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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 تنبيهات اخذ اجرت در واجبات 

 نيابت در عباداتتنبيه سوم: 
 در توانیم اموات یبرا نکهيا بر دارد وجود نيمتأخر  انيم در خصوص به مشهور انيم در يیافتو  که بود نيا امونري پ سوم هيتنب
اجري کرد.  است بوده واجب هاآن بر که را یدعبا اعمال اموات، از ابتين به نکهيا یبرا را یافرادتوان . میگرفت نائب عبادات
 که آنچه با هينظر  و فتوا نيا .کرد رياج، دري بگ اجنام خواهندیم که  یاطياحت اي توان افرادی را برای اجنام اعمال استحبابیمی طورمهني

 مسئله نيا حل راه ،که بود نيا سؤال .دارد یتناف ستين زيجا عبادات و واجبات بر اجرت نکهيا بر یمبن ، بودند قائل مشهور
 سؤال نيا وقت آن بداند حرام را عبادات و واجبات بر اجرت اخذ یکس نکهيا بر است یمبتن سؤال نيا که است یهيبد ؟ستيچ

 .ندارد یمشکل نجايا داشت یمتفاوت یمبنا یکس اگر اما شودیم مطرح

 نگاهی به مطالب پيشني
 ظاهر .ستين بردار وکالت و است اشخاص به متقوم یعباد هينيع واجبات ،ميکرد عرض و ميکرد اشاره حبث آغاز در را یمقدمات 
 که ستين یامر  و است نيمکلف انياع و اشخاص به متقوم که است نيا مستحب چه واجب چه عبادات و ةصال و صوم ادله هياول
 ینيعناو  به که است نيا یعرف ظاهر که امور از یبعض خالف بر. شود واگذار گرانيد به ابتين و ضيتفو  و ليتوک و بيتسب با
  .ستين بردار ليتوک که است نيا عبادات ظاهر ،است بردار ليتوک و کرد واگذار گرانيد به شودیم

 واجب و مستحب اعمال شودیموجود دارد که  ميدار  ثواب اهداء و ابتين عنوانبه عبادات باب در یامقوله اما ميکرد عرض بعد
 . است شده وارد آن بر ليدل خاص طور به که است یامقوله نيا .کرد اهداء زندگان اي مردگان از یکس به را آن ثواب و داد اجنام

 فيتکل تواندیم ابتين عنوانبه وجود دارد که شخصی ليدل هست یکس عهده بر که یفيتکال و واجبات یبعض در نيا بر عالوه
 یح مورد در البته دليل وجود دارد. حج مثل یموارد در خاص طور به .کرد ادا نائب عمل با را عنه منوب فيتکل و دري بگ را ديگران

 و جارياست باب درمهچنني  .دارد شرتيب تيو مول و تيعمو  و است شرتيب آن تيم موارد اما دارد حج به اختصاص و است کم اريبس
 عهده بر را یفيتکال که یاادله ظاهر و ميباش ما اگر. است خاصه ادله مهه ادله، نيا. وجود دارد ليدل حج باب در اجرت اخذ

 به متقوم که است یجينتا و تقرب عبادت از غرض ،دهد اجنام شخص خود ديبا را عبادت که است نيا ظاهر ،است اده شخص
 اجنام را اعمال نيا تواندیمن گريد کس و کند سلوک و ريس ديبا خودش ،کند دايپ ديبا شخص کهاست   یتقرب، است شخص خود
 ،کرد اهداء را ثوابش و داد اجنام را اعمال شودمی نکهيا یکي .ميدار  اتيروا در ظاهر خالف زيچ چند اما ر است،ظاه فخال ،دهد
 دش عنه منوب ذمه ابراء موجب و داد اجنام اعمال نيا با را عنه منوب فيتکل نکهيا یمعنا به کرد ابتين را اعمال شودیم نکهيا گريد
 ابتدا در. ميندار  حج ريغ در و است شده حيتصر  آن به حج خصوص در که گرفت اجرت شودیم که هست یموارد نکهيا سوم و

