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 ميالرح الرمحن اهلل بسم

 اخذ اجرت در تعليم و تبليغ معارف دينی

 نگاهی به مطالب پيشني
 استدالل تيروا ستيب و ٩٠انعام/ »اً َأْجر  َعَلْيهِ  َأْسئَـُلُكمْ  ال« ياتآ به هاآن غيتبل و ینيد معارف ميتعل در اجرت اخذ جواز در
 نيمضام آن هيشب است، يیجا در» الّدنيا بالّدين طلب« ريتعب هم البالغهج در .شد مالحظه تيروا پانزده حدود ،اتيروا از .ميکرد
 و نبود تام اتيآ نکهيا ولو ،جواز عدم هایاستدالل خبشدر  .بود مسئله آن در ما هایاستدالل نيا. باشد هم گريد یجاها در ديشا
 آن داللت حد .شدیم دايپ صدور به نانياطم کي اجملموع ثيح من اما ،نبود ،باشد آن صدور به نانياطم که یتيروا هم اتيوار  از
 بود محران بن ةمحز  تيروا ،ادله نيا مقابل نقطه در .شدیاستفاده من آن از تيمرجوح و کراهت از شيب و بود کراهت قنيمت قدر هم
 نظر از و ميکرد یبررس را محران بن ةمحز  تيروا اما ،شود گريد یمعنا بر محل اتيروا مهه که کرد استدالل شدیم ،بود تام اگر که
 کند یري تفس را یمتعدد اخبار وانستتیمن تيروا ،نيبنابرا ،داشت وجود آن در اشکال دو یکي هم داللت نظر از ،بود فيضع سند
 .شوند منصرف حبث مشول از که

 را هاآن مجع چون و دارد وجود نانياطم اخبار صدور به هيف حنن ما در که است نيا ،شد استفاده ادله یبررس از که آنچه نيبنابرا
 در گذشته جلسات حبث حاصل مطالب نيا .ستين یز يچ کراهت از شيب هم قنيمت قدر .شود اکتفا قنيمت قدر به ديبا ،مير يپذمی
  .ستين ديبع هست داً يشد که یکراهت اما کرد حرمت به حکم شودیمن که شودیم نيا جهينت .شد موضوع نيا

 مسئلهاستدراک در 
نفر  هيآ به یگاه اتيآ در که است نيا استدراک .ميرو یم مسئله ليذ هاتيتنب به آن از بعد و ميباش داشته نجايا یاستدراک کي

 لِيَـْنِفُروا اْلُمْؤِمُنونَ  كانَ  ما وَ « :ديفرمایم نفر هيآ .کنندیم نفر هيآ به استدالل یگاه ،حرمت به نيقائل و نيمانع. کنندیم استدالل
ُهمْ  ِفْرَقةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  نـََفرَ  ال فَـَلوْ  َكافَّةً   نيا بر. )١٢٢(توبه/ »نَحيَْذُرو  َلَعلَُّهمْ  ِإلَْيِهمْ  رََجُعوا ِإذا قَـْوَمُهمْ  لِيُـْنِذُروا وَ  الدِّينِ  ِيف  لَِيتَـَفقَُّهوا طائَِفةٌ  ِمنـْ

  .گرفت مزد ،شودیمن کرد که الزام و کندیم را الزام انذار هيآ که است شده استدالل هيآ
 و الزم کار نيا که ديگو یم هيآ .کندیم درست رامسئله  یِ صغرا فقط استدالل نيا .ستين هيآ به یخاص استدالل ،استدالل نيا
 نيا پس .شودیم متام استدالل ،گرفت مزد آن بر شودیمن را یواجب امر هر که باشد قائل یکرب  به یکس اگر بعد ،است واجب

