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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 بر عبادات: اجرت اخذ اقوال در حكمِ
شخصي، عمل عبادي مانند نماز، سفر تبليغي و يا مانند آن را انجام دهد، جايز است در  چنانچهبحث اين است كه اگر 

 چند قول در اين مسئله ذكر شده است: ؟و مبالغي دريافت كند يا جايز نيست اجرتقبال آن 

  اجرتجواز دريافت  .1
 اجرتحرمت دريافت  .2

عرضمان اين بود كه  آنجادر عبادات جايز نيست. ما  اجرت اخذكه  است اين نيز است،يك نظر كه شايد مشهور 
يك  لِدر ذي اجرت اخذكه اين . مگرايز است اما در عبادات جايز نيستبر واجبات اگر چه ج اجرت اخذ االصولعلي

در عبادات جايز نيست  اجرت اخذعرض ما با آن دو قول ديگر بود.  قرار بگيرد. اين نكته متمايزِ اخروي اعاليهدف 
 هللا باشدچون عبادات بايد ِ

 مختار ما
حال اگر . اعالستآن هدف  كندمير عمل ايفا اما يك فرمولي را ارائه كرديم و گفتيم كه آنچه كه نقش اصلي را د

آن ، كه به طور مثالاست يا اين اخرويقصد دريافت مزد هست اما همين دريافت مزد براي يك جنبه ، اعليغرض 
كه برود و براي همان موارد تبليغي استفاده بكند، قصدي كه حاكم بر دريافت  اين استكند براي پولي كه جمع مي
ه خارج باشد. اين بعيد نيست كه از مفاد ادلّ، كندمي اخروي، يك چيزي است كه آن را هم داردمزد و امور مالي 

نه و دارد  اخروييك هدف  اين است كهاما اين مزدش براي  گيردمييعني شخصي كه در قبال انجام عبادات مزد 
كه كاسبي و دهد براي اينرود كاري انجام مييكي مي است كهوقت طبيعي. يك صورتبهبراي گذران زندگي 

كه از براي اين. كندنچه كه خدا گفته است هزينه ميمد را براي آآوقت كسي اين درولي يك .دهدروزي را توسعه 
عات و امور ديني هزينه كند. اين كار منافاتي با انجام عبادات ندارد. عرض ما در در امور خير و تبرّ او مثالًل بَقِ

 به خاطرمنافات ندارد. ما عرضمان اين بود كه اگر  گفتند كه مطلقاًنيز مي ايعدهات اين بود. بر عباد اجرتبحث 
اين ، گيردمييك غرض باالتر قرار  لي، ذدارد. ولي اگر اين غرضعبادات اين منافات با ، گيردميي مزد منافع مادّ
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. اعالستآن غرض ، به يك عمل دهدكه آن چيزي كه روح ميبه جهت اين. ت عبادات نداردمنافاتي با عباديّ
دست آوردن پول نيز براي هدست بياورد ولي خود اين بهدهد كه پولي را باست كه او اين كار را انجام مي درست

ي اگر در اين بحث هم يك جور ديگري عرض كنم كه حتّ  اينجاخواهم و ديني است. من مي اخروييك هدف 
يعني معامله و ، ويژه اگر هديه باشدهاين مطلب درست است. ب حتماً  اينجا ،در عبادات اجرت كليبگوييم در بحث 

ايم چه در گفته آنچهكه  اين استبر  ما كيدأت، ست كه در اين امر هشتما روازاين .تجارت مبتني بر قرارداد نباشد
اين اختصاص  .گويد حرام استگوييم كه كراهت دارد يا ميمي اينجابر عبادات يا آنچه كه در  اجرتبحث كلي 

مري است كه فراتر از اين أدنبال  اگر فرداما . خود دنبال همين دنياست فعاليتدر دارد به آن حال طبيعي كه فرد 
 ه قرار نخواهد گرفت و مشكلي ندارد.مشمول اين ادلّ، اين به احتمال زياد، تدنيوي اسامر 

 بر مقدمات و مقارنات عبادات: اجرت اخذحكم 
بر مقدمات و مقارنات عمل تبليغي يا تعليمي هم مانعي ندارد. آنچه كه مشكل  اجرتنقطه مقابل اين بحث اين است كه 

كار  كه داعي در انجام امعن به ايننويسد كند يا كتابي كه ميسخنراني كه ميمثل . شت اين بود كه خود عمل دنيا باشددا
بكند و  مقدماتاي در است اما اگر نه، اگر برود هزينه اين حرام. اي دنيايي و مادي باشددر انجام كار انگيزه مؤثرو 

