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 بسمه تعالي
 مقدمه

گفته  كهدرحاليت خرين درست اسفتواي مشهور متأ بنا بردات نيابيه در تنبيه سوم بحث اين بود كه استيجار بر عبا
توان شد كه استيجار و اخذ اجرت بر عبادات و بنا بر قولي بر كل واجبات اشكال دارد و جايز نيست، حال چگونه مي

اين فتوا را (صحت استيجار بر عبادات نيابيه) با آن مبنا (عدم جواز استيجار و اخذ اجرت بر عبادات) سازگار كرد و راه 
 حل چيست؟ 

 عبادات و عبادات نيابيه وجوه حل اختالف استيجار بر
 از: اندعبارتدر كلمات بزرگان ذكر شده كه  مسئلهعرض كرديم وجوهي براي حل اين 

 اول  هوج
االجرة علي  طور در رسالهتعالي عليه در مكاسب و همين اهللارضواناولين وجه همان وجهي بود كه مرحوم شيخ  

وجه اين بود كه در اعمال و عبادات نيابيه دو امر وجود دارد: يكي الواجبات يا علي العبادات ذكر كردند و خالصه اين 
شود و مي خود صالة و يكي هم نيابت از ميت در نماز. لذا اينجا دو موضوع وجود دارد يكي آنچه كه بر آن اجرت اخذ

چه كه عبادت شود، كه همان نيابت است لذا اجرت در مقابل نيابت هست و ديگري اينكه، آنشخص براي آن اجير مي
 هست و محور قصد اخالص و تقرب است، نماز هست.

شود نيابت شود بر آن اجرت گرفت صالة است و آنچه كه بر آن اجرت گرفته ميبنابراين آنچه عبادت است و نمي
متفاوت شد، يكي محور و موضوع اخذ اجرت است و ديگري كه از اين  باهمدو موضوع  .است پس تغاير الموضوعات

ديگر تنافي ندارد. اين خالصه وجهي بود كه مرحوم شيخ باهمت است موضوع عبادت و قصد قربت است و اينها متفاو
 ذكر فرموده بودند و همه  متأخرين اين وجه را از شيخ  نقل كردند.
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 اول وجهاشكاالت بر 

شده است كه اين سه اين وجه به چند بيان محل مناقشه قرار گرفته و سه مناقشه متوجه اين وجه و توجيه اول 
 كنيم.مناقشه را ذكر مي

 اشكال اول

 مناقشه اول اين بود كه مقصود شما از نيابت چيست؟ كه اينجا دو فرض وجود دارد:
الف: اگر مقصود شما از نيابت، عمل جوانحي باشد يعني قصد اينكه من جاي او هستم و قصد اينكه اين عمل براي 

دهد. پس اگر مقصود د غير از عمل است و روشن است كه بر اين قصد كسي مزد نمياوست، اين اگر باشد بله اينجا قص
از قصد به عنوان يك فعل جوانحي مستقل باشد، جدايي و انفكاك از فعل درست است ولي تصميمي كه از قبل بر انجام 

 شود.مياين عمل دارد اين تصميم قبل از عمل، جداي از فعل است اما مسلم، اجرت بر تصميم واقع ن
ب:  فرض دوم اين است كه اگر مقصود از نيابت، قصد و نيابتي باشد كه همراه عمل و روح عمل است آن وقت اين 
نيابت ديگر يك فعل مستقل در خارج نيست حتي وصف عرضي مستقل هم نيست بلكه اين بيشتر شبيه يك مفهوم 

است نه انضمامي يعني  اتحادياست كه متحد با عمل در خارج است و تركيب اين با عمل در خارج تركيب  انتزاعي
اي كه اين نيابيت، سراسر طور نيست كه نيابت يك چيزي باشد و صالة چيز ديگر بلكه اين صالة نيابي است به گونهاين

