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 ميالرحبسم اهلل الرمحن 

 تنبيهات مبحث اخذ اجرت در واجبات

 تنبيه اول در واجبات نظاميه
واجبات تنبيه اول در خصوص پرداختيم. پس از بررسی کليات مبحث اخذ اجرت در واجبات به بيان تنبيهاتی در ذيل مسئله 

  .نظاميه بود

 مقدمه )الف
 شود.پريامون واجبات نظاميه بيان می به عنوان مقدمه نکاتی در ادامه

 اقسام مشاغل و حرف اجتماعی. ١
های مشاغل و حرفهکند. ها را اقتضا میهايی است که ضرورت زندگی اجتماعی آنمقصود از واجبات نظاميه مشاغل و حرفه

به زندگی  و خمل ی مضرهااز مشاغل و حرفهطيفی  شاملشود و اجتماعی از حلاظ ضرورت يا عدم ضرورت به اقسامی تقسيم می
ايت هايی که در حد غري الزامی ضرورت جامعه هست و تا مشاغل و حرفهاجتماعی  هايی که ضرورت زندگی مشاغل و حرفهدر 

  .اين حبث اختصاص به مهني قسم اخري و خصوص مشاغل و حرف الزم و واجب داردباشد. ، میکندرا اقتضا می هااجتماعی آن

 واجبات نظاميه منشأمبنا و  .٢
دليل وجوب حفظ نظام و حرمت اخالل به نظام  ،اين قبيل مشاغل و حرف به طور عام وجوب منشأاز طرف ديگر مبنا و 

اين قاعده  .اش چند مطلبی را عرض کردمي و اقتضا حبث مفصل هم دارداز قواعد بسيار مهمی است که درباره قاعده، هست. اين
اجتماعی ضرورت  یهاضرورت نيتأمو  ومرجهرجو دفع  )نظام اسالمی نيست در اينجا تنها مقصود(گويد که حفظ نظام اجتماعی می
و آنچه که ، شود حرام استنظام می ومرجهرجاخالل به نظام و آنچه موجب  و بودهواجبات نظاميه از مصاديق مهني قاعده  .دارد

 .باعث حفظ نظام بشود و التزام جامعه را صيانت بکند واجب است
و مشاغل که وجوب کفايی دارد مصداق اين وجوب حفظ نظام  هيکفائمهني واجبات   .واجبات نظاميه استقاعده از مصاديق اين 

هزار  مثالً  ،شهر خبواهد اداره شود و در آن اختاللی پديد نيايد يکم است. اگر نظام زندگی عادی متعارف و حرمت اخالل به نظا
يعنی  ؛مالکش مهني است ،بايد به قدری که پاسخگوی نيازمندان باشد وجود داشته باشد و افرادی قيام به اين مشاغل بکنند شغل

شود الزم است  هر آنچه که اگر قطع بشود نظام جامعه خمتل میگردد به قاعده حفظ وجود نظام. مشاغل برمی نوع اصل وجوب اين
 .ن قاعده است، اين امور مصداق آکه اجنام بگريد
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در جای خودش گفته شده که اين  .شوداستفاده می اين قاعده وجوب يا حرمت ترک در حد يک عمل توصلی کفايی مهچنني از
 .کندرا اقتضا می ن هم در حد کفايیحکم وجوبی توصلی آ ، يکيا به عبارتی حرمت اخالل به نظام منظاقاعده کليه وجوب حفظ 
ی اجنام سک  ن نيست که آن کار اجنام شود. حال چهبيش از اي ،امات و عمليات در اين قبيل مشاغل و حرفزيرا مقصود از اين اقد

 اجنامکه مشا هم   شودخطاب  که به ساير افراد نيزديگر معنا ندارد   ،ن قيام کردبه آ که من به الکفايهو وقتی   استبه حنو کفايی  ،دهد
 باشد.بنای واجبات نظاميه مهني قاعده میم لذا ؛شوداستفاده منیاز اين قاعده بيش از وجوب توصلی کفايی  ،از اين جهت .بدهيد

