
:                                    اجرت بر واجبات                                                        3366 ماره 

 
 

1

 ميالرح الرمحن اهلل بسم

 نگاهی به مطلب پيشني
 زيجا واجب امر قبال در مزد افتيدر  و واجبات بر اجرت اخذ که بود نيا قدما نيب مشهور. بود واجبات بر اجرت اخذ در حبث

 باً يتقر  نيمتأخر  نيب در اما، ستين درست هم اجر افتيدر  جهينت در و است باطل باشد اجنام واجب اجنام بر که یامعامله و ستين
 ميکرد عرض .است معکوس نيمتأخر  و قدما نيب شهرت یاديز  حد تا که است یمسائل از نيا و است مطلب نيا خالف بر شهرت
 در چون واجبات؛ بود اً يثان لکمي ال اململک قاعده به کسمت اول حمور .است حمور دو واجبات بر اجرت اخذ منع یبرا ليدل عمده
 ملک که یز يچ .فروخت یکس به و کرد معامله را آن مرتبه دو شودیمن خداست فرمان و امر حتت و طرهيس در و خدا تيملک

 پاسخ و یبررس قبل سال در هانيا مهه و داشت ريتقر  نه که بود حمور کي نيا .شود فروخته یگر يد به مرتبه دو ندارد معنا خداست
  .ستين تام آن به استدالل و ليدل بر اول حمور که شد گفته و شد داده

 حرمت اخذ اجرت بر واجبات ادله
 اول حمور در .است قربت قصد و اخالص با یمناف واجبات بر معامله و مزد افتيدر  که است نيا ميکرد شروع روزيد که دوم حمور
 نيا ،شد خدا به مأمور و مملوک فيتکال و واجبات یوقت ،خداست یبرا واجب تيملک با یمناف وجه اخذ و معامله هک شدیم گفته
 .دارد قربت قصد با منافات اجاره که شودیم گفته دوم حمور در اما دارد اجرت اخذ و اجاره با منافات بودن مملوک و بودن به مأمور

  دوم دليلالف) 
 ريغ در چون دارد اختصاص عبادات به بلکه ستين عام واجبات مهه به نسبت ليدل نيدوم و دوم حمور است روشن که طورمهان
 از یليخ و منکر از ی معروف به امر مثل یواجب فيتکل. شخصی ندارد یمانع اخذ اجرت لذا ستين شرط قربت قصد عبادات
 مزد و ندارد هم قربت قصد به ازين و است داده اجنام ،است یتوصل واجب که قيغر  ذانقا مثل ،دارد وجود که یگر يد واجبات

 پدر مثالً  کرد معامله را هاآن شودیمن است قربت قصد به هاآن قوام که یداتاعب .دارد عبادات به اختصاص دوم حمور. دري بگ تواندیم
 انيم در قربت قصد گريد که شودیم موجب عبادات در معامله چون ،خبوان مناز پول از مشخص مقدار نيا مقابل در ديبگو  پسر به

 .دارد عبادات به اختصاص دوم حمور لذا ؛نباشد
 و مستحب از اعم دوم ليدل یول داشت واجبات به اختصاص اول حمور نکهيا یبرا ،است اول حمور از اعم جهت کي از البته 
 یول دارد واجب به اختصاص اول ليدل .دارد وجود وجه من خصوص عموم دوم ليدل و اول ليدل انيجر  مورد نيب پس ،است واجب
 .باشد مستحب اي باشد واجب که است نيا از اعم یول دارد عبادت به اختصاص دوم ليدل ،یتعبد و یتوصل از است اعم
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 امهيت حبث اخذ اجرت بر عبادات. ١
 کس اي پدر ،داد قرار معامله مورد را عبادات شودیم ايآ که است گرفته قرار آراء معرکه دوم ليدل ،حبث نيا یذات تيامه ليدل به

