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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 ؟توصلی رجحان تعلیم کتاب تعبدي است یاجهت خامسه: 
همان  تعبدي توصلی،تکالیف تعبدي و : ندستدو قسم هتکالیف چه واجبات و چه مستحبات  ،بر اساس این بحث

 دارند.  توصلیحالت  عبادات است و سایر ابواب فقهی غالباً

اسـت کـه در  تقسیماتییکی از  توصلیتعبدي و  اوامر .شودمی تقسیم توصلیبه تعبدي و  ،حکم به عنوان مقدمه

 علم اصول آمده است.  لیاوا

 ویژگی تعبدیات
پـس در  آن عمـل صـحت نـدارد،تعبدیات تکالیفی است که متقوم به قصد قربت است و بدون قصد قربـت  -1

فقدان قصد قربت موجب بطالن عمل است و این  ،و وقتی جزء شدمور به است تعبدیات قصد تقرب جزء مأ

 درشود می طلعمل با و بدون آنآن است  جزء قصد تقرب عملی است کهیک ویژگی در تعبدیات است که 

قصد تقرب هم به عنوان یک عمل درونی و  ،که رکوع و سجود جزء آن است طورهماننماز و حج و زکات 

اگر نباشد مانند نمازي است کـه رکـوع نداشـته باشـد و  ی کهجوانحی جزء مجموعه مکلف به است به حیث

 ؛ارزشی ندارد

حرام هـم  ،کندمی بر اینکه عمل را باطلوه معه عالکه آوردن قصد غیر قربی و ریا و س بحث دیگر این است -2

 .است

 اثرات ریا

 :به دنبال داردریا در عبادات دو اثر 

 ؛عمل باطل است و ارزشی ندارد :اوالً

 .حرام است :ثانیاً

که ریا کرده حرامی هم انجام  یدر عمل ثانیاً .چون فاقد جزء است ،باطل است اوالً عبادت بدون قصد قربتپس 

 است. داده

 ریا و عدم قصد قربتتفاوت 
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دهیم گاهی براي خدا و گاهی می عملی که انجام فرق دارند، باهم و قصد قربت نیست معناي ریا مقابل عدمالبته 

؛ ریا و سمعه یعنی اینکه انسان عملی را به خاطر دیگران انجام بدهـد ستها ااینریایی است ولی گاهی واسطه بین 

و یا براي ورزش انجام داده و  عشقش کشیده که نماز بخواند از روي بیکاري مثالً اما حد واسطی بین این دو هست

حج رفته اما  یا مثالً ولی براي این هم نیست که دیگران او را مدح بکنند نیست خداکند براي می یا اگر مالی را انفاق

خاطر اینکـه بدانـد حـاالت نه براي خدا بلکه به عنوان سفر سیاحتی یا به عنوان یک محقق و پژوهشگر رفته و به 

اما براي خدا  دهدشود و همه اعمال را انجام میو محرم می شودمی با مردم همراه ،مردم در هنگام حج چگونه است

او نیسـت و  درمعه و جلب نظر دیگران اي براي ریا و سهانگیز اما ،نیست و قصد قربت که جزء عمل است را ندارد

 است؛اي هاین یک حالت واسط

 واع قصد و انگیزهان

 :که دارد سه نوع است يازهیانگدهد از نظر قصد و می از این جهت اعمالی که انسان انجام

عقاب و یـا هـر  دفعثواب یا  جلب ،البته با درجاتی که دارد ؛خدا است ،گاهی انگیزه و قصد و محرك انسان. 1

 او خدا است؛دلیلی باالخره انگیزه 

 ؛نسبت به خود است قلوب دیگران مدح و ثناي دیگران و تحبیب ریا و جلب قصد او گاهی. 2

 مـثالً ،او داردبلکه منفعت دیگري بـراي  ،جلب نظر دیگران هم نیست و نیست یخدای انگیزه اوهم  وقتکی. 3