ر دارد براي اينكه آن نيابت عمل، در حقيقت روح وجود آن را فرا گرفته است و وصفي است كه در عمق وجود او حضو
است و در خارج جدا نيست و اينجا اجرت  اتحادياست كه تركيب آن، تركيب  جهتازآنعمل و عين عمل است و اين 

توان گفت كه نيابت گوييم بر آن واقع شده يعني در حقيقت اجرت بر خود عمل با اين ويژگي واقع شده و نميهم كه مي
گوييم اينها در خارج در تار و پود هم دو تا هستند كه اجرت بر نيابت واقع شده و عمل خود آن است بلكه ميو عمل 

 نيستند. تفكيكقابلقرار گرفتند و 
ند كه اينها در اهاي است كه به اين وجه اول وارد شده و آقاي خويي و من تأخر نيز فرموداين اشكال و مناقشه
 شود آنها را تفكيك كرد تا اينكه بگوييم يكي متعلق اجرته و يكي متعلق امر به صالة است.ميخارج يكي هستند و ن

 
 تأمل در اشكال اول
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اما اين مناقشه اول قابل يك تأملي هست و آن تأمل اين است كه مثال هاي از اين قبيل اگر ببينيم ولو آنكه آن 
 تفكيكقابلاست و با آن عمل در خارج يكي است ولي چون در يك جاهاي ديگري  اتحاديوصف، وصف تركيب 

ممكن است در اصل عمل اخالص باشد ولي در آن ويژگي كه عين عمل هم هست، اخالص نباشد و  جهتازاينهست، 
است، در عين عمل است و با عمل متحد  بر اينكههست و علت آن هم اين است كه اين وصف عالوه  تفكيكقابلاين 

 تواند از عمل جدا شود.جاهايي هم مي
گرديم به بحث خودمان مثال خواهيم اين تأمل را در غالب مثال ديگري عرض كنيم و  بعد دوباره بر ميحال مي

كند خواند گاهي در اصل نماز ريا مياست. شخص وقتي كه نماز مي »در فالن مكان نمازخواندنو  نمازخواندن«ديگر 
كن است در اصل نماز ريا نكند بلكه در كونه في محل و في مكان خاص ريا كند يعني در آن ويژگي اين ولي گاهي مم

اي نماز را بناست بخواند منتهي نماز را در اينجا انگيزه هيچبيمحل بودن، ريا كند. اين شخص، كسي بداند يا نداند 
هم  تفكيكقابلبا نماز متحد است ولي متحدي است كه  خوانده لذا اين حالي كه بر نماز عارض شده حالبااينخوانده، 

اين نماز را جاي ديگري خواند. در اينجا ولو اينكه نماز و كون صالة في هذا المكان، اآلن كه نماز  شودزيرا ميهست 
نها في شود يكي است و نماز همين است كه در اين مكان واقع شده است ولي اين دو تا، يعني ذات نماز و كوخوانده مي

هذا المكان االن يكي است اما قابل جدايي است يعني ممكن است جاي ديگري خوانده شود. در ما نحن فيه نيز 
شود ولي همين شود با اين قصد و نيت و با اين وضع و احوال واقع ميطور است زيرا اآلن كه نماز، نيابي واقع ميهمين

واقع شود بنابراين ولو اينكه كون هذا العمل نيابياً، اين وصف متحد با شود از اين اصل جدا شود و طور ديگري نماز مي
اما اين وصف  -مثل اينكه كون الصالة في هذا المكان اين وصفي است كه متحد با نماز االن است-صالة هست 

 شد آن وقت مانعي ندارد. تفكيكقابلهم هست و وقتي كه  تفكيكقابل

 تأملي ديگر در مناقشه اول

ست كسي مناقشه و اشكال اول را به نحوي مورد تأمل قرار بدهد به اين صورت كه نماز و اين وصف، در ممكن ا
 تواند احكام متفاوتي داشته باشند.هستند و لذا مي تفكيكقابلجاي ديگر 

