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 ميالرح الرحمن اهللا بسم

 ديني يهاتيفعالتنبيه هفتم: اخذ اجرت بر افتاء و 

 نگاهي به مطالب پيشين
 اقامه ينيد يهاتيفعال و نيد غيتبل قبال در مزد افتيدر و اجر افتيدر عدم بر شوديم كه يليدل نياول ميكرد عرض

 ياله امبرانيپ كه هست مطلب نيا يحاو و است شده وارد ميكر قرآن در اءيانب با ارتباط در كه است ياتيآ مجموعه كرد
 بود اسالم امبريپ به خطاب كه بود هاآن دوم گروه آيات، عمده البته .اندنداشته رسالتشان و غيتبل قبال در مزد درخواست

 عرض شود روشن اتيآ داللت حدود نكهيا يبرا .ندارم خواست در يمزد كه كن اظهار و كن اعالم كه بود شده امر و
 چهار يهابحث .بود يمهم امر كه ميديرس چهارم مطلب و جهت به. ميكن رحطم اتيآ در ديبا را بحث از يجهات ميكرد
 .دارد ارتباط هيآ به استدالل تيفيك با كه است يمباحث نيترمهم كرد خواهم عرض كه بيترت به شش و پنج

  مطلب چهارم
 مالزم حتماً ،سؤال عدم اعالم به امر .است يواقع مطلب كي به امر طبعاً ،سؤال عدم به امر كه بود نيا چهارم مطلب

 درخواست من يكن اعالم ديبا نكهيا به را امبريپ خداوند يوقت .است روشن نجايا تا .شودن محقق يسؤال كه است نيا با
 اجر سؤال نكهيا با دارد مالزمه ايآ اما. ستين عمل و واقع متن در هم مزد خواست در حتماً  ،كنديم مأمور ندارم مزد
 وجود احتمال سه ميكنيم عرض يگريد انيب هب حاال و ميگفت روزيد كه طور همان نجايا. مالزمه ندارد اي است حرام
  .دارد

 در يعني ،دارد مالزمه مسألت عدم واقع با حتماً مسألت و درخواست عدم اعالم وجوباحتمال اول اين است كه 
اجر  هم واقع در پس ،خواهمينماجر  كه كن اعالم كه شوديم مأمور يوقت ،بود نخواهد يسؤال و يمسئلت حتماً خارج

 است مهم اعالم ديايب يكس ذهن به است ممكن نكهيا يبرا ،است روشن مالزمه نيا .شودينم انجام كار نيا و خواهدينم
 نيا واقع در حتماً پس ،شد اعالم به مأمور يوقت رايز ستين درست مطلب نيا .ستين مهم نكند اي كند الؤس نكهيا يول

 واقع در كه سؤال عدم و سؤال عدم اعالم وجوب ايآ كه است نيا چهارم مقدمه نيا در مهم نكته اما .بود نخواهد سؤال
  .دارد وجود احتمال سه نجايا. هستند مالزم يگريد حكم با هانيا ،هست
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 كن اعالم نكهيا به شوديم مأمور ديتأك با اسالم يگرام امبريپ نكهيا .باشد حرمت با مالزم كه است نيا احتمال كي
 كي و است دعوت به مضر سؤال امر كه است نيا با مناسب ديتأك نيا ،كندينم سؤال هم واقع در و كنمينم سؤال من كه
 سلف اءيانب به مربوط كه ياتيآ مهيضم به هيآ چند در مسئله اعالم به ديتأك .است محرم و است دعوت به مخل امر

 بوده غيتبل به مضر و مخل امر ،ندهند انجام شونديم مأمور كه آنچه نكهيا با است مالزم داتيتأك نيا مجموعه ،هست
 ديتأك با اتيآ كه آنچه شوديم معلوم .خواهمينم مزد كه يكن اعالم يهست مأمور ديگويم كه است ليدل نيا به ،است

 در اول احتمال شود رفتهيپذ انيب نيا اگر ،است انيب كي نيا .است غيتبل از مانع و مخل و مضر يامر ،نديفرمايم انيب
 به مخل و مضر و مانع عنوان به سؤال حرمت و الؤس عدم اعالم به امر نيب دارد وجود مالزمه كه شوديم ثابت نجايا