خواهد ورزشی می کنم و یا اینکهمی روم و همراه مردم حرکتمیگوید سفر حج را می، خواهد تحقیقی انجام دهدمی

  .دهممی گوید ورزشم را به این نحو انجاممی ،انجام دهد

 گانه مقاصدبررسی انواع سه
 است که قصد قربت داشته باشد در عبادات قصد ریایی هم مبطل است و هـم حـرام یعبادت آن ،از این سه نوع

 ؛باطل است عمل او همشده و  مرتکبکار حرامی  هم ،انجام دهدیی خودنمابراي  را عبادتیعنی اگر کسی  تکلیفی،

 ارزشیبعمل فرد باطل و  در این صورت ریا نکند ولی قصد قربت و ،اما نوع سوم که کسی ظواهر را انجام دهد

 ؛گناهی نکرده استهست اما 
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چون قصد قربت  ،بنابراین ریا و سمعه که نوع دوم است در باب عبادات دو اثر دارد؛ یکی اینکه مبطل عمل است

 فی حد نفسه حرام است. ریاي در عبادتاینکه  و دوم بردرا از بین می

لفقد الجزء یعنی ثواب عبـادت  ،حرام و هم باطل است هم قصد ریا و بدون قصد قربت باشدعبادات مستحب در 

 شده است؛ اورا نبرده و عقابی شامل 

 گنـاهیکنـد امـا مـی باطلمعه بر آن صدق نکند عبادت را ي غیر الهی که عنوان ریا و سهازهیانگاما قسم سوم 

داده اسـت ولـی نـه بـه به سفر حج رفته و به همراه مردم این اعمال را انجام  به عنوان پژوهشگر مرتکب نشده مثالً

 معلوم نیست موجب بطالن عمل شود. ،معهعنوان ریا و س

رد و لذا قـوام هم مانند هم هست و فرقی ندا ها است واجب و مستحب آني این ویژگیدارا عبادات و تعبدیات

منتهی اینکه غیـر قصـد قربـت در  »لو ال قصد القربه لبطله العباده« عبادت به قصد تقرب است و تعبدي همین است

هـم  گناهکند می معه است که عالوه بر اینکه باطل؛ غیر قصد قربت گاهی ریا و سکندمی عبادت چه نقشی دارد فرق

کنـد ولـی گنـاهی در آن مـی ریا نباشد فقط باطل ت باشد و سمعه وغیر قصد قرب دیگري که يهازهیانگاما  ،هست

 .نیست

 توصلیاتویژگی 
مانند تکفین موتا و تدفین و خیلی از اعمالی که در  ؛اعمالی است که تکلیف متقوم به قصد قربت نیست توصلیات

 است. کرده صد قربت انجام ندهد تکلیف را ادارا حتی اگر با ق هااینشرع داریم 

 توصلیاتانواع 

 :دو قسم است توصلیمنتهی  ،قصد قربت جزء و شرط عمل نیست توصلیاتپس در 

 با قصد ریـا مثالً ،و بدون قصد قربت هم صحیح است ست که ریا در آن حرام نیستا توصلیاتیک قسم از  -1

دهـد و اگـر سوزد در اینجا واجب کفائی است که او را نجـات می کند یا اینکه فردي در آتشمی دفن موتا

 او را از آتـش نجـات جب آدم شجاع و توانمندي استنرود گناه کرده ولی او فقط به خاطر اینکه بگویند ع

 شدمی را انجام نداده بود مرتکب گناه تکلیف نجات نمی داد، اگر کهیدرحالرده را عمل ک که تکلیف دهدمی

 ؛اشدشود ولو اینکه براي ریا بمی در این صورت تکلیف از او رفع
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جاهاي است کـه  در هااینو  هست که قصد ریا در آن حرام است (این بحث در عروة توصلیاتیک نوع از  -2

در آنجا مطرح شده است و در  شیکماب هابحثکنند و این می آورندمی یا صوم و حج بحث نیت را در صالة

