
                                                                                                                    :  3433 ماره 

 
 

1

 فهرست
 2 .................................................................................................. ينيد يهاتيفعال و افتاء بر اجرت اخذ: هفتم هيتنب

 2 ......................................................................................................................................................... مقدمه
 2 .......................................................................................................................................... حرمت اول ليدل

 3 ............................................................................................................................................... اول مطلب
 5 .............................................................................................................................................. دوم مطلب
 6 ............................................................................................................................................. سوم مطلب
 8 .......................................................................................................................................... چهارم مطلب

  



                                                                                                                    :  3433 ماره 

 
 

2

 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 هاي دينيتنبيه هفتم: اخذ اجرت بر افتاء و فعاليت

 مقدمه 
 شامل قاعدتاً كه است ليقب نيا از يمسائل و غيتبل و ءافتا و اجتهاد برابر در اجرت اخذ جواز در هفتم هيتنب در بحث
 و نشر يراستا در كه ييهاتيفعال مجموعه .شوديم هم منكر از ينه و معروف به امر و تيترب و ارشاد گانهسه قواعد
 تا ارشاد و ميتعل مرحله تا ءافتا مرحله تا استنباط و اجتهاد متيعز نقطه از ،رديگيم انجام ينيد معارف گسترش و رواج
 .است شده بحث هم باب آن در كه قضا اناًياح و منكر از ينه و معروف به امر طور نيهم و غيتبل مرحله تا تيترب مرحله

 به امر كه شوديم تالش حكم يساز هاديپ يبرا كه ييجا تا حكم استنباط و استخراج نقطه از است يابسته كي نيا
 ،ينيد معارف يساز ادهيپ و قيتطب و رنش و ميتعل و استكشاف يراستا در تيفعال از يمراتب. باشد منكر از يهن و معروف

 از ييزهايچ و اجاره عقد كه است نيا بحث ياصل سؤال. تواندينم اي رديبگ قرار مزد افتيدر و معامله مورد توانديمآيا 
 لسؤا يعني. است توجه مورد جا نيا در هم هيهد بحث البته .شودينم اي بشود يجار امور نيا بر شوديم ليقب نيا

 يبرا شوديم ياادله چه ديد ديبا. شوديم مطرح هم هيهد بحث و جعاله ،تبع به يول است نآ مانند و اجاره در ياصل
 . كرد اقامه عمل نيا حرمت

 دليل اول حرمت
 خود غيتبل و رسالت برابر در مزد از الؤس و كنندينم مزد افتيدر اءيانب كه است نيا ديمف كه است ياتيآ ليدل نياول
 اتيآ نيا البته. گرفتندينم مزد اءيانب كه دارد نيا بر داللت كه باشديم هيآ پانزده به كينزد حدوداً اتيآ نيا. اندنداشته

 دو در عمدتاً گذشته اءيانب به مربوط اتيآ و است بوده گذشته اءيانب به مربوط كه ياتيآ به شوديم ميتقس نظر كي از
 شده نقل هود حضرت و نوح حضرت از هود سوره در. است شعرا سوره يگريد و است هود سوره يكي ،است سوره
 كه دارد هم دوم انيب در )،51هود/( »تَعْقِلُونَ فَال أَ فَطَرَني الَّذي عَلَى إِالَّ أَجْرِيَ إِنْ أَجْراً عََليْهِ أَسْئَلُكُمْ ال قَوْمِ يا« كه است

 قَوْماً  أَراكُمْ لكِنِّي وَ رَبِّهِْم مُالقُوا إِنَّهُمْ آمَنُوا الَّذينَ بِطارِدِ أَنَا ما وَ اللَّهِ عَلَى إِالَّ أَجرِيَ إِنْ ماالً عََليْهِ أَسْئَلُكُمْ ال قَوْمِ يا وَ«
 از. لوط و بيشع ،صالح ،هود ،نوح حضرت ،است شده نقل امبرانيپ از تا پنج از شعرا سوره در. )29هود/( »تَجْهَلُونَ

