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 ميالرحبسم اهلل الرمحن 

 تنبيهات مبحث اخذ اجرت بر واجبات

 تنبيه اول: واجبات صناعيه

 نگاهی به مطالب پيشني
 عبادات در اما و ندارد منعی اجرت اخذ عبادات از غري دربه اين نتيجه رسيدمي که  واجبات بر اجرت اخذ درباره حبث از بعد
  .کنيم بررسی را هاآن بايد که هست تنبيهاتی يک مبحث اين ذيل گفتيم و شدمي تنبيهاتی وارد . سپسبودمي تفصيل به قائل

 مقوم که است حرفی و مشاغل شامل که صناعيه واجباتدر  هک شد مطرح سؤال اين در آجنا .بود صناعيه واجبات تنبيه اولني
 مهه .است جايز اجلملهیف آن بر هم اجرت اخذ است يیکفا واجب اينکه ضمن هانيا نديگو یم فقها مهه ،است اجتماعی حيات

 اخذ جواز وجه که است اين شودیم مطرح اول تنبيه در که یسؤال وقت آن .است جايز کفائيه واجبات بر اجرت اخذ که نديگو یم
 وجوه آن. است جايز اخذ اجرت شدمی اينجا در اشجهينت که بود ایکلی مبانی بر مبتنی ،اول وجه چهار يا سه چيست؟ اجرت
 دليل و وجه يک اينجا در نيست جايز اجرت اخذ بگوييم اينکه فرض با که دو شمی وجوهی بعد به پنجم وجوه از اما نبود مهم خيلی
 . کنيممی پيدا ويژه

 نه اما داشتيم قبول اجلملهفی را نآ ما که بوده سريه به توسط پنجم وجه که است بوده وجه پنج کردمي عرض اآلن تا آنچه ظاهراً 
 . کنيممی عرض است مطرح اينجا که هم ديگری وجوه ادامه .بود وجه پنج اين. باجلمله

 وجوه اخذ اجرت در واجبات
 وجه ششم. ١
 تفصيل نوعی وجه اين. است شده نقل ثانی حمقق مرحوم از که است وجهی کفائيه واجبات بر اجرت اخذ جواز در ششم وجه

 . است مسئله در

 انواع واجبات کفائيه. ١,١
 يک: است قسم دو بر گريدمی آن قبال در مزد و شودمی اجري شخصی برای آن که کفائيه واجبات که است بيان اين بهتفصيل 

 هيالکفا به من قصابی بگرييد فرض اآلن .است الکفايه به من اطراف از يکی او و است موجود اآلن هيالکفا به من که است اين قسم
 او ندادن اجنام با ،مباند زمني بر کار اين ندهد اجنام او اگر که نيست طوراينو  است اطرافش از يکی هم او و است موجود شهر در

 مشار به کفايی واجب عنوان به بدهد اجنام که هم کسی و است کفايی واجب اطراف از هم او البته ،دهدمی اجنام ديگر کسی
 مهه در که است یحالت اين و نباشد ديگر کس ندهد اجنام اگر که نيست طوراين اما ،کندمی ساقط ديگران از را تکليف و آيدمی

 دارند وجود ديگرانی کندمی تکليف به قيام فردی که هم ایحلظه نيآخر  تا که است اين تحال يک يعنی. دارد وجود کفائيه واجبات
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 اشیکي هم او هستند هيالکفا به من افراد باشد حمور و موضوع فالن در جمتهد کسی اينکه برای اآلن مثًال، .کنند تکليف به قيام که
 . است فرض يک اين دارند وجود هم ديگرانی که یحال در کرد تکليف اين به قيام او حاال ،هست

 شده عينی اآلن يیکفا واجب اين و نيست موجود اآلن الکفايه به من که است اين کفائيه واجبات مهه در و اينجا در دوم فرض
 مهه. است موجود حالت دو اين هم کفائيه واجبات مهه در. است حالت دو اين. ندارد وجود اينجا هيالکفا به من اينکه برای .است