 هم یکرب  و است واجب عمل نيا ديگو یم هيآ .گرفت مزد شودیمن واجبات بر که است نيا فرض چون ستين یاژهيو  استدالل
 را ما حبث که ستين یاستدالل ،استدالل نيا. گرفت ارشاد و غيتبل و انذار بر مزد شودیمن پس ،است حرام واجبات بر مزد ديگو یم
 وقت آن ،است متام یتوصل یحت واجبات بر اجرت اخذ باشد قائل یکس اگر گريد عبارت به .کند متام اتيکرب  از نظر قطع با

 گفتیم ،است مستحب اي است واجب که نداشت حبث نيا به یکار  اتيروا یول ،است ديمف مسئله یصغر  یبرا ،هيآ به استدالل
 .رديبپذ را یکرب  یکس نکهيا مگر ،ندارد یوجه هيآ به استدالل لذا و ؛کرد طلب نيد با را ايدن شودیمن
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 تنبيهات اخذ اجرت بر تعليم و تبليغ معارف دينی 
 است حبث نيا ليذ در و تنبيه نکتهچند  بود اول قول که حرمت نه بود دوم قول که ميديرس ديشد کراهت جهينت به نکهيا از بعد

 .ميکنیم اشاره آن به که

 تنبيه اول
 است الزم و واجب نيد معارف ميتعل اي غيتبل که دارد یموارد به اختصاص ايآ ،اتيروا از مستفاد حکم اين است که اول مطلب

 قول به قائل که یکسان چه( شودیم مطرح سؤال نيا ،حبث امتام از بعد واقع در شود؟یم شامل هم دارد استحباب که را یموارد اي
 مزد اخذ جواز عدم که )است سؤال است خمتار قول که هستند کراهت و دوم قول به قائل که یکسان چه و هستند حرمت و اول
  ؟شودیم هم مستحبات شامل نکهيا اي دارد وجود الزام ميتعل و ارشاد در که است يیجا به مربوط فقط ايآ ،کراهت با ميحتر  حنو به

 صورت وجوب تعليم و تبليغ معارف دينی -١
 در ميتعل و احکام غيتبل ،است شده گفته ةيالرتب فقه مباحث در که طور مهان که داد را حيتوض نيا ديبا الؤ س به پاسخ از قبل

 یکس اگر .کرد غيتبل و داد داي را آن ديبا صورت نيا در ،باشد یالزام و به مبتال حکم و دهيعق ،آن طرف که است واجب يیجا
 الزم که شودیم گفته نجايا در است یالزام هم حکم آن و اوست یابتال مورد که است یاهل معارف و احکام از یکي به ازمندين

 مبتال اي نباشد یالزام که يیجا اما ،شودیم واجب ارشاد و ميتعل و غيتبل ی،الزام به مبتال احکام موارد در پس ،داد ميتعل را او است
 ثيح از موارد تفاوت نيا .است یاستحباب ،کند آشنا نيد قيحقا و معارف با را مردم و دهد ميتعل و کند غيتبل نکهيا ،نباشد به

 موارد اي است یالزام موارد خمصوص حکم نيا ايآ که است مطرح السؤ  نيا نجايا در. استحباب است با غيتبل و ارشاد وجوب
 ؟شودیم شامل هم را یاستحباب

 تقرير تنبيه اول -٢
 خارج ما حبث از محران بن ةمحز  تيروا متام ديبگو  مثالً  ،کند خارج حبث گردونه از را اتيروا و نکند متسک اتيروا به یکس اگر
 یبعض .است متفاوت نجايا در انظار و قواعد. کند رجوع قواعد به ديبا وقت آن و شودیم یخال يیروا ادله از او دست ،است

 کدام چيه که نديگو یم هم یبعض ،است حرام مستحب و واجب بر اجرت نديگو یم یبعض ،است حرام واجبات بر اجرت نديگو یم
 از را اتيروا که یصورت در. گفت  ديبا را مهان هم نجايا ه شد،رفتيپذ آجنا چه هر ،بود قبل حبث در که ینظر  طبق .ستين حرام

