
 3364 : ماره                                    اجرت بر واجبات                                                      

 
 

1

 ميالرح الرمحن اهلل بسم
 یف اهلل ةيبق مايس نيالطاهر  نيبياالط آله یعل و حممد یاملصطف القاسم یاب موالنا و دنايس یعل اهلل یصل و نيالعاملرب احلمداهلل

 .نياالرض
 عرض کيترب  را یليحتص سال شروع و ميدار یم یگرام را مقدس دفاع یشهدا و اسالم یشهدا خاطره و ادي و مقدس دفاع هفته

 را خداوند ،شوند یعلم کار مشغول دوباره هاحوزه که فرمود تيعنا یقيوفت نکهيا مجله از حق حضرت یهانعمت مهه بر و کنمیم
 . شاکرم

 نگاهی به مطالب سال حتصيلی پيشني
 مشهور نظر بر بنا حمرمه مکاسب در که است نيا شودیم نقل مکاسب در که یقسم نيخر آ .بود واجبات بر اجرت در حبث
 از نجايا در تاجر  ريتعب. دهد اجنام یعباد و یتوصل از اعم را یواجب تا شود رياج تواندیمن یکس و است حرام واجبات بر اجرت
 و باشد جعاله اي صلح حنو به که است ممکن ،ندارد اجاره و اجرت به اختصاص حبث اما است واجبات به تکسب بارز فرد باب
 رياج به اختصاص ستيچ حکمش واجبات بر اجرت نکهيا ريتعب نيبنابرا ،بود خواهد حبث مشمول است متصور که یخمتلف عقود
 اي باشد اجاره باب از وجه افتيدر  نکهيا و است مقصود واجب فيتکل یازا در یمبلغ و پول افتيدر  .ندارد اجاره غهيص با شدن
 . ندارد یتفاوت حصل اي جعاله
 نيمتأخر  نيب در لیو  است بوده نيمتقدم نيب در مشهور نيا که اجرت بر واجبات حرام است.  است شده داده نسبت مشهور به
 .است بوده حرمت بر هاآن شهرت ظاهراً  نيمدمتق اما ندارد یمانع واجبات بر اجرت کهمعتقدند   و تاس نيا خالف بر باً يتقر  شهرت

  ادله حرمت اخذ اجرت بر واجبات
 .شودیم ميتقس نياديبن و یاساس وجه دو به یکل طور به واجبات بر اجرت اخذ وجوه که ه شدگفت

 وجه اول .١
 واجبات که بود نيا اول وجه روح .اً يثان لکمي ال اململک نکهيا از بود عبارت و بود مشرتک اتيتعبد و اتيتوصل نيب اول وجه 
 است گرفته تعلق آن به خدا فرمان و خداست ملک که یز يچ و خداست فرمان و تيملک و طرهيس و ارياخت در و خداست ملک

 هر و هانيا امثال اي صوم، معروف به امر ،مناز ضهيفر  اجنام .کرد افتيدر  یپول آن ِقبل از و داد قرار یديجد معامله مورد شودیمن
 .است هيقض یصغر  نيا ،شودیم خدا ملک گرفت تعلق آن به خدا فرمان یوقت باشد که یيري خت و ینيع ،يیکفا ،یتوصل واجب

 اول وجه نيا. شود افتيدر  آن قبل از یپول و شود فروخته یکس به دوباره شودیمن خداست ملک که یز يچ که است نيا هم یکرب 
  .کنمیم عرض مباحث ارتباط و یادآور ي یبرا من و ميکرد حبث قبالً  را وجه نيا بود

 به و ميکرد حبث را هاآن مهه که داشت ريتقر  نه گمامن به .داشت یمتفاوت یرهايتقر  اما ميکرد عرض که بود نيمه اول وجه روح 
 وجهدر بررسی  ،واجبات بر اجرت اخذ حرمت بر استدالل در گذشته سال در .بود گذشته سال حبث نيا .شد داده پاسخ هاآن مهه
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 اي صلح ،اجاره عقد و گرفت اجرت آن بر بشود که ستين نيا از مانع ،فيتکل و واجب کي به خدا امر تعلق که شد ثابت اول
 معامالت قواعد اساس بر و یاعتبار  يتملک که يیجا در یول است یدرست اً يثان لکمي ال اململک قاعده لذا دري بگ تعلق آن بر جعاله
 تيملک ليقب نيا از فيتکال و واجبات در اما آورد در یگر يد تيملک به مرتبه دو شودیمن است یکس ملک در که یز يچ .باشد

