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 نوع پنجم مکاسب محرمه
 مرور گذشته

بودن تکسب واجب، استناد بشود به دو محور اصلی ها برای حرام ای که ممکن است به آنادله مقدماتی را در این باب عرض کردیم.
 گردد:برمی

 شود.می وجوب، مانع از اکتساب به آن ذات .١

 شود.بودن واجبات مانع از اکتساب به آن می تعبدی .٢

 اند.گردد. امام (ره) با تفصیل بیشتری این مطالب را بحث کردهتمام ادله به این دو محور برمی

 شیخ (ره)تقریر اول: 
اولین مبحث تقریر  نیست. این محور اول تقریرهای متفاوتی دارد. جمعقابلاین تقریر بر محور اول استوار است. وجوب با تکسب 

کنند بلکه در واجبات عینی تعیینی تام است. تقریر اول است. تقریر اول از مرحوم شیخ است. ایشان نیز در مطلق واجبات بیان نمی
ل واجب از ناحیه خداوند است، فعل واجب مقهور علیه است و مجبور است که آن را انجام بدهد. وقتی مرحوم شیخ این بود که فع

 جبر باشد، عملی نیست که معامله در آن جاری بشود.

 اشکال تقریر اول
تکوینی بر آن باشد. و گیرد باید مقهور تکوینی باشد. یعنی باید قدرت آنچه مسلم است، این است که عملی که مورد معامله قرار می

تحریم الغای منفعت است. اما اینکه مقهور شرعی به نحو تکلیف ایجابی  چون مسلم است که آن عمل نباید محرم شرعی باشد.
. کندمیاست، اول کالم است. ما این شرط را قبول نداریم. وقتی شارع امری را تحریم کرد، از لحاظ شرعی، منفعت آن را الغا 

 جهتازایناما در شارع الغای منفعت نکرده است و  و صحت عقود، این است که منفعت عقالیی در آن باشد.شرط در تکسب 
 مانعی ندارد. اینکه الزام شرعی مانع کالم است، اول کالم است.

شرعی، وقتی  گوید الزام شرعی یعنی قهر و اجبارعقد است. شیخ با یک تغییر متفاوت می سؤال این است که آیا الزام شرعی مانع
ای تأکید ممکن است عامل ثانویه شود.توانیم به آن اکتساب کنیم. به صرف نظریه شیخ (ره) کالم تمام نمیاجبار شرعی باشد، نمی
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شود، نجات غریق شود. مثًال کسی غرق میشود و موجب تأکد عمل میز امور به چند عنوان واجب میخیلی ا بر اجرای آن بکند.
شود. یعنی از دو شود، باز نیز واجب است و تأکد وجوب میبداند که غرق شخص باعث سکته پدرش نیز میواجب است. اگر 

 جهت، نجات غریق واجب است.

قهر تشریعی مانعی ندارد. قهر دیگری نیز از باب امر به معروف و نهی از منکر نیز است. یعنی چیزی که واجب شد،  درنتیجه
یرا این قهر، تکوینی نیست. امر به معروف و دیگران نیز باید او را اجبار  کنند که آن کار را انجام بدهد. این قهر نیز مانعیتی ندارد. ز

 د مانع باشد و محل تردید است.توانافتد. لذا قهر شرعی نمیاتفاق نمینهی از منکر همیشه 

 کاشف الغطاء تقریرتقریر دوم: 
مرحوم شیخ (ره) هر جا به حریم کاشف الغطاء  قواعد ایشان نقل شده است. این تقریر برای مرحوم کاشف الغطاء است. از شرح

 شوند.شود، با احتیاط وارد مینزدیک می

در وقت، نیرویی را اجاره داد. یعنی در بر آن اجاره وارد بشود، نباید ملک دیگری باشد. اگر کسی  خواهدتقریر دوم: عملی که می
تواند، شخصی را که شود، آیا شخص میدهد؛ یعنی در این وقت نیرو به ملک دیگری مبدل میرا به کسی اجاره ب نیرویی این وقت،

 به ملک دیگری مبدل شده است، در همین زمان برود با شخص دومی عقد بندد؟

اصل امر، فرمایند که اجاره مجدد بر عملی که ملک دیگری با اجاره شده است، صحیح نیست. البته این استثنائاتی دارد. ولی می
توانیم در همان زمان به کس سر این حکم این است که وقتی شخصی را به کسی در زمانی اجاره بدهیم نمی مورد اختالف نیست.