 چند در. »ماالً عَلَيْهِ أَسْئَلُُكمْ ال« دارد هم جا كي و »أَجْراً عََلْيهِ أَسْئَلُُكمْ ال« كه است شده نقل قرآن در امبرانيپ نيا
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 به مربوط هم آنچه ،است اسالم امبريپ شخص به مربوط گريد يها سوره از يبعض و وسفي و ص سوره مثل هم سوره
 وَ « مثل هم يبعض و است »راًأَجْ عََليْهِ أَسْئَلُكُمْ ال لْقُ« صورت به يبعض ،باشد هيآ هفت شش كه است اكرم امبريپ شخص

  .است هيخبر جمله و )104يوسف/( »لِلْعالَمينَ ذِكْرٌ إِالَّ هُوَ  إِنْ أَجْرٍ مِنْ عََليْهِ  تَسْئَلُُهمْ ما
 اكرم غمبريپ به مربوط كه ياتيآ اي گذشته ايانب به مربوط اتيآ به شوديم ميتقس گانهپانزده اتيآ نظر كي از نيبنابرا

 ميتقس اتيآ نيا ،گريد نظر از و گريد طرف از .است اسالم مكرم رسول به مربوط هم اتيآ از يمين باًيتقر .است
 ال« اي »أَجْراً عََليْهِ أَسْئَلُكُمْ ال« اندفرموده كه كنديم نقل را گذشتگان گفتار و رهيس كه است ياخبار كه ياتيآ به شوديم

 ال لْقُ« كن اعالم كه دهديم دستور كه است ياتيآ گريد گروه. است شعرا و هود سوره در عمدتًا كه »ماالً عََليْهِ أَسْئَلُكُمْ
 .»راًَأجْ َعلَيْهِ أَسْئَلُكُمْ
 از يفقه استنباط در كه ميكنيم عرض اتيآ نيا ليذ در را مطلب دوازده شود روشن نجايا در مسئله نكهيا يبرا

 مورد غيتبل برابر در اجرت اخذ جواز ينف يبرا توانديم اي است گرفته قرار تمسك مورد اتيآ نيا .است مؤثر اتيآ
 اي استدالل صحت يبررس يبرا نيبنابرا .كرد روشن را مطلب دوازده نيا ديبا اتيآ مفاد نييتع يبرا. رديبگ قرار تمسك
  . ميكن روشن و ميبكاو را هيآ پانزده بيقر نيا در بحث به مربوط يايزوا همه ديبا ،استدالل صحت عدم
 ،سال ده نيا حدود در ما .ميكنيم اعمال را همان هم نجايا ،ميدار اتيآ انيب در ما كه يريتفس سبك و يمش همان(
 نآ عمده بخش و ميكرد ريتفس ميدهيم انجام هم اآلن كه يروش با را اتيآ از يگروه اي هيآ تك ،هيآ صد دحدو ديشا
 .)مينيبيم را كار نوع آن هم نجايا .دهديم نشان را كار از يمدل شود جمع اگر كه است بوده يتيترب يفقه نگاه با هم

  مطلب اول
 هيخبر جمله هانيا از يبعض كه نظر نيا از .شونديم ميتقس طائفه و قسم دو بر اتيآ نيا كه است نيا مطلب نياول
 امر ،است يبعث و يانشائ جمله يعني ،است دوم طائفه شكل به كه ياتيآ .هستند يانشائ جمله اتيآ از يبعض و هستند
 نجايا كه است نيا هم آن رّسِ .است شتريب قوت يدارا مقدار كي هانيا به استدالل .»راًأَجْ َعلَيْهِ  أَسْئَلُُكمْ ال لْقُ« كه دارد
 نجايا در هم ما بحث و كنديم وجوب افاده امر و فرمان. خواهمينم اجر كن اعالم نكهيا به است جابيا و الزام و فرمان
 كه است جهت نيا از .ستين يالزام امر اي ردينگ مزد نكهيا در دارد وجود يالزام ايآ كه اتذبال و اوالً است يالزام حكم
 . است توجه مورد و نظر مطمح شتريب نجايا در دوم گروه