 . شودیم گفته معامالت در که است تشريعی تيملک آن از ريغ و خداست فرمان به تکوينی و تيملک جانيا .ستين

 پاسخ به وجه اول. ٢
 نجايا در تيملک از مقصود اما است درست اً يثان لکمي ال اململک نکهيا یکي .بود نکته دو جواب رهايتقر  نيا کل هب پاسخ در
 یاعتبار  تيملک به مربوط قاعده آن خداست ملک جا نيا و است داده فرمان خدا که یتيملک نه است معامالت باب در تيملک
 ريتصو  قابل یطول یهاتيملک که است حبثحمل  مه اً يکربو  اً يثان لکمي ال اململک قاعده ميگفت نکهيا ضمن .است معامالت باب
 که داشت مشرتک روح کي مهه در باً يتقر  هم جواب .اً يثان لکمي ال اململک که داشت مشرتک روح کي رهايتقر  آن کل پس .است

 . شد یادآور ي فقط اآلن و ميبست گذشته سال را مبحث نيا پرونده. ددار  وجود واجبات در که است یتيملک از ريغ تيملک نيا

 وجه دوم .٣
 و اخالص و قربت قصد با اجرت اخذ .دارد منافات اخالص با تاجر  اخذ که است نيا است امسال حبث شروع که دوم وجه

 .دارد یتناف خالص تين

 تفاوت وجه اول و دوم .١,٣
 را واجبات مهه و است یواجب هر نيب مشرتک اول وجه نکهيا یبرا است اديز  اول وجه با دوم وجه فرق است معلوم که طورمهان 
 قربت حبث ،ليدل مالک و اسيق اوسط نکهيا ليدل به دارد اختصاص عبادات به دوم وجه اما ،عبادات چه اتيتوصل چه شودیم شامل

 نيب وجه آن .گرفت اجرت آن بر مرتبه دو شودیمن خداست ملک که یز يچ که بود نيا مالک وجه اول در .است اخالص و
 ثيح نيا از که است اول وجه با وجه دوم تفاوت کي نيا .دارد اختصاص عبادات به دوم وجه اما بود مشرتک عبادات و اتيتوصل
 اجرت بود متام اگر و است یجار  دو هر اتيتوصل و اتيتعبد در هک گذاردیم یحمور  بر انگشت اول وجه .است اول وجه از اخص

 تين ،شودیم دارخدشه قربت قصد اجرت اخذ و اجاره عقد با ديگو یم دوم وجه اما ،کردیمن یفرق یتوصل و یتعبد واجبات بر
 نيا از ستين قربت قصد به اتيتوصل قوام ميگفت چون ندارد یمانع شود خمدوش اتيتوصل در اگر و است عبادات خمصوص قربت
 . اتيالتوصل دون است عبادات به خمتص اندکرده اشاره آن به اعالم و بزرگان که دوم وجه که روست
 یجار  مستحبات در و داشت اختصاص یالزام فيتکال و واجبات به اول وجه رايز  است اول وجه از اعم دوم وجه گريد یسو  از

 و هيومي نوافل .است قربت قصد به آن قوام، شب مناز مثالً  نکهيا یبرا شودیم یجار  هم یمستحب عبادات در وجه نيا اما شدیمن
 هم یعباد مستحبات در دوم وجه لذا ؛دارد منافات اجرت خذا با قوامشان و است قربت قصد هب قوامشان ،یعباد اتبمستح رياس

  .است شده اول وجه با دوم وجه تفاوت موجب هک است اینکته دو نيا .شودیم یجار 
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 نسبت وجه اول و دوم .٢,٣
 و یتعبد شامل اول وجه. است وجه من خصوص عموم اول وجه مورد با دوم وجه مورد نيب که است نيا تفاوت دو نيا حاصل