 در مضر و مخل و مانع عنوان به كار نيا .كند سؤال دينبا كه است نيا با مالزم سؤال عدم اعالم وجوب .غيتبل ياثرگذار
 .است حرام غيتبل ياثرگذار

 مزاحمت و تيمانع ينوع سؤال امر چون ،كنديم كراهت و تيمرجوح ينوع داللت مييبگو كه است نيا دوم احتمال
 كه شوديم مورأم غمبريپ لذا و ديايب نييپا غيتبل كار سطح نكهيا در دارد اثر ينوع بلكه مطلق تيمانع و مزاحمت نه دارد
 . خواهمينم اجر كن اعالم

 اندداشته كه يبلند گاهيجا خاطر به اءيانب رهيس كه است بوده يطور اكرم غمبريپ عمل كه است نيا هم سوم احتمال
 رهيس چون ،است راجح نرفتن يعني ،است بهتر ردينگ يكس يول ستين هم مكروه يحت ،بودند بنديپا را مستحسن امر نيا
 اعالم كه است شده مورأم حضرت نجايا .نكنند سؤال و نكنند درخواست كه است بوده راجح امر نيا به عمل در ايانب
 سؤال به نسبت يهيزنت اي يميتحر حكم اي بامالزمه چيه امر نيا )كه گفتنديم را نيهم روزيد دوستان از يكي( .كن

 كه كنديم نيا بر داللت حداكثر .است بوده هم يخوب يليخ كار البته و انددادهيم انجام كه است بوده يارهيس بلكه ،ندارد
 عدم اعالم وجوب حكم نيب اي مالزمه پس .دهد انجام يمجان را كار و نكند سؤال آدم است راجح ،است مستحب امر

 . است سؤال عدم استحباب و امر نيا نيب اي ،است سؤال نيا كراهت و هيتنز و حكم نيب اي ،سؤال ميتحر و هست سؤال
 ،ميگفتيم روزيد كه طور همان ذهنمان به يول ،ميكن يداور ميتوانينم قاطع ضرس با نكهيا رغم به همچنان ما
 اجر كه بكنند اعالم نكهيا به شونديم موظف مالاس يگرام امبريپ نكهيا و اعالم وجوب كه ديآيم يقو اول احتمال

 ميكنيم فكر و است ما استظهار نيا البته .باشد داشته حضرت يبرا امر نيا حرمت با مالزمه كه ستين ديبع ،خواهمينم
 كه هست هم واجب ديبگو بعد و برو ديبگو يكس به خطاب دارد وجود مالزمه نيا شود دقت قصه اطراف همه اگر عرفاً
 خواستن مزد در كه شوديم معلوم ،كنمينم درخواست ،خواهمينم مزد من كه يكن اعالم است الزم و واجب. يكن اعالم
 كي اجر مسألت كه است نيا دهنده نشان نيا. خواهمينم نكهيا به است شده الزام اكرم غمبريپ كه دارد وجود ياشكال
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 نيا. ندهد انجام را كار نيا كه شوديم مأمور حضرت كه است رو نيا از ،است نيد غيتبل و رسالت امر شرفتيپ در مانع
 و اثبات در يديكل نقش ششم و پنجم و چهارم مطالب ،بحث جهات نيا انيم در كردم عرض و بود چهارم مقدمه

 .دارند استدالل

 مطلب پنجم
 حرمت و سؤال عدم اعالم وجوب نيب ميكرد عرض چهارم تجه در كه يامالزمه بر عالوه كه است نيا پنجم جهت

 اخذ حرمت و فاًيتكل سؤال حرمت نيب مييگويم مپنج بند در .شود اثبات نجايا ديبا هم يگريد مالزمه كي ،سؤال
 كه ليتحل .است يگريد زيچ يخارج اخذ و گرفتن و است يزيچ درخواست و سؤال چون ،دارد وجود مالزمه فاًيتكل
  .است احتمال دو هم نجايا .رديگيم بعد و كنديم درخواست .است منفك و مستقل ميكن

 اخذ حرمت به را ما ايآ فاًيتكل سؤال حرمت كه است نيا سؤال واقع در ،ستين مالزمه ديبگو يكس است ممكن
 هم دوم مالزمه كه شود روشن ميكن دقت است ممكن و ندارد مالزمه مييبگو است ممكن نجايا .كنديم رهنمون فاًيتكل
 كه است نيا شيمعنا نكن سؤال ،نكن سؤال شما مييبگو يكس به اگر ،اندوستهيپ هم به احكام واررهيزنج .هست نجايا