 ردّ تأمل در مناقشه اول
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ينكه اوالً اينجا با آن مثالي كه اين تأمل با اينكه ممكن است به ذهن كسي بيايد، ولي اين تأمل وارد نيست براي ا
 زديم از يكي دو نظر تفاوت دارد:

نماز را  خواند و اينكه آمدهست، كه شخص نماز را در هر حال مييك تفاوت اين است كه آنجا فرض اين االف: 
اثر دارند ولي در  به صورت جداگانهاين هم اضافه بر آن شده يعني اين دو تا امر يا دو تا اراده،  ،داخل مصلي بخواند

زه بخواند ، نماز و روروزشبانهده  مثالًشيند روزي نطور نيست زيرا اگر  اين اجرت و نيابت نبود، معلوم نبود باينجا اين
پول بگيرد خواند تا اين اآلن اين شخص، نماز ميبنابر رفت دنبال كار ديگريمي كرد وو هرگز اين كار را نمي

را در هر حال قرار بود بخواند منتهي حاال آمده اينجا بخواند. پس اين تفاوت اساسي وجود نماز  در آنجا كهدرحالي
نماز  اصالًقصد نيابيت نباشد، دارد كه اينجا قوام فعل به نيت و قصد نيابيت است به حيثي اينكه اگر اين نيت و 

باشد يا نباشد، بناست نماز را  -حرمكونه في المصلي او في المسجد او في ال- در آنجا اين كهدرحاليخواند نمي
 .بخواند

 ي نيست و حداقل يكنجا هم خيلي امر واضح. آهمين محل بحث استهم، جهت ديگر اين است كه همان جا ب: 
ا اخالص در عبادت اين منافي ب گويند، مياگر هم قصد قربت نكندرا، كه كونه في كذا  فتواي جدي در عروه همين است

اينجا  و تركيب انضمامي باشد وارتباطش هم شايد به صورت متمكن و مكان باشد كه حالت عرض  نجااست با اينكه آ
 .اين تفاوت هم در اينجا وجود دارد لذا باشد اتحاديشايد تركيب 

درستي است كه  يمناقشه ،مناقشهكه  رسدو به نظر مي كندرا متوجه مناقشه اول نمي مل مشكليبنابراين، اين تأ 
شخص و پشتوانه فعل است و  قصد نيابي در تمام فعل حضور دارد اين و قصد نيابي در اينجا يك چيز مستقلي نيست

باز  آن شود حساب مستقلي برايپس نمياين ركن و اساس فعل است لذا داد انجام نمي اصالًقصد نيابي، فعل را بدون 
 .كرد

ه كنيد رد باشد البته اگر مكاسب را مالحظشيخ وارد شده و شايد اين اشكال وااين اشكال اولي است كه به مرحوم  
كنند يعني اشكال مورد توجه ايشان توانند خوب رفع اشكال اب را نمياين اشكال را فرمودند ولي جو مرحوم شيخخود 
فرمايد نه ، ايشان ميو جدا نيستيكي است در خارج لت كه اينها ن قُاِ :فرمايدكنند ميزيرا بعد از اينكه توجيه مياست 

جواب ايشان تمام و كند ، جواب را حل نميايشان گوييم اين باالخرهِكه مي دو تا موضوع است و باالخره دو تا امر
 .نيست

 بنديجمع



                                                                                                 :  3403ماره 

 
 

6

بيت ، اشكال و مناقشه اول اين است كه در اينجا قوام عمل به اين نيابيت وابسته است و همه عمل متقوم به نيابنابراين
شود گفت استيجار شده بر وصف نيابيت بلكه اينجا استيجار بر عمل نيابي است كه اين وصف همه آن را است و نمي

 نيست. تفكيكقابلگرفته و 

 اشكال دوم
ما دو تا امر نداريم بلكه يك امر است و آن، عمل نيابي است. لذا اصل  اصالًگوييم كه در بحث نماز و نماز نيابي، مي

