما این نیز ملحق به اقسام دیگر است. درست است که با اقسام دیگر تفاوت دارد،

ذات خود (اولی و ثانوی) حرام نیست ولی چیزی که حرام است، تخلف از فرمان حاکم است.  عنوانبهتفاوت این است که فعل 

 ی » فرماید:شارع می
َ
ِذ یا أ ِط یَها الَّ

َ
ِط یَن آَمُنوْا أ

َ
ْولِ یُعوْا الّلَه َوأ

ُ
ُسوَل َوأ ْمِر ِمن یُعوْا الرَّ

َ
وجوب حرمت بر اطاعت و عصیان از  ١»ْم کاأل

تخلف از احکام حکومتی، عقاب دارد. چون با واسطه تخلف از  و عصیان همان عمل است. ولی شرعی وارد شده است. اطاعت
 امر خداوند است و عقاب دارد.

 نکته
 شود، عقد باطل است و نباید این کار را انجام بدهد.گوییم که نباید کاری بشود، وقتی کسی اجیر میوقتی می

 استدالالت قسم پنجم
توانیم در قبال آن تکلیف مزد تکلیف واجب شد، نمی به واجبات حرام است. اگر چیزی به چندین وجه وجود دارد که تکسب

 بعضی از این وجوب، دال بر حرمت اکتساب به واجب علی نحو اطالق است. بعضی نیز دال بر یکی از تفصیالت است. .بگریم

 محورهای بحث
 ت:نکته بعد این است که تمرکز این وجوه چندگانه، بر دو محور اس

 59نساء، آیه 1 
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 توانیمنمیشود را انجام داد و باید فعلی که واجب می که واجب شد، وجوب عمل منافات با اجیر شدن برای انجام آن دارد. فعلی .١
 در مقابل آن اجرت بگیریم.

 دوم منافات بودن عبادت با اخذ اجرت است. محور .٢

اجرت بگیریم. اما دومی محدود به عبادات است. یعنی توانیم برای آن قسم اول، مطلق است. یعنی امری که واجب شد، نمی
 خواهد با اجرت منافات دارد.عباداتی که قصد قربت می

 بندیجمع
 تمام مباحث بر پایه دو محور است:

 وجوب و الزام با گرفتن مزد. تنافی .١

 داشتن عبادت قربی با گرفتن اجر و مزد. منافات .٢

محور دوم در کالم بزرگان ابتدا آمده  اند.تر وارد این مبحث شدهبحث شدند. امام (ره) جامعبزرگان وارد این م ) ومرحوم شیخ (ره
 کنیم.سنجیم و بعد عبادات قربی را بررسی میکنیم. ابتدا کل واجبات را میبندی میاست. اما ما عقًال طبقه

 : تنافی وجوب با گرفتن مزدبررسی تقریرات محور اول
گوییم محور اول در استدالالت و تقریرات منع تکسب به واجبات حول وجوبی بودن تکلیف سامان بدهیم، میاگر بخواهیم بحث را 

 کنیم.چرخد. این محور تقریراتی دارد که عرض میو منافات وجوب با اخذ اجرت می

توانیم در ل محرمات، نمیتوان در قبال آن مزد گرفت. اما اگر امری واجب شد، مثدر جایی که عمل مکروه و مستحب باشد، می
 مقابل آن اجر گرفت. تقریرات این مطلب به ترتیب زیر است.
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 شیخ (ره) نظر اول: تقریر .١
کبرای کلی در این تقریر این است که عمل مورد معامله باید عملی باشد که کسی در آن مقهور نباشد. عملی که الزام و اجبار قرار 

کشیدن که در اینجا یک رار بگیرد. مثال آن در جایی است که اجبار تکوینی نباشد. مثًال نفستواند مورد معامله قگرفته است نمی
 تواند مورد معامله قرار بگیرد. عمل مورد الزام و اجبار، قابلیت معامله را ندارد.این عمل نمی نوع قهر طبیعی وجود دارد.

فرمان موال، ضرورت پیدا کرده است. در اینجا یک قهر تشریعی و الزام نکته دوم این است که گاهی قهر و اجبار تشریعی است و با 
 . امر به معروف و نهی از منکر نیز الزام موال به این عمل است.تشریعی موجود است

 اعمال واجب از دو حیث مقهورند:

 خاطر امر موال به .١

البته در جایی که  جتماعی به سمت عمل آورده است.یک نوع جبر و الزام ا و نهی از منکر که معروفامربه. به خاطر فریضه ٢
 شرایط امر به معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد.

 خالصه بحث
 اولین تقریر از دو مقدمه تشکیل شده است:

 مورد تکاسب نباید الزام و قهر همراه او باشد. عمل .١

 و نهی از منکر. معروفامربهبا مالحظه ادله  یژهوبهقهر و الزام نیز اعم از تکوینی و تشریعی است.  .٢

 اشکال بر تقریر اول
 پردازیم.این جواب در کلمات همه وجود دارد که در جلسه بعد به آن می
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