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 نوع پنجم مکاسب محرمه
 مرور گذشته

حکم وجوب دارد. در این نوع، ده قول وجود دارد.  بحث در نوع پنجم مکاسب محرمه بود. تکسب به امور واجب و افعالی که
 تکیه دارد: ها تمسک بشود به دو محور کلیای که ممکن است به آنادله

 توانیم از آن سود به دست آوریم.یفه بشود نمیوظ کههمینو اکتساب است.  استیجارای که بر اساس تنافی بین وجوب با ادله .١

 است. یاتتعبددوم در  محور .٢

 تواند با آن اکتساب کند.بحث در محور اول بود. ظهور محور اول این است که وقتی کسی موظف است، نمی

 تقریرهای فراوانی وجود دارد. در این محور

 کنیم.ترین تقریرات استدالل اول را بیان میمهم

 شیخ انصاری تقریر .١

 کاشف الغطاء تقریر .٢

گیرد قرار دادند. عملی که عقد بر آن صورت می مدنظرمرحوم نائینی، ایشان دو تقریر دارند. در تقریر اول، شرط قدرت را  تقریر .٣
 زامات وجود ندارد.در ال گوید که شرطباید امر مقدوری باشد. مقدور نیز به معنای این است که بتواند انجام بدهد. ایشان می

 دوم مرحوم نائینی (ره) تقریر تقریر چهارم:
شود باید ممکن الحصول للمستأجر باشد. یعنی چیزی باشد که این تقریر با تقریر قبل نزدیک است. عملی که عقد بر آن وارد می

 کار باید به شکلی باشد که حصولش برای مستأجر میسر باشد. بتواند مستأجر به آن دست یابد.

 فرض در بحث ما این است که واجبات عملی هستند که باید انجام بدهد و نفعی در آن نیست.
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 جواب تقریر چهارم
اگر مقصود این است که در اجاره باید نفعی از قبل آن به شخص مستأجر عاید بشود، اول کالم است. الزم نیست در عقود، نفع 

شرط نیست که نفع شخصی  رسد.یابان را آسفالت کن، نفعی به شخص نمیگویند خمثًال به کسی می شخصی وجود داشته باشد.
 وجود نداشته باشد. ممکن است کسی انگیزه اجتماعی داشته باشد.

تواند مطالبه شود و میگیرد، یعنی ملک او میکبرای درستی دارد. وقتی کسی را اجیر می ی آن باشد،اگر عمل در حیطه مطالبه
 داق دارد.بکند. ولی در اینجا مص

اگر احتمال سومی در فرمایش استاد نائینی بگیریم، یعنی عمل ممکن الحصول للمستأجر باشد یعنی به شکلی ملک وی باشد که 
اینکه مطالبه نکند،  بگوید انجام نده و قابل ترک باشد. به این معنا اگر باشد، شرطیت این به معنای کبروی محل خدشه است.

 اشکالی ندارد ولی شرط نیست که اگر بگوید انجام نده، انجام ندهد.

 بندیجمع
 احتمال اول و سوم، کبرای صحیح ندارد. احتمال دوم نیز مانعی ندارد.

 تواند تملک و تکسب کند.چهار تقریر به هم نزدیک هستند یعنی چیزی که خداوند در آن وظیفه داده است، کسی نمی

 تقریر پنجم: نظر مرحوم نراقی
 ایشان مطلبی نزدیک به نظر کاشف الغطاء دارند. اما تفاوتی دارد.

دهید، غریق، مالک کند. وقتی شما غریق را نجات میمثًال امر به نجات غریق می وقتی که خداوند تکلیفی را بر بشر وارد کرد،
 درواقعفرماید: میت را دفن کنید، داده است. یا مثًال وقتی خداوند می دهنده است. خداوند عمل را در انحصار وی قرارعمل نجات

 فرماید که عمل کندن قبر، غسل دادن و... ملک میت و اولیای میت است.می

ال اوًال ایجاب خداوند، تملیک عمل به طرف مقابل وظیفه شرعی است. این صغرای داستان است. کبرای داستان نیز المملک 
 است.ثانیًا یملک 
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 تفاوت تقریر پنجم و دوم
شوند. چیزی که ملک خداوند است، ها ملک خداوند میآورد، عملفرمودند که شارع که تکلیف میمرحوم کاشف الغطاء می

 داند. کبرای هر دو یکی است.این تکالیف را ملک دیگران می فرمایندشود. مرحوم نراقی میملک دیگری نمی

 پنجم اشکال به تقریر
 اول اشکال

صغرا کلیت و شمول ندارد. در  ) اینشودمی الناسحقشود. (گویند: امری که خداوند واجب کرده است، حق دیگران میایشان می
 اطالق ندارد. این دلیل اخص از مدعا است. تمام تکالیف مثل نماز خواندن که ارتباطی به دیگران ندارد،

در جایی که  است. الناسحقشود که ب، دلیل ایشان واجباتی را شامل میبحث ما این است که استیجار شخص بر هر نوع واج
 فرمایش کاشف الغطاء شمول و عموم داشت. کهدرحالیشود. طرف مردمی ندارد، مشمول فرمایش ایشان نمی

 اشکال دوم
های ملکیت ،از ملکیتاین اشکال همان اشکال مشترک با مرحوم کاشف الغطاء است. در قاعده المملک ال یملک ثانیًا منظور 

 در اینجا ملکیت اعتباری وجود ندارد. اعتباری است.

 امام (ره) اللهآیتنظر تقریر ششم: 
ها مام این تقریرات برای تکسب به واجبات انجام شده است و اینفرمایند: تاند میامام (ره) با اینکه تمام تقریرات را مناقشه کرده

داند. که تکسب به واجبات را حرام می توانیم بگوییم که وجهی وجود داردگویند با دقت نظری بیشتر میتمام نبود. ولی ایشان می
 البته منظور از واجبات، واجبات تعیینی و عینی است.

 مانند حج دو اعتبار از ناحیه شارع وجود دارد:فرمایند در تکالیفی ایشان می

 ی امر است.امر به حج است. این یک اعتبار است که بعث اعتباری است و مدلول و مفاد صیغه: امر است. بعث .١
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ِه َعلَ « وی را مدیون خود قرار داده است. دیگرعبارتبهبرای خود نوعی ملکیت را جلب کرده است.  خداوند .٢ اِس ِحُجّ الَنّ  یَوِلَلّ

 یعنی شما مدیون من هستید. ١»ِت یالَب 

  

 .97آل عمران، آیه  -1 
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