 بر دال ،علف و رهيس كي نقل مياگفته باشد اول طائفه كه هيخبر جمالت در كه تداش توجه ديبا اول نكته در البته
 يتيروا اي هيآ ، اگرستين الزام ديمف ،هيخبر جمله صورت به يفعل رهيس نقل كه است شده گفته اصول در .ستين وجوب
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 عام يمعنا به جواز و است عام يمعنا به جواز ديمف ،است داده انجام را كار نيا يمعصوم و يامام اي يامبريپ ديبگو
 داللت بر مبنا كه مياگفته بارها امافهميد،  نآ از شودينم را اباحه و جواز از شتريب يعني ،شوديم قيمصاد اخص بر حمل

 نكهيا اما ،است ترك جواز اباحه ،ترك طرف در و است فعل جواز اباحه ،فعل طرف در ،است اباحه همان ،يفعل رهيس
 ،كندينم افاده را اباحه از شيب فعل نقل نيبنابرا. ستين استفاده قابل رهيس از بالذات و اوالً است حرام اي تاس مكروه
 ديفيال هم نيا ،است نداده انجام را يكار معصوم كه هم ترك نقل .ديآينم دست به آن از الزام و وجوب كه طور همان
  .دارد نهيقر به ازين حرمت و كراهت اما ،الجواز من اكثر

 شش پنج كه )باشد شده گفته ديشا هم يةالترب فقه شده چاپ مجلدات در( مياگفته نكته چند فرزند تيترب مقدمه در
 به ،ترك طرف در و وجوب اي استحباب سمت به اباحه در را داللت توانديم ،باشد ييجا در اگر كه دارد وجود نهيقر

 حضرت نكهيا .دارد وجود يقرائن ديبگو يكس است ممكن اول طائفه خصوص در نجايا در. ببرد حرمت اي كراهت سمت
 حداقل كار نيا كنديم افاده كه است كالم به حافه يقرائن، »ماالً عَلَيْهِ أَسْئَُلكُمْ ال« اي »أَجْراً  عََليْهِ أَسْئَلُكُمْ ال« :فرمود
 .است نبوده زيجا و است بوده حرام كار نيا كه كنديم نيا بر داللت يقرائن مييبگو است ممكن بلكه ،است مكروه

. شوند متوجه را شما موضع گرانيد كه است نيا مقصود .است قل ،است اعالم ،است مأموربه خطاب نيا در آنچه
 يزيچ شما از من نكهيا به را گرانيد كه است نيا است مأموربه نچهآ. شوند متوجه گرانيد كه است نيا قل از مقصود

   . كن متوجه خواهمينم
 يبرا راه، است امر و هست »راًأَجْ عََليْهِ أَسْئَلُكُمْ ال لْقُ« بر مشتمل كه دوم طائفهدر  كه است نيا اول نكته يبند جمع
 ديبع اما كند كراهت و حرمت بر داللت تواندينم االصول يعل اول طائفه اما است آسان يليخ آن از وجوب استفاده

 كه دارد وجود خطاب اب همراه ارتكازات و موضوع و حكم مناسبات و است كار در يقرائن ميريبپذ نجايا در كه ستين
 .است دشوار يكم آن دنيرس حرمت حد به البته .كنديم كراهت ديمف را نآ ،الاقل

