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 ميالرح الرمحن اهلل بسم

 تنبيهات اخذ اجرت بر واجبات

 تنبيه چهارم: اخذ اجرت بر اذان

 . نگاهی به مطالب پيشني١
 اگر ميکرد عرض .ستين جايز اي است زيجا اذان بر اجرت اخذ آيا که مطرح شد ن سؤاليا و بود اذان درخصوص چهارم هيتنب
 عبادت ولو ديآیم مشار به عبادات از هم اذان نکهيا به توجه با ستين زيجا عبادات بر اجرت اخذ شد قائل یکل حبث در یکس
 اگر اما شوند یم دهقاع آن کدؤ م اتيروا چون ستين اتيروا یبررس به ازين و ستين زيجا اجرت اخذ ديگو یم هم نجايا ،حبتمس
 نيا و است جواز قاعده رايز  ،ديآیم مشار به مهم قائل آن نزد اتيروا نيا یبررس است زيجا عبادات بر اجرت اخذ شد قائل یکس
 .ميکن احراز را خمصص ديبا و هستند صيختص و دارند داللت را جواز عدم اتيروا

 اربعه کتب در که تيروا پنج نيا بر عالوه ود.ب تام داللتش و سند روايات نيا از یبعضو  ميکرد یبررس را تيروا پنج ما کنون تا
 ابواب نيا در شهادات ابواب و اقامه و اذان ابواب ،به کتسبي ما ابواب ؛بود باب چند در (البته است شده نقل وسائل در و است

 کتب از یبعض و االسالم دعائم از و است آمده مستدرک در که هست هم گريد يتروا سه دو )،است آمده متفرق اتيروا نيا
  اند.شده نقل است اربعه کتب از ريغ گريد

 پريامون کتاب مستدرک. توضيحاتی ٢
 وسائل اساس بر و کرده مجع کتب ريسا از را هاآن و ستين وسائل در کههست   یاتيروا ،مستدرک در ديمستحضر  که طور مهان

 آنچه اربعه کتب از نکهيا یبرا ندارد وجود اربعه کتب در نديفرمایم نقل مستدرک در ینور  یحاج که یاتيروا کرده است.  بيتبو 
 مستدرک در که یاتيروا معموالً  جهت نيا از است آمده وسائل در عمدتاً  است بوده یفقه یها حبث با مرتبط و است بوده یفقه
 تام سند حلاظ از اند آمده مستدرک در که یاتيروا از یاديز  تعداد. ندارد سند هم اش یار يبس و است اربعه کتب ريغ از ديآیم
 که ميکرد عرض بارها. است شده نقل کتب ريوسا االسالم دعائم از تيروا چند به کتسبي ما ابواب ليذ هم نجايا. ستندين

 افزار نرم در هنوزو نسخه  است کرده آسان یليخ را کار و است آمده وسائل ليذ در نيمدرس جامعه رياخ یها چاپ در مستدرک
 دو ستيبا یم در گذشته نکهيا یبرا ،کرد یم عيتسر  یليخ را کار بود اگرنيامده است و  نيمدرس جامعه رياخ چاپ وسائل نيا

 . است یپاورق صورت به و مستدرک است وسائل منت . دراست آمده کتاب دو هر اتيروا ناآل یول ديد را کتاب
 یگاه نکهيا اول از چند جهت دارای ارزش است. است آمده ک مستدر در که یاتيروا. شودیم عرض پرانتز دراين مطالب 

 است آمده مستدرک در که یاتيروا یگاه که است نيا دوم ارزش. ستين وسائل در که افتي توان یم مستدرک در یمعترب  اتيروا
 نيا سوم ارزش .کند یم کمک هاآن فهم به و کند یم ريتفس را معترب اتيروا که هست آن در ینيمضام یول ندارد معترب سند ولو

 تيروا یحجم شيافزا یعني ،شودیم استفاضه و اتيروا کثرت موجب مستدرک در گريد منابع از اتيروا یها نقل یگاه که است
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 وجود ديگر منابع و اربعه کتب و یواف و وسائل ريغ از که است یاتيروا ليدل به هانيا .شودیم نانياطم موجب مييبگو  که نيا بنابر
 ادجيا هاارزش نيا و شودیم نقل هست که یمنبع صد ،هشتاد ،هفتاد از کتب ريسا از که است ی در مستدرکاتيروا یعني ،دارد
 .شودیم