 نيب باشد. مستحب اي باشد واجب نکهيا از اعم یول شودیم شامل را اتيتعبد فقط دوم وجه ،واجبات در فقط اما شودیم یتوصل
 .است وجه من خصوص و عموم دوم وجه مورد و یجمر  با اول وجه مورد و یجمر 

 هم مطلق اخص .ستين وارد اشکال نيا ،مدعاست از اخص دوم وجه که است آمده گريد یجاها در و مکاسب در اینکته
 جه و من اول وجه مورد با وجه نيا مورد که داندیم کندیم دوم وجه به استدالل که یکس آن لذا و است وجه من اخص ستين
 حرام مطلقاً  واجبات بر اجرت که کند استدالل خبواهد دوم وجه اب یکس اگر .است وجه دو هر مصداق واجب اتيتعبدو  ،شودیم

 ذکر را خاص ليدل نيا یول ديبگو  را مطلق یمدعا خبواهد یکس اگرپس  ،مدعاست از اخص ليدل که است وارد اشکال او بر است
 یليخ حبث نيا .ستين وارد او بر اشکال هستم وجه نيا به قائل قاعده حمدوده در که ديبگو  اگر یول است وارد او بر اشکال کند
 عموم هم اول وجه با وجه نيا نسبت نکهيا گريد و است قربت قصد با عبادات در اجرت اخذ یتناف دوم وجه نيبنابرا .ندارد یتيامه

 .است وجه من خصوص

 منابع مبحث مکاسب حمرمه .٣,٣
 حبث حمور هستند، جواهر و مستند ،تذکره شامل که نيمتقدم کتب بر عالوه حمرمه مکاسب حبث د منابعيمستحضر  که طورمهان

 تيامه آن به شرتيب را مکاسب خود مباحث نيا در ما مشخصاً  است. مکاسب بر یحواش و شيخ انصاری (ره) مکاسب ديجد
 که یاهيحاش چهار سه ی؛کمپان مرحوم هيحاش و یروانيا مرحوم هيحاش ی،نينائ مرحوم هيحاش د،يس هيحاش از آن بعد و ميدهیم

 یآقا مرحوم هم بعد طبقه در و امام و يیخو  یآقا مرحوم هم نيمتأخر  یهاکتاب از .دري گیم قرار مراجعه حمل دارد هيحاش عنوان
 منابع هانيا .مينيبیم یگاه هم را یسبحان یآقا حضرت و مکارم یآقا حضرت راتيتقر  مهچنني دري گیم قرار مراجعه حمل یز يترب 
 . است یاصل

 تقرير وجه دوم .٤,٣
 چه عبادت که است نيا دوم وجه یمبنا. ميپرداز می تاس شده مطرح که يیهاپاسخ به سپس و ميشو می استدالل ريتقر  وارد
 که نيا خاطر به یکس کهاين .است عبادت قوام نيا .باشد آن در اخالص و اهلل یال تقرب زهيانگ يدبا شود اجنام مستحب چه واجب

 مناز مثالً  دهدیم اجنام را مستحبات اي دري گیم روزه، رودیم حج ،دهدیم اجنام یمعروف به امر ،خواندیم یمناز  دهندیم او به یپول
 و زهيانگ .است ختهيبرانگ کار نيا یبرا را او یگر يد زهيانگ .ستين خدا یبرا گريد کار نيا که است نيا شيمعنا ،خواندیم شب
 .است یداع مهان هم قصد

 مقدمات فعل ارادی .١,٤,٣
 که است نيا یاراد فعل مقدمات .هست ازين یمقدمات که است شده گفته یاراد فعل در که کنمیم عرض مسئله حيتوض در 
 نيا دوم مقدمه. است اول مقدمه نيا ،باشد داشته یر يتصو  دهد اجنام خواهدیم که یکار  آن از ديبا ؛کندیم فعل تصور اول فاعل
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 یعني است مسئله به اقياشت و شوق سوم مقدمه. دارد یسود کي کار نيا دادن اجنام من یبرا ديبگو  بکند دهيفا به قيتصد که است
 ،فعل تصور. است مرحله چهار نيا. دهدیم اجنام و دري گیم ميتصم که است نيا چهارم مقدمه و شود ادجيا او در ديبا ليم و زهيانگ
و  است روشن و تاس شده گفته هفلسف در که است نيا یار ياخت فعل صدور نديفرا. اراده چهارم و شوق و ليم ،دهيفا به قيتصد