 . ميکن توجه مقدمات نيابه  بود الزم
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 وکالت عدم اصل اي است یر يپذ وکالت است فيتکل متعلق که یاعمال در اصل آيا که دارد وجود یمبحث ةالوکال کتاب در
 کتاب در هينظر  سه نيا دارد. چه در ظهور مينيبب تا کرد ليحتل و هيجتز  ديبا مورد به مورد و ندارد وجود یاصل نکهيا اي است یر يپذ
 نيعناو  نيا اصل نديگو یم یبعض .داشت وجود یز يچ نيمهچن ديآیم ذهنم به ميقد از که آنچه هم ملعه شرح در و است آمده ةوکاللا

 توجه با ديده اجنام را عبادت شودیم گفته یوقت که است نيا حداقل ،ستين رشيپذ مورد صورت نيا به یاصل یول است ريپذ وکالت
 ضيمر  به پزشک که است نيا هيشب. دهد اجنام را عبادت گريد یکس شودیم که ديآیمن عرف ذهن به اصالً  دارد که یاغراض به

 اگر ،کن یقربان مثالً  ديبگو  اگر یول ،کند مصرف را دارو ضيمر  یجا به یکس که ستين معقول .کن مصرف را دارو فالن ديبگو 
 نيا قنيمت عبادت مثل نجايا در و دارو مصرف مثل یاعمال یول ،دهد اجنام را کار ابن بده وکالت گريد یکس هب یتوانیمن خودت
 فيتکل او عمل مييبگو  و دهد اجنام را عمل یگر يد کس ستين زيجا مييگو یم ،نباشد کار در یگر يد زيچ و ادله کنا لو که است

 . است ظاهر خالف ،بردارد منوب دوش از را یعباد ینيع
 یجا به وجود دارد یليدل ،ثواب اهداء بر عالوه حج باب در مجله از .دارد وجود بر ليدل  ظاهر خالف امر نيمه براجلمله یفاما 

 وکالت شدیمن اصالً  نبود خاصه ادله اگر قطعاً  .دري بگ هم مزد تواندیم که ميدار دليل   یموارد در و داد اجنام توان عملی رامی هم او
. شود روشن مبحث تا شود توجه بود الزم که بود یمقدمات هانيا. دهد اجنام حنو نيا به را آن خبواهد برسد چه تا کرد قبول را یر يپذ
 خاصه ادله لهيوس به عبادات مورد ،اصل نيا از لکن و است یر يپذ وکالت عدم و اعمال در ابتين عدم ،اصل که شد نيا حبث کل

 .دارد شرتيب مشول فتوا البته. است شده ج خار حج مثل در حداقل

 مقدمه پنجم
 وجود هينظر  و وجه سه ابتين قتيحق حيتشر  در به چه معناست. ابتين که است نيا شود توجه آن به ديبا که یگر يد مقدمه

  .دارد

 معنای نيابتنظريه اول در 
 بتاين که است نيا اندکرده ينيتب را آن ترمشروح و ترواضح طور به امام حضرت و است خيش مرحوم کالم ظاهر که هينظر  کي
 ديگو یم یعني دهدیم اجنام وکالتاً  را یعمل یکس یوقت .است وکالت از تریقو  و فراتر یامرتبه .است وکالت  مؤکده و شرفتهيپ مرتبه
 نهعَ  نوبُ املَ  ةلنزِ مَ  هفسُ نَ  لُ زِ نَ يُـ  یعني بتاين .است ترشرفتهيپ نيا از مرحله کي ابتين اما دهمیم اجنام را عمل نيا او طرف از من