و امر ديگر به عنوان نيابت  نماز آمدهگوييم يك امر به عنوان دهند. يك وقت ميوجود دو امر را مورد اشكال قرار مي
ا اجرت را در قبال آن امر يكي توصلي و ديگري تعبدي و اينج مثالًگوييم دو تا امر است كه آمده است. خوب اينجا مي
شد پس اشكال دوم اين است كه گيريم اما اگر اين، دو امر بود شايد توجيه شما تمام ميدوم كه امر نيابيت است مي

گيريم دو گوييم فرض ميگفتيم اينها در واقع يكي هستند اما اينجا ميدو تا امر در كار نيست. در اشكال سابق مي اصالً
شكال اول بيشتر متمركز روي واقعيت خارجي بود كه اين عمل و نيابيت دو تاست يا يكي است كه تا هستند. لذا ا

هم چيز ديگري  ةگفت يكي هست. اشكال دوم اين است كه حاال فرض بگيريم كه نيابيت يك چيزي هست و صالتيمي
ير داشته باشد و اينجا دو امر متغاير يعني بگوييم موضوعات متغايرند اما اين دو موضوع متغاير بايستي دو تا امر متغا

در بحث نيابيت  حماددر معتبر  مثالًبينيد در صالة و حج نيابي يك امر دارد نيست اگر شما به روايات مراجعه كنيد مي
 مَْن عَمِلَ ِمنَ الْمُؤِْمنِينَ «عن الميت است آنجا روايت است كه در باب دوم سوم بحث صالة قضاء كه عنوان بحث، قضاء 

اخالقي و  كند. اين نكتهثواب را اضافه مي خودش يعني خدا ١»عَنْ مَيٍِّت عَمَلًا أَضَْعفَ اللَُّه َلهُ أَجْرَهُ وَ يُنَعُِّم بِهِ الَْميِّت
يعني اگر اين عمل را براي خودش لَهُ أَجْرَهُ أَضْعَفَ اللَّهُ كسي كه عملي را براي ميت انجام بدهد  گويدجالبي است كه مي

نظر گرفته است ثواب خود او مضاعف است و چيزي هم به  داد اين ثواب را نداشت و حاال كه براي ديگري درانجام مي
در اين  هاييدقتشود. اين از نكات جالب روايات اهداء ثواب يا انجام اعمال نيابي است لذا آنهايي كه آن ميت داده مي

كنند حاال نيابت از معصومين و اوليا الهي تا ... ابتدا را قصد نيابت مي مسائل دارند، بحث زيادي از زيارات و مستحبات
دهم خوب اين براي خودم كند كه وقتي كاري براي خودم انجام مياگر انسان با يك چرتكه مادي حساب كند فكر مي
از آن واجبات كه  آيد اما در منطق روايات اين عكس است حاال غيراست و لي براي ديگري گويا يك درجه پايين مي

انسان بايد براي خودش انجام دهد، آن حساب جدايي دارد، اما در غير از واجبات، از مستحبات و امثال مستحبات 
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يعني هم بيش از حالت انفرادي  أَضْعَفَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهُ وَ يُنَعِّمُ بِهِ الْمَيِّتدهد گويد همين كه براي ديگري انجام ميمي
كنم در شود و اين از نكات جالب روايت است كه فكر ميشود و هم اينكه يك چيزي هم به ميت داد ميمي مندبهره

 روايات معتبر هم اين نكته آمده است.