ه خارج است. چون براي دلّأمشكلي ندارد و از زمره ، اعي او در اين امر، اصل عمل نيستچون د، مزدي بگيردآن براي 
، رات و مقارناتخّؤو م مقدماتچون . عمل است مقدماتنسبت به ، يزه دنيايي ندارد و اگر چيزي هستاصل عمل انگ

به اين البته تشخيصش به خود شخص است كه انگيزه او در اصل عمل است يا اين پول را  غير از خود عمل است.
 خارج است.  صاً ه تخصّ اين از شمول ادلّ .گيردميها و اين مقدمات خاطر

 :بر مقدمات و مقارنات عبادات اجرتاشكال در جواز 
ي كه در يعني همان حرمت. را دارد المقدمهذيخود حكم همان ، واجب اعماليك بحثي است كه اين مقدمات  اينجاه البتّ
شود نمي آن وقت. ممكن است كسي اين را بگويد. خوب اگر كسي اين را بگويد مقدمهكند به بود سرايت مي المقدمهذي

 گرفت. اجرتي نمود و ت مادّنيز نيّ مقدماتدر قبال آن 
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 فوق: اشكالجواب از 
واجب است ، واجب مقدمهكه  اين است، ه آنچه در اصول گفته شده استكبراي اين. ي نيستاحتمال تامّ، مالاما اين احت

كالم است و  اين محلّ ، باشد المقدمهذيدر همه جا تابع  آن همهاي كه ويژگياما اين .مستحب است، مستحب مقدمهو 
 به اينل ئاگر كسي قا !چرا كند.نمي المقدمهذينداريم و ما تالزمي نداريم و اين سرايت به  اينجاما قاعده فراگير در 

بنابراين . عي نداشته باشدياين مبناي اصولي وس بگيرد ولي ظاهراً م را ايد همين احتمال دوّ، بسرايت به اين شكل شود
 سرايت كند. هاآنشود حكم حرمت يا كراهت به اما نمي، واجب يا مستحب است مقدماتكه آن ولو اين

اي ما نداريم. چرا! اگر آن قاعده كند.اين ويژگي سرايت نمي اولي به طريقا اگر عقلي باشد كه امّ. اين اگر شرعي باشد
ي به وجوب دارد و قاعده هم اين باشد كه در مقابل واجبات حتّ  به اينهم  اشمقدمهتبليغ و دعوت ديني واجب باشد و 

 اخذچون ، است بحثقابلاش لهئا اين هر دو سه مسامّ. توان اين را گفتمي آنگاه، مزد گرفت شودمينات هم ليّتوصّ
 الزم بود به آن اشاره شود. اينجاكه در  مهميمطلب  اين هم لي گفتيم كه مانعي ندارد.توصّدر قبال واجب  اجرت

 در عبادات: اجرتحكم تحريمي و يا تنزيهي بودن نهي بر  
، ييم نهي، نهي تنزيهي و كراهي استكه چه بگوييم نهي در آنجا نهي تحريمي است و چه بگو اين استم هم مطلب سوّ

تكليفي است  يك حكم كامالً اينجاستشود. اين حكمي كه در ف در آن مال نمييا حرمت تصرّ موجب فساد عقل، اين
گويد اين آنچه كه ما آن را تقويت كرديم، اين نهي، مي بنا بر. يعني حرام است، شودو از آن استفاده حكم وضعي نمي

چرا؟ براي . ما اين مستلزم فساد معامله نيستا، كار اشتباهي استعمل، دهيد به اين داعيه، اين انجام ميعملي كه شما 
 موجب فساد نيست.، ا نهي در معامالتكه نهي در عبادات موجب فساد است امّ اين است محققينكه حرف مشهور اين

 انواع نهي در معامالت:
 نهي در معامالت دو نوع است:

 اين اصالً  .گويد نخر يا نفروشكه مي آنجامثل . اين موجب بطالن است ،آمده است كنايه از بطالن نهي اصالً  -1
نيست  شكياين  بلكه كنايه از بطالن دارد.. اين نگاه تكليفي ندارد كه اين معامله باطل است.كنايه دارد از اين

 ش بطالن است. معناي تطابقيّ  كه موجب بطالن است و اصالً 



                                                                                                   :  3463 ماره 

 
 

5

در معامله شود كه آيا نهي ول بحث ميمي است كه در اصاين قسم دوّ. نهي كنايه از بطالن نيستاما گاهي هم  -2
از همين ، نيز اينجاموجب بطالن نيست. نهي در  ،گويند خيرمشهور هم البته مي؟ موجب بطالن است يا خير

، تكليفي در معامالت ارد و لذا نهيِ دهد از اين كار و كنايه از بطالن معامله نددر واقع دارد زجر مي. قبيل است
 ممكن است كه اين حرف را بزند. اينجا، ه اگر كسي بگويد موجب فساد استموجب فساد نيست. البتّ