قاعده اخالل و حرمت اخالل به  ،مبنای اين حکم الزامیمشخص گرديد،  اً يثانمقصود از واجبات نظاميه معلوم شد و اوًال اين بنابر 
 . مشخص شد حکم و مبنای حکم ،موضوعباشد. در اين مقدمه مینظام يا وجوب حفظ نظام 

 قوام واجبات نظاميه .٣
برای اينکه اگر اجر و  ،واجبات نظاميه به اجر و مزد است قوام بدين معنی که .ی در اينجا وجود نداردديگر اين است که الزام نکتهٔ 

ها  در مقابل اجنام آناجر و مزد  حتماً اين نيست که  منظورالبته  ،کندزندگی اجتماعی سامان پيدا منی اصالً ها بردارمي مزد را از اين
 ،وجود دارد اجر و مزد امکان دريافتست که قوامش اين ا بلکه ،درست نباشدای که اگر کسی اجر و مزد نگريد گونهبه   گرفته شود

بلکه قوامش به اين  ،فلذا متقوم به وجوب اخذ اجرت و الزام نظام معامالتی در آن نيست وجود ندارد؛اما الزام به دريافت اجر و مزد 
که مسلم است اين آنچه ،تواند با دريافت مزد و معامله آن را اجنام بدهدهر کسی اجنام بدهد می و جايز باشد است که اخذ اجرت

 شود.ها بدون جواز اخذ اجر منیينقوام ا
حرمت اخالل و وجوب حفظ نظام است و  قاعدهٔ اين که مبنای اين وجوب  ومقصود از واجبات نظاميه روشن شد اوًال تا اين جا 

 .ات نظاميه استمشاغل اصل امکان و جواز دريافت مزد و معامله مسلم است و مقوم اين واجب نيا درسوم اينکه 

 وجود ادله خاص در بعض واجبات نظاميه .٤
قاعده عامه  .و آن اينکه عالوه بر قاعده حفظ نظام در بعضی از مشاغل يک ادله خاصه هم دارمي مييفزايبيک نکته ديگر هم 

اما در بعضی مشاغل  ،بپردازندکنند و به آن قيام   افرادیها و مشاغلی که مقوم زندگی اجتماعی است حرفهگويد الزم است که به می
مثل  کندعالوه بر اينکه وجوب حفظ نظام اقتضا می ،در حبث طبابت که معاجله مريض باشد مثالً  ،نيز وجود داردف ادله خاصه و حرَ 

دارد و لذا بعضی و امثال آن وجود ادله خاصه هم در باب مثل طبابت و مانند آن،  پرستار باشند ،ک باشندشافرادی پز  ساير مشاغل
 . ويژه هم وجود دارد داتيتأکها يک ادله و از مشاغل است که مضافاً الی هذا الدليل العام در آن

يک قسم از مشاغل و حرف اين است که دليل  .شوندنکته مشاغل و حرف الزم و واجب به دو قسم تقسيم می اين با توجه به
و اين هم مصداقی از  که حفظ نظام واجب است به اين دليلاين واجب است  ودشگفته میبا يک عنوان کلی   ، بلکهدنخاص ندار 

مثل تدفني و  اند،ل و حرف است که عالوه بر آن دليل عام به دليل خاص نيز واجب شدهاما بعضی از مشاغ ،حفظ نظام است
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خانه غسال هر شهریبه عنوان مثال باالخره زيرا ( ،بودندواجب می حفظ نظام جهت اگر دليل خاصی هم نبود . يعنیتکفني ميت
دليل  ،و به عنوان خاص وجود داشتهولی عالوه بر اين دليل عام دليل خاص هم  ) نيازمند استتغسيل و تکفنيو به امور خواهد می
از  اما بعضیشوند می الزمو  ان عنوان عام ثانوی قرار گرفتهمهحتت بعضی از مشاغل و حرف  لذا ؛است آن وارد شده مورد در

ني ميت يا تکف و تدفني ،مثل تغسيل ؛روايات مورد تاکيد قرار گرفتند در العام به عنوان اولی خود هٔ يثانو مضافاً الی هذا العنوان  ،مشاغل
ن عنوان عام ثانوی است آ ،دنهم دليل دار  ةاصاخلبه عناوينها  ،عالوه بر آن قاعده عامه جيب حفظ النظام نوع مشاغل نياطبابت. 
  .دنيک عنوان خاص اولی هم دار  ،مشاغل عالوه بر آن ولی اين