 خورده گره موضوع نيا با هم ابتين حبث نکهيا خاطر به خصوص به .دهمیم پول تو به آن مقابل در و خبوان مناز مشا ديبگو  یگر يد
 یباب عبادات در ابتين .است زيجا هم یح از ابتين حج اعمال از یبعض در البته و تيم یبرا روزه درو  مناز ،حج بر ابتين .است
 هم و دارد انيجر  فقه در و است حبث حمل آن یتربع شکل هم ،است یموسع باب روزه و مناز ،حجحبث  در فقه در ،موسع است
 و هست اجاره به ابتين و هست ابتين که یح در موارد از یبعض در و است طوراين غالباً  که تيم از چه ،دري بگ مزد که یشکل
 شودیم یمهم و داردامنه حبث کي حبث نيا لذا ؛است خورده گره اخذ اجرت بر واجبات با هم حبث اين ،اندداده فتوا آن به یار يبس
 شودیم باطل هاآن مهه دارد جعاله و صلح اي اجرت اخذ با منافات است آن به عبادت قوام که اخالص نجايا در ديبگو  یکس اگر و
 بر اجرت .است خورده گره  داتاعب در ابتين با و باالست حبث نيا تيامه است ليدال نيا به .شودیم باز راه نگفت را آن اگر اما

 از یار يبس. برود حج ،دري بگ روزه ،خبواند مناز تيم یبرا گرفته شود رياج مثالً  که شده است شغل کي حد در امروزه عبادات
 اجنام تيم یبرا حج تا شودیم رياج ،است حج باب در ابتين درآمدشان هایراه از یکي شوندیم مشرف حج به که روحانيونی

 کارشان نفر ستيدو  ،نفر صد یامنطقه در یشهر  در یگاه دارم خرب من که يیجا تا .است طورمهني هم روزه و مناز در و دهد
 .است یمهم و داردامنه یليخ حبث ،حبث لذا ؛خوانندیم روزه مناز و اموات یبرا و ندري گیم پول که است نيمه

  مسئله در فقهابعاد . ٢
 مناز که دري بگ پول نکهيا از است اعم ما حبث .دارد یااضافه بار و ماست حبث از اخص مقدار کي ابتين که ديمستحضر  هالبت
 یتربع به هم . نيابتاست ابتين حبث دوم نوع که است نوع دو نيا .خبواند یمناز  یتيم یبرا که دري بگ پول نکهيا اي خبواند را خودش

 خود فرزند به پدر که است ممکن ،ستين در کار یابتين شهيمه اال و دارد ربط ما حبث به آن اجرت حبث که شودیم ميتقس اجرت و
 حبث مشمول مه نيا ،یخبوان را نوافل تا دهمیم تومان هزارپنجاه یروز  ديبگو  مثالً  نکهيا اي یخبوان مناز تا دهمیم پول تو به من ديبگو 

 نجايا حبث با هم خوانده شود مناز است مستأجر شخص پدر مثالً  که یتيم شخص از ابتين به که دهدیم پول که يیجا، ماست
 .شود توجه مسئله تيامه به نکهيا یبرابود  فقه در مسئله ابعاد هااين .دارد ارتباط

 دوم دليلتقرير . ٣
 قربت قصد کامل طور به اي رودیم انيم از قربت دقص شودیم گرفته پول یوقت یول است عبادت شرط قربت قصد ديگو یم ليدل

 نوع دو هر ،هستند کيشر  عمل در اجر قصد و قربت قصد نکهيا اي شودیم اجنام کار پول و اجرت یبرا فقط یعني رودیم نايم از
 اگر اما دري بگ اجنام قربت قصد با و هلِلَِّ  حمضاً  ديبا یعباد عمل است شده گفته شرک و اير  باب در که طورمهان .است باطل هم

 مثالً  نکهيا در باشد یاصل عامل اجر که کندیمن یفرق. است باطل دو هر خداست ريغ و خدا مشارکت با اي تخداس ريغ حمض
 ،دهدیم اجنام را عمل و شودیم تام اشزهيانگ اجرت کنار در وقت آن و دارد ناقص زهيانگ کي هم فرد خود نکهيا اي خبواند را نوافل
 البته ،باشد باطل و فاسد عمل که شودیم موجب باشد امر قصد کنار در چه باشد مستقل چه عمل در اجر قصد شرکت هرحالبه
 که وجود دارد ليدل ميکرد عرض روزيد .ندارد ليدل ،کندیم گناه یفيتکل نظر از و است حرام نکهيا و است بطالن بر فقط دليل نيا