 وکالت مرتبه از دتريشد درجه کي. است آوردن مشار به یگر يد منزله به را خود و دادن قرار یگر يد یجا را خود ابتين. اعتباراً 
 از شودگفته می ،دهمیم ماجنا وکالت عنوانبه را یگر يد عمل اي کنمیم یجار  را یعقد یکس ليوک عنوانبه من که یوقت. است
 دارد او ايگو  ،امکرده فرض او را خودم من که است نيا شيمعنا ،ابتين مييگو یم یوقت یول شودمی اجنام دارد کار نيا یگر يد طرف
 .امشده یکي او با من که است یاگونه به است مؤکد مرتبه کي نجايا یلو  دهدیم اجنام دارد او ايگو  هم وکالت در .دهدیم اجنام
  .است ابتين در ينيتب و هيتوج کي نيا .دهدیم اجنام را عمل دارد او خود ايگو  دهمیم اجنام ار  عمل نيا دارم که من

 داشته یسکاک که یحبث مهان مياگفته جماز در که است یحبث مهان هيشب ديفرمایم کنند حيتشر  را وجه نيا نکهيا یبرا امام حضرت
 به یجماز  یمعنا در اسد مييگو یم و مييگو یم اسد یجائن یوقت نديگو یم. اندهکرد تيتقو  یليخ را آن اصول در امام حضرت و است
 در را لفظ نيمه شودیم یول مفرتس وانيح یعني دارد یقيحق یمعنا اسد لفظ نکهيا یکي .است هينظر  چند نجايا ،است رفته کار
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 ريغ نظر کي اما است مشهور نظر نيا. ميابرده گريد یمعنا به يیمعنا از را لفظ ،است لفظ در ما تصرف .برد کار به شجاع رجل
 یهنگام بلکه ميانکرده منقل شجاع رجل به مفرتس وانيح از را اسد .ميکنیمن لفظ در تصرف جماز باب در که دارد وجود یمشهور 
 وضع و لفظ امر در تصرف و است رفته کار به مفرتس وانيح یمعنا مهان در اسد ،است ديز  مقصود و اسد یجائن مييگو یم که
 اعتبار و ديکنیم ادعا. است مفرتس وانيح شجاع رجل ،ديکنیم ادعا مشا .است یگر يد یادعا و امر کي در تصرف بلکه ستين
 را  يیادعا فرد یمنته ،ديابرده کار به مفرتس وانيح مهان در را لفظ وقت آن املفرتس وانياحل هو الشجاع الرجل أن ديکنیم
 اصول در امام حضرت و اندگفته هم گريد بعض .اندآورده جماز در امام ،گفتیم استعاره در یسکاک که را یشيفرما نيا .ديري گیم
 شده لفظ در تصرف که است نيا جماز در نظر کي .معناست در ما تصرف ،ستين لفظ در ما تصرف اندکرده ديتأک نيا یرو 

 کار به مفرتس وانيح در لفظ هک تسا نيا است امام نظر که دوم نظر .مياکرده منتقل شجاع رجل به مفرتس وانيح از را لفظ .است
 در معنا یقيحق استعمال در که است نيا فرقش .است جماز که يیجا آن چه است رفته کار به یقيحق که يیآجنا چه .رودیم

 وانيح شجاع رجل که است شده ادعا ،است رفته کار به يیادعا مصداق در معنا ،جماز در و است فتهر  کار به یقيحق مصداق
 حضرت که است یشيفرما نيا .است شده معنا در تصرف بلکه است نشده لفظ در تصرف و است يیادعا فرد نجايا. است مفرتس
 .دارند امام