 نيا رامبيپ يوقت ،باشد انيب بدون تواندينم ديگويم عقل يعني ،دارد وجود انيب نآ ذات در كه ياگونه به رهيس نقل
 احراز رونيب از دياب ييجاها كي را بودن انيب مقام در ،است نبوده زيجا كار نآ كه گفت شودينم ،داديم انجام را كار
 .شوديم افاده حكم عقالً كه است ياگونه به مفاد و خطاب ذات اصالً ييجاها كي و ميكن
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 مطلب دوم
 متعلق امر ،قل به فرمان. كن اعالم كه است آمده نيا بر امر ،است قل امر متعلق دوم طائفه در كه است نيا دوم مطلب

 ميتقس نوع چند به موارد نيا. قل كه است آمده قرآن در بار 332 يعني ،است آمده قرآن در بار 332 ظاهراً ،قل به
  .شوديم ميتقس قسم سه دو به حداقل ،است آمده مورد 332 در كه قل به بعث و قل به امر يعني ،شوديم

 أَعُوذُ  قُلْ« ) و1ناس/( »النَّاسِ بِرَبِّ أَعُوذُ قُلْ« كه است آن امثال و استعاذه و دعا و يشخص امور هب مربوط قسم كي
 درخواست و استعاذه مثل ،است يفرد و ييدعا و يعباد فيتكال شتريب كه ليقب نيا از ييزهايچ و )1فلق/( »الْفَلَقِ بِرَبِّ
 است آمده قل كه يموارد از يجمع .دارد را آن امثال و شياين و دعا جنبه شتريب و »علماً يزدن رب قل« مثل ،يزيچ

  .دهد انجام را دعا تا است شده مأمور امبريپ و است دعا به مربوط
 گفتار يعني ،ديدار شما كه است يگفتار يهايژگيو انيب شتريب اما است گرانيد اب گفتار به مربوط هم دوم قسم
 قَوْالً  لَهُمْ فَقُلْ« .كنديم گفتار آن يهايژگيو انيب يمنته ،ييبگو گرانيد به يخواهيم كه ييزهايچ .است ياجتماع
 آن امثال و غيتبل و يعاجتما ارتباطات مقام در كه ييگفتارها .است گفتار آن يژگيو بر تمركز يعني )،28اسرا/( »مَيْسُوراً
  .باشد خاص يهايژگيو يدارا و باشد سوريم قول ،دارد وجود

 و است ناظر يغيتبل يهاتيفعال و ياجتماع روابط به هم يعني ،است لق مفاد به ناظر و ديآيم لق بر امر ،سوم قسم
 بحث ،ستين شياين و دعا بحث نجايا ».تَعْبُدُونَ مَا أَعْبُدُ لَا. الْكَفُِرونَ يَأَيهُّ�َا قُلْ« ديگويم. است تيعنا مورد هم آن مفاد
 كه دارد تيموضوع كالم در مفاد آن انيب و كنديم انيب را ياجتماع گفتار يمحتوا بلكه ،ستين مه ياجتماع گفتار شكل
  .»تَْعُبدُونَ مَا أَعْبُدُ لَا« كن اعالم مثالً

 ما وَ رَبِّي أَمْرِ مِنْ  الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ  عَنِ يَسْئَلُوَنكَ وَ« ،است يسؤال مقام در قل كه است ييجا در هم چهارم قسم
 . است جواب و الؤس بحث كه ).85اسراء/( »قَليالً إِالَّ الِْعْلمِ مِنَ أُوتيُتمْ
 كي اعالم كه سوم قسم خصوص به است ياجتماع روابط به مربوط قسم سه نيا اما داشت يشياين جنبه اول قسم