 ثانیًا.ال مملک  ،الً اوالمملک دیگری اجاره بدهیم. یک عمل با شرایط واحد به دو شخص و در دو عقد متفاوت جایز نیست. 

 کبرای تقریر
گویند، وقتی شارع چیزی را ایجاب کرد، در حقوق اند. ایشان میطاء این کبرای فقهی را بر بحث ما تطبیق دادهمرحوم کاشف الغ

کند، یعنی برای ای دارد. در حقوق الله (جایی که طرفی ندارد) وقتی شارع الزام میها الزمهالناس متصور است و در هر یک از این
گوید نماز ا الزم است انجام بدهی، یعنی این عمل برای من است. وقتی که خداوند میگوید این عمل روقتی شارع می من است.

بخوان، یعنی این عمل در ظرف زمانی، از آن من است. (این حق خداوند است). در جایی که حقوق الناس باشد، امری مازاد دارد. 
 درنتیجه د. گویا این عمل شما، ملک غریق است.دهنجات غریق را واجب کرده است، نجات را حق غریق قرار می در جایی که
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نیز در آن باشد، هم تملک خداوند است و هم  الناسیحقالزامات شارع، یک اصل کلی دارد که الزام یعنی تملک خداوند. اگر 
 تملک شخص است.

 صغرای تقریر
ی وقت که در اجاره طورهمانصغرای قضیه این است که ایجاب شارع یعنی حق و ملک من است. (گاهی طرف مردمی دارد). 

 توان دوباره عمل در آن وقت را به دیگری تملیک کرد، در واجبات الهی که خداوند حق تملک دارد،اجیر، در زمان معین نمی
 یگری تملیک کرد.توان این امر را با یک عقد اجاره به دنمی

 این یک بیان دقیق و فنی از زبان کاشف الغطاء است.

 به تقریر کاشف الغطاء جواب اول
گویند حد وسط در صغرا و کبرا وجود ندارد. حد وسطی که کبرای را به صغرا این اشکال را مرحوم شیخ (ره) فرمودند. ایشان می

به یک معنا است ولی  تملک کبرایی که در مورد باب اجاره گفته شده است، دهد باید یکی باشد که در اینجا یکی نیست.جریان می
جاره، غیر در واجبات شرعیه، تملک خداوند به یک معنای دیگری است. این یک اشتراک لفظی است. ملکیت و تملک در باب ا

ن اشتراک باعث این بیان شده از ملکیت و تملک در الزامات و ایجاب شرعی است. این مغالطه از باب اشتراک لفظی است. ای
 است.

در  توان در عقد دیگری قرار بگیرد.ال یملک ثانیًا. عمل مملک و مورد اجاره را نمی الً اوگویند المملک در تملک باب اجاره که می
نی مالکیت به معنای فقهی نیست. درست است که خداوند مالک تکوی این شود،گوییم خداوند مالک آن عمل میجایی که می

کند، حق دارد و باید رعایت بشود. واجبات شارع ناشی از حق تملک حقیقی و تکوینی شارع عالم است و وقتی که خداوند امر می
 ملک است. بعد از این نیز کسی اجازه تخلف ندارد. اما این به این معنا نیست که این ملک شرعی یک شارع باشد. مثًال عمل حج،

 ملکیت عرفی و عقالیی است. یعنی رد اجاره گفته شده است، معنای اعتباری است،در مو چیزی کهخداوند است. 