 یليتفص .مياهنگفت اي مياهگفت اصول یهاحبث در دامنیمن. ميهست ليتفص هب قائل حبث نيا در ما .ستين ما حبث اآلن مطلب نيا 
 ما است درست مشهور شيفرما اي است درست شيفرما نيا که ميشو  حبث نيا وارد ميندار  یفرصت اآلن، نباشد ديشا مييگو یم که هم
 امام شيفرما در که یطور  آن ،ميري گ بر یمثال ابتين قتيحق حيتشر  یبرا حبث نيا از ميخواهیم ما. ميهست ليتفص ینوع به قائل
 . است آمده
 وجود دو عنه منوب ايگو . اعتباراً  و ادعائاً  یمنته ،عنه نوبامل ةمنزل نفسه نزلي یعني ابتين که است شده گفته طوراين نجايا
 مهان که دارد یاعتبار  و يیادعا وجود کي و است رفته ايدن از که ديري بگ فرض اآلن و هست خودش که یقيحق وجود کي ،دارد
 .شودیم عنه منوب از يیادعا فرد ینوع نيا ،دهدیم اجنام را عمل فالن دارد و است گرفته فرض او یجا را خودش که است یکس
 و یقو  اريبس وکالت ینوع یمنته است وکالت ینوع ،دهدیم اجنام او یجا به را کار دارد ابتين قتيحق که است حيتشر  کي نيا

. است یباالتر  درجه کي در است وکالت از ريغ یز يچ گفت شودیم .است مؤکد و مشدده وکالت مييبگو  ميتوانیم. است یديشد
 یادعا واقع در .است لتوکا از باالتر یليخ دهدیم اجنام او یبرا  را یکار  دارد که نيا مرتبه است مهم نچهآ ،ستين مهم یليخ نيا

 در خيش کالم ظاهر که است نظر کي نيا. ميکرد نقل امام حضرت از که یمثال مهان هيشب ،هست عنه املنوب ةمنزل نفسه ليتنز 
 . اندکرده ينيتب را هينظر  نيا ترروشن مهه از امام حضرت و است نيمه گريد بزرگان ريسا و بردیم کار به را ابتين که يیجا

 

 معنای نيابتنظريه دوم در 
 سطر چند در را آن) هيعل یتعال اهللرضوان( یز يترب  استاد مرحوم و است گريد یبعض کلمات در ابتين قتيحق در هم یدوم نظر

 یعني ابتين .ستين عنه املنوب ةمنزل نفسه نزلي ليقب از یز يچ ابتين که است نيا آن. اندداده قرار اشاره مورد مباحث نيمه در
 ذمه بر که ستحبم اي واجب فيتکل نآ یعني. دهمیم اجنام دارم من بود او ذمه بر که یمهان. دهمیم اجنام دارم من را او کار نکهيا

 جدا وکالت از خبواهد اگر که است نيا مقصودشان) ستين شانيا کالم در نيا( ديشا و دهمیم اجنام را مهان من ،بود عنه منوب
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 اجنام نم را فعل مهان نهيع به دو ب او ذمه در که یفعل مهان ديگو یم جا نيا اما دهمیمم اجنا او طرف از ديبگو  ديبا وکالت در شود
 دهمیم اجنام من که است نيمه او ذمه ديگو یم. دري گیم صورت عکس به یليتنز  نجايا ايگو  که است نيا مقصود ديشا. دهمیم
 که است یگر يد نظر هم نيا. دهمیم اجنام دارم من را مهان بود او ذمه در که یفعل مهان. است ادعا کي به هم نيا یمنته ناً يع
 است وکالت مهان نيا دري گیم اجنام او طرف از کار نيا که باشد نيا مقصود اگر چون ،باشد نيا یز يترب  یآقا حضرت مقصود ديشا
 که منوب عنه ذمه در ،حج اي مناز مثل شدهثابت فعل نآ مييبگو  ديبا ميبگذار  یفرق دوم هينظر  در ميخبواه اگر .ندارد وکالت با یفرق و
 . شود ادجيا نآ بر يیجاها است ممکن هم مثره. دري گیم اجنام نائب واسطه به فعل مهان ،دادیم اجنام یستيبا

 معنای نيابتنظريه سوم در 
 از یموارد ديآیم نظر به اما ستين نآ بر زائد زيچ و است وکالت مهان واقع در ابتين ديبگو  یکس است ممکن هم نظر کي