 ندارد یمشکل اجرت اخذ مستحبات در یاول قيطر  به و یتوصل واجبات در ميگفت قبالً  ما لبته(ا. شودیم املبنایعل ،ميبرب  ونري ب گردونه
 اتيروا به ميخواست اگر اما ،ميبرب  ونري ب حبث از را اتيروا که است ینظر  بر بنا حبث، نيا. )شودیم مشکل بدون قاعده طبق پس

 اتيروا داللت ميشو  قائل چه است حرمت بر اتيروا داللت که ميشو  قائل چه ،ميرفتيپذ را اتيروا جمموع در هم ما که ميکن مراجعه
اْحلَُسْنيُ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َعاِمٍر َعْن ُمَعلَّى ْبِن ُحمَمٍَّد َعِن احلََْسِن ْبِن َعِليٍّ اْلَوشَّاِء « :ديفرمایم که موجود تياروا نيا ايآ ،است کراهت بر

َيا َملْ َيُكْن  َعْن َأْمحََد ْبِن َعاِئٍذ َعْن َأِيب َخِدَجيَة َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع قَاَل: َمْن َأرَاَد اْحلَِديثَ  نـْ َفَعِة الدُّ َلُه ِيف اْآلِخَرِة َنِصيٌب َو َمْن َأرَاَد ِبِه ِلَمنـْ
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َيا َو اْآلِخَرةِ  نـْ َر الدُّ ُ َخيـْ َر اْآلِخَرِة َأْعطَاُه اهللَّ  شودیم هم مستحبات شامل ديکرد مالحظه که یري تعاب و »الّدنيا بالّدين طلب« اي ،١»َخيـْ
 ؟دارد واجبات به اختصاص اي

 وجوه مسئله -٣
 .دارد وجه دو نجايا

 وجه اول
َيا َمْن َأرَاَد اْحلَِديثَ « .دارد اطالق روايات، نيا از یبعض حداقل یادله که است نيا وجه کي  نـْ َفَعِة الدُّ  يیجا به اختصاص» ِلَمنـْ
 اتيروا از یبعض و طور نيمه هم »الّدنيا بالّدين طلب« ،است یمستحب زيچ اي است شخص یالزام احکام در ثيحد که ندارد

. است ادله مشمول یالزام ريغ احکام همو  یالزام احکام ميتعل هم شود گفته که است اول وجه نيا. دارد را اطالق نيمه هم گريد
 .دارد اطالق وجه نيا

 وجه دوم
 فقط و شودیمن هیکرا و یاستحباب احکام شامل اتيروا که ديبگو  و کند مطرح یدوم نظر یکس است ممکن مقابل نقطه در
 .ستين اتيروا مشمول آن غري و باشد به مبتال و یالزام حکم که است يیجا واجب ميتعل .است واجب غيتبل و ميتعل به مربوط

 یاتيروا .است منصرف اتيروا ديبگو  و است انصراف به قول ،کي. ردينپذ را اطالق تواندیم قول دو نيا از یکي به قائل به اين وجه
َيا َمْن َأرَاَد اْحلَِديثَ « ديگو یم که نـْ َفَعِة الدُّ  مستحب دعوت و ارشاد و غيتبل که است يیجا از منصرف »الّدنيا بالّدين طلب« و» ِلَمنـْ

 تک تک نکهيا نه ديارفتهيپذ جمموعه باب از مشا را اتيروا که ديبگو  ،دوم .دارد اختصاص اتيالزام و واجبات به فقط بلکه است
 به اکتفا مدلول در ديبا ،شود ليدل که عو اجملم ثيح من جمموع که دياگفته و شد ليدل اجملموع ثيح من جمموع ،باشد معترب هاآن
 واجب ميتعل و غيتبل و ارشاد که است یموارد نجايا در قنيمت قدر .کرد قنيمت قدر به اخذ ديبا که یامجال تواتر مثل ،کرد قنيمت قدر
 انصراف. است انصراف یادعا اول وجه در .است اول وجه از ادق دوم وجه. است ونري ب قنيمت قدر از نباشد واجب اگر اما، باشد
 و دير يبپذ را قنيمت قدر ديبا ديارفتهيپذ چون را جمموع ديگو یم دوم وجه اما ،است یشخص استظهارات به یحد تا انصراف عدم و