 نظام خدماتی از ديدگاه اسالم .٥
 هراست که  جايز حداقلیديدگاه  . ازداسالم يک حداقل و يک حداکثر دار نکته پنجم اين است که نظام خدماتی از ديدگاه 

نيز آل اسالمی اما يک نظام ايده ،پولی را دريافت کند در ازای آن دهد واجنام شغل و کاری  ،خدماتی بدهد ،معامله بکند شخصی
که در حکومت امام زمان (عج اهلل   طورمهانند شو میکارها و اقدامات از قيد اجر و مزد آزاد   ،آلبر طبق اين نظام ايده وجود دارد.

 خدمت به فردی واعانه به  ،ایجنام وظيفهبلکه برای ا کندکار منی  برای مزد گفته شده است که افراد  گونهنيا تعالی فرجه الشريف)
 گونهنيادر باب قضاوت بعضی  .قضا آمده است در باب آنکه، نظري شودها داده میبه آن مبلغی املالتيبکنند و از ديگران کار می

قاضی بايد به وظيفه قضايش عمل   ،تواند در قبال قضا مزد بگريددار اين است که قاضی منیريشهحداقل يک قول نسبتاً يا  اندفتوا داده
آل ايده طبعاً آل منابع انسانی و مشاغل و خدمات عمومی است که اين يک نظام ايده .شود نيتأمبايد زندگی او  املالتيباز  و کند

اگر  که  ، چرانيست نوع رفتار در مشاغل و حرف در صنايع نظاميه و واجبات نظاميه الزامی به اين ست ولی قطعاً او درجه عالی 
داد و  و اجر معامله و غل و خدمات مبتنی بر دريافت مزدجايز است که نظام خدماتی و ش گويندمی ، قاطبه فقهامهه فقها نگوييم
 مبتنی باشد.ستد 
برای  املالتيبکار کنند و از آن طرف هم از   نظام مطلوب اين است که افراد برای خدا بدون دريافت مزد که گفته شد،  گونهمهان 
ا نظام منابع انسانی خدماتی آل يآن جامعه ايده .خواهدآل میجامعه ايده ،نظام البته اين در نظر گرفته شود. مبلغی زندگی افراد نيتأم
برای خدا کار را اجنام  کند، بلکهمنیمعامله و  اندازدیمنچرتکه  اصالً ه بدهد و است که کسی برود اداره و خدماتی ارائ گونهنياآل ايده
 آزاد است. گریاز قيد و بند معاملهکه آن،   در حرف و مشاغل فرهنگی و تبليغی و امثال خمصوصاً  .دهدمی

ی متعارف را در شرايط طبيعی به توان نظام عاداين است که گفته شد ولی روشن است که منی یدر مديريت اسالم آلنظام ايده
 که قبلش هماست  ممکن  و در زمان امام زمان به اينجا برسدممکن است جامعه آيد بر مینچه از روايات طبق آ .کرد  موارد معلق ناي

و داد و ستد  یري گ مزدجنريه از ز  که  زيرا رسيدن جامعه به جايیباشد  گونهنياتواند منی الزاماً ولی  ،برسد در يک سطوحی به اين نقطه
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اينکه کار رنگ و لعاب ديگری  ديگرشود و قربت بيشرت متمشی می دقص ایچنني جامعه از ، امری بسيار مرتقی است.شودآزاد 
 يابد.می

 اين انگيزهاگر  ،که انگيزه معنوی و اهلی باشد  گرددحمقق میدر صورتی  نظاماين تفاوت اين نظام با نظام کمونيستی اين است که 
در اوائل  ها قبل از انقالب وها و کمونيستشود. اين حد تفاوت ما با سوسياليستحمقق منی آلاين نظام ايدهزور کمونيستی  با نباشد
 .ها خيلی داغ بوداين حبث در آن زمان بود. البانق