 .است وکالت مؤکده مرتبه اي است وکالت از فراتر که ميدار  ابتين
 که تسا نيا از فراتر یتيعنا و گريد لطف ،برود آجنا ئتيه نيا ،شودیم گفته و فرستندیم يیجا از یئتيه یوقت ايدمشاهده کرده 
 .است گرفته را منوب عنه یجا نائب ايگو  يیجاها کي .برود من وکالت به ديبگو 

 یفقه نظر از ديشا وجوه نيا که هست یز يترب  یآقا شيفرما درمطلبی  .شودیم گفته ابتين باب در که است یاهينظر  سه نيا 
  وکالت از فراتر یز يچ ابتين ،مييبگو  اول که احتمال سه نيا نيب ما اگر. باشد درست ستين معلومکه اين مطلب   دنباش داشته یفرق

 فعل نيمه عنه نوبامل کلفامل ةذم یف فعل و است وکالت از فراتر ،مييبگو  نکهيا دوم. است عنه املنوب ةمنزل النائب ليتنز  و است
 وکالت مهان ابتين مييبگو  نکهيا سوم .خودش فعل را عنه منوب فعل فرضي ،نزلي یعني ،دري گیم فرض نيا یجا به را آن ،است
 و دارد یعرف تياظهر  مقدار کي نديگو یم امام حضرت که یاحتمال آن هچگر  باشد نداشته یاثر  یليخ یفقه نظر از ديشا. است
 ابتين که نديفرمایم امام که است مهان اظهر. باشد اظهر ديشا مقدار کي دري گیم فرض منوب عنه یجا را خودش ابتين در اينکه
 اجنام ی منوب عنهجا به را کار تا شودیم رياج شود،گرفته می که هم رياج ی نائبحت .است عنه املنوب ةمنزل نفسه نزلي واقع در
 . ليقب نيا از یز يج و دهد

 شرع است یشرع اجاره یگاه ،است یمالک اجاره یگاه ميگفتیم روزيد حبث که در  گونهمهانپاسخ به اشکال شاگردان: 
 ليوک را او نکهيا بدون یگاه ،دري گیم ليوک را او یکس یگاه .است طورمهني ابتين در قطعاً  هم نجايا ،بردار را اجرت ديگو یم
 یمعنا به یهاوکالت ،شودیم اجنام اعمال بر که يیهاابتين در است مسلم آنچه .دهدیم اجنام تربعاً  عملی را او یجا به ندري بگ
 وکالت مهان روحش است داده شارع که یااجازه. است داده اجازه شارع. ستين وکالت عقد که است مسلم .ستين وکالت عقد
 نجايا وکالت از فراتر یتيعنا ديآیم ذهن به .است وکالت از فراتر یز يچ اي دهد اجنام وکالتاً  که است داده اجازه شارع یمنته است
 و مؤونه وکالت از شيب عرفاً  نيابت ديشا اند.را به کار برده ابتين مفهوم اتيروا .دري گیم فرض آن را نيا نکهيا یعني ،دارد وجود
  .است شده هيتک ابتين مفهوم یرو  و باشد داشته يیمعنا

 انيآقا که است ابتين ريتعب کاربرد خاطر به باشد ومی هانيا امثال و وکالت از شيب یز يچ است ینيجانش ینوع ابتين مفهوم
 ابتين مفهوم ديآیم نظر به و است ابتين مفهوم ليحتل خاطر به عمدتاً  شد گفته نجايا که ینظر  سه واقع در یعني ،کنندیم استفاده

 را او یکس که ستين یاگونه به موارد از یليخ در ابتين ما حبث در نکهيا  ضمن ،است وکالت از فراتر یز يچ ما ارتکازات در
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 مقدمه در ميگفت که بود یحبث نيا. دارد وجود نجايا در یشرع اجازه ،ديشو  او نائب مشا که است داده اجازه شارع .باشد گرفته نائب
 .نباشد مهم هم یليخ ديشا و شود اشاره