:                                    اجرت بر واجبات                                                        3366 ماره 

 
 

3

 آن حرمت اما ،ستين حيصح و است باطل عمل فقط نباشد که ليدل یول هست هم حرام ،است مبطل نکهيا بر عالوه اير  قصد
 ،شارع امر در يیخدا ريغ یقصدها مهه ،است باطل عمل نکهيا و دارد اير  به اختصاص فقط یفيتکل حرمت ادله و ستين شدهاثبات

  .است بطالن به مشمول
 نيا در حبث نيتر مفصل ديشا نداهپرداخت مسئله نيا به که یآثار  نيب در .است گرفته قرار یمتعدد مناقشات حمل دوم حبثوجه و 

 شروع ٢٦٢ صفحه از ايشان حمرمه مکاسب در اين حبث .اندکرده حبث مفصل یليخ شانيا که باشد امام حضرت حبث نهيزم
 هياول مباحث حمور حبث نيا در شرتيب لذا ؛اندکرده حبث را ليدل کي نيمه شانيا صفحه ستيب حدود .دارد ادامه ٢٨٤ تا و شودیم
 . ميبرس اندفرموده گريد بزرگان که ینکات یبعض به تا اندفرموده شانيا که است مطالبی ما

 پاسخ به دليل دومب) 
 که است یالداع یعل یداع مسئله آن و است شده داده پاسخ یمهم اريبس وجه به و است گرفته قرار مناقشه حمل ليدل نيا
 رياج از یعباد عمل صدور در اجر قصد دخالت که است نيا است شده داده اشکال نيا به که یجواب نيتر مهم .ميکرد عرض روزيد
 .ستين عبادت تيعباد به خمل و ندارد یمانع یالداع یعل یداع و است یالداع یعل یداع ليقب از

 تواندیم است یداع نيا طول در که دهيبع یدواع و هاعلت آن اما باشد موال امر قصد ديبا فعل صدور بهيقر  علت که شد گفته
 در آنچه که است نيا یکرب . است یصغر  و یکرب  کي بر یمبتن جواب نيا اصل. باشد قربت قصد و امر قصد از ريغ يیزهايچ

 و بهيقر  علت دهدیم اجنام که را یکار  فاعل که یعني باشد فعل صدور بهيقر  علت امر قصد که است نيا است الزم عمل تيعباد
 علت کي ،کند اطاعت را خدا امر خواهدیم چرا نکهيا اام شود اطاعت خدا امر که است نيا آن و باشد زيچ کي آن ميمستق

 .باشد خمتلف یزهايچ تواندیم که دارد باواسطه

 درجات و مراتب علل بعيده اجنام عبادت. ١
 شکر که یاهيحب عبادت ،طلبدیم را خدا فقط که است هيحب عبادت آن که باشد خدا قصد درجه یاعل تواندیم باواسطه علت

 نکهيا یبرا کند اطاعت را خدا امر تا خواندیم مناز که است نيا اشبهيقر  علت .است خالص خالصِ  نيا ،خداست حب ،ستين هم
 علت پايانبی حمبت و عشق نيا و ورزدیم عشق نوع مهه پايانبی یهست به و است پايانبی یهست و است جالل و مجال متام خدا
 که شودیم صادر یکس از عبادت نوع نيا ،نديفرمایم امام نوع نيا در .است نوع کي نيا ،کند قربت قصد او تا است دهيبع

