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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

وال حول وال  مجعني،أعدائهم أاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على    
  .ال باهللا العلي العظيمإقوة 

الثانية ن الثمرة أوذكرنا  د والتقليد،للمقدمة، ومن مصاديقها االجتها الوجوب الشرعيلإللتزام بكان الكالم يف الثمرة الثانية    
   .فعلى القول بالوجوب الشرعي تظهر الثمرة يف حصول الثواب وعدمه ،مر والنهيتظهر يف مبحث اجتماع األ

  أخذ األجرة: الثمرة الثالثة

  :ةثالث واالقوال يف املسألة ،١وهي قاعدة فقهية - على الواجبات األجرةخذ أ: الثمرة الثالثة   

  . يف العبادات وغريها حلرمة مطلقاًا - ١   

  . الفقهيف الوالد أشار إليه حىت يف العبادات كما  اجلواز مطلقاً - ٢   

  .أخذ األجرة، ويف غريها فيجوزات فال جيوز يل بني العبادمهها التفصأ عديدة،ر وله صو ،يلالتفص - ٣   

يتوقف  -عم من االجتهاد والتقليد أوالتعلم  -  والتعلّم، معلى  التعلي األجرةخذ أجواز حتقيق احلال يف ن إ :توضيح ذلك   
ملقدمي، اتفصيلٍ، مبنياً على ذلك أساس حبث الوجوب ز يف صورتني على وجيو ،صورتني ال جيوز ، ففيربعةأصور على بيان 

  وحتقيق احلال فيه، وأنه شرعي أم ال؟ وأنه بناء على كونه شرعياً، عبادي أم ال؟

للمنافات بني الوجوب  )يةغري تعبدية، توصلية، نفسية،( على الواجبات مطلقاً األجرةخذ أحبرمة على القول  :وىلاألالصورة    
قلنا بأن التعلم عند تنقيح حال الصغرى، فإنه إذا ستختلف النتيجة يف احلرمة واجلواز الكربوي فعلى هذا املبىن  األجرة،خذ أو

التعلم واجب غريي وال جيوز أخذ األجرة على الواجب : شكل قياس هكذاإذ يت ،عليه األجرةخذ أواجب غريي فال جيوز 
  . مطلقاً

                                                             
ھا عنوان مصبالمسألة الفقھیة دائرتھا ضیقة و ، بناء على أن الضابط في الفرق بینھما ھو أنمسألة فقھیةال ن تعد قاعدة فقھیة أولى األ ١

ً بوابأوسع وتشمل أما القاعدة الفقھیة فدائرتھا أ ،ل الصالة واجبةمثنوعي واحد   اري، فتشمل مثلبوعناوین مختلفة یجمعھا جامع اعت عدیدة ا
، أما المسألة األصولیة، فتتسع ن مسألتنا ال تتحدد في باب واحد بل تعم الصالة والصوم والحج والقضاءفإ ،ة والحج والزكاة وغیرھاالصال

، وقد ذكرنا ثمانیة ضوابط في الفارق بین المسألة ولى من عدھا مسألة فقھیةأ فقھیة فعدھا قاعدة ھ، فھذه دوائر ثالث متتالیة،لتشمل الفقھ كل
مع بعض المناقشة فیھا، مما ینفع بعضھا في معرفة الضابط بین القاعدة الفقھیة ) قاعدة اإللزام(األصولیة والقاعدة الفقھیة في أول كتاب 

ً، فلیالحظوالمسألة الف  .قھیة أیضا
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  .فالفرق واضح ،على التعلم األجرةخذ أيجوز ف ٢ما لو مل نقل بالوجوب الغريي للتعلمعكس 

 األجرةخذ أجواز ذا قلنا بعدم إف ،ا لقصد القربةاعلى العبادات خاصة ملناف األجرةخذ أ على القول حبرمة :ةالثانيالصورة    
حينئذ حيرم ونظائرها  ٣)إن تعلمه حسنة ومدارسته تسبيحتعلموا العلم ف( إىل رواية ن التعلم عبادة استناداًإوقلنا  العباداتعلى 

 ، دون ما لو مل نقل بأن التعلم، عبادة فإنه جيوز أخذ األجرة عليه، سواء أقلنا بالوجوب الغريي٤على التعلم والتعليم األجرةخذ أ
  .الشرعي أم ال

 ،للطولية ،وقصد القربة األجرةخذ أنه ال منافات بني نظراً إىل أ ،على العبادةحىت  األجرةخذ ألو قلنا جبواز  :الصورة الثالثة   
يصلي فيمكنه أن  ،من رتبة واحدة افال تنايف ألما ليس ،جري يف العبادة عن الغريكما يف مبحث الداعي على الداعي كما يف األ

إىل اهللا كان املبلغ علة معدة لكي يصلي متوجها  فحيث دفع له مبلغاً ،األجرةصد القربة لكن الداعي على الداعي للصالة هو بق
 أقلنا وسواء ال، أو عبادة بكوما أقلنا سواء التقليد، أو االجتهاد )التعلم( على األجرة أخذ جيوز املبىن هذا وعلى سبحانه وتعاىل

   .واضح هو كما ال، أم رعيالش الغريي بالوجوب

على وعدم جواز أخذها غري العبادية  الواجباتعلى  األجرةخذ أ قلنا جبوازيف املبىن أي  لو قلنا بالتفصيل :الصورة الرابعة   
   ٥.مر واضح على هذا املبىنفاأل ،العبادية

   ؟األجرةخذ ألزام وبني بني اإلاستدل بالتنايف على حرمة أخذ األجرة على الواجبات مطلقاً، املستدل : إشارة   