 ةوجوه دريافت اجرت در عبادات نيابي
 مسئله ينيتب کل جهينت .بود مسئله ينيتب در یمقدمات آنچه گفته شد .است شده ارائه مشکل حل یبرا که يیهاراه به گردميبازمی 

 و است زيجاعبادات  در یتربع ابتين .گرفت مزد ابتين نيا بر و شد نائب عبادات در شودیم مشهور نظر بر بنا که بود نيا
 نظر طبق نکهيا مثل ،شد نائب شودیم که دارد وجود خاص ليدل. ميندار  یحبث یتربع ابتين در. گرفت مزد آن بر عالوه شودیم

 ،ابتين نيا و دارد خاص ليدل نيا .شودیم ادا هم فيتکل و دهدیم اجنام واست   تربزرگ پسر عهده برپدر  یقضا مناز مشهور
 را یابتين که يیجناآ اما، است کرده ابتاً ين عمل نيا اجنام به موظف را او و است داده را ابتين نيا او به خدا که است یتربع ابتين

 تنها عمل نيا ، در اين صورت،دهد اجنام ابتاً ين را عمل نياتا  دري گیم آن بر اجر و ديآیم شودیم رياج و فردی است داده اجازه خدا
  .دارد تمنافا اخالص با گرفنت مزد عبادت در و است عبادت بلکه است واجب
 آن مهه از ترمرتب و ترمفصل .اندکرده ميتنظ را هانيا يیخو  یقاآ هم بعد و است آمده ةيکفا در یوجوه مسئله نيا حل راه در
 دو گرچه. اندکرده آوریمجع ترمنظم مهه وجه از نه هشت در را هانآ شانيا. است آمده یسبحان یآقا مواهب کتاب در که است
 . دينيبب ترمنقح ديتوانیم جناآ یول است کينزد هم به اين وجوه اول یتا سه

 وجه اول
 هم گريد یجاها و است آمده مکاسب در خيش مرحوم کالم در است شده گفته مسئله حل یبرا نجايا در که یوجه نياول

 از کوتاه رساله هشت ،هفت ،یميقد یهامکاسب آخر در است مدهآ هم مبحث نيمه در مکاسب در .دارند آن به اشاره شانيا
 کي اندفرموده نجايا که نيا از ريغ لذا ،است الواجبات یعل ةجر اال ،خيش مرحوم رساالت از یکي و است شده چاپ خيش مرحوم
 یاخاصه رساله الواجبات یعل ةجر اال درباره که باشند بزرگان از تن ستيب حدود ديشا هستند هم یگرانيد .دارند هم خمصوص رساله

 . است آمده نيز الواجبات یعل ةاالجر  رساله در هست جا نيا در اول وجه. اندآورده در نگارش به را
 مثالً  فعل نآ ،قتيحق کي .دارد وجود قتيحق دو یابين عبادات در اين است که مقدمه اول. است مقدمه دو بر یمبتن اول وجه

 که است عنوان کي نيا. است اوراد و اذکار و سکنات و حرکات مهان نآ مصداق خارج در که است یعنوان مناز .است ةصال
 هم ابتين عنوان. است ابتين عنوان که ميدار  هم یگر يد عنوان. باشد حمفوظ نآ در ديبا یعباد یهایگژ يو  و است عبادت عنوان

 وجود عنوان دو یابين عبادات در و یابين اعمال در که نديفرمایم خيش مرحوم نيار بناب .دارد وجود یابين اعمال در ةصال از متفاوت
 . است ابتين عنوان و ديگری عبادت عنوان یکي ،دارد

 صدق جا کي ،مصداق و خارج در نکهيا ولو دنباش تفاوتم احکام یدارا دنتوانیم متفاوت نيعناو  که است نيا دوم مقدمه
 عبارت تعدد آن و هنا نيالعناو  تعدد اوالً . گرفت مفروض ديبا را مقدمه دو نيا. دنباش داشته متفاوت احکام توانندیم یول کنندیم