طور نيست كه يك امر باشد كه نماز بخوان و يك بنابراين اشكال دوم اين شد كه اينجا يك امر بيشتر نيست و اين
 ر بده بنابراين در اين روايات يك امر بيشتر نيست. اين هم اشكال دوم بود كه تمام شد.امر باشد كه اين را نيابت قرا

 تأمل در اشكال دوم

ممكن است در اين اشكال كسي تأمل كند و بگويد نه، غالب اين مستحبات يا واجبات يا اين اعمال خير، دو تا امر 
نماز بهترين  ٢»فََمنْ شَاءَ اْستَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ اسَْتكْثَر لَاةُ خَْيرُ مَوْضُوعٍ: الصَّقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص «گويد: دارد يك امر كه مي

يعني هرچه  20المزمل/»نالْقُرْآ ِمنَ َتيَسَّرَ ما فَاقْرَؤُا«يا  جاستبهچيزي است كه خداوند تشريع كرده و هرچه بخوانيد 
گويد اينها را نيابي قرار دهيد البته به صورت مستحبي. بنابراين در اين كه قرآن بخوانيد اين امر دارد و يك امر كه مي
 موارد، يك امر نيست بلكه دو تا امر وجود دارد.

 رد تأمل در اشكال دوم

 أمل هم جواب دارد و آن اينكه:اين هم يك تأمل بود كه ممكن است كسي به اشكال دوم وارد كند اما اين ت 
اصل نماز يا زيارت را  مثالًانجام بدهد همين است و دو امر وجود دارد  تبرعيالف: در جايي كه شخص، عمل را 

 كند.اين را هم توجه مي» وَاجَعل لِلميِت«گويد دهد ولي كنار آن يك امري كه ميانجام مي
طور نيست بلكه فرض اين است كه شخص از امر كلي نماز منبعث اينب: اما در بحث استيجار بر عبادات نيابيه 

خواند لذا اينجا همان يك امر بيشتر وجود ندارد بله در گيرد، نماز مينيست و او فقط براي اينكه اجير شده و مزد مي
اين نيابي، بود و نبودش  رود براي اينكه زيارت يا قرآن بخواندطوراست يعني اآلن كه دارد به حرم ميتبرئات غالباً اين

طور نيست كه دو تا خواند اما حاال اين كنار آن آمده است. بنابراين هميشه اينكند و اگر نبود هم اين را ميفرقي نمي
امر باشد بلكه گاهي در موارد استيجار اين است كه همان يك امر است كه داعي و باعث او به عمل است و لذا يك امر 

 اشكال وارد است. بيشتر نيست و اين
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 از دو اشكال بنديجمع
پس اشكال اول اين بود كه در اينجا واقعيت خارجي يك چيز است و دو چيز نيست و اجرت هم بر همان يك  

واقعيت يگانه خارجي واقع شده است لذا اين اشكال وارد بود و اشكال دوم اين است كه در بحث ما يك امر بيشتر 
طور است و يك كه يكي تعبدي شود و ديگري توصلي و امثال اين. بنابراين در بحث ما اين امر نيستنيست لذا دو تا 

 قائل به دو امر شوند.  تبرعيامر بيشتر نيست ولو اينكه در بحث 

 اشكال سوم
اشكال سوم هماني است كه در بحث اجرت بر عبادت به طور عام پذيرفتيم و آن اينكه، آنچه كه واقعيت خارجي  

گيرد و هد اين عمل انجام نميدهد و اگر كسي به او پول ندمي است اين است كه شخص اين عمل را به خاطر پول انجام
 گيرد.اين، اخالص را از عمل مي

 بنديجمع
 اين سه اشكال بر نظريه مرحوم شيخ وارد است.آيد به نظر مي

دو تقرير ديگر هم از اين بيان مرحوم شيخ در كلمات خود ايشان و ديگران آمده و چون خيلي مهم نيست ما 
 اهللاآيتتواند كتاب المواهب في احكام المكاسب حضرت خواهد اين دو تقرير را ببيند، ميگوييم و اگر كسي مينمي

شان با عنوان تصحيح اول هظه كند. اين وجهي كه االن ذكر كرديم وجه اول است كه در مكاسب و رسالسبحاني را مالح
اند، خود ايشان هم، حداقل به يكي از آنها اشاره دارند و آن وجه آمده است. وجه دوم و سوم كه ايشان در آنجا آورده

