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 نوع پنجم مکاسب محرمه
 مرور گذشته

 در تکسب واجبات بود. ده قول را بررسی کردیم. ادله منع دو محور داشت: بحث

این محور نه تقریر داشت که بررسی کردیم. و تکلیف الزامی نسبت به یک عمل، مکافات با تکسب و اخذ اجرت دارد.  وجوب .١
 واقع نشد. موردقبول هاآناز  یکیچه یتدرنها

 و عبادت با تکسب: محور دوم بر این مطلب استوار است. در این قسمت تقریرهای متفاوتی وجود ندارد. تعبدیت .٢

 محور دوم: منافی عبادت با تکسب
 تقریر اولیه

روح استدالل عبادات، بخواهد اجرت بگیرد، عقد باطل است.  عبادت، اخالص و نیت قربت است. اگر کسی در مقابل شرط
ی آراء است. فقها و بزرگان در این مبحث به دو گروه کامًال متفاوت خذ اجرت است. این مسئله نیز معرکهتنافی قصد قربت با ا

که تنافی در اینجا وجود ندارد.  اندقائلاند. یک گروه موافق تنافی قصد قربت با اخذ اجرت هستند. گروهی نیز بندی شدهتقسیم
 نظرند. آقای خویی و مرحوم تبریزی (ره) از قائلین این

 کند.گانه را نپذیرد، به استثنای این وجه در عبادات، قائل به تنافی پیدا میتقریرهای نه اگر کسی

 مدعا با دلیل، من وجه بودن نسبت اشکال اول:
شود که یک قسمی از واجبات است. مدعا حرمت تکسب به مطلق واجبات است، دلیل حرمت تکسب عبادات را شامل می

دلیل اخص از مدعا است. البته از جهت دیگر دلیل اعم از مدعا است. زیرا مدعای ما واجبات است. دلیل عبادیت با  درنتیجه
 تکسب منافات دارد. عبادیت اعم از واجب و مستحب است. نمازهای نافله و اذکار، ادعیه جزء عبادات مستحب هستند.

 باید دانست که نسبت مدعا با دلیل، من وجه است.

 اشکال این است که قرار نیست که در کل عبادات صحبت کنیم، شاید بخواهیم فقط در مورد واجبات عبادات صحبت کنیم. جواب
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گاهانه بگوید منظور من، گاهانه یا ناآ ی است ولی دلیلش محدوده مطلق وقتی اشکال اخص بودن از مدعا وارد است که مدعی، آ
 ی دلیل ندارد، مشکلی نیست.ادعایی برای گسترهکوچکی را داشته باشد. اما وقتی خود مدعی، 

 پردازم. چون در وجوه دیگر نیز مؤثر است.ای در عبادات میقبل از ورود به بررسی اشکال دوم به مقدمه

 ای در مورد عباداتمقدمه
یعنی اوامر و تکالیفی که قوام  اتتعبدی شود.تقسیم می اتتوسلیو  اتتعبدیاوامر شرع به  که در اصول عرض کردیم، طورهمان

 آن قصد قربت و اخالص برای خداوند است. اگر برای خداوند نباشد، مجزی نیست.

 وجود دارد: اتتعبدیچند مطلب در 

اند قصد امر خداوند شرط دهد، محل بحث است؟ بعضی گفتهبرای خداوند انجام می کههمیناینکه قصد امر الزم است یا اینکه 
های این بحث ثمره. کافی استعمل منتسب به خداوند بشود  کههمین گویند که قصد امر الزم نیست،نیز می یگراست. بعضی د

 فراوانی دارد.

تقسیم عبادات به سه  مطرح است یا خیر؟ اتتعبدیمبحث دیگری که در فقه به آن نگاه شده است، آیا قصد بهشت و جهنم در 
 کند.عبادات می یگانهسهبندی ای نیز وجود دارد که داللت بر تقسیممه و خاصهقسم، استفاضه دارد. روایات معتبر عا

 عبادات در روایات گانهسه بندیتقسیم
 عبادات به شرح زیر است: گانهسه بندیتقسیم

عبادت به دهند. برای چیزی که در آن سوی عالم، به دست بیاورد. در روایات، این هشت انجام میعبادات را برای ب گاهی .١
 انگیزه در اینجا شوق است. در اینجا انسان به دنبال منفعت است. عبادت التجار بیان شده است.