های خوب کسانی که دوره اوائل يعنی از خبت ،ی مهني حالت بودودحدداشتيم که تا در جنگ و هايی در انقالب البته ما منونه
در  ،انقالب اوائل مهان يکی دو سال . درشدای از جامعه مهدوی درک میدرک کردند اين بود که اوائل انقالب يک مشه انقالب را
ولی خوب اين ، خيلی نزديک شده بودميبه اين جامعه  عاً ، دست مهه در جيب مهديگر بود، واقنه مهه مال مهه بود.. خاو . تظاهرات

مقام معظم سبک زندگی که . استها البته کارهای خيلی دشوار و سنگينی شد اينعوض بعد اوضاع و احوال  ،چند صباحی بود
 ها نشده است.روی اين حبث کار عميقی  . البتهفرمايند مهني استمی رهربی

اشاره گذرايی کسی هستند که تنها   ،مکارم اهللآيت شود. در اين رابطهباز  مباحث ای به ايندريچه تالش شد در اين مقدمه اخري
قاعده وجوب حفظ  باشد.در فقه مديريت وجود دارد که ممکن است جای آن حث در اين مباجای کار فقهی  ،دارند مباحثبه اين 

قاعده ارشاد  نظام يا حرمت اخالل به نظام را ما چند بار حبث کردمي و از قواعدی است که اگر روزی خبواهيم واردش بشومي به اندازه
فقه به  یجادر جای که  ی استو از قواعد اجتماعی بسيار مهم و موثر  برد، زمان میرا گرفتاز سال حتصيلی گذشته  که نيمی جاهل

به آن اشاره شده  های ديگردر بعضی کتابو آمده (ره) قواعد فقهی مرحوم آقای بروجردی  کتاب  در اين قاعده .شودآن استدالل می
 جای کار دارد. خيلی اما هنوز است

 فقها المقاعده وجوب حفظ نظام در کمروری بر  .٦
رغم اين علیاما  ،انداجرت در واجبات نظاميه فتوا دادهدر جواز اخذ  متأخری متقدم تا فقهااز در آخرين مقدمه اشاره کنم که 

به  قائل ایبه گونهدر اينجا  (ره) مرحوم شيخ مثالً  شد، دکه در ضمن ادله مالحظه خواه دار وجود د نيز اقوال تفصيلی ،قول مطلق
کنيم اما نظر غالب بر فضای اشاره می هاآنکنيم به بررسی میای که سه تفصيل هم هست که در ضمن ادله دو .شده است تفصيل
که ذکر االطالق. ولی به صورت نادر هم بعضی تفاصيل است  علیمهان نظر جواز اخذ اجرت علی الواجبات نظاميه است  ،فقهی
 ند.شو می

 .انداشاره کرده ديگران نيز به اين وجوهو  اندذکر کرده در واجبات نظاميه اجرتخ در مکاسب هفت وجه برای اخذ يمرحوم ش
ند و اهکرد  هاضافچند وجه شان بر مکاسب ينی در حاشيهنائمرحوم  مثالً است  بر اين وجوه افزوده شده نيمتأخر  نيز در بني چند وجه
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جواز اجرت در واجبات نظاميه در کلمات فقها موجود  حدود ده وجه و استدالل برای تصحيحدر جمموع که   ،بعض ديگر طورمهني
 است. 
بزرگان ديگری هم  اند،ذکر کرده را مکاسب است که هفت وجهمرحوم شيخ در  ،نداهحبث کردوجوه رگان اين امش از کسانی کهاز  

ی هم وجه ينمرحوم نائ .اندابع ديگری است که اين وجوه را به مشاره ذکر کردههم من ةانوارالفقاهمثل حضرت امام و بعد آقای تربيزی و 
و  اندپرداختهه آن اند و حضرت امام بيش از هر کسی ببر مکاسب است ذکر کرده ايشان که حاشيه الطالبمنية کتاب  جديدی در
 یابراين آن اتفاقی که گفتيم در جواز اخذ اجرت در واجبات نظاميه است اتفاقنب .اند که در ادامه به آن خواهيم پرداختنقد کرده