تقريرات ديگر از فرمايشات مرحوم شيخ است و لذا دوم و سوم چيزي فراتر از وجه اول كه گفتيم نيست بلكه يك نوع 
سبحاني المواهب في احكام  اهللاآيتشايد خيلي ضرورتي نداشته باشد كه به آنها متعرض شويم. اسم كتاب حضرت 

 دانيم و تقرير اصلي را هم كه بيان كرديم.المكاسب است بنابراين ما سه وجه را يكي مي
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 استدراك 
ا ذكر كنيم يك استدراكي نسبت به بحث گذشته داشته باشيم. در جلسه گذشته راجع به تعبير قبل از اينكه وجه دوم ر

نيابيت، دو سه تا وجه از حضرت امام و آقاي تبريزي گفتيم. در روايات، كه امروز هم به آن اشاره كرديم دو تعبير ذكر 
 شده است كه عبارت است از:

 اقسام تعبير نيابيت
ينزل نفسه منزلة منوب «كند يعني دارد و حالت وكالت و نيابت پيدا مي »عن ميتٍ«عبيرالف: گاهي در روايات ت

يعني يك مسلماني از طرف ديگري  ٣»مَنْ عَمِلَ مِنَ اْلمُؤِْمنِينَ عَنْ َميِّتٍ عَمَلًا ...«دارد  طوراين. در روايات بعضي »عنه
گيرد و به جاي او به صورت نيابت يا جاي او قرار مي يعنيعملي را انجام دهد لذا اينجا ظهور در نيابت شخص دارد 

 دهد.وكالت انجام مي
مده و در وسائل هم در بعضي روايت آاين  »مَن عَمل وَ جَعَلَ ذلِك العَمَل لِلمِيت«ب: اما در بعضي روايات دارد كه 

نه روي خود شخص يعني اين عمل  اينجا تنزيل آمده روي عمل الصالة از علي بن جعفر نقل شده است. در ابواب قضاء
 را عمل او قرار دهد. اين دو تعبير در روايات آمده است.

 گيرينتيجه
آيد كه آيد كه من خودم را جاي او گذاشتم بلكه بيشتر به ذهن ميشايد اظهر همان تعبير دوم باشد زيرا به ذهن نمي
 اين را تكميل بحث ديروز عرض كرديم. تر باشد واين عمل را جاي عمل او قرار دادم و شايد اين عرفي

اين وجه اولي بود كه در تصحيح اخذ اجرت در كالم مرحوم شيخ آمده بود و دو سه تا تقريري كه در مكاسب و در 
 جزوه و رساله اجرت بر عبادات در آخر مكاسب است. 
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 ه دوموج
نجا نيز آمده است  و آن  بحث، داعي وجه دوم چيز جديدي نيست زيرا همان كه در اجرت بر عبادات گفته شد، اي 

علي الداعي است كه به عنوان يك قاعده كلي، جمع زيادي از متأخرين آن را پذيرفتند و سابق، مفصل در مورد آن 
مشهور  -البته نه عبادات نيابيه بلكه كلي عبادات-اين است كه در اصلِ اجرت بر عبادات  اشخالصهصحبت كرديم. كه 
كه قصد مزد، باعث مستقيم، بر  گفتندمين بودند، يك وجهي داشتند به عنوان داعي علي الداعي و كه قائل به صحت آ

شود كه شخص بيايد قصد عباديت عبادت كند و لذا قصِد مزد اگر عمل بدون اخالص نيست بلكه قصد مزد، موجب مي
اطل اما اگر اين قصدِ مزد، موجب شود شود غير الهي و بعامل و علت قريبه و متصل به صدور فعل باشد، اين فعل مي

شود قصد طولي پس بنابراين رابطه قصد و كه او بيايد خدا را عبادت كند يعني آن قصد، قصدِ ديگري ايجاد كند اين مي
 نيت با عمل به دو صورت است: 