  .هست نجايا احتمال دو پس ،يريبگ هم دينبا
 با مالزم و مساوق ،الؤس حرمت كه ميده حيترج را دوم احتمال است ممكن ابتدا در گرچه احتمال دو نيا در البته
 يكس است ممكن اما ،يريبگ هم دينبا يعني ،نكن مطالبه و درخواست و نخواه ديگويم نكهيا يعني ،است اخذ حرمت
 است بد الؤس نفس ديبگو است ممكن ،ريخ ،دارد مالزمه ايآ ،نكن يتكد گفت ييجا در موال اگر ديبگو و كند اشكال

 .است كيتفك قابل هم از مطلب دو نيا .ندارد اشكال ،كند افتيدر يزيچ اگر ،كرد سؤال اگر يول
 نيا قصه اصل .ندارد تيموضوع الؤس مييبگو است ممكن يعني ،ستين طور نيا موجود قرائن با ديآيم نظر به يول
 ديبع دقت يكم با و قرائن مجموعه با لذا و دارد يمطلوب نا آثار گرفتن خود چون ،ردينگ مزد امر نيا قبال در كه است

 ،ندارد يتيموضوع هو هو بما سؤال ،نكن الؤس ديگويم نكهيا مييبگو و ميريبپذ پنجم امر در را مالزمه نيدوم ستين
 را دوم رهيزنج نيا كه ستين ديبع پس .ديرينگ نيد ميتعل و غيتبل و رسالت مقابل در يزيچ كه است نيا يمعنا به بلكه
 .ميريبپذ هم

 دمعتق تالزم نيا به و شد قائل توانيم هم اجرت اخذ تحرم به ،است حرام كردن سؤال ديگويم كه ييآنجا پس
 نيا به يگاه سؤال نيا. يدهينم انجام يكار مزد برابر در كه يكن اعالم به نحوي ديبا كه است نيا هيآ ظاهر. شد

 يول ندارد يقبل توافق به اختصاص سؤال .كنديم توافق قبل از هم يگاه و ديبده مزد من به ديگويم كه است صورت
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 بند در نيبنابرا. ستين سؤال حداقل اي ستين اجر شود گفته است ممكن باشد هيهد كه ييجا. است سؤال باالخره
 سؤال يوقت .اخذ مطلق نه است سؤال اساس بر اخذ واقع در كه گريد مالزمه پنجم بند در ،ميگفت مالزمه كي چهارم
 .فاً يتكل است حرام هم اخذ شد حرام

 مطلب ششم
 را ما چهارم بند در يفيتكل اعالم وجوب. وضعاً است اخذ حرمت و فاًيتكل است اخذ مترح نيب مالزمه ششم بند

 ديگويم ششم بند. كرد منقل يفيتكل اخذ حرمت به را ما يفيتكل سؤال حرمت .كرد منتقل سؤال حرمت به منجپ بند در
 . شود باطل معامله تا شودينم او مال يعني ،است حرام مال در تصرف نكهيا با است مالزم ،اخذ يفيتكل حرمت
 كه است نيا ديآيم دست به قبل بند دو از آنچه حداكثر نكهيا يبرا ،دارد اشكال ما امروز اصول با مطابق ششم بند
 االصوليعل معامالت در ينه اما است مدهآ اخذ يرو آن از بعد هم حرمت كي و است آمده سؤال يرو بر حرمت
 و است معامله در ينهدر اينجا از قبيل  و ستين فساد موجب عبادات خالف بر معامالت در ينه .ستين فساد موجب
 كه يفيتكل حرمت صرف به ديشا و خواهديم يليدل شودينم او ملك وضعاً مزد مييبگو نكهيا. ستين فساد موجب

 در .شودينم او ملك و تاس حرام هم مال آن در تصرف مييبگو و كرد استخراج را بطالن نشود ميكرد استفاده الزمهمبال
 يعقد نكهيا اي شودينم نباشد تيرضا اگر و دهديم او به تيرضا با هم او و بدهد او به است يراض طرف كه ييجا