  . مجع بندی روايات باب اجرت بر اذان ٣
اْألََذاِن َو الصََّالِة  یَعلَ  یْبَتغِ يَـ َخْلَف َمْن  یَصلَّ يُ َال « مهان .ستا مدهآ تيروا چند در مستدرک باب نيمه ليذ حبث نيارابطه با  در
 بوده یقبل نيمضام مهان باً يتقر  چون ،ستين تام البته ها سند یول هست هم مستدرک در نيمضام مهان با تيروا سه دو ،١»اْألَْجرَ 
 هفت که است مستدرک در هم تيروا سه اي دو ميکرد یبررس وسائل در را تيروا پنج پس. ميخبوان را آن ستين الزم گريد است
. است شده یبررس اتيروا منت نيمه به بيقر  هم منت حلاظ از و ستين تام سند از جهت تيروا سه دو آن .شودیم تيروا هشت
 ی و معروف به امر ابواب کي و چهل باب مثل ،است داده ارجاع گريد ابواب از یبعض به وسائل صاحب مرحوم هانيا بر عالوه
 ايدن ديخر  یعني نيد به ايدن لاختتا که است یا عامه تيروا مثالً ولی  ست،ين اذان باب در یخاص تيروا ،ابواب آن در که منکر از
 .است یگر يد مقوله و کند یم دايپ ارتباط عبادات بر اجرت حبث به که نيد به

 بر عالوه شودیم اذان باب در خاصه اتيروا هانيا ،است مستدرک درهم  تيروا سه اي دو ميکرد یبررس را تيروا پنج نيبنابرا 
 یجا در ديبا که ايبالدن نيالد اختتان و ايبالدن نهيد بائع من مثل یري تعاب مثل دارد عامه نيعناو  که است گريد اتيروا یبعض هانيا

 را حبث اصل یوقت و نبود يیجا و است ديجد چون کنم یم مجع دارم من است نکرده حبث یکس را اتيروا نيا .شود حبث خودش
 اتيروا پس .ميکن یم حبث ندهآي فروع از یکي در آن را هللاانشا و نبود نيا به توجه ،بود نشده متعرض کس چيه ميشد یم متعرض
 یگر يد فروع در را ايدن به نيد فروش عامه نيعناو  و است مدهآ مستدرک و وسائل در که است یتيروا هشت هفت انذا خاصه
 .است استشهاد و حبث قابل هم اتيروا آن که ديآیم نظر به یول است نکرده حبث را آن نجايا در یکس. ميکن یم حبث انشااهلل
 هم را اتيروا از کي چيه یسند حلاظ به یکس اگر یحت مير يبپذ ديبا را اتيروا نيا ديآیم نظر به بايد گفت اتيروا نيا مجعدر 
 تام داللت و سند جهت از هاآن از یبعض ما ديد از البته .کند ادجيا را ینانياطم تيروا هشت هفت نيا ستين ديبع ،نداند معترب
 . ميندار  استفاضه و اتيروا انضمام به متسک به ازين و بود

 در حمل حبث اذان. انواع ٤
 شامل را يیجا همو  داشت اطالق هانيا .بود االذان یعلة االجر  اخذ بود آمده اتيروا نيا آنچه در توجه شود که نکتهبه اين 

 اتيروا قنيمت قدر نيا .شوند مطلع وقت دخول از مردم تا ديبگو  اذان مناز وقت يعنی ؛دري بگ پول و اجرت اعالم اذان بر که شودیم
 ساعت سه دو مناز یگاه. است وقت اعالم اذان وجود دارد و آن هم مناز از ريغ اعالم اذان مييبگو  که است نيا گريد نوع .است
 روايات اطالق حتماً  هممورد را  نيا بشود برپا مجاعت مناز است قرار نکهيا یبرا نديگو یم یاذان و شودیم برپا مناز وقت اعالم از بعد

                                                            
 378، ص: 27وسائل الشيعة، ج - 1
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 روعمش دو هر نکهيا .نديگو یم هم اول نوع یبرا مشهور .است دوم نوع یبرا فقط اعالم ع اذانيتشر  اند گفته یبعض. شودیمشامل 
 .دري گیم تشانيمشروع بنابر را هانيا دو هر روايت اطالق یول شودیم حمولة الصال کتاب به است روعمش یکي اي است
 امام که است نيا مسو . ديبگو ة الصال اعالم یبرا را اذان که است نيا دو .ديگو یم وقت اعالم یبرا را اذان که است نيا کي 

 یشکل به آجنا امام اذان. دهد اجرت او به ديگو یم مجاعت امام که یاذان یبرا مأموم و دري بگ اجرت ديگو یم که یاذان یبرا مجاعت
 دهند یم او به یپول نيمأموم ريغ اي نيمأموم .کند یم حتمل نيمومأم طرف از را بار واقع در و شودیم ساقط نيمأموم از که شودیم
 مييبگو  است ممکن. شودیم داده پول ديگو یم که یا اقامه و اذان خاطر به بلکه دهند یمن مناز خاطر به را پول ،ديبگو  را اذان تا