 گرانيد تا بگو را »راًأَجْ عَلَيْهِ أَسْئَلُكُمْ ال لْقُ« .است سوم سمق از طبعاً  نجايا. است غيتبل با مرتبط و غيتبل مقام در يمطلب
  .بدانند را مفاد نيا همه كن حيتصر و اعالم ،بفهمند
 گريد قسم سه اما ،است آن به مربوط اتيآ از يبعض كه است يشياين و يدرون قل كي اول قسم ،قسم چهار نيا از
 »راًأَجْ  َعلَيْهِ أَسْئَلُكُمْ ال لْقُ« كه هيآ شش پنج نيا. غيتبل مقام در خصوص به و است ياجتماع روابط در اقوال به مربوط
 ديشا .دارد ديتأك ياجتماع روابط بر آن مفاد و شكل كه است ييهاقل ليقب از يعني ،است سوم اي دوم ليقب از دارد
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 از و ستين اول نوع از كه است نيا مهم .بگو را نيا يعني »راً أَجْ َعلَيْهِ أَسَْئلُكُمْ ال لْقُ« باشد هم دوم قسم همان از رشتيب
 .است مدهآ اعالم يرو بر امر كه شد نيا جهينت ،شوديم جدا آن

 مطلب سوم
 يبعض گرچه .دارد مختلف يمعنا دو ،»راًأَجْ َعلَيْهِ  أَسْئَلُكُمْ ال« كه است آمده كه در آيه سؤال كه است نيا سوم مطلب

 يبرا استفهام همان الؤس استعمال كي .كرد يتلق معنا دو را هانيا شوديم ظاهراً يول گردديم بر معنا كي به كه اندگفته
 گريد هيف ملعمست و گريد مفهوم و است يامسئله از استفهام اي هست ةمعرف استدعاء مفردات ريتعب به .است معرفت
 دو نيا. كند تدرخواس را يزيچ يعني ءيالش طلب. السائل نفعي ما او مقامه قومي ما أو مال من است ءٍيش طلب ،سؤال
  .است سؤال يمعنا

 .شوديم يمتعد عن به بعد و رديگيم مفعول كي ياستفهام يمعنا به سؤال كه است نيا فرقش استعمال مقام در
 ياستفهام سؤال نيا .شوديم يمتعد دوم مفعول به عن با سؤال ماده نجايا كه است ياستفهام سؤال نيا ،كذا عن لتهسأ

 سأله ديگويم .ديايب عن ليقب از يجر حرف نكهيا بدون رديگيم مفعول دو يمتعد استعماالت در يطلب سؤال يول .است
 بر مفهوم كي به هانيا ايآ. هيتعد حرف بدون دارد مفعول دو ،ستين عن نجاآ .خواست عمر طول خدا از ،العمر طول

 البته ،است ءٍيش طلب يمعنا به سؤال يمعنا به نجايا در الؤس كه است روشن. است بحث محل گرددينم بر اي گردديم
 . است مقامه قومي ما او مال عن سؤال نجايا كه است شده گفته لغت كتب از يبعض در

 اي مال شود گفته ستين الزم ،رسانديم سائل شخص به ينفع كه است يزيچ از سؤال كه باشد نيا درست ديشا
 زيچ هر اي بخواهد مقام اي بخواهد مال يكس از نكهيا ند،هست هم عرض در هانيا كندينم يفرق ،مال يجا يزيچ
 به هيتعد و هست هم مفعول دو با و يگريد از استيء ش طلب هك است دوم يمعنا به نجايا در الؤس پس. يگريد