 اما است شده مرتكب حرام كار ،كنديم افتيدر را مزد و ندارد مشكل عقود طيشرا ريسا و يعقد صولا با كه اندهخواند
 نجايا نكهيا مگر ستين فساد موجب معامالت در ينه چون ،دارد وجود ديترد يكم نيا در است باطل هم تصرف نكهيا

 يول ،نكن تصرف آن در اصالً يعني ،باشد رامح كردن درخواست يوقت كه دارد نيا در ظهور ديبگو خاص طور به يكس
  .ستين محكم يليخ استدالل نيا

 حرمت با مالزم اعالم وجوب مييگويم .ميكرد درست رهيزنج كي شش و پنج و چهار بند در ديكرد مالحظه پس
 اخذ حرمت شوديم گفته ششم بند در .است اخذ حرمت با مالزم سؤال حرمت شد گفته پنجم بند در .است سؤال
 رهيزنج نيا از حلقه دو كه است يارهيزنج نيا. تصرف جواز عدم و بطالن و وضعاً است تصرف حرمت با مالزم يفيتكل
 واضح ما يبرا يليخ آن خرآ رهيزنج و ششم بند تيتمام اما ،باشد تمام ميدانينم ديبع پنجم و چهارم يبندها در را
 مييبگو كه بعديال و اءيانب مورد در مييبگو ميتوانيم ،مييايب جلو نجايا تا اگر كه است مسئله نيا از هم نيا .ستين

 .است يمحرم امر غيتبل برابر در اجر اخذ و اجر سؤال ،نيمعصوم
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  مطلب هفتم
 همان يعني ،هست هم ما يلغو تبادرات در و است آمده لغت در كه طور آن راج .است اجر به اشاره هم هفتم بحث

 شواهد هم شيكماب ،كرد استخراج شوديم تارتكازا از .دارد اصطالح دو اجر يمنته شوديم داده كه يپاداش و جزاء
 از اعم ،پاداش آن يعني اجر عام يمعنا .دارد خاص يمعنا كي و دارد عام يمعنا كي ،دارد معنا دو اجر كه دارد يلغو
 كه است اجرت و كراه همان كه دارد هم يدوم و خاص يمعنا كي .نباشد اي باشد يسؤال ،نباشد اي اشدب يتوافق نكهيا

 نباشد آن اگر اال و است يانامه توافق و عقد وقوع بر متوقف مييگويم كه اجرت. مييگويم اجرت يفقه مصطلحات در
 صدق خاص يمعنا به اجر تا باشد كار در يتوافق و جعاله و اجاره كي كه است يينجاآ در اجر .است هيهد نوع كي

 . الخاص و العام انيمعن له اجر سپ .كند
 است رفته كار به عام يمعنا به اجر معموالً قرآن اتيآ در .دارد عام يمعنا همان اجر كه است نيا ظاهر نجايا در

 و عقد به اختصاص باشد عام يمعنا اگر .خواهمينم يپاداش يعني »أَجْراً عََلْيهِ أَسْئَلُُكمْ ال« .است طور نيهم هم نجايا
 يمعنا هب اجر نيا. ديبده قدر نيا هم شما و ميگويم را ينيد و يداعتقا مسائل شب ده من ديبگو مثالًكه  ندارد معامله
 او ،دهند يپاداش و بدهند ياهيهد يطور نيهم و نباشد هم طور نيا اگر ميگرفت عام يمعنا به يوقت يول ،است خاص

 و كنمينم درخواست من دكر سؤال حضرت از كه بود قرآن ميتعل باب در چهارم تيروا در كه طور همان ،رديبگ هم
 ديگويم ،داديم هيهد تو به يكردينم را كار نيا تو اگر كه است طور نيا ايآ كه فرمودند هم امام ،دهديم هيهد خودش

 اعم عام يمعنا به اجر و فرمودند نجايا امام كه است عام يمعنا به اجر همان نيا .است اجر نيهم ديفرمايم امام ،نه
  .است عام يمعنا به نجايا در اجر پس .نباشد اي باشد هانيا و شود توافق نكهيا از است
 ،دارد اشكال هم افتيدر ميگفت و »أَجْراً عََلْيهِ أَسْئَلُُكمْ ال« كه است درست نكهيا نآ و است نجايا در يانكته كي اما
 ستين ديبع ديق نيا .باشد درخواست نوع كي يمبنا بر كه ياجر كه است نيا ديق نآ و بخورد ديق كي ستين ديبعولي 
 غالب در ولو كنديم مطرح و دارد يتوقع و انتظار كي او يعني ،باشد درخواست يمبنا بر كه ياجر .شود استفاده هيآ از