بـه  کـنممی در مورد این بحث ترمبسوطآمده است و علت اینکه  توصلیاتاصول هم در تقسیم تعبدیات و 

دهیم عین این بحث با این تنقیح آنجا نیست جاهایی که منقحا در اصول باشد ارجاع مـیاین است که  خاطر

 دهیم).نباشد بسط بیشتري می طورآنولی اگر 

 نتیجه

 :شود اماد که بدون قصد قربت هم تکلیف ادا میاعمالی هستن توصلیاتبنابراین 

 مانند تدفین موتا و نجات غریق؛ ،ستحرام نی آنگاهی ریا در 

ولی خود ریا نوعی  عمل متقوم به قصد قربت نیست ممکن است تکلیف ادا بشود و و گاهی حرام است ولو اینکه

تعلم علوم دینی تعبدي  ،مانند تعلم علوم دینی که روایاتی آمده بود که اگر ریا بکند عقاب دارد حرمت و اشکال دارد

اما ریا نباید دهد بلکه بدون قصد قربت هم تکلیف را انجام میقصد قربت به تکلیف عمل نکرده باشد  نیست که بدون

 .شودگناهی براي او می و اگر با قصد ریا انجام دهد موجب باشد

شـد کـه ایـن مـی الف دینی واجب است بعد سـؤگفتیم که تعلم تکالیدر تعلم علوم دینی میاین بحثی است که 

که در آنجـا روایـاتی آورده  يشهريراست از کتاب العلم و الحکمه آقاي  ییهابحث هااین ؟ا تعبدياست ی توصلی

در آخر شـما را  که گوید که علم یاد بگیرید ولو براي غیر خدا باشدمی بود که علم را براي خدا یاد بگیرد و بعد هم

جمع بکند البته ما جمع آنجا را خیلی قبول نداریم به هر حال در  باهمرا ها اینه در آنجا خواستو رساند به خدا می

 کند.ی است فرق نمیعین یامستحب است و چه جاهاي که کفائی  یاعلوم دینی چه جاهاي که واجب 

دي اگر بگوییم تعب ؟توصلیال مطرح شد که این تعلم تعبدي است یا ن سؤای ،براي او الزم است ی که تعلمیجاها 

هـم مبطـل و هـم  آنآید و ریا در می آن به حساب قصد قربت جزء آید یعنینماز و روزه به حساب میاست مانند 

 اما ایـن اسـتفاده ،شود که قصد قربت جزء تکلیف استنمی گفتیم که از روایات استفاده جاهماناما در  ؛حرام است

نوع اول تکلیف متقـوم بـه قصـد قربـت  توصلی دراز نوع دوم است  توصلیشود که ریا در آن حرام است و لذا می

تکلیف متقوم به قصد قربت نیست اما قصـد ریـا در آن  نوع دوم توصلیدر  اما ،نیست و ریا در آن هم حرام نیست

 .محض و تعبدي محض هست توصلیي بین اانهیمنوع دوم یک حالت  توصلی .ام استحر

4 



 ١٢٦٨ �ماره ثبت:                                                                                                                    

 ؟...سؤال:

ابـوابی  لیوساآمده و روایات خیلی ظریفی هم دارد در جلد اول  صراحتبه: این ریا نیست و در روایات وابج

کسـی  اگر خیلی ابواب جالبی است در آنجا دو سه باب دارد که یکی این است که ،که درباره مقدمات عبادات است

خیلـی  ، کـاردهم که یاد بگیرندمی منظر دیگران انجام کاري را براي خدا انجام دهد ولی بگوید براي خدا این را در

چون خود ارائـه هـم بـراي  هست ایر. قصد ارائه به دیگران غیر از اشکال ندارد طور باشدسختی است ولی اگر این

 بکـنمخواهم براي خودم تحبیب قلوبی می دهم که دیگران یاد بگیرند نه اینکهمی گوید من نشانمی خدا است یعنی

 روایت هست که این گناه نیست. در

 ؟...سؤال:

که در روایـات  ،خداستگاهی محض ریا است و گاهی ریا و  ؛یایی که در روایات آمده دو شکل داردر جواب:

  آمده است. لیوسااین در اول  .دهممی اگر کسی غیر از من بیاید من این را به او »یر شریکانا غ«آمده که 

 منظور از ریا
کـه بـه آن اي هباشد اما نکتـ یخودنمائکنیم این است که عمل به طور تام یا جزء عمل می ریایی که از آن بحث

دهـد ریـا مـی انجـام هاآنند در منظر را به خاطر اینکه دیگران یاد بگیراینکه شخصی کاري  ؛ریا نیست ،اشاره شد

سیار ظریفـی بـین عجـب و شود که دیگران کار او را ببینند این هم یک مرز بمی فردي خوشحال، کما اینکه نیست

اسی هم احساس رضایت از ناحساس رضایت بکنند از لحاظ روانش از کار خود باید هاآدم ،سرور طبیعی عمل دارد

 .کار و فعالیت یکی از عوامل شکوفایی انسان است

در جالب این که در روایات ما به این اشاره شده و عجب غیر از احساس رضایت است این از ظرایفی است کـه 

 موفـق ییهاآدم ؛شده که احساس رضایت یکی از عوامل شکوفایی انسان است موردبحثخیلی در این  یروانشناس

ي چیز مذمومی است و حتی در روانشناسی هم مضامینی خودپسندباشند، ولی عجب و  راضیهستند که از کار خود 

اینکه انسـان احسـاس  ندیگویمما مطرح است و این نکات ظریف در روایات  دقیقاً ،داندمی مومداریم که این را مذ

 یادر مورد دیگران هم اینکه دیگران از انسان تصویر مثبتی داشته باشند بد نیست، ولی عجب بد است. مسرت بکند 

اسـت  مطالعـهقابلاین مطلـب  ؟عین ریا است یا غیر ریا ،کند که دیگران از او تصویر مثبتی داشته باشندمی آدم کار

دهد فقط براي اینکه دیگران یاد بگیرند و کـاري بـه دیگـران می ولی یک مطلب این است که انسان کاري را انجام
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بنابراین هم در بحث عجب و هم در بحث ریا در مقابل دیگران دقایقی وجود دارد که بیش از  .این ریا نیست ،ندارد

 قرار بگیرد. مطالعه مورداین باید 

 ؟...سؤال:

اگر انجام ندهد ایـن عقـاب دارد  ،دهدمی نجات او رامیرد می کند. دفن میت یا اینکه کسیمی جنازه فرق تشیع 

است غریق را نجات دهد به تکلیـف  چوپان فداکاربگویند  ولی اگر برود تکلیف را عمل کرده ولو براي این باشد که

اما اینکه ثواب ببرد امر دیگري است ممکن اسـت  البته این در دفع عقاب است ،برآمدهعمل کرده و از عهده تکلیف 

متقوم بـه قصـد  توصلیاتتکلیف در  ادا، ولی که ثواب بردن متقوم به این است که آدم باید قصد قربت بکند مییبگو

در ثواب یا درجات و کماالت روحی و  .است قربت نیست ولو به قصد ریا هم باشد نجات داده و تکلیف عمل شده

 یی بدهد.هاثوابیت مهم است مگر اینکه خداوند از روي تفضل مدارج اخروي ن

 ؟ ...سؤال:

داریم که  توصلیاتدر نوع دوم است که ریا نکند در نوع اول ریا نه مبطل است و نه گناهی دارد یک نوع  حداقل

ي اانـهیمت لـنوع دوم است که یک حا توصلیاین  ،تکلیف نیست اداقصد قربت شرط  نکهیبااام است ریا در آن حر

نوع دوم است کـه گـاهی بـا  توصلی یعنی گفتیم بعضی از اعمال از این قسم است و است توصلیاتبین تعبدیات و 

توسـلی  حـالنیدرعاما تعلم علوم دینی همین حکم را دارد که ریا در آن حرام است  ازجمله .شودمی تعبدي خلط

 ه باشد. تدهد ولو اینکه قصد قربت نداشمی تکلیف را انجاماست و 

این یک مقدمه بود تقسیم تکالیف به تعبدي و توسلی با نکاتی که ذیل آن گفتیم یکی اینکـه در تعبـدیات قصـد 

هـم دو  توصلیاتقربت جزء است و ریا هم مبطل و هم حرام است ولی غیر ریا فقط مبطل است و حرام نیست. در 

 قسم است. این یک بحثی است که جداگانه قابل مداقه و مطالعه است.