فللعبد حتديد نوعه، فإن لزام ساكت عن كيفية االمتثال لزام من املوىل ولكن اإلالوجوب يعين اإل إذال تنايف  هنأواجلواب    
  .إنه ساكت عنهم ال فأجرة أبكونه ما أنقاذ الغريق إ مثالًوجب أاملوىل 

كما يف فقد جيتمعان  ،الواجب هي العموم من وجه حسب رأي املشهورو األجرةخذ أ حرمة النسبة بني :أخرى شارةإ   
 ااملهن الواجبة كالطب وحنوها فاففي ، ٦من جهة الواجبما مادة االفتراق أ ،كتغسيل امليت ،عليه األجرةخذ أواجب حيرم 

                                                             
  .أي وال النفسي، كما ھو واضح، وال الطریقي، بل قلنا بصرف الوجوب العقلي ٢

  .، عنھ البحار، وموسوعة أحادیث أھل البیت علیھم السالم٧١٣ص: أمالي الصدوق ٣

ً على القول بالوجوب الغیري الشرعي، أو النفسي الشرعي، إذ لو قلنا ٤ وھي  -بصرف الوجوب العقلي للمقدمة  لكن كونھ عبادة یتوقف ثبوتا
ً ) المالك(لما كانت عبادة، إال لو قلنا بكفایة  - االجتھاد والتقلید في المقام  ً أو ندبا   .في العبادیة، دون الحاجة إلى األمر الشرعي وجوبا

٥  ً إال على ما سبق ذكره من وجھ المالك  - إذ بناء على عدم الوجوب الشرعي الغیري للمقدمة، فلیست عبادة، فیجوز أخذ األجرة علیھا مطلقا
  .أما على القول بالوجوب الشرعي الغیري للمقدمة فإنھ یفّصل بین القول حینئٍذ بعدم عبادیتھا، وبین القول بعبادیتھا -
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ه مستحب لكن إنعلى رأي ف من جهة حرمة أخذ األجرة ففي مثل األذانما جهة االفتراق أو ،عليه األجرةخذ أوجيوز  ةواجب
  .بالوجوب األجرةخذ أعلى حرمة  يصح االستداللال فالنسبة العموم من وجه ف ،عليه األجرةخذ أحيرم 

لكن  يالغريالشرعي خرى لتشريع الوجوب أهناك مثرات  ، كما أنلكن نكتفي يف املقام ذا املقدار تتماتوهذا البحث له    
  .يف ما ذكرنا الكفايةلعل 

ن التعلم مقدمة عادية إف ،نه ال غبار عليهأو )االجتهاد والتقليد(يف الوجوب الغريي للتعلم وخالصة ما سبق أن الكالم كان    
  .، وقد يوجد استثناءمةاحكام الشرعية عللعمل باأل

  هل وجوب التعلم نفسي أو غريي؟

يف وجوب االجتهاد والتقليد ومطلق التعلم، وهذا وكلها حمتملة  رشاديأو طريقي أو إنفسي أو ما غريي إن الوجوب أتقدم   
   :إمجال اآلراء يف املسألة

  . الفرقوسيأيت و طريقياًأ ،كما سبق مقدمياً ن يكون غريياًأما إف نفسياًليس نه أىل إ واذهبفإم املشهور رأي : الرأي األول

يات بظاهر اآلعلى ذلك واستدل  ،واجب نفسي) والتقليد واالجتهاد(التعلّم ن من أردبيلي احملقق األما ذهب إليه : الرأي الثاين
  .إىل مؤنة زائدةوالغريي حيتاج  ن يكون نفسياًأمر صل يف األاأل نإف )ليتفقهوا يف الدين( حنو والروايات

ن أودليله  ،ويف الفروع فغريي ،الدين نفسي لصوأيف  ، فإن وجوماهو التفصيل بني االجتهاد والتقليد: الرأي الثالث   
 فليس وجوبه مقدمة له أوالتعلم طريق للعمل و ،العمل هو احلامل للمصلحة واملفسدةألن  ،يف الفروع هو العملاملطلوب 

  .، لعدم كونه احلامل للمصلحةنفسياً

، واحلامل للمصلحة، فوجوب طلوب لذاتهفهو امل ،املطلوب هو االعتقادبل العمل ليس هو املطلوب إن صول فما يف األأ   
   .علم نفسي ولقد ذهب مجع إىل هذا الرأيالت

                                                                                                                                                                                                                           
 .أي ھو واجب لكنھ ال یحرم أخذ األجرة علیھ ٦
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 ،واالعتقاد - وكذا التعلم - ذ هناك فرق بني العلمإ ،مقدمي ،حىت يف االعتقاديات )اًوتقليد اًاجتهاد( ن التعلميقال إلكن قد    
بني العلم  ال تالزمف به، ال يعلمعلى ما يعقد قلبه وبالعكس فقد ) نفسهمأوجحدوا ا واستيقنتها (كما يف فقد يعلم وال يعتقد 

  .واالعتقاد فقد ينفكان

  .بل هو مقدمي نفسياً حامالً للمصلحة بنفسه حىت يف االعتقاديات، فليس يسل) اًو تقليداً أاجتهاد(ن التعلم إ: وبعبارة أخرى

مث يعقد قلبه يعلم جيتهد لكي جيب أن أي  ،االعتقاد واالجتهاد واجبان نفسيان نألكن هذا التوهم ليس يف حمله بل الظاهر    
  ...آله الطيبني الطاهرينن شاء اهللا تعاىل وصلى اهللا على حممد وإوللكالم صلة تأيت  ،وكالمها واجبعليه، 