 .است ميتقس قابل جهت چند از دوم يمعنا به سؤال وقت نآ .ستين الزم هم يتعد حروف
 برساند سائل به ينفع آنچه ،است درست نآ همه و كندينم يفرق ،شوديم سؤال يگريد زيچ اي مال يگاه نكهيا يكي
 يلسان و يزبان سؤال يگاه سؤال گريد جهت از. باشد يگريد يزيچ هر اي باشد مال نكهيا از اعم شوديم سؤال متعلق
 زبان با يگاه ،است دو هر هم قرآن در .است مقال شكل به يگاه و است حال شكل به ،است يحال سؤال يگاه ،است
 يانهيقر نيا ».االرض و السموات يف من سئلهي« هم يگاه ،خواهديم يگريد از اي خواهديم خدا از را يزيچ انسان
 و يفقر ذات ،ممكن ذات مثالً ،دارد ينيتكو طلب و سؤال و استدعا كي مخلوق حال بلكه ستين يقول الؤس كه دارد
 مقام قومي ما اي يقول لسؤا يعني ،روديم اول قسم به ذهن ابتدائاً ،طلب يمعنا به الؤسدر  .است يربوب نظر از يسؤال
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 و حال سؤال بلكه ،ستين يزبان سؤال كه دارد يترقيعم قسم كي يول ،كتابت اي نآ امثال و اشاره مثل ،است القول
 ما وَ  السَّماواتِ  ِفي ما لِلَّهِ سَبَّحَ« مثل ،است نيا احتمالش كي ».االرضو  السموات يف من سئلهي« ،است ينيتكو سؤال
 وجود هم ينيتكو سؤال كي ،دارد وجود ينيتكو تيعبود همان طور كه )1صف/( »اْلحَكيمُ الْعَزيزُ هُوَ وَ  الَْأرْضِ فِي
 ،كنديم طلب خدا از ذاتشان ،است اهللا يال ربط و فقر نيع ذاتشان كه يموجودات هك تاس نيا ينيتكو سؤال .دارد

  .است يفقر ،است يطلب وجود وجودشان
 اكرم غمبريپ يعني. است القول مقام قومي كه يزيچ اي است يقول سؤال و است دوم يمعنا همان ،سؤال نجايا در البته
 ،شوديم شامل را هانيا .است مزد توقع و االنتظار عند كه كند عمل يجور كي يول ستين يقول سؤال اي كند سؤال
  .ستين محسوب نجايا ينيتكو الؤس يمنته

 كه است اعم هم طلب و است ءٍيش طلب يعني ،است دوم يمعنا نجايا در سؤال از مقصود كه شد نيا سوم نكته پس
 به. رديگيم قرار قول يجا يعرف صورت به كه يحال بلكه ينيتكو حال آن نه اما ،باشد حال به اي باشد مقال به طلب
 مطرح ينيتكو مباحث در كه ينيتكو حال نه است، يعرف و متعارف حال يا به مقال به اي ،مقامه قومي ما او مقال

   .است روشن هم نيا .شوديم
 سئلهي« شوديم گفته يوقت ،دارد وجود نجايا كه يمتعارف و دوم يمعنا به سؤال در .است شرط استعال ينه و امر در  

 ولُعُ  اي ونُدُ آن در كه دارد عام كاربرد كي ،دارد كاربرد دو ،كنديم درخواست يزيچ ،را يگريد هذا سئلي يعني ،»ئاًيش
 از ياداني است يمساو از يمساو اي است يدان از يعال كه يحال در كند درخواست يگريد از يكس شوديم ،ستين

 الؤس كه دارد خاص يمعنا كي اما ،كنديم طلب و خواهديم يگريد از را يزيچ كه است عام يمعنا نيا ،است يعال
 نيا .باشد آن در حقارت و ييگدا حالت و رديبگ نييپا را خودش انسان كه ييجا يعني ،است آمده يتكد يمعنا به

 عن سؤال كه است نيا هم كراهت از قنيمت قدر .دارد كراهت و است مدهآ اتيروا يبعض در كه است خاص يمعنا
 با همراه كه ييجا يحت گرانيد از سؤال و دارد اطالق اتيروا نآ ايآ .كند كوچك را خودش و كند ييگدا يعني الناس

 شود.را هم شامل مي كند ريتحق را خود نكهيا بدون ،بده انجام من يبرا را كار نيا كه كنديم يخواهش ،نباشد حقارت
  .شود يبررس ديبا ياجتماع روابط فقه در كه است بحث محل نيا