يک  در منحصر اآلن ،نه اينکه يا هستند هم ديگرانی يا کندمی تکليف به قيام شخصی که حينی در که است اين کفائيه واجبات
آن  حاال و هستند ديگران ،نکند قيام فرد اگر که است طوری يیکفا واجب اينگاهی  ميت يک دفن برایمثًال . است شده نفر

 متعنييک نفر در  امر و نيست کس هيچ که هست بيابانی يک وسط که هست هم گاهی و کندیم تکليف اين به قيام شخص
 .هست متصور هم اينجا دربوده و  کفائيه واجبات مهه در که صورتی دو اين. است شده

  نظر حمقق ثانی در وجه ششم. ٢,١
 وجه اين. نيست جايز اجرت اخذ دوم صورت در است، جايز اجرت اخذ اول صورت آن در که فرمايندمی اينجا در حمقق مرحوم
 دنبال ،است جايز واجبه صناعات و کفائيه واجبات در اجرت اخذ گفتندمی مطلقاً  قبلی وجوه در که است اين قبلی وجوه با تفاوتش
 است جايز اجرت اخذ ندارد تعني اگر. است تفصيل واقع در اشنتيجه که شودمی گفته وجهی يک اينجا اما ،گشتندمی وجهی يک
 خود که است تفصيلی يک بر مبتنی اين ايگو  که باشد نکته اين احتماالً  هم آندليل . نيست جايز اجرت اخذ است متعني اگر اما

 اخذ باشد يیکفا اگر ،است شده گفته هيتوصل واجبات در که است اين تفصيل .است کرده قبول حنوی به هاقبل هم شيخ مرحوم
 قسم دو بر عينی بگويند خواهندمی تفصيل اين در وقت آن ايشان. دارد اشکال اجرت اخذ باشد عينی اگر اما ندارد اشکال اجرت
 که است آجنايی بالعرض عينی. است بالعرض ،عينی يک .است بالذات عينی که ظهر مناز مانند است بالذات ،عينی يک :است

 . است کرده پيدا تعني يک نفر در و بکند عمل که نيست کسی اما است کفايیتکليف  
 سخن اين وجه که آيدمی نظر بهاما  چيست؟ سخن اين وجه نشد معلوم ديفرمایم اينجا در ديگری بزرگ يا شيخ مرحوم گويا
 توانندیم که هستند زيادی افراد و است منتشر و دارد کفايی حالت امری يک اگر که است اين وجهش. نيست نامعلوم هم خيلی
 اين ،هست يک نفر در منحصر البد و اال تکليفی يک اگر اما ،بگريد اجر تواندمی کندمی قدمیپيش که شخصی ،بکنند امر به قيام
 .بگريد اجر بتواند او که اين از شودمی مانع تعني
 گاهی عينی کهاست   اين نکته آن. نکته يک اضافه به است عينی و يیکفا بني تفصيل مهان بر مبتنی واقع در نظريه اين منتها 

يک  جز ديگری افراد که یشرايط در کفايی واجب هر يعنی بالعرض عينی .است بالعرض عينی گاهی ،ظهر مناز مثل ،است بالذات
 شدن جمتهد برایکسانی  نياز حد در اگر اآلن اينکه مثل ،شودیم واجب کفايی متعني اين ،نيستند تکليف اجنام و ادا نفر برای
در . است تفصيل اين بر مبتنی گويا نظريه اين. هست بالعرض عينی اين. کندمی پيدا تعني دارد را شرايطش اآلن که فردی در ،نباشند

 .است وجوب حکم و است شده بالعرضاينجا عينی 
 رانندگی يا کندمی قصابی يا کندیم دفن را ميت مثالً  که هم شخصی در يعنی است کفايی وجوب آخر تا ،اول صورت در
 کسی عمل، اجنام حني در که است اين دوم حالت. دهندمی اجنام نديآیم ديگرانی ،نکند اقدام آن فرد اگر ،حني مهان در کندمی