 داشته اجتماع هم مصداق در ولو دنباش داشته تمتفاو  حکم دو دنتوانیم متفاوت عنوان دو نکهيا دوم و ابتين و ةصال از است
 شومي.وارد می ثحببه  مقدمه دو نيا گرفنت مفروض با. باشند
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 یگاه یول ستين کار در یابتين و شودیم اجنام یعبادت یاهگ. ميدار  ابتين عنوان کي و ميدار  عبادت عنوان کي ما نجايادر 
 متفاوت یهاحکم ،شد متعدد عنوان دو اگر. دشو یمتطبيق  داشت ةصال عنوان که  ةصال قتيحق بر و ديآیم یااضافه واننع کي

  .باشد داشته تواندیم هم
 ابتين بر ،است ابتين مسئله شودیم گرفته اجرت نآ قبال در و شودیم حمقق نآ بر معاوضه و اجرتچه آن مييگو یم نجايا ما
 قصد و است یتوصل امر کي ابتين ،است ابتين مقابل اجرت. است اجرت اخذ حمل و عوض فر ط هم ابتين و خوانندیم عقد
 و ستين اجرت و اجاره متعلق است گريد عنوان که ةصال اما ،کرد افتيدر  مزد شودیم یتوصل امر قبال در و ندارد الزم قربت

 . هستند متفاوت دو نيا و ديآیم ابتين در مزد و ديآیم ةصال در تقرب و اخالص پس هست نآ در اخالص
 متمرکز و دري گیم تعلق ابتين بر اجر و مزد اما بود وارد اشکال گرفتیم قرار مزد مقابل در ةصال عنوان با ةصال ذات اگر

 پس اندمتفاوت فيتکل متعلق و یعنوان قتيحق در یول هستند باهم صدق در نکهيا ولو است ةصال از ريغ هم ابتين و شودیم
 اجرت آن مقابل در است مناز که آنچه و ستين مناز دري گیم قرار مزد و اجر مقابل در آنچه ديگرعبارتبه .شد جدا هم از هامتعلق
 آن به هم گريد یجاها اندفرموده مکاسب در خيش مرحوم که است یمطلب نيا. دارد وجود اخالص آن در بلکه است نگرفته قرار
  .اندکرده اشاره

 که است عمل کي خارج در اما است تا دو عنوان و مفهوم است درست که ندري گیم اشکال شاندخو  به یفور  مرحوم شيخ
 دو متعلق تواندیم عنوان دو و هستند عنوان دو هانيا که است نيا شانيا جواب .ستين يیاو ر  جواب شانيا جواب. دري گیم اجنام
 باً يتقر . کنمیم عرض که است یبيترت نيا به است شده شيفرما نيا به که یاشکاالت اما است خيش مرحوم شيفرما نيا. باشد حکم

 .هست هم شانيا تاشيفرما در یاگونه به است شده خيش به که یاشکاالت

 اشکال اول 
 آن بر که یابتين آن که است نيا احتمال کي. باشد تواندیم احتمال دو نجايا در ابتين از مقصود که است نيا اشکال نياول
 باشد اگر احتمال نيا. است احتمال کي نيا ،عنه املنوب ةمنزل سهفن نزلي ميگفتیم که مهان .است شخص قصد مهان دري گیم مزد

 خودش خواهدیم که است تين مهان و است مستقل امر کي ،است ةصال از یجدا امر کي قصد نکهيا یبرا ستين درست حتماً 
 از مقصود که است نيا اول احتمال پس ،دهدیمن قصد نيا بر را اجرت یکس چون ستين مقصود قطعاً  نيا. بگذارد او یجا را
 عمل دو اصالً  نجايا .دارد فرق یليخ یخارج عمل با نيا ،باشد نيا اگر .بدهد اجنام شخص نآ که باشد یتين یواحنج عمل ابتين