حتی اگر ملکیت تشریعی را نیز برای خداوند قائل بشویم، یک مالکیت عام  در حقوق الناس نیز ملکیت اعتباری وجود ندارد.
 است. بحث ما یک ملکیت خاص است.
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 جواب دوم
برای خداوند بشود. مخلوقات خداوند، مملوکات تکوینی خداوند است. پیوندی بین  ممکن است کسی قائل به مالکیت اعتباری

یعنی خداوند مالکیت حقیقی بر تمام عالم  کند.خداوند را اقتضا می یها استوار است. این امر مالکیت حقیقبر آن علیت و معلولیت
خداوند یک  درنتیجهرا نیز متصور بشوند. یت اعتباری شود عقال یک مالکاند این مالکیت حقیقی باعث میها گفتهدارد. بعضی

) نیز قرار داده شده السالمعلیهمکند. همین مالکیت اعتباری نیز برای پیامبر و معصوم (مالکیت اعتباری نسبت به همه عالم پیدا می
 این امر نیز دو جواب دارد:است. 

 ملکیت مختص به واجبات نیست و در تمام عالم است. این .١

است. و مشمول قاعده المملک ال  جمعقابلها . ثانیًا ملکیت اعتباری خداوند، ملکیت طولی است. این ملکیت با دیگر ملکیت٢
 شود.یملک ثانیًا نمی

 بندیجمع
 شود:در اینجا به دو دلیل قاعده المملک ال یملک ثانیًا جاری نمی

 قسم نیست. مملک اعتباری فقهی است. ملکیت خداوند از این مقصود .١

 با پذیرفتن ملکیت اعتباری خداوند، تنها در واجبات نیست بلکه در غیر واجبات نیز جاری است. ثانیاً  .٢

 است و یک رابطه طولی دارد. جمعقابلها ملکیت نیز با دیگر ملکیت این .٣

 این وجه با آنکه فنی است ولی تام نیست. درنتیجه

 )نائینی (ره اللهآیتتقریر سوم: نظر 
 کبرای نظر

شود باید مقدور شخص باشد. در باب اجاره نیز عملی که بر آن منعقد میگویند شرط در معامالت قدرت است. باید ایشان می
تواند به ی قدرت او وجود ندارد را نمیمقدور باشد، یعنی شخص باید بتواند آن کار را انجام بدهد. یعنی کسی عملی را در حیطه

 دهم.روم و فالن کار را انجام میمثًال بگوید در کره ماه میدیگری تملیک کند. 

5 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

٣٢٠٨:�ماره ثبت                                                                                                                         

 شود باید مقدور عرفی اجیر باشد.عملی که اجاره بر آن مستقر می

 صغرای نظر
دهی و اگر در واجبات، شخص الزام شده است که کار را انجام بدهد. قدرت شرط است و قدرت یعنی اگر بخواهی انجام می

 در واجبات دیگر این قدرت معنا ندارد. اگر بخواهی و نخواهی باید انجام بدهی.دهی. نخواهی انجام نمی

 از طرفی الزام شارع هم این است که باید شخص انجام دهد.

 اشکال به تقریر سوم
اند. اما تطبیق این نظر با بحث ما محل قرار گرفته است. یعنی قدرت را فرض قرار داده مدنظرایشان نیز یک کبرای مسلم را 

مناقشه است. مغالطه نیز در مفهوم قدرت است. قدرتی که در اجاره گفته شده است، قدرت تکوینی است. یعنی عمل مثل پریدن 
وینی نیست چون شخص قدرت دارد که انجام بدهد و یا اما چیزی که در صغرای بحث ما وجود ندارد، قدرت تک به کره ماه نباشد.

 چیزی که وجود ندارد، قدرت تشریعی است. این هم اول کالم است.ندهد. اما 
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