 . است صورت دو تفاوت اين. است کرده پيدا تعني يک نفر در بالعرض و نيست ديگر
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 بود عينی واجب و کفايی واجب بني تفصيل ،واجبات در اجرت اخذ باب در تفصيالت قول ده يا نه از يکی که کردمي حبث قبالً 
 واجبات بگويند خواهندمی واقع در ايشان .دارد اشکال عينی واجبات دراما  ندارد مانعی يیکفا واجبات اخذ اجرت در گفتندمی که
 .است ثانی حمقق مرحوم فرمايش وجه اين. است عينی واجب حکم در هم اين ،بشود معينی مکلف يک در منحصر که یاهيکفائ
 اينجا حاال ،نيست جايز عينی واجبات در و است جايز کفائيه واجبات در اجرت اخذ گفتمی قائلی ،قبل حبث در که  طورمهان
 به و بالعرض گاهی ،است يیکفا آخر تا گاهی ؛است قسم دو هم کفائيه واجبات مهان گويدمی و است رفته جلوتر کمی ايشان
 . نيست جايز اخذ اجرت و است عينی به ملحق هم اين. شودمیعينی  ،تکليف به ديگران قيام عدم دليل
 هم عمل حني در که جايی در البته ،است کفائيه صناعات و نظاميه واجبات بر اجرت اخذ جواز ،اشنتيجه و است ششم وجه اين

 ايشان. است مطلق حبث. نيست جايز اخذ اجرت شد، بالعرض ینيع و کرد پيدا بالعرض تعني اگر اما ،باشد باقی اشهيکفائ حالت
 ،است جايز اخذ اجرت ،باشد کفايی حلظه آخرين عمل و تا حني اگر ،دارد وجود عينی و يیکفا بني که تفاوتی خاطر به گويدمی
 .نيست جايز شد بالعرض عينی اگر اما

 اشکال به وجه ششم. ٣,١
 در يیکفا و عينی بني تفصيل اصل .ردمينک قبول را عينی و يیکفا بني تفصيل و مبنا اين اصل ما. است مبنايی وجه اين جواب
 عينی اگر حتی که شد گفته سابق مبحث در. شودپذيرفته منی هم اين فرورخيت مبنا نآ که وقتی. نبود قبول مورد سابق مبحث
 کدامهيچ نيست جايز گوييممی هم اگر .است جايز هم اين ،است جايز گوييمب اگر. بگذارمي فرق يیکفا با نبايد ،باشد هم بالذات
 تفاوت اولی طريق به ،نپذيرفتيم را بالذات عينی و يیکفا بني تفاوت و نپذيرفتيم را تفصيل وقتی فلذا ،نپذيرفتيم را تفصيل. نيست جايز
  .تسني قبولقابل و استی املبنعلی اين .مير يپذیمن را بالعرض عينی و استمراری يیکفا بني

 گفته عينی و کفايی بني که است تفصيلی مهان شبيهزيرا . کرد تعجب و استغراب ثانی حمقق فرمايش اين از نبايد خيلی منتهی
 .نيست مستغربی چيز مهان است و شبيه .است نوع دو خودکفايی گويدايشان می .است شده
 به کند استدالل تواندمی ثانی حمقق يعنی. الکالم الکالم که بگوييم ميخواهیم ما ،نشدند حبث وارد خيلی جا اين ديگر اشکال 
 معنابی خيلیاين وجه  گوييممی لذا ؛هاستجواب مهان هم جواب .است شده گفته عينی و يیکفا بني تفاوت برای که وجوهی مهان

 . است آورده بالعرض شده عينی يیکفا و استمراری يیکفادر   ايشان ،بود يیکفا و عينی در که تفصيلی مهانو  نيست

 وجه هفتم. ٢
 هم اين .است قسم دو کفائيه واجبات که است اين وجه نآ و است شده نقل ةالکرام مفتاح از که است وجهی هفتم وجه
است.  کفائيه تواجبا تفصيل در بر مبتنی وجه اين. متفاوت تفصيلی و ديگر یکرديرو  با منتهی ،است قبلی وجه شبيه تفصيل نوعی

 .است وابسته هاآن به بشری جامعه يک در شهر، يک در روستا، يک در مردم ، زندگیبشر حيات قوام که واجباتی