 شوند.است اما تفصيالتی هم وجود دارد که بيان می اجلملهیف

 وجوه اخذ اجرت در واجبات نظاميهب) 
  وجه اول. ۱

اخذ اجرت بر  اً کسی قاعده حرمتيا واجبات نظاميه اين است که کربوي هيکفائدر تصحيح جواز اخذ اجرت در واجبات  وجه اول 
 اگر کسی گفت اخذ اجرت بر واجبات مطلقاً  .يک حبث مبنايی است .اين وجه جای حبث ندارد .واجبات را قبول نداشته باشد

ايد باش را منتهی آن حبث کربوی ،مصداق آن کربی است طبعاً و ختيريی اشکالی ندارد اين  ینييتع ،عينی و کفايی ،توصلی و تعبدی
  .ر جای خودش يعنی در حبث قبلی تبيني کردد

 وجه دوم . ۲
 .واجبات تعبدی جايز نيستدر  امامطلق جايز است  طور بهليه صدر واجبات تو  ،اخذ اجرت بر واجباتگفته شود   اين است که

اينکه  ليدل به ،وجود خنواهد داشت واجبات توصليه جايز است باز در اينجا مشکلی گفته شود اخذ اجرت درمهني که   صورت نيادر 
  .اجبات توصليه استو واجبات نظاميه از 

 وجه سوم. ۳
و گفته م قائل به تفصيل شود هکسی در توصليات اگر   طبق اين وجه .مبنايی است یوجهمهانند دو وجه گذشته،  اين وجه نيز 

باز در اينجا قائل  ،عينی مانع دارد اخذ اجرت در واجبات اما ،که کفايی باشد اخذ اجرت مانعی ندارد  یا هيتوصلشود در واجبات 
 .اخذ اجرت جايز استشود که می

اينجا هم جايز  دانسته شود، جايز مطلقاً  ،وجه اول اخذ اجرت در واجباتطبق اگر  ،سه وجه ارجاع به مبانی قبلی استاين 
و اخذ خوب اينجا هم توصلی است باشد، مطلق جايز  ورط بهولی در توصليات  نباشداگر اخذ اجرت در عبادات جايز  م،دو  ،است
ولی در توصلياتی   دانسته نشوداست جايز  ینيع ذاتاً در توصلياتی که  و مهچننياخذ اجرت در عبادات  نکهيا، سوم جايز است اجرت



                                    3382: ماره                                   اجرت بر واجبات                                                                              

 
 

6

ها مصداق آن اين .جايز است است، لذا اخذ اجرت کفايی  ذاتاً توصلی  نيزاينجا  باشد،جايز  )نه عينی عرضی(کفايی است   ذاتاً که 
 .مبانی هست

 وجه چهارم. ۴
مطلق جايز نيست. اما قائل  طور بهمفروض در اين وجه اين است که کسی در حبث قبل، قائل شود که اخذ اجرت بر واجبات  
  است. واجبات صناعيه و واجبات نظاميه اينجا ختصيص خورده ،شود
يعنی يک تفصيلی غري از اين چهار وجه  ،قائليمبا مقداری تفصيل مهان وجه دوم را  مباحث گفته شده،ما طبق وجه خمتار: (
  )جايز است مطلقاً شود گفته میيعنی در واجبات توصليه   .قائليم
، مطلق طور بهبا فرض حرمت اخذ اجرت بر واجبات  ،که نبايد در توصليات اخذ اجرت کرد  بر اين استوجه چهارم فرض  در

اجر گرفت  مطلقاً  بر واجبات شودگويد اينجا ختصيص خورده است. طبق اين وجه، يک قاعده کلی دارمي که منیه میقائل به اين وج
ده کلی خارج است از آن قاعلوازم زندگی بشر  اين مشاغل و حرف ضروری است و جزء اما واجبات توصلی که از ،حتی توصليات

  خورد.می ختصيص و شده

 اشکال به وجه چهارم
آن قاعده کلی را ختصيص زده است. آن ت؟ چه دليلی يسگريد که خمصص مشا چقرار می سؤالبالفاصله مورد اين  به اين وجه قائل

ها را ختصيص زده آن چه چيز آن دليل چگونه اينجا ختصيص خورده است و شود،منی اً يثاناململک ال ميلک گفت قاعده کلی که می
  ؟است