 ؟...سؤال:

بگیرد یا اینکه دنبال علوم دینی باشد بـراي اینکـه دیگـران ببیننـد یاد گوید اگر قرآن را می دلیلش این است که

شـود ولـی حرامـی را نمی موجب بطالن عمل باشند يهازهیانگدهد که زمانی که چنین می شود این نشانمی عقاب

 بـر دلیـل خـاص موجـب عقـاب بنا اوانجام داده این انگیزه موجب حرمت است اما تکلیف انجام شده ولی انگیزه 

 شود.می
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تصویر ثبوتی است یعنی هر تکلیفی یا عبادي است یا توسلی  این یک مقدمه که فعالً خواهدمی دلیل خاصاین  

 دوم. توسلی یا نوع اول است یا نوعو هر 

 مقدمه دوم
 مقدمه دوم این است که این تصویرها را ارائه دادیم که چند نوع تصویر داریم:

است و قصد ریـا است و بدون قصد قربت باطل  است که قصد قربت جزء آن حکماین تکلیف عبادي که داراي 

 .در آن عالوه بر اینکه باطل است حرام هم هست

نوع دوم داریم کـه بـه آن  توصلیع اول داریم که به این شکل است و نو توصلی ،است توصلی تکالیف نوع دوم

اگر ما باشیم و ادله یعنی هیچ دلیل خاصی نداریم ما را به نجات غریق یـا هـر  .این تصویر ثبوتی است ،شکل است

 خطابدر مقتضاي قواعد این است که وقتی  ،تصویر ثبوتیه دوم بحث این است که بعد از مقدم ،امر دیگري امر کرده

 ،شارع امر تعلق به عملی گرفت آیا بگوییم که این عبادت است و متقوم به قصد قربت است تا آن احکام را پیدا بکند

 ال دوم راسؤال اول در اصول مطرح شده و سـؤ ؟است نوع اول است یا نوع دوم توصلیو اگر هم  ؟است توصلییا 

 جواب داد. یروشنبهتوان می

این مفصل در اصول بحث شده و  ؟توصلیال اول یعنی اینکه اقتضاي اطالق دلیل تعبدي است یا سبت به سؤاما ن

مطلبـی کـه  ،اسـت تتوصـلی اصل در اعمـال مقتضاي اطالق لفظی یا مقامی و یا نتیجه اطالق این است که اندگفته

 ند.دار هااینمرحوم نائینی و 

 ،مثل اینکه واجب کفائی قیـد اضـافه دارد ،ید اضافه دارداي اینکه تعبدي قت است برتوصلیپس اصل در اوامر  

گوید که ایـن واجـب می گفتیم که اطالق دلیلمی و لذا واجب غیري قید اضافه دارد ،واجب تخییري قید اضافه دارد

قید اضـافه  هاآنبراي اینکه  ،ییري و یا واجب نفسی است نه غیريواجب عینی است نه تخیا  ؛عینی است نه کفائی

و قاعـده در عین ایـن فرمـول  .شودمی اشتند و وقتی که در مقام بیان است و آن قید اضافه را نیاورده حمل بر آند

خواهد وقتی که قصـد قربـت در خـود دلیـل می قصد قربت توسلی یعنی عملی که ،است توصلیتعبدي و تقسیم به 

در  مـثالً ،خواهـدمـی است که دلیلاي هاضاف آن یک چیز خواهممی گوید که من خود این عمل رامی نیامده اطالق