 تفاوت واجبات صناعيه در اعصار و ازمنه. ١,٢
 حيات مقومات جزء زمانی يک در چيزهايی است ممکن .است متفاوت ازمنه و اعصار در واجبات، اين که گفتيم هم قبالً  البته
 بشر زندگی الزمه مشاغل جزء زمانی يک چيزهايی يک است ممکن .بالعکس و بشود مقومات جزء ديگر زمان در و نباشد بشری
است،  بوده شهر در حيوانات و هااسب رسيدگی به برای که ترتيباتی مثالً  ،است شده منتفی موضوعش اصالً  ،نيست امروز که بوده
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 که کسانی و عمومی هایمحام يا و است آمده بنزين پمپ جايش به مثالً  و شده نسخ و اآلن است بوده هااين اصلی مرکب چون
 واجبات و بشری حيات مقومات بنابراين. است آمده ديگر چيزهای هاآن جای به و شده نسخ مشاغل اين .کردندمی اداره را هاآن

 هر در که است چيزی در ما حبث. کنندمی پيدا تغيري هم هاآن ،حتوالت و تغيريات و بشر زندگی حتول با که است چيزی صناعيه
  . است بشر حيات مقوم و است يیکفا واجب زمانی

 هفتمتقرير وجه . ٢,٢
 و ةياالول عناوينها به هانيا از بعض. است قسم دو هااين ،است شده واجب دليل مهني به و هستند بشر حيات مقوم که چيزهايی

 و اصهخ عناوين با هستند بشری حيات مقوم که مشاغلی يا هاصنعت و کفائيه واجبات اين از بعضی. است واجب خاصه داليل با
 شغل يک اين باشد دفان ،باشد غسال کسی اينکه. ميت دفن مثل ،دارد خاص دليل .است شده تأکيد هاآن وجوب بر خاصه ادله
 اتيروا منت در .املوتی دفنوا ،املوتی کفنوا ؛دارد خاص دليل که است مشاغلی آن از ،اين منتهی. گريندمی هم پولبرايش  و است
 و دارمي که قرائنی با بعد. کنيد تکرمي و کنيد دفن را اموات که است شده وارد خاصه ادله و معترب متقن روايات. است شده وارد
 .است قسم يک اين. است متعارف هاآن مورد در مثالً  هم مزد دريافت و است کفائيه بلکه نيست عينيه خطابات هااين دانيممی
 واجبات ،هااين و مانند احکام ،فقه تعليم دينی، احکام تعليم مثالً  .است گفته ايشان خود يعنی ذکر کرد، شودمی یديگر  مثال
اين (. دهند آموزش ديگران به را جامعه نياز مورد اعتقادات و احکام ،معارف ،فقه ،قرآن و بروند بايد کسانی یعني ؛است يیکفا

 صورت به و کنند هااين امثال و احکام تعليم وظيفه به قيام بايد کسانی يعنی است شغل هااين ).کردمي حبث الرتبيةفقه درمطلب را 
 پس. شد اول قسم اين. ذکر کرد شودمی هم ديگر هایمثال. شود هگرفت هم مزد که است طبيعی و آيدمی در شغل و صنف يک
 . است شده واجب خاصه ادله در و ةياالولعناوينها به که ایکفائيه صناعات و صناعيه واجبات اول قسم

 بر زمان گذر در که  دارمي فقهی عامه قواعد يک. است نشده واجب اوليه عناوين با که است حرفی و مشاغل انواع دوم قسم
 هم منعطف است، شده واجب عامه عناوين که به چيزهايی م يعنیدو  قسم اين و کندمی پيدا انطباق بشر حيات الزمه مصاديق
 .نيست گاهی ،هست آن مصداق شغلی يک گاهی لذا ؛هست
 بارها که حمکمی بسيار قاعده يک .است مرج و هرج و نظام به اخالل حرمت و نظام حفظوجوب  قاعده عامه عناوينترين مهم 
از اين قاعده  اينکه رغمعلی که  کردم عرض هم قبل هفته و الرتبيةفقه در هم و مباحث اين در هم ،است آمده ميان به سخن آن از
 ،است گرفته قرار حبث مورد فقها کلمات تضاعيف در و فقهيه قواعد در حدی تا و کردمي ذکر متعددی نکات ،خمتلف جاهای در
 زيرا شومي قاعده اين وارد مبسوط ،شود پيدا مناسبی جمال که جايی در هستيم رتصدم هم ما .است بيشرت حتقيقات نيازمند مهچنان اما
 . ماست اجتماعی فقه کليدی و مهم بسيار قواعد از