 و است شده مطرح گريد یجاها و هيکفا در که  در دا وجود یئجز  اختالف کي سوم مرحله در .نديبیم را نيمه یدرون ليحتل باانسان 
 و سود به قيتصد ،فعل تصور که ستين یحبث مسئله اصل در اما ،ستين طوراين نديگو یم یبعض و کدؤ م شوق نديگو یم یبعض
 هانيا ستين اي هست ایفايده فعل و ميتصم نيب نکهيا حاال ،رسدیم فعل اجنام به که است اراده و ميتصم و زهيانگ و شوق ،دهيفا
 .ميکرد حبث یمناسبت به بالً ق را

 که بکند قيتصد ديبا یعني است دهيفا به قيتصد در آن شهير  یول دري گیم قرار سوم مرحله در که است زهيانگ مهان یداع و تين
 هنگامی .است فاعل یبرا کار نيا در یسود که است نيا باور بر متوقف زهيانگ شيدايپ .شود ادجيا او در یليم تا دارد یسود عمل
 یعني است ثرؤ م خداوند سوم و دوم مرحله گريیشکل در که است نيا شيمعنا است قربت قصد به متقوم تعباد مييگو یم که
 قربت و اخالص زهيانگ ،است مهم او یبرا خدا با ارتباط دهيفا و دارد ارتباط خدا با چون که است صورت نيا هب دهيفا به قيتصد
 است یقربت قصد مهان نيا .خداست دده اجنام را کار که داردمیوا را انسان هچآن که است نيا اخالص یمعنا. شودمی ادجيا او در
 . است شده گفته عبادات در که

 
 
 

 اجنام عبادتانواع قصدها در  .٢,٤,٣
 حمقق عبادت باشند داشته وجود اگر که در دا وجود هم قصدها از یگر يد انواع است عبادت مقوم که قربت قصد مقابل در

 را حج او مثالً  باشد خدا ريغ کامالً  کار نيا در او قصد نکهيا یکي .است زيچ چند است قربت قصد نيا مقابل که آنچه. شودیمن
 يیزهايچ و کند قشيتشو  و بدهد یپول او به کسی نکهيا یبرا فقط ستين ليدخ او در خدا اصالً  و خواندیم را مناز و دهدیم اجنام
 ريغ قصد و خدا قصد که است نيا دوم نوع ).است آمدهوجوه  نيا عروه اول(. است باطل که است شنوع کي نيا. ليقب نيا از

 نوع اما است کفر ینوع ستين مطرح آن در خدا قصد اصالً  کهصورتی   آن اال و است یخف شرک مهان نيا که است مشرتک خدا
 یاقسام به زير  صورت به نيز خود دوم قسم نيا. هستند فعل صدور در ثرؤ م دو هر خدا ريغ و خدا یعني است یخف شرک ینوع دوم
 ترفيضع یکي یگاه هستند. پنجاه ،پنجاه مثالً  ،هستند هم عرض در کامالً  تا دو یگاه. است آمده عروه لياوا که شودیم ميتقس
 یکي .شودیم ميتقس نوع دو به یقرب ريغ قصد یکل طور به .دارد یمراتب خودش هم هاضعف و قوت .است تریقو  یکي و است
  که است گونهاين جاها یليخ .اندشده بيترک فعل صدور در خدا ريغ و خدا قصد نکهيا یگر يد و کامل طور به خدا ريغ قصد
 چهار ،سه یگاه .است عمل دو زهيانگ و )شناختیروان اصطالح به( قئسا و یداع یگاه ،است و انگيزه مسئله کي یداع یگاه
 به خمل و شرک نيا .کندیم دايپ یبيترک حالت یدواع نيا. اندشده مجع جا کي در خمتلف یدواع و عوامل .است عامل پنج اي

 فروض که بالعکس اي اندیمساو  که يیآجنا تا باشد یقو  و ارجح یاهل قصد که يیآجنا از ،است یفيط یدارا و است عبادت
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 آمده مسئله نيا یفقه فروع ليتفاص و کاریريزه یعني اندکرده اشاره حبث نيا به هعرو  در ديس مرحوم. شودرا شامل می یمتعدد
 . است