 پاسخ اول به اشکال
شود واجبات را مورد معامله يم که منیاست. ما يک قاعده داشت ن را ختصيص زدهآمهني قاعده حفظ نظام توان گفت، میپاسخ  در
ممکن است کسی بگويد اين جواب  .اين يک جواب ساده اوليه است ،ندز آن را ختصيص میوجوب حفظ نظام اما قاعده  ،قرار داد

بايد عموم  ،خمصص که یحالن قاعده و آن قاعده عموم خصوص من وجه است در است که نسبت بني اي اشکال اين .اشکال دارد
دليل ديگر، دارد که يک مصداقش هم مهني واجبات نظاميه است از طرف  مصاديق زيادی موجوب حفظ نظا .خصوص مطلق باشد

اين پس بني  ،يک نوعش هم توصليات ديگر است ،يک نوعش اين توصليات است ،حرمت اخذ اجرت بر توصليات هم مطلق است
 .عموم خصوص من وجه است بلکه اين مقيد آن استتا گفته شود  عموم خصوص مطلق نيستدو دليل، 
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اين يک وجه است که کسی  س. پاندنکردهدر مکاسب ذکر  اصالً آن را اشکال مرحوم شيخ  واضح بودن اين ليدل به ظاهراً  
جوابش اين است که اين دو دليل عموم خصوص  و خمصص ادله حرمت اخذ اجرت بر واجبات توصلی است ،بگويد دليل حفظ نظام

  .کنندده اجتماع تعارض میبلکه عموم خصوص من وجه هستند و من وجه که شدند در ما ،مطلق نيستند که يکی مقيد بشود

 اشکالبه پاسخ دوم 
اخذ اجرت سريه قطعيه وجود دارد بر  قاليی و متشرعه در نظر گرفته شود.، سريه عصصاما وجه دوم برای ختصيص اين است که خم

 :بيان مسئله اين است که .اين سريه خمصص مطلقات حرمت اخذ اجرت بر توصليات است وجود دارد.
دهند تا  پول می دافرا ،ندري گیممشاغل اجتماعی و صنايع و حرف مورد معامله و اجر قرار  ،در نظام عقاليی شکبی اينکه اول
اين سريه  .است يهعقالئک سريه اين ي غريه، که مريضشان را معاجله کند و ،ماشينشان را تعمري کند ،برايشان اجنام دهد کاری راکسی  
وزی امر امر مشاغل و حرف ضروری  رد ،و معامله و مزد دادوستداينکه نظام  ليدل به، در زمان ائمه طاهرين هم بوده است قطعاً 
بنابراين سريه عقال  ،اين سنت اقتصادی و جريان اجتماعی وجود داشته است ،سيصد سال عصر حضور ،در دويست قطعاً  ،نيست

 .وجود دارد
 .است بوده قطعاً  ني (عليهم السالم)و منظر معصوم یمرئ اين سريه در عصر معصومني و در ،اينکه دوم
ی روايت يا حديثی که ردع .من املعصومني ةري السال يوجد هناک رادع عن  .ما اثری و نشانی از ردع بر اين سريه ندارمي اينکه سوم

ردع کند ممکن است باشد ولی رادعی که کل حبث مشاغل ضروری اجتماعی را  وت،مثل قضا البته در وجود ندارد،کند بر اين سريه  
 وجود ندارد. 
اين موضوع از آن موضوعاتی  زيرا، شدبه ما واصل می حتماً رادعی بود اگر  است جريان زندگی بشر بودهاين مسئله  اينکه چهارم

قدر مسئله مهم  آن ،يعنی اگر اسالم يک چنني ديدگاهی داشت که نبايد مزد گرفت ،نيست که به سادگی بشود از کنارش عبور کرد
بنابراين ردع  ،لو کان لبالغ و شايع که، اطمينان دارمي اينجا از جاهايی است که اگر نگوييم قطع دارمي .رسيدما می به حتماً بود که 
 .نيست

. امضای شرع است و حداقل مدلول سريه هم جواز است دهندهنشان م الردع به خصوص در چنني موضوعاتی،عد اينکه، پنجم
وجوب و استحباب را از سريه  .اين است که اين کار جايز است لدر فع حداقل داللتش ،ال باشد يا از معصومعمل و رفتار چه از عق