چه تواند بكند ف نيز نميشود و تصرّكه مال به او منتقل نميال كه آيا مزد گرفتن از نظر اينسؤدر پاسخ به اين ، اوالًپس 
كرده و به قول كراهت نيز مكروهي فقط حاال به قول تحريم گناه ، نيست طوراينخير، كه  اين استجواب حكمي دارد؟ 

شود. هم براي او حاصل مي ملكيتف در آن باطل نيست و دهند تصرّ ا آن مالي كه به او ميرا مرتكب شده است. امّ
حرمت اتفاق افتاده است. اين جواب  مشكلي ندارد اما اشتباهي در حدّ، ف در آن مالحاصل جواب اين است كه تصرّ

  :شده استبيان  اينجادر دليل است. حال چرا؟ دو 
كه در م اينموجب فساد نيست و نكته دوّ چون نهي در عبادات مطلقاً، شودل اين است كه چون مال منتقل ميدليل اوّ 
خيلي فرق دارد با جاهاي ديگر. اين از جاهايي  اينجاكه نهي براي ارشاد در بطالن معامله باشد در احتمال اين اينجا

نهي آمده است روي خود معامله. ممكن است كسي بگويد كه در  اصالً. يتهي المَشترِال تَ است كهآورده  است كه مثالً
ها نيامده است براي اصل معامله، بلكه اين نهي، ا در بحث ماكنايه از بطالن معامله است و نهي تكليفي نيست. امّ اينجا

كه كنايه از بطالن باشد  اينهيآن  قطعاً  اينجاشود. لذا است كه يك مصداقش اين معامله مي تريكلينهي براي عناوين 
 االمعامله باطل است و ، كنايه از بطالن معامله باشداگر نهي ، خرهاين هست. باأل اينجاستكه در  خاصينيست. آن نكته 

از بطالن معامله  از اين معامله است و لذا نهي كنايه اعمنهي آمده است روي عنواني كه  اينجادر  . چونباطل نيست، خير
ال ؤهم مطلب دهم. يك نكته هم چون س ني. اكنداشاره مي آن اينجا با ساير موارد را بهتفاوت . منيست. اين نكته دوّ

 كنم بحث را.كنم و تمام مياشاره مي آن كردند به

 :بر واجبات اجرت اخذبا روايات وارده در مبحث  كلينسبت قاعده 
 كند.؟ اين تفاوت ميچيستبر واجبات  اجرتاصل  كليكه نسبت اين روايات با آن قاعده آن نكته اين
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 صورت اول:
اين روايات نيز گفت كه . ست و اين تبليغ ديني هم واجب بودبر واجبات ا اجرتگفت كه حرمت اصل  كليقاعده  

كه در  اين است. يك حرف ديگر يكي استانطباق دارد. اين  عامهبا قاعده ، خاصهكند. اين روايات داللت بر حرمت مي
راهت است. كگويد كه مفيد اين روايات مي. ل به حرمت بشودقائرا  عامهقاعده . دم حرمت بشودل به عئقا، عامهقاعده 
روايات هم خواستار حرمت ، حرمت شد عامهنيست كه اين روايات اين مورد را تخصيص بزند. اگر قاعده  طوراين اينجا
  چه هست؟ اينجا، شد

  م:صورت دوّ
حرام  اينجا گويد جايز.مي كلياست و اين حرف  خاصهگويد حرام. روايات اين روايات مي .گويد جايزمي عامهقاعده 
 است. 

 م:صورت سوّ
د و شود مقيّاين مي اينجاباز هم  گويد كراهت.مي خاصهاين روايات گويد حرمت و مي م قاعده عامهصورت سوّ 

 ، منتهي به نحو كراهت.آنجاكند بحث را از مي ص و خارجمخصّ
 د است.م و سوم تقيّد است و صورت دوّاين سه صورت معلوم است كه صورت اول تعدّ

 :صورت چهارم
اين روايات تخصيص بزند  نيست كه طوراين اينجاحرمت باشد و روايات مفيد كراهت باشد.  عامهكه قاعده  اين است 

تخصيص زدن يك مقوله  اينجااما در خصوص تبليغ دين كراهت داشته باشد. . در واجبات حرام باشد اجرتكه مثل اين
نبود كه نهي  اينجاهم چيز واضحي كه در  اينجاتواند تخصيص بزند. اگر اين نباشد مي اال جايي خواهد بود. وخيلي بي