 فرورخيتگی موجب که آنچه .است حرام باشد جامعه نظم به خمل آنچه هر و است الزم اجتماعی نظام حفظ گويدمی قاعده اين
 اجنام بايد ،باشد برپا و انيجر  در سامل و روان ،اجتماعی نظام اينکه برای ستا مقدمه چه هر. است حرام شود جامعه مرج و هرج و

 . است حرام شودمی اجتماعی فرآيندهای اين گسيختگی و اجتماعی نظم اين در اخالل موجب که آنچه هر و بگريد
 العقل حکم قاعده اين اصلی دليل. است کرده تأييد را آن هم شرع مالزمه قاعده و است عقل حکم هم ،مبنايش قاعده اين
 ،است مفاسد آن در چون. هست حرام به آن اخالل و الزم اجتماعی نظام حفظ که است عقل استقاللی احکام از و است مستقل
 .است قاعده دليل يک اين .الشرع به حکم العقل به حکم کلما و ،است مستقل عقل حکم اين و پاشدیم هم به زندگی
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 و فرمودند را کمیح ماما که دارمي خاص اوامر در. است شده وارد ابواب از بعضی در که است خاصه روايات هم دليل يک 
 نظام اختالل موجب نگوييم را اين اگر ،النظام الختل اال و نکهيا برای ،است گونه نيا گوميمی چرا ،است گونه نيا فرمودند بعد

 و دارمي مرج و هرج حرمت و نظام به اخالل حرمت و نظام حفظ وجوب قاعده بر عقلی مستقل دليل همپس . شودمی اجتماعی
 .است نقل و عقل به متکی قاعده ،بنابراين .دارد وجود روايات در هم نقلی شواهد آن بر عالوه
 نظامات حفظ گويدمی که عامی اين است. استثنا قابل ديگر فقهی قواعد مهه مثل هم قاعده اين که کرد استدالل بايد البته 

 ممکن جاهايی يک .نيست ختصيص از آبی است، حرام اجتماعی نظم رخينت هم به و کردن اجياد مرج و هرجو  است واجب اجتماعی
 اعتصاب که وقتی انقالب زمان در .شدمی اجنام انقالب زمان در آنچه مثل ،رود کنار و کند پيدا ديگری تکليف يک با تزاحم است
 به مرج و هرج منتهی ،بود مرج و هرج نوعی اجياد آن ،کردندمی تعطيل را مشاغل ،اصناف حتی يا تندخير یم هاخيابان در اي شدمی

. بزند کنار را تکليف و قاعده اين شدمی موجب هک بود امهی تکليف يک يعنی اهم عناوين يک اساس بر و است الزم که حداقلی
 اجتماعی نظامات حفظ مبنای که است ینقل و عقلی حمکم بسيار قواعد آن از قاعده اين ،برتر مزامحات و اهم عناوين وجود بدون
 قاعده مهني از حاکم و امر ولی که است تطبيقی حقيقت در ،شودمی گفته که واليی و حکومتی احکام اين از بسياری لذا و، است
 و هرج حد به نکند رعايت اگر که آجنايی در قرمز چراغ تيرعا مثل احکام نوع اين لذا و ؛دهدمی تطبيق را قاعده مهني يعنی ،کندمی
 و هرج و نظام به اخالل حرمت و نظام حفظ قانون مهني اساس بر است دارج و رايج که قوانينی ،قبيل اين از چيزهايی يا برسد مرج
 . ندارد حکومت و واليت اعمال به نيازی و خيلی دارد مشروعيت مرج

 . گفتيم حاشيه سه دوقاعده  اين تا اينجا در
  است. نقل هم و عقلهم  دليلش :اوالً 
  برود. کنار جايی در و باشد داشته مزاحم است ممکن قاعده اين :اً يثان