 ار  شت ینکن اطاعت را خدا اگر گفتیم و بود طانيش دست جهنم و شت حمال فرض به اگر که است طوراين و باشد معصوم
 آدم نيا هم باز شدیم داده آن خالف بلکه دادیمن چيزهيچ نيا برابر در خداوند اهلل معاذ و برمیمن جهنم را تو و دهمیم تو به
 )است حمال فرض باز( ديري بگ فرض اي .خداست یبرا عبادت خلوص درجه نيباالتر  نيا .کنمیم عبادت را خدا من هلِلَِّ  حباً  ديگو یم
 را شيستا و عبادت استحقاق خدا جالل و عظمت باز یول ستين خدا داروام او اهلل معاذ و است نداده او به ینعمت چيه خدا که
 .ندارد هم شکر ديق یحت یعني است آزاد یز يچ هر ديق از که است یحب .است عبادت نوع نيتر یعال که است نوع کي نيا ،دارد
  .باشد گونه نيا عبادت اجنام در خدا امر قصد علت که است نوع کي نيا
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 فراوان نعمت او به خدا که نديبیم ،ندارد ندهيآ به یکار  یعني ،است عامل شکر قصد که است يیآجنا ترينيپا نيا از درجه کي
 در .کند تواضع و خشوع ،خضوع او یجلو  که است نيا هم منعم شکر حداقل .کند منعم شکر ديبا که ديگو یم عقل، است داده
 شکر در یول است معبود زيچ مهه آن در نکهيا یبرا است شده گرفته فاصله یمقدار  خلوص آن از یول است دهيبع تعل شکر نجايا

 . وجود دارد هم »من«
 .است مطرح جهنم و شت ،کندیم که نگاه ندهيآ به است ندهيآ به نگاهش بلکه ندارد شکر به یکار  که است نيا بعد درجه

 و یخوف ،عبادت که ايننيا .نديبیمن را جهنم نکهيا اي رودیم او دست از شت نرود اگر و رودیم شت برود را راه نيا اگر نديبیم
 یف الثواب یعل شوقاً  اي العقاب یعل خوفاً  که است نيا یبعد مرتبه .است آمده هم اتيروا در که است مرتبه دو است یشوق

 .دهد اجنام خدا امر خاطر به را عبادت که تسا شده علت دو نيا از، يکی باشد شت که املستقبل
 که دارد اتيوار  یبعض که یگر يد مرتبه و است جتار و ديعب عبادت که خوف مرتبه و شوق مرتبه ،اندفرموده مرتبه سه اتيروا در 
 فرق که یحب عبادات و یشکر  عبادات ،شودیم مقس دو که است آن در یفيظر  فرق هم مرتبه نيا خود یمنته، است احرار تيروا
  .است آن در یفيظر 

 قسم و یخوف قسم ،یشکر  سمقِ  اما ،بود اول قسم فقط خالص الصِ خ یول است درست هانيا مهه نديگو یم اغلب نجايا تا
 بزرگان از یکي یاههشب . در اين زمينهاست درست نديگو یم تيثر کا ، ستين درست اي است درست موارد نيا در عبادت ايآ یشوق
 صدور بهيقر  علت جاها نيا در نکهيا یبرا ،است درست که نديفرمایم اتيروا نکهيا یبرا ستين قبولقابل هم آن و است داشته
 شکر وقت کي ،خداست حب وقت کي قصد نيا علت یمنته ،است کرده موال امر قصد خواندیم مناز یوقت ،است امر قصد ،فعل

 شخص منافع که شوق و خوف در ميبگذر  که شکر و حب از .است ثواب به شوق هم وقت کي و خوف هم تقو  کي، خداست
 عبادت که است شده موجب خود به عالقه نيا د،شو  نائل شت درجات به اي دشو  رها جهم عذاب از نکهيا یبرا یعني است مطرح

 د.ده اجنام را
 ماجنا که یامر  که است نيا عبادت مالک که کرد استفاده شودیم کردم عرض هک یليحتل با و است مسلم که یاقاعده نيا از 

 یبر  فرمان چرا و کندیم را موال امر قصد چرا نکهيا اما باشد موال امر قصد ،فعل به متصل يیغا تعل و بهيقر  تيغا ،شودیم
 از ريغ یگر يد زيچ شودیم اتيالغا تيغا اي ةالعل علت اي دهيبع علت و است شخص خود بلکه ستين موال خاطر به نيا ،کندیم

 آمده تاداعب ِحکم عنوان به که يیزهايچ همه و یري خ به عاقبت ،یسالمت ،یو يدن اجر اين است که ترينيپا مرحله کي .باشد خدا
 اتيروا که است ديبع یليخ علت بعيده فعل باشد. است شده ذکر عبادات یبرا اتيروا در که  یو يدن فراوان یهاحکمت و است