 فعل است؛  صدور اي كه اين قصد مزد، علتِ جزء أخير علت است و علتِ قريبهالف: رابطه متصل است يعني به گونه
شود كه قصد ديگري پيدا شود و آن وقت عمل را انجام ب: و گاهي علت بعيده است يعني اين قصد مزد، علت مي

شود شود كه برود استاد پيدا كند و موجب ميگفتيم كه قصد دارد مجتهد شود لذا آن قصد موجب ميدهد مثل اينكه مي
 ، چند قصد توليد شده تا عمل انجام شده است. كه برود درس و از اين قبيل. پس قصد مجتهد شدن، بعد از آن

شد كه اگر قصدِ متصل به عمل، مزد و غير الهي باشد، اين مبطل اعمال گفته مي قبالًدر ما نحن فيه،  ديگرعبارتبه
 ديگرعبارتبهعبادي است اما اگر قصد غير الهي، از اتصال به عمل فاصله گرفت و شد قصدِ داعي به قصد ديگر يا 

شود كه ايم لذا اينجا گفته ميهم گفته قبالًداعي علي الداعي، اين ديگر مخل به عباديت نيست و اين همان بياني است كه 
كه در مطلق اعمال عبادي، مشكلي نداشت در عبادت نيابيه هم مشكلي ندارد زيرا قصد مزد، باعث  طورهمانقصد مزد، 

شده، در حين عمل، اين قصد الهي  نمازخواندنند و آن شخصي كه اجير بر شود كه شخص واقعاً براي خدا نماز بخوامي
او را برانگيخته كه اين كار را كند منتهي چرا  قصد الهي كرده به خاطر اينكه قصد مزد كرده و لذا قصد مزد داعي طولي 

طور مثل بي هم  همينو داعي علي الداعي است و اين طبق مباني و روايات مخل به عباديت عبادت نيست و عمل نيا
 كند.عمل غير نيابي است و فرقي نمي
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 دوم وجهمناقشه بر 
كه آنجا  هاييبحثاين توجيه دوم بود كه بحث جديدي نداشت و مناقشه بر اين توجيه هم، الكالم  الكالم و همه آن  

الم به آن تمايل پيدا كردند، اين بود كه ما بر خالف آنچه كه غالب متأخرين و اع اشخالصهكرديم اينجا هم هست. كه 
-مبني بر اينكه داعي علي الداعي مضر نيست،  نظر داديم و گفتيم كه داعي علي الداعي مضر است كه البته يك جاهايي

از آن استثناء كرديم و نهايتاً گفتيم كه داعي هاي علي الداعي اگر مثل مزد و مال و رياست و مقام و  -چهار يا پنج بند
زند مگر آن داعي هاي اخروي يا باشد، آن هم مضر است و داعي علي الداعي به عباديت عبادت، ضرر ميامثال اينها 

رود كه روي فرمول داد و ستدي انسان مي هاييداعيدنيوي كه خدا راه را به ما نشان داده كه اينها مضر نيست و اال اين 
چه قريب و چه بعيد و چه داعي مباشر و چه داعي علي  گيرد، گفتيم كه چه داعي متصل باشد و چه منفصل وو پول مي

شود زيرا اينجا بحث معامله است ذكر كرديم ولي شامل اينجا نمي قبالً الداعي، همه اشكال دارد البته استثنائي داشتيم كه 
دازد لذا شود كه عبادت را از آن خلوص و اخالص بينو عمل نيابي را، در معرض معامله قرار داده كه اين باعث مي

 نيست كه تفاسير آن، همان بحث هاي سابق است. قبولقابل

 نتيجه كل بحث
 تا به حال ما دو وجه ذكر كرديم: 

 الف: يك وجه اين بود كه نيابت و عمل جدا هستند كه جواب آن اين بود كه اينجا جدايي نيست؛
گفتيم كه از ديد ما درست نيست  بالًقب: يك وجه هم اين بود كه اين مزد، داعي طولي است نه متصل و اين هم 

 گرچه آقاي خويي و مشهور اين را قبول دارند.
 و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين

 

 

 
 