 . يعنیشود تيخصوص الغاء که ستين ديبع نشود مورد نيا شامل اتيروا اطالق اگر اما شودیم شامل هم را مورد نيا اتيروا اطالق
 کنار در اذان بر اجرت جاها یليخ در که خصوص به .شودیم هم مجاعت امام اذان شامل دري نگ تاجر  اذان بر شودگفته می نکهيا

 نيا. ستين ديبع تيخصوص الغاء نباشد کينزد هم اگر است کينزد هم به هانيا شودیم معلوم ،است گرفته قرار امامت بر اجرت
 فيتکل که خود مناز اذان یبرا و اجرت را پول یکس که است نيا چهارم قسم. هست تيروا شامل مفهوماً  اي منطوقاً  قسم سه

 یم یپول تو به من ديگو یم او پدر بعد ،ستين واجب چون است خوانده یم اذان بدون مناز فرزند کسی مثالً  ،دري بگ است خودش
 یجل صوت با را اذان نکهيا نه ديبگو  را خود فيتکل اقامه و اذان تا دري گیم پول مورد نيا در .بگو اذان خودت مناز ایبر  و دهم
 . باشد مجاعت امام مقام در اي ديبگو  گرانيد یبرا

 که است نيا یقو  احتمال یول شودیم هم مورد نيا شامل اتيروا ظهور مييبگو  نکهيا اول .است احتمال دو صورت چهارم در
 به که اند گفته یبعض یمنته .است خودش فيتکل که يیجا نه دارد برند انصراف یم منفعت اذان از گرانيد که يیجا یبرا اتيروا
 فيتکل اذان شامل لفظاً  اتيروا نيا که ميدار  تأمل مورد نيا در. هست اتيروا مشمول هم نيا یاول قيطر  به بلکه مناط حيتنق

 نکهيا یبرا ،ستين اتيروا مشمول مييبگو  هم مفهوماً  ميخبواه اگر و شودمنی ستين مجاعت امام یبرا و اعالم یبرا که فرد یشخص
 .کند منع را امامت یبرا اي اعالم یبرا اذان در یستان مزد و یري گ مزد خواهدیم ، اينکهاست شده یري گ هدف آن بر اتيروا نچهآ

شخص  که یاذان اماشدن را دارد) بگريد  شغل تيظرف که( را امامت و اعالم اذان شدن شغل یجلو  که است نياروايات  فلسفه
 قسم به نسبت اتيروا ديآیم نظر به لذا است اتيروا مشمول یفحو  اي مناط حيتنق به مييبگو  ميتوان یمن آجنا ديگو یم خودش ایبر 

 الزم .ميندار  نانياطم هم یفحو  و مناط حلاظ از .دارد امامت و اعالم یها اذان در ظهور و داشته انصراف یلفظ حلاظ از چهارم
 یف یکفي نيمه و ندارد وجود است اتيروا آن مشمول هم تيباالولو  و ندارد فرق نکهيا به نانياطم .ميباش داشته فرق به نيقي ستين

 طبق یکس اگر اما است آن مصداق هم نيا گرفت اجر شودیمن عبادات در ديبگو  قاعده طبق یکس اگر. االستدالل السقوط
 . تأملٌ  هيف کند استفاده را آن قاعده نيا از خبواهد و دينگو  را آن قاعده

 ميخبواه استفاضه باب از و ميندان تام را روايات نيا سند ما اگر خصوص به دارد انصراف تتخذن ال... اول اشکال( پاسخ به 
 استفاده اي است یامجال تواتر در که يیآجنا ،ميگفت بارها سابق را مطلب نيا و گرفت را قنيممت قدر ديبا وقت آن مير يبپذ را مضمون
 . گرفت را قنيمت قدر ديبا آجنا کند درست را منت خبواهد اتيروا جمموعه

 بر و ميکن یم دايپ ما را ميتقس ها وقت یليخ وده استنب اگر یول است بوده ات گفته شدهميتقس البته ....دوم اشکالپاسخ به 
 یعني به مهی صورت است یموضوع ريتفس و تيروا استنطاق. ندارد ردبُ  کجا و دارد ردبُ  کجا تيروا مينيبب ،ميکن یم عرضه تيروا
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 یول ستين نيا مأثور اجتهاد نيا .دهدیم سؤال نيا به یپاسخ چه مينيب یم و ميبر  یمنت م سراغ یول ميري گ یم گريد یجا از را سؤال
 . به مهني صورت است) یموضوع یاستکشاف اجتهاد
 سه آن حد در اتيروا یدالل برد نکهيا هم دوم. است قبول قابل اتيروا نيا جمموعاً  که شد نيا اول نجايا در حبث حاصل نيبنابرا

 .باشد اتيروا مشمول ستين معلوم چهارم قسم اما ،است قسم

 . مجع بندی و نتيجه گريی٥
 کند وارد قاعده آن به یخمصص تواندیم اتيروا نيا است زيجا عبادات بر اجرت اخذ ندلقائ که یکسان که شد نيا حبث هيجنت