 ؛اسـت توصـلیگوید که این موارد دلیل نیست و لذا اطالق می دلیل هست ولی در سایر هاایننماز و روزه و حج و 

 درهرحـالمطالعـه کـردیم ولـی  هاایناین همان دوري است که در اصول فقه و  ؟اطالق لفظی است یا نه آیامنتهی 
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 گویند اخذ قصد قربت در دلیل ممکن است به اطـالق لفـظ اسـت ومی یی کههاآنشود می توصلیتکلیف حمل بر 

 يهـابحثاز  .آیند که مرحـوم نـائینی داردمیگویند نه به اطالق مقامی و نتیجه اطالق و متمم جعل می یی کههاآن

ت توصـلیاصل  وبحث شده  هاینادقیق اصول است که هم در اصول فقه بود و هم در کفایه و حلقات شهید صدر و 

 ال اول.با اختالفی که دارد. این نسبت به سؤ است با استناد به یکی از آن مبانی

عـالوه بـر  ریا حرام اسـت کهنیا خواهدمی دلیل ،نوع دوم .اصل نوع اول است ،توصلیشد در  توصلیاصل که 

کـه  دیـگویمطالق اال بیان ندارد و اصالۀکه  کندمی طالق اقتضاءالا قید اضافه است اصالۀ ،تکلیف امر دیگري است

 .اي که باشدهو اصل این است که عمل انجام بشود با هر انگیز حرام نیست آنریا در 

را  توصـلیاالطالق حمل امر  و نیز اصالۀکند می ت اقتضاءتوصلیرا بر  اوامراالطالق حمل  اصالۀگوییم پس می

. لو ال دلیل خاص باید بگوییم هر چیزي مورد امر موال در آن حرام نیست که ریا کندمی نوع اول اقتضاء توصلیبر 

قرار گرفت یعنی عملی که قصد قربت شرط آن نیست و غیر قصد قربت نه مبطل است نه حـرام و لـذا ایـن نتیجـه 

ارع وارد بشـود رساند که هر امري که در لسـان شـمی است که ما را به این مطلباي همقدم این دو .شوداطالق می

لـو ال خواهـد و اال مـی دلیل ،نوع دوم هست توصلییم تعبدي است یا شود و اگر بگوینوع اول می توصلیحمل بر 

 القسم االول. توصلیالدلیل الخاص حمل علی ال

 نتیجه دو مقدمه
عبادي و تعبدي اسـت یـا امر اینکه  اوالً ؛شودمی ال مطرحدر تعلم و تعلیم قرآن دو سؤبا توجه به این دو مقدمه 

 ؟آن حرام است یا نـه لی باشد ریا درصاگر توال دوم این است که خواهد و سؤگر تعبدي باشد دلیل میکه ا توصلی

چه اقتضائی دارد  ،خواهد که یکی از این دو قسم را بپذیریممی روایاتی که در اینجا هست چون دلیل خاص دیدباید 

توانیـد نتیجـه مـی وجه به مقدمات راه روشـن اسـت و شـماو با تکنم می را بیان روایاتی را که در این زمینه هست

 پردازیم که کدام از این سه قسم است.بعد از بحث کبروي کلی به بحث تعلیم و تعلم قرآن می .بگیرید

 ادله روایی
که در تعلیم یا تعلـم  در پاسخ به سؤال باید به روایاتی که در این بحث وارد شده مراجعه کنیم. مجموعه احادیثی

که در باب تعلم و تعلیم قرآن آمده وارده و اخبار  مقتضاي روایات خاصه اوالً اي که وارد شدهو روایات خاصه قرآن

  ؟ت نوع اول استتوصلیت نوع دوم یا توصلیتعبدیت است یا  ، آیا داللت آناست چیست
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 :توان بر دو دسته تقسیم کردمی کل این روایات را

 اولطایفه 

عَلََّم خِیَارُکُمْ مَنْ تَ« 1»کُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهخَیْرُ«یک طایفه از روایات مطلقاتی است که بحث از قصد نکرده 

