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 اشاره
کلی چون موارد خاص  و عناوینقرار دادیم تعلیم واجب و مستحب بود که طبق قواعد کلی  موردبحثتاکنون  آنچه

 .قرار گرفت موردبحثکه 

 تعلیم واجب بالعناوین ثانویه
بحثی  این همتعلیم واجب بالعناوین ثانویه و  آنقرار بگیرد و  موردتوجهباید  هابحثمطلب دیگري هم در ادامه  یک

 .شود اياشاره آناست که بد نیست به 

وقتی کسی اجیر شـد  ،تعلیم علمی شودبر کسی اجیر  مثالً .شودمیواجب با عناوین ثانویه مواردي داریم که تعلیمی 

یعنی از باب اینکه وفاي بـه عقـد  ؛شودمیبا عنوان اجاره واجب  تبعاً ،آموزش دهدبراي اینکه چیزي را به دیگران 

عمل کنید واجب است و یکی از عقود هم این است کـه انسـان اجیـر  عقدهایتانباید به  ؛اوفوا بالعقود ،واجب است

  .کسی شود

سازمان و یا  و  و اساتید و کسانی که تشکیالت هامعلممثل انجام گرفت؛  و عهدي عقدنامهنوشت و  اينامهپیماناگر 

و  هدشـتعلیم غیر حرام   ،چیزي که حرام نباشد ،با این اجاره ؛دهند آموزشتا  ؛کنندمیاو را اجیر  ايخانوادهو  فرد

عمل مباحی یا  بر یکممکن است کسی را اجیر کنند  .واجب است و الزم نیست در باب اجاره حتی راجح هم باشد

  .بحث خود را دارد ؛اخذ وجوه در واجبات جایز است یا جایز نیست کهاینالبته  .واجبی بر عملحبی یا عمل مست

 »اوفوا بالعقود«وجوب وفاي به عقد 

واجـب  ،تعلیمی که فی حد نفسه مباح بود یـا راجـح بـود ثانویه،عنوان  از باب ،اجیر بر تعلیم شدزمانی که شخص 

گاهی مستحب و گاهی مباح و گـاهی  ؛اقسامی دارد که گاهی واجب است گیردمیاجرت ن آ بر کهتعلیمی  .شودمی

  .مکروه و گاهی حرام است

 حکم اخذ اجرت
  ؛اجرت بر محرمات حرام است
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بنا بر بعضی  ؛یک کار مکروه انجاماجیر شود براي که این ؛کرد تأملی شودمی احیاناًاجرت بر مکروهات اما در مورد 

  .ستصحیح ا ،نظرها

 بنـابر ،عبادت باشـد تعلیماگر  ،مستحب در عبادات .درست است ،مباح و مستحبدر مورد امور  گرفتن اجرتاما  

 .وفاي به عقد اجاره واجب است ،اوفوا بالعقوداصل 

 ،اگر تعلیم حرام باشـد و شودمیواجب  ،لیم مباح باشدعت ،تعلیم آناگر  ؛شودمیاجیر  بر یک تعلیمشخص که  وقتی

 در توصـلیات،خیلـی بـاال  احتمالبهولی  .است تأمالتی ،اما در تعلیم مکروه و مستحب و واجب .جایز نیست قطعاً

آنجـا در گرچه ا .اختالفی است گویند مانعی ندارد ولی در عبادات،ا میعمده فقه .اختالفی نیست ،مستحب و واجب

 .درست است هاخیلی ، به نظرهم

 ه خاطر عنوان ثانوي است.ب، وجوب بالعرض؛ البته شودمیواجب  ،تعلیم ،»وفاي به عقد«با عنوان ثانوي  الجملهفی
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