. د آن بشودمقيّ خاصهنيست كه اين روايات  طورناياگر خواسته باشيد جمع هم بكنيد  اينجابكند حرمت را. و لذا در 
 .كنداين روايات را تقسيم مي كليحرمت ، عدهآن قا، بلكه به شكلي
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 :بر عبادات اجرت اخذشمول حكم حرمت  
هاي آن تفاوتي و در شكل استمشمول اين دليل ، هاي ديني فعاليتآخرين نكته و نكته دوازدهم هم اين است كه انواع 

 ياگر كار، بله شود.اش مشمول اين بحث ميتبليغ باشد. همه و يايس يا نوشتن تدر. دقبيل سخنراني باش نيست كه از
آن شايد مشمول اين دليل نباشد. ، كندنكات ديني نيز مي به اينه سازد اما ذهن او توجّكه مستند ميمثل اين، غيرديني

هاي هاي ديني با شيوه فعاليتانواع ، كه شاكله عمل تعليم و يا تبليغ ديني باشد. بنابراين به جاييه منصرف است ادلّ
 .تعليمي باشد، يك كار ديني تبليغي ذاتاًآن عمل  مشمول اين دليل و قاعده است. اما مادامي كه از لحاظ عرفي، مختلف
آن شايد مشمول اين  .نيز قاطي آن كرده است يك قصد و انگيزه ديني، است منتهي ركه ذات كار يك چيز ديگ نه آنجا

ه و ربيّعد فقه التّ مه داشت و هم بُعد مكاسب محرّبحث نباشد. اين دوازده بحثي كه ذيل اين قاعده آمد. اين بحث هم بُ
جمع كرديم اما باز هم رواياتي در اين سه چهار  اينجاه ما پانزده روايت در ل شدنش شايد خالي از لطف نبود. البتّ مطوّ

نيز در  عامهخوب است كه روايات در اين بحث جمع شود و حتي روايات منابع . شودگروهي كه عرض كرديم پيدا مي
زده بندي كه ذيل اين قاعده ما مجموع اين روايات را گفتيم كراهت و همه را نيز در ذيل اين دوا. اين بحث جمع شود

مسلم است و بايد حكومت نسبت به  اينجاكراهت در  اقلّاز نظر شارع حدّ ، به آن اشاره كرديم. به نظر من ،گفتيم
بر واجبات  اجرتپرداخت وجوه اين افراد اقدام نمايد. منتهي كراهت است ديگر و حرمت كه نيست. در اين بحث قصد 

جايي در  كدام هر كه شده استمورد ديگر هم بحث  ن بود. چندهم همي هايكي از آنسه چهار مورد را بحث كرديم كه 
 است كهمده آچند مورد بحث ديگر در مكاسب  كنيم.را به جاي خود موكول مي هر يكفقه دارد كه آن استثنائات را 

 كسي كهكه كه آدم شاهد بشود. يا مثل اينبر شهادت اين اجرتبر قضا يا  اجرتمطرح نكرديم. مثل  اينجاديگر ما در 
كه براي كسي طواف بكند همزمان با آن خودش نيز قصد طواف بكند. اين خوب بايد در كتاب حج براي اين رشدهاجي

مهم  كه بر واجبات چند فرع جزي اجرت كليآن قاعده  عالوه بر، شش تا فرع، نيست. پنج اينجاجايش  وبحث شود 
 بود مطرح كرديم و دو سه مورد آن كه مطرح نبود را ديگر مطرح نكرديم. 

 :اجرت اخذدر فرض حرمت  المالبيتمين افراد از أحكم ت 
چطور است؟ و چه وجهي  المالبيتدهند از اشخاصي كه وظايف عمومي را انجام مي مينأتكه  اين استموضوع بعدي 

شود مي المالبيتاز  اينجاجايز نيست يا حاال مكروه است،  اجرتاين در جاهايي كه اصل  دارد و چه احكامي دارد؟
 اجرتبر اساس  المالبيتدادن از ، مطلق است؟ آيا شرايطي دارد؟ حال مين كرد. اين چه مبنايي دارد؟ آياأشخص را ت



                                                                                                   :  3463 ماره 

 
 

8

دهد مزد نيست بلكه مي المالبيتپولي كه كه نه . يا اينشودميه قبلي مزد است؟ اگر اين باشد كه خودش هم شامل ادلّ
دهند در ر است: يا شهريه ميشود به دو شكل قابل تصوّهايي كه داده ميشود. شهريههايي است كه داده مييه شهريهشب

كنند. اين دو شكل است و بايد ازي كه طرف دارد نيازش را رفع ميبلكه بر اساس ني، يك بار هم نه. مقابل يك كار
 انحاييچه حكمي دارد و چه  المالبيتپرداخت از ، استجايز نيست يا مكروه  اجرت اخذدر اين مواردي كه  ببينيم

 .اند. امام اين بحث را ندارند. آقاي خويي دارندها را شيخ مطرح كردهدارد؟ اين بحث