 در که است نيا خاطر به هاحکمت نيا انيب اتفاقاً  ،بگذارد اثر ما قصد در که است نبوده نيا هدف یول نديبگو  را هاحکمت نيا
 را شخص يیايدن هایانگيزه یعني است ترينيپا هاآن از یقسم نيا. است داشته اثر مستحبات و واجبات اجنام در هاانسان بيترغ
 وقت کي ،است هيطول تيغا خاطر به ،دهدیم اجنام موال امر قصد به را عمل که آجنا یعني کند اطاعت را موال امر که کندیم وادار
 .دهدیم اجنامعمل را  یو يدن تبعات و آثار به شوق هم وقت کي و شوق ،خوف ر،شک وقت کي ،است حب
 عبادت تيعباد به خمل که است شده گفته فقه در که آنچه ستين عبادت تيعباد به خمل یطول یقصدها و اتيغا و هاشوق 
 قصد یعني ،است ةجزءالعل عنوان به اي ندارد وجود اصالً  خدا اي ،نباشد نيب در خدا امر قصد خواندیم که مناز که است نيا است
 امر صدق ،عنوان به را مناز نديبگو  راگ اما ،خداست قصد در کيشر  خدا ريغ اي خداست ريغ اي فعل صدور بيقر  علت اي متصل
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 به که است درجه یاعل وقت کي کار نيا علت بعيده یمنته ،خواندیم خداوند شگاهيپ در تواضع و شياين کي عنوان به خواندیم
 طانيش بلکه بود نداده چيه او به خدا حمال فرض اگر که یثيح به است حمبت فقط هک است هللا عصمه من خاص امام حضرت ريتعب
 اشبهيقر  علت هم که است درجه یاعل که شودیم شروع مرتبه آن از .کردیم عبادت را خدا هم باز دادیم اجر آن خالف بر

 بر را او يیخدا ريغ زيچ مهان یول خداست ريغ يیزهايچ دهيبع علل که یبعد مراتب تا خداست اشدهيبع علت هم و است خداوند
 تيغا که است نيا شيمعنا اير  .دارد مانع کندیم اير  یوقت البته ،ندارد یمانع نيا ،دهد اجنام را کار خدا قصد به که است ختهيانگ
 روزيد که است یانيب نيا .ندارد یمانع دهيبع تيغا اال و است آن بهيقر  تيغا و کند قيتشو  را فاعل ،ناظر که است نيا فعل بهيقر 
 .ميکرد مطرح را آن شرتيب ابعاد و ميبود گفته هم

 طول در چنانچه یقرب ريغ یقصدها اما و است بهيقر  علت عنوان به قربت قصد تيعباد مقوم ديگو یمدليل و وجه دوم  یکرب 
  .است بهيقر  یداع منشأ کههايی  انگيزه یعني یالداع یعل یداع .ندارد یمانع باشد یالداع یعل یداع و باشد بهيقر  علت

 یابتين ريغ اي یابتين عبادت که یشخص قصد نجايا دهيم.تطبيق می نجايا در را مطالب نيمه ،شودیم گفتهدليل دوم   یصغر در 
 جبو م و است یطول یداع .است دهيبع تيغا ،ستين فعل بهيقر  تيغا مزد قصد ،اورديب دست به یمزد نکهيا قصد به دهدیم اجنام
 یر يتقر  مطالب نيا .ستين عبادت تيعباد به خمل و است یالداع یعل یداع لذا و خبواند خدا قصد به را مناز واقعاً  رياج که شودیم

 .کرد ارائه شودیم دوم استدالل به پاسخ یبرا که است

 اشکاالت به پاسخ دليل دوم. ٢
 است آمده امام حضرت حمرمه مکاسب در ٢٨٤ تا ٢٦٢ از که یاصفحه ستيب در که است گرفته قرار یراداتيا حمل پاسخ نيا
 ،ميکنیم نقل که نداهفرمود يیزهايچ هم خودشان و اندکرده نقل امام حضرت پاسخ نيا به اشکال در وجه پنج چهار .شودیم دهيد
 یاشکاالت و شد داده استدالل به یپاسخ ميگفت. ميري بگ ديبا یاجهينت چه انيپا در شود مشخص تا ميکنیم مرور را حبث هپروند یعني
 .است شده داده پاسخ نيا به