 .است واجب غيتبل و ميتعل مهان است حبث در قنيمت قدر آنچه

 پاسخ به وجه دوم
َيا َمْن َأرَاَد اْحلَِديثَ « ، درکه ليدل نيا به انصراف قول. است پاسخ قابل قول دو هر نـْ َفَعِة الدُّ  آن در انصراف یبرا ظهوری» ِلَمنـْ

 مهان و ندارد یوجه انصراف ظهوری در موارد نيا ،بود اتيروا یبعض در که »اجرا تأخذوا ال« اي »الّدنيا بالّدين طلب« اي ،ستين
  .هستند مطلق شودیم مالحظه که گونه

                                                            
 47، ص 1افي، ج ك - 1
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 از تيروا دو یکي و دارد اطالق جمموعه نيا تياکثر  اما گرفت ديبا را قنيمت قدر که ديبگو  یکس است ممکن هم دوم قول در
 جمموعه کي از يیباال حجم اگر لذا ؛باشد داشته غيتبل و دعوت در استحباب در یظهور  است ممکن ،تيروا ستيب حدود جمموع
  .شودیمن اتيالزام شامل فقط قنيمت قدر و کرد اخذ قنيمت قدر به توانیمن باشد داشته اطالق
 و دارد اختصاص حرمت و است درست حرف نيا که گفت شدیم ديشا کند استفاده را حرمت خواستیم یکس اگر البته
 کراهت نکهيا و ميشد کراهت به قائل ما اما ،فتر گ را واجب قنيمت قدر ديبا و ستين اديز  مثالً  است حرمت بر که یاتيروا تعداد
 قدر وجه هم و انصراف وجه هم است حرمت ديمف اتيروا ميشد قائل اگر نيبنابرا .ديآیم نظر به موجه یليخ باشد مطلق دهيشد
 استفاده اتيروا از اگر اما است واجب عمل که است يیجا خمصوص ،است اجرت حرام اخذ شود گفته نکهيا. نبود ديبع قنيمت

 کراهت مزد افتيدر  مستحب چه واجب چه نيد ميتعل و غيتبل برابر در نکهيا و است اظهر اطالق ،شودمی عکس به ميکرد کراهت
 را دو هر و است واجبات ريغ و واجبات از اعم و دارد اطالق دهيشد کراهت که ميمعتقد اول مطلب تنبيه و در ما لذا دارد؛ ديشد

 نظر به ميباش کراهت به قائل اگر اما باشد قبول قابل قنيمت قدر و انصراف یادعا ديشا ميشو  حرمت به قائل اگر. شودیم شامل
 .است یولاُ  اطالق

 تنبيه دوم
 ميتعل و غيتبل یقلمروها مهه و تيترب و تيهدا قاعده شامل هم ،شودیم ارشاد قاعده شامل هم اتيروا که است نيا دوم هيتنب

 ینوع هم آن چون شودیم هم منکر از ی و معروف به امر شامل یحت ،ندارد ميتعل به اختصاص فقط و است قاعده مشمول ،نيد
َيا َمْن َأرَاَد اْحلَِديثَ « مانند یاتيروا لذا ؛است نيد به دعوت و نيد جيترو  ريمس در حرکت نـْ َفَعِة الدُّ  هم» نالّدنيا بالّدي طلب« اي» ِلَمنـْ
 تيفعال هچ ،مبلغ اي معلم شخص تيفعال چون ،شودیم شامل را تيترب و تيهدا قاعده هم ،شودیم شامل را ميتعل و ارشاد قاعده
 ،است اتيروا مشمول ارشاد قاعده و اول قسم که طور مهان ،باشد یاهيتزک و یتيترب تيفعال چه باشد یميتعل و یارشاد و یآموزش