 اگر .دري بگ اجنام ديبا نيا اساس بر که است مناز عمل هم یکي کندیم قصد را آن که است یدرون یذهن يیادعا عمل کي ،است
 .است دوم احتمال پس ،دهدیمن قصد بر را اجرت یکسزيرا   تسين درست و ستين نيا مقصود حتماً  ،باشد احتمال نيا

 مقصود، یابيالن العمل یعني ابتين شودیم منطبق مصداق بر که است یانتزاع مفهوم ،ابتيناز  منظور که است نيا دوم احتمال
 آن اساس بر که یعمل نيابت، قصد با عملِ  یعني ديآیم عمل یرو  بعد و دارد ذهن در یمستقل قصد کي ابتين. است یابين عمل
 .دهدیم اجنام شخص ميتنظ

 متعلق باشد اگر اول احتمال. ستين عمل از یجدا. ديآیم بر عمل قتيحق از که است یانتزاع یمفهوم دوم یمعنا به ابتين 
 اگر. است دوم احتمال پس ،دهدیمن اجرت شخص تين یبرا یکس ،ستين گونهاين قطعاً  یول جداست عبادت و عمل و اجاره

 نيا جز یز يچ مصداقش یانتزاع مفهوم و است یانتزاع یمفهوم. ستين خارج در عمل از ريغ یز يچ ابتين ،باشد دوم احتمال
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 عمل دو که ستين مهيبالضم حممول ليقب از یخارج عمل با ابتين مفهوم م،ييبگو  تریفلسف یکم را عبارت ميخبواه اگر .ستين
 یانتزاع ميمفاه از ابتين .عمل نيا وجود سراسر. عمل نيمه یعنيو  است یانتزاع یمفهوم ابتينباشند خري،  شده یکي باهم و باشد
 طوراين است. ممکن موجودات یبرا امکان مفهوم مثل ،ندارد خارج در يیجدا تيهو  چيه اصالً  است. مهيمص من حممول که است
 ،ستين ءیش نيا وجود سراسر جز یز يچ چيه اصالً  امکان مفهوم. هستند هيثان معقول یانتزاع ميمفاه است شده گفته هفلسف در که
 عرض .باشد شده حمقق جوهر نيا باو  لعم نيا با باشد خارج در یز يچ کي، باشد عرض که ستين قعود و اميق اي ضحک ليقب از
 خارج در ،یفلسف یثان معقوالت مثل یانتزاع ميمفاه اما انددهيچسب هم به و هستند خارج در هم مهراه یمنته هستند زيچ دو جوهر و
 ريتعب نيا .ستين مطرح نجايا یاستقالل و انفکاک چيه ،دارد وجودديگری  نآ وجود سراسر در .هستند یکي انتزاعشان منشأ با

  کردم. عرضکه  بود اشیفلسف
 به ابتين اگر اما ستين قصد در برابر اجرت قطعاً  یول جداستگرفته شود از عمل  قصد عنوانبه ابتين اگر که است نيا اشکال

 ابتين وقت نآ ،قصد بر نه شودیم اجنام یابين عمل نيمه بر اجرت ظاهراً  که یابين عملو به معنای  گرفته شود، عمل وصف یمعنا
 کي به متصل عرض کي ليقب ازو ثانيًا  نيست گريد جوهر کنار در جوهريک  ليقب از و اوالً  ستين یمستقل موجود ،عمل نيا در

 فصل و سجن ليقب از نه دارد وجود آن تيهو  و عمل ذات در که است مهيصم من حممول و یانتزاع مفهوم بلکه ستينهم  جوهر
 نيا در برابر اجرت و است یخارج وجود در ءیش ذات نيع که تيمعلول و تيعل ،وجوب ،امکان مثل ،یانتزاع مفهوم ليقب از بلکه
 .باشد فردا هللا انشا ادامه است. عمل وصف ابتين نيست بلکه یمستقل زيچ ابتين گريد. در اين صورتقرار می اجنام یابين عمل

  .   نيالطاهر  آله و حممد یعل اهلل یوصل