 . نيست هم واليی و حکومتی احکام به نيازی که داردیم وادار وظايفی به را ما قاعده اين :ثالثاً 
 و بزند هم به را اسالمی غري نظام آن که ندارد هم تکليفی و کندیم زندگی اسالمی غري نظام يک ذيل در کسی اگر اينکه برای

 يککه در  کسی مثالً  ،کند رعايت را اجتماع مقررات و قوانني بايد که است طوری اسالمی غري نظام آن در او زندگی بدهد تغيري
 قواعد آن از اين. کند رعايت بايدرا  موارد نوع کند،زندگی می است نکرده تنفيذ را شقوانين امر ولی و نيست اسالمی که دولتی
 نگفته اسالم يا است الماس قبول مورد فعًال◌َ  اجتماعی نظم نيا اينکه برای. نيست حاکم و واليت اعمال به نياز که است ایعامه
 هم را نکته سه دو اين. کرد رعايت همرا  قرراتم و قوانني بايد ،شد پذيرفته موضوع که وقتی نظم اين در. يدبزن هم آن را به است
 .کردم عرض قاعده اين ذيل حاشيه در و پرانتز در

 که حرفی و مشاغل و صنايع و نظاميه واجبات گاهی که ديفرمایم ايشان. گردميبازمی ةالکراممفتاح صاحب مرحوم فرمايش به
 هستند ازمندين که کسانی تربيت و تعليم ،موتی تطهري و تکفني مثل ،دهيد اجنام ديگو یم دليل خاصه عناوين با دارد کفايی وجوب

 به اخالل عامش دليل .دارد عام دليل ندارد خاصی دليل که هست هم گاهی ،هانيا امثال و )تربيت و هدايت ،ارشاد قاعده مهان(
 و کنند رانندگی کسانی ،کنند قصابی کسانی شهر اين در بايد ديگو یم قاعده آن .است نظام به اخالل حرمت .است نظام
 ،است نظام به خمل کاری زمانی. شودیم عوض مصاديق هم زمان گذر با. است کلی قاعده اين. حرف و مشاغل ساير طورمهني
 مقوم گاهی کرد عمل بايد است اجتماعی نظم مقوم زمانی يک در مشاغل اين. شودیم جايز نيست نظام به خمل زمانی شودیم حرام
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 عوض هامصداق ،است عامه هقاعد چون شودیم پيدا فقهی هایانعطاف که است دوم قسم اين در .رودیم کنار وجوبش ستين
 . است آن گاهی است اين گاهی .شودیم

 خاص عنوان که است اين دليلش. نيست جايز اخذ اجرت اول قسم در. کندیم فرق هم با قسم دو اين که فرمايدمی ايشان
 ارشاد قاعده يا. قبيل اين از چيزهايی و املوتی دفنوا و املوتی کفنوا ،ديگو یم دليل. است اده مکلف دوش بر را تکليف اين ،دليل
 ،گرفت اجرت شودیمن مقابلش در آمد خاص دليل با تکليف اگر. دهيد تعليم ديگران به را الزم احکامو  معارف ديگو یم جاهل
 ،شد نظام به اخالل حرمت و نظام حفظ وجوب عامه قاعده مشمول اگر ماا ،دارد اجرت اخذ با منافات اين و دارد خاص دليل چون
 خاص دليل اينکه برای .است جايز هاآن در اجرت اخذ و است شده واجب عامه عناوين با که است عمومی مشاغل جزء ديگر
 . است شده ذکر که است هفتمی وجه اين. ندارد اجرت اخذ با منافاتی عامه قاعده اين و است عامه قاعده يک ،ندارد

 اشکال به وجه هفتم. ٣,٢
 دوش بر را تکليف ،خاص دليل که آجنايی بني است تفاوتی چه که است درست هم اند و اشکالشانکرده  اشکال شيخ مرحوم