اما فعل يک عمل در سريه حداقلش مفيد جواز  ،شرايط خاص استثنايی است که وجوهش را در جايی ذکر کردمي مبتنی بردر آوردن 
به معنای اين که حرام نيست  ،ترکش هم باجلواز استکه   طورمهاندر اينجا دليلی وجود ندارد. که   نياز به دليل دارد ، بيش از آناست

 .خواهيممهني را می نيزدر سريه باشد يعنی واجب نيست و ما  اگرترک هم  .کندو حرمت را نفی می
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اين سريه با اين تقرير پنج  است. بوده که در بني متشرعه هم جريان داشتهيه و سريه عقالئ است وجود داشته قطعاً اين سريه  
اين  ،دهد که دريافت مزد در قبال مشاغل و حرف ضروری و واجبات نظاميه جايز است و وقتی که جايز شدنتيجه می ،ایمقدمه

لی عمده گويند و میامجاع هم  . البته گاهی به آننسبت عام و خاص مطلق است ،نسبتش با ادله يعنی .سريه ديگر سريه خاصه است
تربيزی اين را مرحوم آقای  .انداين را قبول کرده هم غالباً ن عبارت است از سريه که و آوجود دارد بنابراين اينجا خمصص  .سريه هست

  يک جوابی داده است اند (وچون شيخ اين نظر را نپذيرفته اند،. البته مرحوم شيخ ظاهرًا از اين سريه عبور کردهاندبه حنوی قبول کرده
 .شود به آن وارد کردای میاجلملهیفاست)، يک اشکال شايد در ذهن شريف شيخ مهني بوده و به ذهنم ميايد  که آنچه

 اشکال به پاسخ دوم

در  مثالً ممکن است که بگوييم اين سريه  .ه دليل لبی است و در دليل لبی بايد اخذ به قدر متيقن کردري ت که ساشکالش اين اس 
به  دهدکه شيخ تفصيل می  گونهمهانای در شخصی تعني پيدا کرده باشد. که حرفهاين مانند .های استثنايی جاری نيستيک حالت
شهر بالفعل کسی نيست که بتواند  يکدر مثًال  شرايطی متعني شده باشد، بر بنااما  واجب کفايی است االصولیعلامری  اينکه يک

هرگاه من به الکفايه در واجب عينی نباشد ، واقع درشود. میواجب عينی  ،بالعرض واجب کفايی ،صورت نيا. در دهدغسل ميت را 
سريه اطالق اين آيا با اين توضيح،  شود.مبدل می برای اين فرد به واجب عينی آن واجبمنحصر شود و من به الکفايه در يک فرد 

است و اطالقش خيلی قرينه قاطع دليل لبی  سريه چون ،توانيم بگوييماين را ديگر منی ؟گريدمیدر بر را هم  مواردحتی اين و دارد 
 .خواهدمی

کرد ردع می حتماً گرفتند و شارع هم اگر مانع بود بر طبق سريه، مشاغل مزد می .سريه قاطع استاين سريه عقالييه يک  ،بنابراين
اتفاق  ندرتاً که اما در احوالی   ،بود در آن حال طبيعی غالب اين مطلب ،شود دريافت مزد کردپس می ،و مل يصل الينا منه ردع

سريه است و قرينه لبيه  .بگريدهم را  موارد نادر دليل لفظی نيست که بگوييم اطالقش اين زيرا اطالق دارمي توان گفتیافتد، ديگر منمی
به خاطر عدم وجود من به الکفايه  ،کفايی  واجب جايی که توان گفتمنی اکتفا کرد و قدر متيقن به بايد در آن و است و دليل لبی

 نشودشايد  ،مزد گرفت شودیمييم و بگ ميتوانیمنخري، اينجا را  .شود مزد گرفتباز هم میاست عينی شده بالعرض مبدل به واجب 
 .يکشنبه ادامه حبث هللا انشا .اين هم اشکالی که به اين جواب است .مزد گرفت

 علی حممد و آله الطاهرين. و صلی اهلل 