ینبغـى للمـؤمن أن ال یمـوت حتـى یـتعلم  (« »ینبغی ان یکون المومن فی تعلم القرآن و تعلیمه« 2»الْقُرْآنَ وَ عَلَّمَهُ

 .نیامده هااینقریب به این مضامین در این روایات بحثی از قصد و  3»هیکون فى تعلیمالقرآن أو 

 اطـالق ایـن روایـات گویـد اطـالق دارد،می روایاتی که خواندیم از همین قسم اسـت بیشتراین طائفه اولی که 

 :گوید کهمی

 ؛است توصلی :اوالً

 .قسم اول است توصلی :ثانیاً

 طایفه دوم

 4ج  اسـت. از همـه گویـاتربحـث کـرده  راتعلم و تعلیم قرآن  يهازهیانگاما یک طائفه از روایات داریم که از 

باره تعلیم برخی در تعلم است وبرخی از روایات درباره قرائت است، برخی درباره  8رآن باب وسائل ابواب قرائت ق

  است. هم آمده و تعلیم با است و در خیلی از جاها تعلم

لِیُقَالَ فُلَانٌ  -إِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ« :فرمودند السالمهیعلامام صادق  :باشد معتبرکه شاید باب ایت دوم رو

و  »وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقْرَأُ الْقُـرْآنَ لِیَطْلُـبَ بِـهِ الـدُّنْیَا«ران بگویند که چه قاري خوبی است خواند که دیگمی قرآن 4»قَارِئ

وَ لَا خَیْرَ فِی ذَلِکَ، وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ لِیَنْتَفِعَ بِهِ فِی صَلَاتِهِ وَ لَیْلِـهِ «کنند که کسب دنیا بکنند می برخی هم قرائت

 .»وَ لَا خَیْرَ فِی ذَلِکَ«براي خدا که اول و دومی  5»وَ نَهَارِهِ

 .235، ص: 4مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج - 1
 .167، ص: 6وسائل الشیعۀ، ج - 2
 .28، ص: 11األصول و الروضۀ (للمولى صالح المازندرانی)، ج-شرح الکافی - 3
 .181، ص: 6وسائل الشیعۀ، ج - 4
 .69، ص: 3-هدایۀ األمۀ إلى أحکام األئمۀ علیهم السالم، ج - 5
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فَاتَّخَذَهُ بِضَاعَۀً وَ اسْتَدَرَّ  -ثَلَاثَۀٌ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ«که  :فرمایدمی لسالمروایت سوم که مرسله است امام باقر علیه ا

د یا پادشاهان و صـاحب منصـبان او را خوانمی براي اینکه جایزه به او بدهند »بِهِ الْمُلُوكَ وَ اسْتَطَالَ بِهِ عَلَى النَّاسِ

وَ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُـرْآنَ « .دهدمی یه تفاخر و فخر فروشی براي دیگران قرارتشویق بکنند و پولی به او بدهند و آن را ما

وَ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَوَضَعَ دَوَاءَ  -آنِفَحَفِظَ حُرُوفَهُ وَ ضَیَّعَ حُدُودَهُ وَ أَقَامَهُ إِقَامَۀَ الْقِدْحِ فَلَا کَثَّرَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ مِنْ حَمَلَۀِ الْقُرْ

قراء به این  تقسیم 6»عَنْ فِرَاشِهِ رْآنِ عَلَى دَاءِ قَلْبِهِ فَأَسْهَرَ بِهِ لَیْلَهُ وَ أَظْمَأَ بِهِ نَهَارَهُ وَ قَامَ بِهِ فِی مَسَاجِدِهِ وَ تَجَافَى بِهِالْقُ

 . سه دسته در روایات مختلف هست

در روز قیامت فردي کـه  7»وْمَ الْقِیَامَۀِ وَ وَجْهُهُ عَظْمٌ لَا لَحْمَ فِیهِیَأْکُلُ بِهِ النَّاسَ جَاءَ یَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ « روایت هفتم