 هم را قاعده نيا اتيروا منت نکهيا خاطر بهبه دو دليل، يا . باشد آن مشمول هم تيترب و تيهدا یعني دوم قاعده که ستين ديبع
 ،شودیمن هيتزک و تيترب و تيهدا لمشا ،ريتعاب نيا خود مييبگو  نکهيا اي شودیم حبث نيا شامل » نالّدنيا بالّدي طلب« ،دري گیم

 مناط حيتنق و تيخصوص الغاء با ،دوم قاعده به روايات ست مشولين ديبعاما  ،شودیم یخبش یآگاه و یآموزش غيتبل شامل فقط
 نيمه هم شودیم اجنام یتيترب تيهدا کار که يیجا در کندیمن یفرق ،ستين مزد افتيدر  ستهيشا نيد یخبش یهاآگ اگر ،باشد سريم

 َمْن َأرَاَد اْحلَِديثَ « مانند اول تيروا چهار ،سه تهبال .کرد تيخصوص الغاء و مناط حيتنق شودیم شکل نيا با و دارد وجود مالک
َيا نـْ َفَعِة الدُّ  یگر يد اتياو ر  در اما ،است یخبش یآگاه ،َأرَاَد اْحلَِديثَ  از منظور چون ،نشود دوم قاعده نيا شامل ،آن لفظ ديشا ،»ِلَمنـْ

 ،شودیم یتيترب قاعده سه از دوم قاعده شامل لفظاً  اتيروا از یبعضپس . شامل شود که ستين ديبع، »الّدنيا بالّدين طلب« مانند
 .ميشو  مناط حيتنق و تيخصوص الغاء به قائل که ستين ديبع ،شودیمن شامل لفظاً  که یاتيروا

 کي قاعده سه نيا که شد مشخص ةيالرتب فقه مباحث از است؟ چگونه منکر از ی و معروف به امر یعني سوم قاعده به نسبت
 ،سوم و رديپذیم اجنام شخص یآگاه از پس که ،هيتزک و تيترب قاعده، دو ،ميتعل و ارشاد قاعده ،کي. هستند وستهيپ هم به منظومه
 به که قاعده سه نيا. است گناه ارتکاب حال در اي گناه ارتکاب آستانه در شخص که است یارتبه در که است ی و امر قاعده
 :باشد اتيروا مشمول صورت نيا به تواندیم ديآیم مسلسل و منظم صورت
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 تيخصوص الغاء و مناط حيتنق با هم یباق و شودیم شامل را آن یلفظ صورت به اتيروا از یبعض ی،دوم ،یلفظ مشول با یاول 
 ترک و واجبات اجنام به که يیجا .ت باشديخصوص الغاء و مناط حيتنق با ستين ديبع هم سوم قاعده به نسبت اما ،ستين ديبع

 حيتنق با هم گريد یبعض و شودیم شامل را آن لفظاً  اتيروا یبعض ذال و است ینيد تيفعال کي نيا ،شودیم ی و امر حمرمات
 از اعم ،نيد ميتعل و غيتبل بر اجر اخذ کراهت اي حرمت اعدهق که ميري بگ جهينت ديبا دوم هيتنب در .دري گیم بر در را قاعده نيا مناط
 متر ح به قائل اگر یمنته است، منکر از ی و معروف به امر یحت و ینيد یمبان بر اشخاص هيتزک و تيترب جاهل، ارشاد قاعده

 قاعده سه هر در دهيشد کراهت مييگو یم ،ميشد دهيشد کراهت به قائل اگر و دارد وجود قاعده سه هر حرمت در مييگو یم ،ميشو 
 .دارد وجود

 تنبيه سوم
 ی،نيد یهاتيفعال بر اجرت اخذ دهيشد کراهت اي حرمت ايآ که است نيا ،است یگر يد لسؤا به پاسخ که سوم هيتنب و مطلب
 در کندیم جيترو  و غيتبل آنچه .دارد مشول که است واضح سؤال نيا جواب. دارد مشول نکهيا اي دارد ديعقا و احکام به اختصاص