 یبرا ،خداست ريغ قصد از اخص )است عبادات مبطل که( اير  کهاست   نيا ميکن توجه آن به است خوب که  هم یگر يد نکته
 است نيا مسعه و اير  .کنند قيتشو  را او و ننديبب گرانيد تا دهدیم اجنام را کار یعني اير  است. یاهل ريغ قصد ريا يکی از انواع نکهيا

 به خواندیم مناز است ممکن .دارد هم گريد انواع یقرب ريغ قصد اما ،دهد اجنام را کار گرانيد قيتشو  و گرانيد آمدخوش یبرا که
 آنچه ،ستين هم اير  یول ستين قربت قصد در اين موارد .است مؤثر سالمت در نکهيا یبرا دري گیم روزه اي ورزش نوع کي عنوان
باشد ولی  مبطل عبادت است ممکن گريد یهاآن واال است اير  عمل هست هم حرام است مبطل نکهيا بر عالوه که دارد وجود ليدل

 . ستين یفيتکل حرام
 که یقصد به شودیم ميتقس غري قربی قصد و است غري قربی قصد ،قربت قصد مقابل در ی اينکهکي ،ميگفت را مطلب دو پس

 قصد از اخص اير  که است نيا هم گريد مطلب. است فيط کي هم مشرتک و خداست ريغ و خدا نيب مشرتک اي خداست ريغ
 آن در هم خدا ريغ ،است نشده عمل در انسان سابق و زهيانگ و عامل به تنهايی خدا که است نيا یقرب ريغ قصد .است یقرب ريغ
 حرام نکهيا بر وهعال اير  که است نيا یکي که دارد تفاوت اير  ريغ با اير  احکام غري رياست. اي استير  اي خدا ريغ آن و است ليدخ

 . باشد هم مار ح ستين معلوم اما است مبطل حتماً  يیاير  ريغ یقصدها اما هست هم مبطل است

  حاصل وجه دوم .٣,٤,٣
 عمل مقام در آدم حمرک و یداع و زهيانگ که است نيا به قوامش ،مستحب و واجب از اعم عبادات که است نيا مطلب حاصل

 مناز تا شودیم نائب کهکسی   نکهيا مثل. دادیمن اجنام را عبادت ، اجرينبود اجرت اگر که است نيا فرض . در ما حنن فيهباشد خدا
 نيا در او سابق پس ،کردیمن را کار نيا حتماً  گرفتیمن را شرتيب اي کمرت اي ونيليم کي مثالً  اگر ،دده اجنام یکس یبرا را یحج اي

 ريغ قصد یول ستين اير  نيا البته ،کندیم یزندگ آن با و دري گیم که است یپول او زهيانگ و سابق ،ستين ثواب و قربت قصد عمل
 اجنام بر شدن رياج ديگرعبارتبه. ستين عبادت یعني ،کندیم باطل را عمل و شده عمل صدور موجب قصد نيا و است یاهل

 حرام هم اجرت اخذ و شودیم باطل عقد لذا و کرد فرض شودیمن اصالً  شکل نگريد. عبادت اصالً  که شودیم موجب عبادت
 یول ميدار  خاص ليدل ظاهراً  حج باب در ابتين مثل يیجاها در البته. شودیم شامل را عبادات حمدوده که است دوم ليدل نيا. است
 مؤثر هانيا مانند و صوم و ةصال مانند یاعمال در تيم از ابتين در حبث نيا لذا و ميندار  خاص ليدل آن مثل و روزه و مناز در

 . گرفت هم یز يچ یحت و داد اجنام ابتاً ين شودیم که رددا وجود ایخاصه ادله حج در اما ،است
 شده آراء معرکه استدالل نيا .ديآیم ذهن به ابتدائاً  هم یحد تا و کردم عرض که بود آن ريتقر  و حدود و دوم استدالل نيا
 حضرت حمرمه مکاسب ،يیخو  یآقا ةياهلدا مصباح، ديس مرحوم هيحاش .دهندیم جواب را استدالل نيا غالباً  نيمتأخر  نيب در. است
 که اندداده پاسخ یشکل به غالباً  و اندکرده توجه نيا به مهه که شودیم مالحظه دينيبب که را نيمتأخر  از گريد بعض کتب و امام