 دوم .است طلب بلكه ستين استفهام يمعنا به نجايا در سؤال نكهيا يكي ،شد عرض نكته چند سوم مطلب در پس
 نجايا در سؤال نكهيا هم سوم .است يعرف حال به اي قال به سؤال بلكه ستين ينيتكو سؤال نجايا در يطلب سؤال نكهيا
 و تمنا و خواهش شامل كه است عام يمعنا به بلكه ستين ييگدا و حقارت با همراه خاص يمعنا به سؤال ليقب آن از
 .شوديم هم يدان از يعال يحت
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  مطلب چهارم
 ديبگو يكس است ممكن .كند سؤال دينبا واقعاً نكهيا اي است مطلوب اعالم فقط ايآ كه است سؤال نيا چهارم مطلب

 است معلوم يول كافي است. خواهمينم اجر من كند اعالم كه نيهم ،است مطلوب اعالم خود كه است ييجاها از نجايا
 ديبگو خواهديم شارع قتيحق در ،كن اعالم شوديم گفته يوقت كه است نيا يعرف ظاهر .ستين درست نكته نيا كه

 نيا هياول حكم .دارد وجود گريد حكم و حكم نيب يامالزمه نجايا در ديآيم نظر به .ستين يدرست كار كردن سؤال
 و ثبوت مقام در نكهيا با است مالزم مطلب نيا ديگويم عرف اما ،ندارم درخواست شما از يزيچ كه كن اعالم كه است
 مالزم عرفاً  ،ندارم ياجر درخواست و خواهش شما از كن ماعال ديگويم يوقت .است روشن و كرد سؤال دينبا اثبات

 اعالم به يالزام امر ،هيآ بالمطابق مأموربه كه ميشو قائل ما نكهيا به بعديال لذا و باشد ديبان اجر درخواست كه است نيا
 هست نجايا در هم يالتزام مدلول و بالمالزمه حكم كي اما ،است يمطابق حكم كي نيا. خواهمينم كه بكن اعالم ،است
 .كند درخواست دينبا كه است نيا مالزم ندارم شما از يخواست در بگو نكهيا ،است الؤس حرمت كه

 نكهيا از است ييكنا انيب ،»راً أَجْ عَلَيْهِ أَسْئَلُكُمْ ال لْقُ« ديبگو يكس كه دارد وجود نجايا هم يگريد احتمال البته
 تيموضوع اعالم و است اعالم همان هيآ يمطابق مدلول .مييگوينم را نيا ما حاال يول است حرام كردن درخواست

 مالزم نيا كه ديگويم يلب وقرائن اتمالزم يول است نرفته ينه اي امر آن يرو ميمستق ،است قل متعلق ،أَسْئَلُُكمْ ال .دارد
 كه »تَعْبُدُونَ مَا أَعُْبدُ لَا. الْكَفِرُونَ يَأَيهُّ�َا قُلْ« مثل ،است درخواست حرمت با مالزم ظاهراً اعالم وجوب يعني ،است آن با
 ،كن اعالم شما را نيا و است مكروه اي است زيجا عبادت مييبگو كه ستين درست اصالً .كنمينم عبادت من وگب

 ظهور. دهمينم انجام را حيصح نا كار و خالف آن من كه كنديم مأمور نيا و است يمحرم امر كه است نيا ظاهرش
 .شوديم استفاده آن از كه است يابالمالزمه حرمت و خطاب يمطابق وجوب نيب مالزمه نيا

 كي .ندارد أَسْئَلُُكمْ ال با يامالزمه نجايا در قل كه دارد وجود احتمال كي كه است نيا چهارم نكته يبند جمع
 نيب كه است نيا هم سوم احتمال .است بد كار نيا كه است نيا از هيكنا ،»راًأَجْ  عََليْهِ َأسْئَلُكُمْ  ال لْقُ« كه است نيا احتمال
 .ستين ديبع احتمال نيا كه هست مالزمه نآ حرمت و اعالم
 .نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