 واقعاً  او نكهيا بدون بدهند او به يزيچ يطور نيهم نكهيا اال و »أَجْراً عَلَيْهِ أَسْئَلُكُمْ الل ق« ديگويم ونچ ،ستين عقد
  .نباشد هيآ مشمول ديشا گريد نيا ،كندينم يفرق چيه نداند او به هم اگر به طوري كه بخواهد
 ،شد داده هفتم بند در كه يحاتيتوض به توجه با هيآ در گفت شوديم وقت نآ ،ميريبگ نظر در را رياخ نكته نيا اگر

 كه اجرت همان يعني نجايا در اجر مييبگو كه است نيا اول احتمال .دارد وجود احتمال سه اجر در گفت توانيم
 نجايا در اجر مييبگو ،ميريبگ عام كامالً كه است نيا دوم احتمال .است ظاهر خالف احتمال نيا كه است عقد بر متوقف
 معامله بر متوقف جانيا اجر كه است نيا ستين ديبع كه سوم احتمال. شوديم داده يشكل هر به كه است يزيچ آن مطلق



 3436 : ماره                                                                                                                          

 
 

7

 اما ،باشد يدرخواست با اي باشد معامله با نكهيا از است اعم كه است ياجر مقصود يول رديگيم هم را معامله ريغ ،ستين
 به اصالً مثالً ،باشد نيا از منصرف هيآ شايد يانتظار و توقع و درخواست چيه بدون است محض هيهد اجر كه ييجا

 او به يزيچ كار آخر يول ،خواهمينم يزيچ چيه من ديگويم و ديگويم آن خالف بر يحت ،آوردينم يزيچ چيه زبان
  .شودينم ناراحت ندهند او به هم اگر ،خواهمينم يزيچ كه است كرده اعالم كه يحال در دهنديم

 مالزمه نيا كه ميكنيم عرض .است اجاره و عقد با مناسب ،است مدهآ هيآ در سؤال نكهيا ديبگو يكس است ممكن
 را يمعاطات چه و يلفظ و يانشائ چه ،عقد سؤال لذا ،است يطور نيهم يگاه و است بالعقد يگاه خواستن .ندارد وجود
 .ديبده من به يزيچ ديگويم يول ندارد عقد انشاء قصد كه ييآنجا ،رديگيم هم را هانيا از ريغ يول ،شوديم شامل

 و ديگوينم كه يينجاآ اما ،است هيآ لوممش هم نيا. ديبده ياهيهد و كمك كي هم شما ،كردم را كار نيا من ديگويم
 .است منصرف آن از هيآ و است خارج هيآ از ظاهراً ،دهنديم او به يزيچ و خواهدينم

  مطلب هشتم
 كه است نوح حضرت قول از اتيآ از يكي در گرچه .ندارد مال به اختصاص نجايا در اجر كه است نيا هشتم مطلب

 عيب كتاب و فقه در كه ييمعنا به مال از است اعم و مطلق اجر و است اجر اتيآ يباق در لكن ،»ماالً عََلْيهِ أَسْئَلُكُمْ ال«
 هم امبريپ مورد در .شوديم شامل را هانيا همه ،ميتكر و يتعارف و احترام و تيموقع و مقام از مال ريغ اي است مطرح
 .ميدهيم تو به را العرب ةريجز ييآقا يخواهيم مقام اگر ،ميدهيم تو به زيچ همه يخواهيم مال اگر گفتند كه هست

  نهممطلب 
 ،ميريبپذ را هانيا اگر نجايا تا كه است نيا ،دارد يديكل نقش شش و پنج و چهار مباحث مانند كه هم بحث نينهم
 او يغيتبل رهيس و مسلك كه بفهمند گرانيد نكهيا و اعالم وجوب يكي .هست حكم سه دو اكرم امبريپ يبرا شد معلوم