 .است نيمه ،باشد یموضوع دامنه و موضوعات نيا از کدام هر ،باشد احکام و فقه حوزه در اي باشد معارف ،باشد اخالق حوزه
َيا َمْن َأرَاَد اْحلَِديثَ « نـْ َفَعِة الدُّ  . درباشد ديعقا اي باشد اخالق ،باشد احکام .باشد چه آن مضمون کندیمن یفرق ثيحد نيا ،»ِلَمنـْ
 و منظومه مهه ،ندارد یفرق باشد ديعقا اي احکام حوزه در ینيد تيفعال، است ايدن دنبال به ینيد تيفعال با» نالّدنيا بالّدي طلب«

 را قنيمت قدر ديبا بگويد تواندیمن یکس. است قاعده مشمول ادله نيا اطالق خاطر به ینيد معارف و ديعقا و احکام جمموعه
 نيد رفامع مهه و احکام هم ديعقا هم نيبنابرا ،ندارد یوجه هم انصراف یادعا و دارد وجود اطالق هانيا مهه در نکهيا یبرا ،گرفت
 .است قاعده مشمول

 اگر ی.پزشک اتيروا مثالً  ،نباشد آن شامل ادله ديشا ،است یو يدن امور به ارشاد که باشد داشته دوجو  یاتيروا و اخبار اگر 
 ستين معلوم ،است يیعقال و یعرف امور به ارشاد مهه دارد وجود نهيزم نيا در ما ینيد متون در که یثياحاد و اخبار شود قائل یکس
 اگر ،دري گیم مزد و کندیم نقل را یپزشک ثياحاد و دهدیم اجنام یاسالم و یسنت طب یکس اگر پس. شود آن شامل ادله که
 نوع نيا ،گفت یکس اگر اما ،ستين ديبع انصراف یادعا و شودیمن آن شامل ادله و ندارد یمانع ،است یارشاد هانيا مييبگو 
 جزء اتيروا نيا ،که مولوی باشد)  ستين ديبع موارد یبعض در حداقل( است یمولو  احکام نوع کي بلکه ستين ارشاد ثياحاد

 بود یارشاد اگر اما است قاعده مشمول ،است ینيد معارف که یمادام. شودیم مکروه اي حرام مزد افتيدر  و شودیم ینيد معارف
 یطب ثياحاد مصداقاً  اما ،ستين ادله مشمول ، به خاطر انصراف،است يیعقال امر به ارشاد فقط ،ستين آن دنبال یشرع حکم که
 یتيمولو  هانيا در نکهيا اي ديگو یمن سخن تيمولو  موضع از و ستين آن در یحکم اصالً  و است یارشاد هانيا که است حبث حمل
 .کرد مشخص ديبا یصغرو  حبث اساس بر را مطلب نيا .دارد وجود

 تنبيه چهارم
 برابر در که بود نيا ،کراهت هينظر  بر بنا چه حرمت هينظر  بر بنا چه ،ميکرد عرض حال به تا آنچه که است نيا چهارم مطلب

 آن امثال و پول ،تيموقع ،مقام که شودیم يیجا شامل هانيا که ،کند ینيد کار يیايدن امور به دنيرس یبرا .کند ینيد کار ،مزد
 رياج یعني ،خبواند عقد نکهيا از است اعم موارد نيا. است مکروه يا حرام موارد نيا در ،باشد يیايدن امر یداع یعني ،کند تيفعال
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 زهيانگ و دهندیم پول او به که داندیم اما، ندارد وجود یقرارداد و عقد نکهيا اي ،بدهند پول او به ینيد تيفعال یبرا نکهيا یبرا شود
 حرمت که دارد وجود انصراف یجا مقدار کي نجايا در ميباش حرمت به قائل اگر البته .شودیم ادله مشمول هم نيا ،است مهان او

 .ندارد وجود انصراف یبرا یوجه چيه ميباش کراهت به قائل اگر اما ،است مزد و اجر طلب موارد به منصرف
َيا َمْن َأرَاَد اْحلَِديثَ « ديگو یم که یاادله  نـْ َفَعِة الدُّ  را مبلغ فالن ،رودیم که یمنرب  شب ده یبراکه مثًال  خبواند عقد چه ،»ِلَمنـْ