 شده قائم آن بر هم شرعی دليل و است وجوب دو هر .بکند واجب را کاری ایعامه قاعده يک و عام دليل يک يا بگذارد انسان
 اخذ با منافات وجوب هم اگر ندارند هم با تفاوتی هيچ خاص و عام دليل باشد داشته اجرت اخذ با منافات وجوب اگر. است
 زيجا بگوييم بايد دو هر در کنيم، لذامی نفی را تنافی و بگريد پول آن قبال در تواندیم است واجب که اين رغمعلی ،ندارد اجرت
 .کندمنی فرقی عام دليل يا باشد خاص دليل اينکه صرف و است
. ندارد وجهی ،نيست آن در یتأکيد باشد اگر عام دليل و است خاص دليل در یتأکيد گويا  که کندمی تداعی ذهن به اينکه 
 در علت اينکه شارع. است بيشرت شتأکيد جاهايی يک در عام ليدل گاهی اً يثان. کندیمن تفاوت خيلی نباشد يا باشد تأکيد اوالً 

 در که است ای نکته مهان اين. است کردهیم پيدا تغيري زمان گذر در قيمصاد آجنا در اينکه برای ،است آورده عام دليل جاهايی
. دارد فلسفه متغري احکام. دارمي متغري احکام و ثابت احکام ما که شودیم گفته احکام فلسفه در. شودیم گفته احکام فلسفه
 و آيد بر گويی پاسخ عهده از فقه ،زمان حتوالت با که بدهد مکلف دست عامی اهرم يک خواهدیم شارع که است اين اشفلسفه
 اال و دارد ایفلسفه يک آن شود. نيتأم ،گنجاندیم خود دل در را حتول و تغيري که ایعامه عناوين و کالن موضع يک از شارع نظر

 اتفاقاً ، است گفته عام عنوان با که است چيزی نآ از ترمهم حتماً  گفت خاص عنوان با شارع را تکليفی اگر که نيست اين معنايش
 له کم و باشد باالتر ،است گفته خاص عنوان با که چيزهايی از آن تيامه که باشد گفته عام عنوان با شارع را چيزهايی است ممکن
 دليلی دليل، بودن خاص يا بودن عام اً يثان ،شودیمن دليل بگذارمي فرق هم با را تا دو نيا اينکه بر امهيت و تأکيد اوالً  بنابراين. نظري من
 که چيزی نآ بگويد خواهدیم چون ،است خمدوش استدالل اين کرباً  و صغراً  پس. است اهم غري يا است اهم آن که شودیمن اين بر

 . گرفت پول شودیم و  نيست درجه اين در دارد عام دليل که آنی و گرفته نشود در قبالش پولو  است آکد و اهم ،دارد خاص دليل
 دليلجايی  اوالً  کربوی است.  و ديگری صغروی اشکال يک .است چيز دو )نيست مکاسب در اين که( مسئله اين جواب

 عناوين با که تکليفی جاها خيلی .ندارد تأکيد آن و دارد تأکيد اين که نيست اين دهندهنشان ،بيايد عام دليل و جايی بيايد خاص
 . دارد ديگری فلسفه عام يا خاص بودن دليل. بيشرت است دارد خاص دليل که آنی از شتأکيد ،است عامه

 وجهی تأکيد صرف ،نيست آن در تأکيد يکی و کندیم افاده را تأکيد يکی که بگريمي فرض اگر که است اين کربوياً  و ثانياً 
 است دو هر در دارد اجرت اخذ با منافات ،وجوب اگر. گرفت شودیمن جا يک و گرفت شودیم اجرت اينجا ،گفت توانب که ندارد
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 حاکی بودن خاص و عام اينکه ضمن. نيست تأثريگذار ،تأکيد درجه .ندارد منافات هردو در ندارد منافات اگر. مؤکدغري  چه مؤکد چه
 . نيست حکم بندیدرجه شاخص و

 ،بکنيد دفن ،بدهيد غسل مثالً  ،دارد خاص دليل که جايی که است اين ،بگويد کسی است ممکن تأکيد وجه از غري که اینکته
 عام دليل چون ،است عام دليل که آجنايی اما توانيد بگرييد،می اجرت اخذ ديگو یم که نآ با دارد تعارض است خاص دليل چون
 .زندیم ختصيص اجرت اخذ دليل آن و است عام ،نظام به اخالل که بگوييم است ممکن ،است