بدون گوشت است روایتی که بیشـتر بـه بحـث مـا  آید در حالیکه صورت اوانده باشد میقرآن خو یبراي خودنمای

 .مربوط است

پیامبر اکرم صل اهللا علیه و آله و سلم فرمودنـد  سند این روایت در کتاب عقاب العمال است)است (روایت هشتم 

کَانَ فِـی الدَّرَجَـۀِ مَـعَ الْیَهُـودِ وَ  مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلَمْ یَعْمَلْ بِهِ وَ آثَرَ عَلَیْهِ حُبَّ الدُّنْیَا وَ زِینَتَهَا اسْتَوْجَبَ سَخَطَ اللَّهِ وَ«

خواهیم بحث بکنیم و نمی این یک بحث است که درباره این - 8»اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمالَّذِینَ یَنْبِذُونَ کِتَابَ  -النَّصَارَى

 او ازن را یاد بگیرد و دنبال دنیا برود البته نه اینکـه انگیـزه کسی که قرآ -بعدا شاید بحثی در این مورد داشته باشیم

و من قرآء القران یرید به سمعه «کند نمی عمل خودولی به تکالیف  قرآن را یاد گرفتهبلکه قرآن یاد گرفتن این بوده 

مَ «و بخش دوم حدیث ایـن اسـت کـه  »و التماس الدنیا لقی اهللا یوم القیامه و وجه عضم لیس علیه لحم وَ مَـنْ تَعَلـَّ

وَ یَطْلُبَ بِهِ الدُّنْیَا بَدَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عِظَامَـهُ یَـوْمَ  الْقُرْآنَ یُرِیدُ بِهِ رِیَاءً وَ سُمْعَۀً لِیُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَ یُبَاهِیَ بِهِ الْعُلَمَاءَ

 »تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ یُرِیدُ بِهِ رِیَاءً وَ سُمْعَۀً«این وعده عذاب است براي کسی که » الْقِیَامَۀِ وَ لَمْ یَکُنْ فِی النَّارِ أَشَدُّ عَذَاباً مِنْه

وَ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ تَوَاضَعَ فِی الْعِلْمِ وَ عَلَّمَ عِبَادَ اللَّهِ وَ هُوَ یُرِیـدُ مَـا «کند می امت رفتارخدا به این شکل با او در قی

گوید اگر می هکه در این جا تعلیم هم اضافه شد ک 9»عِنْدَ اللَّهِ لَمْ یَکُنْ فِی الْجَنَّۀِ أَعْظَمُ ثَوَاباً مِنْهُ وَ لَا أَعْظَمُ مَنْزِلَۀً مِنْـه

 .182، ص: 6وسائل الشیعۀ، ج - 6
 .183، ص: 6وسائل الشیعۀ، ج - 7
 همان. - 8
 .184، ص: همان -9

                                                           



 ١٢٦٨ �ماره ثبت:                                                                                                                    

کسی این کار را با قصد قربت انجام دهد ثواب دارد اما اینکه با قصد قربت ثواب ذکر کرده اگر بگوید کسی این کار 

 .عبادي بودن نیست معناي آن دهیمم دهد به او ثواب میرا با قصد قربت انجا

 :نکته 
 معنـا نیـبـه ادهـیم می قربت بکنید ثواب گوید اگر به یک عملی قصدمی یک نکته را تکرار بکنم اگر در جایی

که این  معنا نیست نیبه ادهیم می به تو ییهاثوابچه  بکنید نیست که عبادت است اگر شما براي خدا انقاض غریق

ولی اینکه ثواب متوقف بـه قصـد ، عبادت آن است که اگر قصد خدا نباشد به تکلیف عمل نشده ؛عمل عبادت است

 علی محمد و آل محمد. اهللایصل ؛ وشودمی این روایات چه قصدي از باید ببینیم نیست. یقربت است بحث
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