 آنچه .ندهند هم پول او به اً بعد نکهيا وول ،کندیم کار زهيانگ نيا به او اما ستين یملفوظ و مکتوب قرارداد و عقد نکهيا اي ،مري گیم
 او زهيانگ اما ،ستين یقرارداد و عقد که يیجا و دارد وجود قرارداد و عقد که يیجا به نسبت ،ميکرد نقل دهيشد کراهت از که
 که بود نيا اي ،ديکن مراجعه اتيروا به اگر که است نيا علت .دارد اطالق و بدهند مشول او به بناست آخر در که است یا هيهد
َيا َمْن َأرَاَد اْحلَِديثَ « نـْ َفَعِة الدُّ  طلب« گفتیم که هم یاتيروا .باشد یو يدن اجر و مزد ،او حمرک و سائق و یوداع غرض یعني ،»ِلَمنـْ

 . است نيا او زهيانگ یول است خنوانده عقد ولو ،است طور نيمه هم باز» نالّدنيا بالّدي
 هم من که طور مهان ،ديري نگ اجر گفتیم ونيحوار  به یسيع حضرت که یاتيروا مثل ،ديري نگ اجر گفتیم اتيروا از یبعض

 يیجا شامل و دارد مطلق لسان ،تيروا دوازده ،ده ند و حدودستين که کم باز اتيروا یباق و بود تا سه يا دو روايات آن .نگرفتم اجر
. است زهيانگ وی داع ،ات مالکيروا از یاديز  تعداد بر بنا حداقل نيابرانب. شودیم ستين همی ااجاره و عقد ولو هست یداع که
َيا اْحلَِديثَ َمْن َأرَاَد « .بود معترب هم تيروا کي اول خبش در نـْ َفَعِة الدُّ  کراهت در ظهور آن و بود معترب یکاف باب اول تيروا ،»ِلَمنـْ
 .ندارد فرق خنواند اي خبواند عقد چه است یو يدن امور هدفش ،دارد هم اطالق و دارد

  تنبيه پنجم
 مييبگو  ستين ديبع ،باشد آخرت و ايدن ختهيآم اگر بلکه ،باشد ايدن حمض ،زه شخصيانگ ستين الزم که است نيا پنجم مطلب

 ايدن فقط یگاه ،دهدیم اجنام را کار يیايدن زهيانگ با یکس یوقت که است نيا مسئله حيتوض .شودیم آن هم شامل ،اتيروا اطالق
 ختهيمآ هم یگاه ،شودیم يیخدا کامالً  کار که است زهيانگ یاخرو  امور فقط یگاه ،شودیم يیايدن کامل کار که است زهيانگ
َمْن َأرَاَد « يثحد مثالً  ،شودیمن شامل که است معلوم ،خداست یبرا فقط عمل که يیجا اتيروا نيا که است يیخدا و یو يدن امور

َيا اْحلَِديثَ  نـْ َفَعِة الدُّ  آن به نسبت اما ،بود گرفته قرار آن رببرا در وضوح به اتيروا یبعض در و است زهيانگ نيا برابر در کامالً  ،»ِلَمنـْ
 که يیجا. باشد اتيروا مشمول است ممکن موارد نيا دو هر ،است آخرت و ايدن نيب مشرتک اي استيدن حمض که گريد قسم دو

َيا َمْن َأرَاَد اْحلَِديثَ . «است روشن استيدن حمض نـْ َفَعِة الدُّ  ثيحد ،است مشرتک که يیجا اما» نالّدنيا بالّدي طلب« ،»ِلَمنـْ
َيا اْحلَِديثَ  َمْن َأرَادَ « :ديفرمایم نـْ َفَعِة الدُّ  ستين ديبع لذا ؛است کرده کار اراده يی،ايدن هدف یبرا ديگو یم، است نکرده حصر ،»ِلَمنـْ