 و اندکرده یبررس را دوم استدالل جواب وجوه یسبحان یآقا حضرت فقط نيمتأخر  نيب در کنمیم فکر .ندارد قربت قصد با منافات
 نديفرمایم بعد. ستين درست گريد تاعباد در ابتينحتی  است خاص ليدل که حج از ريغ در نديگو یم انتها در و اندداده پاسخ
 را کار نيا تربعاً  ،دهند اجنام را مناز تيم طرف از تا شوندیم رياج و نائب یافراد که است مرسوم اآلن که یز يچ نيا در است خوب
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 نکهيا یبرا اندکرده گونهاين اطياحت کي شانيا). باً يتقر  قضا مثل( ميکنیم تو به یکمک ما که ديبگو  هم تيم ورثه و دهند اماجن
  .است گرفته قرار شانيا اشکال مورد اشمهه تاس استدالل نيا به پاسخ در که یوجوه

 یول ،دهندیم پاسخ ميکنیم عرض که یوجوه از یکي به و رنديپذیمن را دوم استدالل نيا خيش مرحوم زمان از نيمتأخر  عمده
 به تربعاً  نائب که نديگو یم و دارند ديترد هم عبادات ابتين در یحت و است نشده مقبولشان وجوه نيا که یکسان هستند حالدرعني
 اما ،نباشد کار در مصاحله و جعاله و دنش رياج و عقد یول شود داده آن به تربعاً  هم یپول و دهد اجنام تيم یبرا ريخ کار عنوان
 رد و کرده ديترد آن در و اندکرده نقض را آن یوجوه چه به بزرگان اکثر دوم استدالل در که مينيبب .ندارد یمانع نديگو یم غالباً 
 .اندکرده

  دوم در حرمت اخذ اجرتوجه  وجوه پاسخ به. ٤
 وجه اول

 بر اجرت اخذ که است شده گفته. است یعاالد یعل یالداع است جيرا یليخ و است مسئله عباسیشاه نرخ که وجه نياول
 در ما که است نيا مسئله نيا حيتوض .عمل اصل در يیخدا ريغ یداع ليقب از نه است یالداع یعل یداع ليقب از عبادات و واجبات

 یدواع. ميدار  یعرض یداع و قصد هم یگاه و یطول یقصدها اي یالداع یعل یداع عنوان به ميدار  یامر  کي شناختیروان یهاليحتل
 نکهيا یکي .است داشته زهيانگ دو است آمده جلسه در حضور یبرا که یکس صبح امروز مثالً  که است نيا شيمعنا یعرض
 يیتنها به هانيا از یکي اگر که یثيح به ،کند استفاده را حبث است خواستهیم هم یکي و ديايب ونري ب زود صبح است خواستهیم

 نيز یگاه و یعرض یگاه فعل به متعلق یقصدها و هاقئسا و یدواع .است یعرض یدواع نجايا .شدیمن صادر او از فعل نيا بود
 یگر يد یداع یاستقالل یگاه و است مشخص یداع کي یاستقالل یگاه ،است بيترک حالت یگاه باشد که یعرض .است یطول
 .است

 قصد و اول قصد .کند بيتعق را یگر يد هدف و قصد که داردیوام را انسان یهدف و قصد که است نيا یطول یدواع یمعنا
 و ميتعل در است شده پرداخته مسئله نيا به فلسفه در .نديگو یم هيطول هایاراده آن به ،هست هم طول در ستين هم عرض در دوم
 کي و دارد وجود هيعال اهداف و یقصو  تيغا کيشود گفته می .هست هم گريد یجاها و یاجتماع علوم هایحوزه در اي تيترب

 یداع مسئله یطول یدواع و قصدها در وقت آن .هستند هم طول در بلکه ستندين هم عرض در هانيا که داردوجود  متوسط اهداف
 دري گیمن را دوم یداع یجا یاول یداع و کند دايپ هم را دوم یداع انسان که شودیم زهيانگ اول یداع .شودیم مطرح یالداع یعل