. است وجه من نسبت ،واجبات در اجرت اخذ با نسبتش ،است عام دليل که هم مهانی اينکه برای ،کندیمن فرق خيلی ايناما 
 اين و دليل آن بني که نسبتی مهان ،نيست جايز اجرت اخذ ديگو یم هم آن ،املوتی دفنوا ،املوتی غسلوا ،ديگو یم دليل خاص يعنی
 . نيست متفاوت خيلی و کندیمن فرقی هانسبت و است نظام به اخالل با اجرت اخذ جواز دليل بني است

 وجه هشتم. ٣
 بعضی. هست مکاسب در غالباً  اينجا تا یول دارد فرق است مکاسببا  هانيا ترتيب البته( است آمده اينجا در که هشتمی وجه
 و توجيهی کلی طور به .نيست تفصيلی ديگر اينجا ،شود گفته که است اين )نيست مکاسب در ميکنیم ذکر بعد ی را کهوجوه
 .  است صناعيه واجبات در اجرت اخذ برای مربری
 اختالل نباشد جايز اگر که است اين علتش .است جايز حرف و مشاغل و کفائيه واجبات در اجرت اخذ که است اين وجه آن
 ،قصابی مانند اجتماعی حرف و مشاغل مييگو یم علت اينکه. هاستنيا وجوب دليل فرض خلف اصالً  امر اين و ديآیم الزم نظام
 هانيا ترک و هاستنيا به جامعه قوام ،است الزم اجتماعی نظام حفظ اين است که برای ،است واجب غريه و رانندگی ،بقالی
 هانيا دليل پس. دز ير یم مهه چيز رخ بدهد که اعتصاب يک که است اين هم شاهدش. شودیم زندگی اخالل و مرج و هرج موجب
 اجر هانيا در بگوييم خبواهيم اگر .است نظام به اخالل حرمت و نظام حفظ وجوب دارند قبول مهه و شد گفته بارها که طورمهان
 مزد دست نظام صبح روز يک که ببينيد مشا اگر کندیمن پيدا قوام اجتماعی نظام اصالً  و شودیم مرج و هرج موجب اين خود ،نباشد
 شهريه ماه يک بگويند که است اين مثل اين، (نباشد کار در مزدی و کار پای بيايند تکليف به فقط مهه که باشد قرار و بريزد فرو
 و اهلی تکليف عنوان به چه تعدادی ،برداشتيم را دستمزد نظام امروز که بگويند روز يک )زدير یم هم به زيچ مهه و حوزه در دهندیمن
  .شودیم خمتل زندگی اصالً  ،دهدیمن مزد هم کسی آيند؟می کار پای  امر قصد و قربت داعی با

 بگوييد هانيا در اگر وقت آن. است نظامات به اخالل عدم و نظامات حفظ و مرج و هرج دفع برای هانيا وجوب اوالً  بنابراين
 که است آمده دليل يعنی. است فرض خلف اين و شودیم مرج و هرج موجب اين خود است، حرام گرفنت مزد و گرفت مزد شودیمن
 اول دليل يعنی نگرييد مزد ،نگرييد مزد شد واجب چون ديگو یم ديگر دليل بعد ،نشود مرج و هرج اينکه برای بدهيد اجنام را هانيا

  .ندارند کار انگيزه ديگر هایليخ نباشد مزد اگر. شودمی خاصيتبی
 اجنام کسی راو سخت  شاق کارهای که است اين )نداهداد مانور بيشرت آن روی و است مکاسب در که یز يچ آن( ثانياً 

 ،طبقه پنجاه مثالً  برج روی برود که داریمشکل و سخت کارهای دهمیم اجنام را اشساده کار رومیم ديگو یم کسی هر و  دهدمنی
 نيست که مزد رومیمن من ديگو یم ،کند کار است حرارت درجه صد چند که یاکوره پای برود يا کند بنايی آمسان و زمني بني آجنا
 .فردا ادامه حبث هللا انشا .گفتند که است وجهی هم اين خورد.به هم می اجتماعی نظام اين و برود ديگر يکی
      . الطاهرين آله و حممدٍ  علی اهلل صلی و
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