 انگیزه در اینجا، ترس است. در اینجا دفع ضرر مهم است. فرار از جهنم است. عبادات برای گاهی .٢

یاد » الکرام عبادت«و » عبادت االحرار«. قسم سوم این است که عبادات فراتر از دو وجه باال است. در روایات از این قسم به ٣
 باالتر است. دادوستدقسم اول و دوم عبادت مزدی است، اما عبادت سوم، از سطح  شده است.
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 سوم، دو قسم وجود دارد: عدر انگیزه عبادت نو

 شود.سوم، عبادتی است که از شکر انجام می عبادت .١

 شود.است که از سر محبت و شوق انجام می عبادتی سوم، عبادت .٢

 های صفت خداوندفانی شدن در جلوه از سر حب،عبادت 
های داده شده خداوند، شکرگزاری هایی دارند. گاهی بدون در نظر گرفتن بهشت و جهنم، به خاطر نعمتتفاوت باهماین دو قسم 

 کند.خواهد بلکه فقط خالصانه شکرگزاری میهای دیگری نمیکند. از قبال این عبادت، نعمتمی

رابطه عاشق و معشوق است. در این رابطه به  کند. این یکاما گاهی انسان به خاطر شیفتگی نسبت به خداوند، او را عبادت می
این سطح، اوج عبودیت است. در این قسم به خاطر اوصاف  جهنم نیست. ترس از بهشت وشوق ها و نعمت شکرگزاریخاطر 

 خداوند که در ادعیه آمده است، انسان عاشق خداوند شده است.

سوم بخش اول، نگاه ما به گذشته است و شکر گذشته است. اشتراک ی خودمان است. در قسم در قسم اول و دوم، نگاه ما به آینده
اوصاف خداوند را  کنیم.کنیم. اما در قسم سوم، بخش دوم، ما خودمان را نگاه نمیاین اقسام این است که ما خودمان را نگاه می

 بینیم.می

 ی باالتری دارد.هر چه منافع خود را کمتر ببینیم، عبادات ما درجه درنتیجه

 ادعیه در نگاهی به سطوح
ا کنیم، از ابتدبینیم که اکثر عبادات همان سطح اول و دوم است. وقتی نگاه به دعای کمیل میکنیم، میادعیه را مالحظه می کهیوقت

 کند. اما سه، چهار جمله است که در سطح سوم بیان شده است.ترس از عذاب و شوق به بهشت را مطرح می

فرماید که اگر حتی در اعماق جهنم نیز مرا بیندازی، و یا در جای دیگر می ١»کِفراقِ  یَف َاْصِبُر َعلکیفَ  کَعذابِ  یَصَبْرُت َعل«
 خوانم.زنم و تو را میفریاد می

 .کمیل فرازي از دعاي - 1
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یا در دعای ابوحمزه ثمالی نیز چنین است. از اول تا آخر در مورد ترس جهنم و شوق بهشت است. اما در چند جمله به سطح حب 
 رسد.ر میو شک

اِء َنَظِرها یَوَاِنْر َاْبصاَر ُقُلوِبنا ِبِض  یکماَل اِالْنِقطاِع ِالَ ک یَهْب ل یاله»یه، سطح باالتری وجود دارد:مناجات شعبان البته در
َقًة ِبِعِزّ ُقْدِس  َر َاْرواُحنایَمْعِدِن اْلَعَظَمِة َو َتص یَتْخِرَق َاْبصاُر اْلُقُلوِب ُحُجَب الّنوِر َفَتِصَل ِال یَحّت  یکِالَ   »کُمَعَلّ

یبایی دارد.ر نیز اوجشع ةدر مناجات خمس  های ز

 رسند.های کمی نیز به این درجه میدر ادعیه در جاهای کمی به قسم سوم از عبادت اشاره شده است این است که انسان کهاین

بیشتر ناظر به مردم  و ادعیهالسالم) هستند. دعاها علیهممعصومین (بر اساس قسم سوم عبادات است،  شانزندگیهایی که انسان
 است. ممکن است که یک حالی به وی دست بدهد، به خاطر همین فرازهایی از قسم سوم نیز در آن وجود دارد.

 

5 


	نوع پنجم مکاسب محرمه
	مرور گذشته
	محور دوم: منافی عبادت با تکسب
	تقریر اولیه
	اشکال اول: نسبت مدعا با دلیل، من وجه بودن


	مقدمهای در مورد عبادات
	تقسیمبندی سهگانه عبادات در روایات
	عبادت از سر حب، فانی شدن در جلوههای صفت خداوند
	نگاهی به سطوح در ادعیه