 اندکرده نقل قهيتعل نيا از امام حضرت و دارند مکاسب بر یاقهيتعل که است یاز ري ش یتق حممد زاري م مرحوم از اي اشکاالت نيا
 هيحاش از هم اشکال کي ،است یاز ري ش یتق حممد زاري م مرحوم از اشکال دو .کنمیمن نقل قهيتعل آن از ميمستق نجايا در من و

 یفرع هاآن که است شده نقل هم گريد اشکال دو ،یکي ،اندفرموده نقل نجايا در امام را هانيا که است مکاسب بر ینينائ مرحوم
  .است شده نقل ینينائ مرحوم و یاز ري ش یتق حممد زاري م مرحوم از جواب نيا بر که تاس یاشکال سه دو عمده و است
 یاز ري ش یزاري م از ريغ یاز ري ش یتق حممد زاري م مرحوم .هستند ما اصول و هقف خيتار  ممتاز و اول طبقه اعالم از اين بزرگواران دو هر(
 احرتام یليخ یاز ري ش دو هر به هم امام و عمل در هم و علم در هم .است بوده یبزرگ اريبس شخص هم خودش یول است بزرگ

 طورمهني هم یتق حممد زاري م .بودند یبزرگ یجهاد و یاسيس و یاجتماع یهاتيشخص یعلم مقام بر عالوه دو هر ،گذاشتندیم
اشاره  یتق حممد زاري م به هم و کنندیم اشاره یاز ري ش یزاري م به هم ، ايشانیمصطف آقا چهلم در امام حضرت یسخنران در .است
 من که دارند مکاسب بر یاقهيتعل .است داشته یبزرگ نقش عراق یآزاد و انداختند راه سيانگل هيعل که یجهاد درايشان  کنند.می

 .)مکنیم نقل آن از امام از باواسطه

 اشکال اول
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 به است نيا اشکال نياول .هست ٢٦٥ صفحه در کندیم نقل جواب نيا بر یاز ري ش یتق حممد زاري م از امام که یاشکال نياول
 خودمان حبث بر را یالداع یعل یداع که بود نيا اشکال از يیرها راه .شودیم وارد حبث در یالداع یعل یداع تيطول مقدمه
 اشکال مورد نآ بر قاعده نيا قيتطب بر بلکه زندیمن دست بود یکرب  که را یالداع یعل یداع قاعده اول اشکال .ميکن منطبق

 قصد و امر ريغ صدق آن در بهيقر  تيغا که است نيا است عبادت تيعباد به خمل آنچه که ميدار  قبول ار  یکرب  ما ديفرمایم .کندیم
 امر قصد طول در مزد به دنيرس قصد که ميندار  قبول اما ميدار  قبول را یکرب  نيا ندارد مشکل دهيبع اتيغا در اال و شود ليدخ اجر
 ،»ةيالطول منع یف قيالتحق اهل بعض افاده ما ةخالص و« است نيا شانري تعب نيع .کنندیم اشکال تيطول نيا بر و است یعباد
 عبادت تا ديآیمن آن کنار در مييبگو  و باشد مرتبه دو در تا است عبادت یداع علت رتبه در اجر یداع که ميندار  قبول ما یعني

 .است طول در بلکه شود خراب
 به دري گیم قرار یدعبا امر قصد کنار در و است جزء جا نيا مزد به دنيرس و اجر یداع که تيعرض اثبات و تيطول منع انيب 

 یکي و دهد اجنام را عمل نکهيا یکي ،دهد اجنام ديبا کار دو ،دهد اجنام را عمل تا شد رياج شخص یوقت: که است صورت نيا
 هم را امتثال قصد و دهد اجنام را عمل تا است شده رياج واقع در دهد اجنام را عمل تا شد رياج که یوقت .کند امتثال قصد نکهيا