 ،شود شامل را اول قسم فقط که ندارد وجود یاحنصار  اتيروا در اوالً ی عني ،شودیم شامل را موارد نيا دو هر اتيروا اطالق مييبگو 
 کهی  کار  که دارد وجود اخالص باب در که است یاخبار  ،کند ينيتع را یذات اطالق تواندیم که یامنفصله نهيقر  اي اطالق ديمؤ  اً يثان
 دو هر نيبنابرا ،کندیم تيتقو  را اطالق نيا یحد تا که است يیجدا شواهد هاآن ،ستين رفتهيپذ ،شود کيشر  خدا ريغ آن در

 .دارد کراهت هاآن مهه و است اتيروا مشمول ،مشرتک یو يدن ريغ و یو يدن قصد اي حمض یو يدن قصد ،قسم
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 تنبيه ششم
 از یبعض اما ،دارد کراهت را مزد اخذ ميگفت اتيروا یبند مجع که با است نيا مزد اخذ کراهت قاعده ليذ در ششم مطلب

 .کند تعلم و ميتعل مباهاتی برای کس که يیجا مثل ،ستين ديبع هم آن حرمت به قول که است یو يدن امور در گريد یها زهيانگ
ثَُه َعْن َأِيب َجْعَفٍر ع قَاَل: َمْن َطَلَب  ُحمَمَُّد ْبُن ِإْمسَاِعيَل َعِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن َعْن َمحَّاِد ْبِن ِعيَسى َعْن رِْبِعيِّ ْبِن َعْبِد اهللَِّ َعمَّنْ « َحدَّ

َال َتْصُلُح ِإالَّ  َي ِبِه السَُّفَهاَء َأْو َيْصِرَف ِبِه ُوُجوَه النَّاِس ِإلَْيِه فَـْلَيَتبَـوَّْأ َمْقَعَدُه ِمَن النَّاِر ِإنَّ الّرِئَاَسةَ ِبِه اْلُعَلَماَء َأْو ُميَارِ  اْلِعْلَم لُِيَباِهيَ 
 چون ،ميباش حرمت به قائل که ستين ديبع ،دادن قرار گرانيد ريحتق و خود فخر لهيوس را آن و يیجو  یبرتر  و مرآء نيابر  .٢»ِألَْهِلَها
 را آن ظاهراً  ما و شود حبث خودش یجا در ديبا که است یمطلب هم نيا. هستند هم معترب و دارد حرمت در ظهور که ميدار  یاادله
 .مياگفته خودش یدرجا

 تنبيه هفتم 
 داشته اخالص ینيد کار در که ،ی وجود داردنيد دعوت در مؤکد خالص استحباب بر دال یاادله که است نيا هفتم مطلب

 است مستحب ديگو یم هک ميدار  ادله نيا بر عالوه .است حکم کآن ي حرمت اي مزد افتيدر  کراهت ،بودن مکروه نيبنابرا يد.باش
 .است فاصله مباهات و مزد افتيدر  و اخالص نيب که است نيا علت .ستا گريد مطلب کي نيا .باشد اخالص ینيد کار در
 مباهات یبرا نه او کار نيا ،دهدیم درس مثالً  ،دهد اجنام یکار  یکس است ممکن نکهيا یبرا ،ميگفت یتيترب فقه در که طور مهان
 و يیخدا ريغ قصد و ستين اخالص ی،شخص عالقه. دارد دوست است یعلم کار چون بلکه است مزد افتيدر  یبرا نه و است
 است فراوان آن ادله و ميدار  ادله مطلب نيا . براست مستحب اخالص یول ندارد حرمت و کراهت نجايا ،ستين او زهيانگ مزد طلب
 .کنمیم عرض فردا انشاهلل که دارد وجود یشرت يب حيتوض رياخ مطلب با رابطه در .ميکرد مالحظه قبالً  را هاآن از یبعض که

 .  نيالطاهر  آله و حممد یعل اهلل یصل و
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