  .شودیم گريد یداع مولد بلکه
 دهدیم اجنام پول یبرا فقط را عمل هم بار کي ،دهدیم اجنام خداوند یبرا را عمل یکس بار کي که است طوراين ما حبث در

 و رودیم خدا قصد و زهيانگ یعني است یعرض یداع در اين مورد .است گرفته را خدا یداع یجا و است آمده پول یداع نجايا
 شده موجب اجرت اخذ بر یداع که است نيا گريد شکل کي اما است باطل حتماً  نيا دري گیم را آن یجا پول قصد و زهيانگ

 قصد به را مناز که است شده مولد و است شده موجب وجه افتيدر  قصد یول دري گیم پول ،خبواند قربت قصد به را مناز که است
  .شودیم یالداع یعل یداع نيا خبواند خدا
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 یشخص که کندیم منکر از ی و معروف به امر یکي که منکر از ی و معروف به امر به اندکرده هيتشب را نيا امام حضرت
 معروف به آمر او حمرک نکهيا یبرا است باطل شخص نيا مناز ديبگو  تواندیم یکس ايآ .خواندیم مناز هم شخص آن و خبواند مناز
 امر از یناش یداع .دهد اجنام خدا یبرا را فعل که است کرده ادجيا یداع شخص در و است یداع معروف به امر ،ريخ. است بوده
 قشيتشو  ار  مناز گفت  شودیم ايآ کندیم قشيتشو  اي کندیم داريب خواب از را فرزند صبح پدر اي ،است شده یقرب یداع مولد آمر،
 . ريخ ،است باطل پس خبواند کرد امر اي خبواند که کردند
 خدا قصد با و ستين خدا قصد یجا ميمستق ،است امر اي قيتشو  از یناش که یداع نجايا در که است مطلب اين نيا راز

 بلکه شد بيترک آن با اي نشست او یجا که مييبگو  که ستندين هم عرض در امر آن با یداع نيا اصالً  هنکيا یبرا است نشده بيترک
 دو اجرت اخذ یحت اي معروف به آمر اي پدر امر اي قيتشو  مانند یاعو د نيبنابرا ،دهد اجنام خدا قصد به که است شده موجب یداع

 ريغ قسم دو نيا ،دنشو  بيترک آن با اي دنري بگ را او یجا یعني دنشو  عرض هم خدا یداع با که است نيا حالت کي ،دندار  حالت
 کي قيتشو  از یناش یداع اي یآمر  کي امر از یناش یداع هرگاه. شودیم عبادت بطالن موجب بيترک اي ینيگز يجا است. یطول
 و ذات از عبادت نيا شود بيترک یعرض صورت به آن با اي شود خدا قصد نيگز يجا وجه کي پرداخت هيناح از یداع اي یمشوق

 شود ایانگيزه مولد و کند برقرار رابطه یطول صورت به ديايب یداع اگر اما .ستين عبادت گريد و شودیم ساقط اصالت و تيهو 
 شخص نيا در موعظه آن خاطر به و کرد قيتشو  و موعظه را یشخص ،یمبلغ اي امربيپ مثالً  دهد اجنام را عمل خدا یبرا فاعل که

 .ندارد یمانع صورت نيا ،شود ادجيا قربت قصد
 آن با و دري بگ را خدا قصد یجا اگر اجرت اخذ قصد که است نيا اول جواب حاصل پس .ديکن تأمل مطلب نيا یرو  ديبا
 امر خاطر به یکس که است يیجا آن رينظ و ندارد یمانع باشد یالداع یعل یداع ليقب از اگر اما است مبطل شود یعرض بيترک
 یمشکل و است یالداع یعل یداع هانيا ،یمشوق قيتشو  خاطر به يا خواندیم مناز یواعظ موعظه خاطر به يا خواندیم مناز یآمر 
 لقبو  را مطلب نيا و اندفرموده را نيا زرگانب از یار يبس که است یسخن نيا .دري بگ تاجر  که است نيا هم صورت یکي ،ستين

 .دارند اشکال آن در هم یبعض گرچه ،دارند
   .           نيالطاهر  آله و حممد یعل اهلل یصل و