 و امر قصد کنار در اجر قصد که است نيا دهندهنشان نيا ،کردیمن عمل به اميق ،نبود اجر قصد اگر که است نيا فرض .دهد اجنام
 یبرا ،دارد نقش امر قصد ارنک در اجر قصد نيبنابرا ،کردیمن امر قصد نبود اجر اگر ،برندیم کار طرف به را شخص باهم دو هر
 اجر قصد ؛ لذااست کرده ادجيا نقش فعل صدور در امر قصد کنار در مزد و اجر قصد ، پسدادیمن اجنام را کار نيا نبود اگر نکهيا

 در که آن امثال و شت کسب و عذاب از يیرها قصد با را مورد نيا دينبا و است آن عرض در بلکه ستين امر صدق طول در
 يکی دانست. هستند امر قصد طول

 را اجري باهم دو نيا یعني ،االمتثال یالداع و هيعل املستأجر حتقق یبالداع بالذات یأتي املؤَجر و است امر کنار در اجر قصد
 یاول اشکال نيا .شودیم تيعرض ليقب از نيا ،ةيالغا ةيالغا ليقب من ال فعللا اصل یف کيالتشر  من کونيف ،است واداشته عمل به

 .است شده نقل یاز ري ش یتق حممد زاري م مرحوم از که است

 
 

 جواب اشکال اول
 که نبود مريزا حممد تقی شريازی شيمار ف در یانکته .است درست اشکال جواب ،حد نيا تا و فرمودند امام را اشکال نيا جواب 
 نيا و دادیمن اجنام را عبادت تيعباد قصد به اجري نباشد اجر قصد اگر که است نيا دارد تيواقع آنچه ،کند ثابت را تيعرض

 نظر از .است زگاراس هم تيطول با اين مطلب .هستند باهم دو نيا و هستند هم عرض در که ستين نيا مثبت یول است درست
 عنداهلل تواضع و خواندیم مناز واقعاً  خواندیم را مناز که نائب ريغ اي نائب شخص که مينيبیم ميکن ليحتل که هم یدرون شناختیروان
 باعث عمل طول در اجر قصد ،خداست برابر در خشوع و خضوع اظهار ،خداست برابر در کرنش روح عمل او، روح یعني ،دارد
 نيمه به عمرش اصالً  و است تيم مناز ابتين در رياج مثالً  که شخصی دادندیمن مزد او به اگر ،ديايب مست نيا به که است شده
 اشیزندگ از یخبش که است شده سبب مزد افتيدر  و اجر قصد حتماً  ،دادیمن قرار نيا را شغلش نبود، درآمد نيا اگر ،شودیم یسپر 
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 با مطلب نيا .است امر قصد عرض در اجر قصد ديگو یمن مطلب نيا یول است مؤثر حتماً و  کند یجار ياست عبادات به مصروف را
 اجنام خدا یبرا نکهيا لذا ؛دهد اجنام خدا یبرا را عبادت کند قصد رياج تا شودیم علت قصد اجر یعني .است سازگار هم تيطول
 دهدیم اجنام قربت قصد با عمل ،مزد یبرا بلکه دهدیمن اجنام را عمل مزد یبرا تنها ،دارد وجود هم نجايا در و است بهيقر  علت دهد
 .است نشده فعل در یمشارکت و بهيقر  علت مزد قصد و

 واقعاً  .است سازگار هم هيطول تيعل با دييگو یم مشا آنچه و است فعل صدور بهيقر  علت مزد و اجر قصد که وجود ندارد یليدل
 امر قصد رياج که است شده علت اجر قصد ،است نگرفته قرار امر قصد عرض در اجر قصد یعني ،است هيطول تيعل نجايا هم
 ليحتل بلکه ستين آن بر یليدل کند اثبات امر قصد کنار در را اجر قصد تيعرض خواهدیم که اولو اشکال  هوج نيبنابرا ،کند
 یاساده جواب هم جوابش و باشد هم ترساده ديشا که بود اول انيب نيا .هستند هم طول در قصد دو نيا ديگو یم ما شناختیروان
 .شودیم انيب فردا اهلل انشا یبعد اشکاالت .است
                                     نيالطاهر  آله و حممد یعل اهلل یصل و