 كه بود نيا مه سوم حكم .كند سؤال يكس دينبا .است حرام سؤال خود كه بود نيا هم دوم حكم .ستين مزد درخواست
 ،است نكرده هم سؤال اصالً و است محض هيهد كه آنچه حاال .رديبگ دينبا است سؤال بر يمبن اجر عنوان به كه يمال
 يبرا حكم سه نيا .است هيآ از منصرف يول رديبگ توانديم هم را آن اجر كلمه هرچند ،ردينگ را او ديشا هيآ ميگفت
 نيا هيآ ظاهر كه طور همان ،است غمبريپ مربوط به حكم سه نيا ايآ كه است نيا سؤال نهم جهت در .هست اكرم غمبريپ

 .شودينم اي شوديم هم گرانيد حال شامل ايآ كه است نيا سؤال .است اكرم غمبريپ هيآ يمطابق مدلول قطعاً  و است
  .شوديم چه مينيبب ديبا نجايا



 3436 : ماره                                                                                                                          

 
 

8

 بالمطابقه كه يفيتكل حكم سه نيا و است فرمان مصداق اكرم غمبريپ .است روشن هيآ يمطابق مدلول و هيآ قنيمت قدر
 هم تا دو و است يمطابق يكي كه هيآ خاص مدلول لحاظ به ،ندارد اكرم غمبريپ به اختصاص ،شد استفاده بالمالزمه اي

  .شودينم اي شوديم گرانيد شامل ايآ. است اكرم غمبريپ آن مخاطب يول ،است يالتزام
 اعالم هم هاآن كه ميدار اتيآ ريسا در نكهيا به توجه با اءيانب به نسبت نيا شمول كه است نيا مسئله نيا جواب

 هم نيطاهر ائمه به نسبت .دارد اءيانب به يسرت و شوديم مناط حيتنق حكم كه است نيا ظاهرش .ستين ديبع ،كردنديم
 قبول قابل شد گفته كه يبيترت نيهم با يتسر دو نيا .كنديم يتسر و شوديم مناط حيتنق مييبگو يراحت به است ممكن
 ،چطور هانيا ،نيمبلغ و نيد يعلما .است معصوم ريغ و امبريپ ريغ به يتسر در الؤالس إنما .است يعرف و است

  .شودينم اي داد يتسر هاآن به شوديم
 ،است مناط حيتنق همان وجه كي .دارد وجود وجه دو نيمبلغ به اءيانب و نيمعصوم ريغ به حكم ميتعم و يتسر يبرا
 منتقل گرانيد به نيد معارف نكهيا جز نبود يخاص جهت خاطر به ،كند اعالم طور نيا شد امر غمبريپ نكهيا مييبگو
 ،كرد اعتماد يليخ نتوان ديشا وجه نيا به .است متصور هم گرانيد در نيا و شونديم نيد به دعوا گرانيد و شوديم
 عالمان نكهيا و است ياژهيو شأن ،نيد ابالغ و نيد كي يزير هيپا و يامبريپ شأن ديبگو يكس است ممكن نكهيا يبرا
 يامبريپ نكهيا .دارد فرق يليخ آن با ،كنند منتقل گرانيد به را معارف و كنند يتيفعال هانآ دامتدا در كه نديايب يمبلغان و
 انيبن )،بود اكرم غمبريپ به هم يخطاب الزامات نكهيا مخصوصاً( نيد گذاشتن انيبن ،كند يزير هيپا را ينيد خواهديم كه

 سؤال حرمت ،اعالم وجوب گانهسه فيتكال منشأ ديشا نيا ،است اكرم غمبريپ ژهيو كه يطيشرا آن اب خاتم نيد گذاشتن
 هيپا چون ينيد و يقرآن معارف ابالغ و انذار .شد معامله وارد نيد يزير هيپا اصل در دينبا. است اجر اخذ حرمت و
 آن، تيتثب يبرا و شود معامله كه است نيا از اجل هانيا .شد معامله وارد نجايا در شودينم ،است اساس يزير

 .شوديم انيب كشنبهي انشاهللا كه دارد هم يدوم وجه .بود اول وجه نيا .دارد ضرورت امبريپ يآزادگ و يوارستگ
 .        نيالطاهر آله و محمد يعل اهللا يصل و