 و ديمق اتيروا نيا. کند یم منع را ديآ در شغل و حرفه کي صورت به خواهدیم که اول قسم سه اذان اخذ اجرت بر اتيروا نيا و
 نيا یول هستند قائل را جواز قاعده آن نکهيا با یز يترب  یآقا مثل البته. هستند آن به قائل مشهور که شودیم جواز قاعده خمصص

 اتيروا نيا دهد حيترج را مشهور ريغ نظر یکس اگر. باشد خمصص تواند یم و است تام ديآیم نظر به یول ندانستند تام را اتيروا
 . ، بودکنند یم دايپ عامه قواعد آن با که ینسبت و روايات داللت دامنه و سند حلاظ به ی که ذکر شدمطالب. است مؤکد

 تنبيه پنجم: اخذ اجرت بر امامت مجاعت
 امامت بر یکسيعنی  . هست نيز علما مبتالبه که باشدمی امامت بر اجرت اخذ ،عبادات بر اجرت اخذ قاعده ليذ در پنجم هيتنب

 زيجا که هستند قائل هم یکسان اما است امامت بر اجرت اخذ حرمت نيمتقدم خصوص به فقها نيب مشهور. دري بگ مجاعت اجرت
 از هم حبث کي و است عيسر  یليخ که ميدار  خاصه اتيروا از حبث کي تنبيه نيا در. عروهٔ  صاحب یزدي ديس مرحوم مثل است
 اول مقام چون جا نيا اما ميبپرداز  اتيروا به بعد ميشو  وارد یکل قواعد نگاه از ابتدا که بود نياروال مباحث . ميدار  یکل قواعد حلاظ
 . ميرو  یم دوم مقام بعد و مييگو یم را آن اول کرد عبور شودیم عيسر  و است راحت

 مقام اول: روايات فرع پنجم
. ميخواند سابق حبث در که است یتيروا سه دو مهان اتيروا نجايا در. ديگو یم چه نجايا اتيروا مينيبب که است نيا اول مقام

ْبِن احلََْسِن « روايت سوم که بود الشهادات کتاب اتيروا ،ديکرد مالحظه قبل حبث در که بود یچهار  و سه تيروا مهان ،تيروا دو
َخْلَف َمْن  یَصلَّ يُ َجْعَفٍر (ع) قَاَل: َال  یأَبِ َعْن  ابَةَ يَ سَ َعِن اْلَعَالِء ْبِن  یِّ ريِْ النُّمَ  لٍ يْ ُأکَ ْبِن  یُموسَ ْبِن ُعْقَبَة َعْن  یِّ َعلِ َعْن  هِ يأَبِ َعْن  یٍّ َعلِ ْبِن 

َقاَل:  عَجْعَفٍر  یَأبِ َو بِِإْسَناِدِه َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم َعْن « و روايت چهارم. ٢»َشَهاَدتُه تـُْقَبلُ اْألََذاِن َو الصََّالِة اْألَْجَر َو َال  یَعلَ  یْبَتغِ يَـ 
 باب در تيروا دو در که بود یمضمون نيا بود. ٣»اْألََذاِن َو الصََّالِة بِالنَّاِس َأْجرًا َو َال تـَْقَبْل َشَهاَدَتهُ  یَعلَ  یْبغِ يَـ َال ُتَصلِّ َخْلَف َمْن 

 گرچه نبود معترب سندش تيروا دو نيا. ميکرد مالحظه را اتيروا نيا. آمده بود شش و دو ثيحد شهادات ابواب از دو و یس
 بن حممد به صدوق مرحوم سند نکهيا یبرا است اشتباه یول کند یم معترب و حهي صحريتعب مسلم بن حممد تيروا درباره خيش مرحوم

                                                            
 همان. - 2
 .379همان، ص  - ٣
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 چون. ستين حيتصح قابل کدام چيه و است فيضع هاآن مهه یول دارد سند سه دو که نيا با ،است فيضع خهيمش در مسلم
 تيروا دو نيا. داشت و ديگری نداشت َشَهاَدتُه تـُْقَبلُ َو َال  یکي و بود نيمه مضمون. کنيمسريع عبور می ميخواند قبالً  را ثشياحاد
 .است
 ذکر شده است و درباره منکر از ی و معروف به امر ابواب از کي و چهل باب در که بود قبل حبث دوم تيروا ،سوم تيروا 
َو « فرمود یم .ميداشت قبول یشکلبه  را آن سندو  بود قبول قابل یسند نظر از شد اجنام که یحبث آن باباشد. می آخرالزمان عالئم

 یأَبِ َعْن ُحمَمَِّد ْبِن  عاً يمجَِ  ْريٍ ُعمَ  یأَبِ َعِن اْبِن  هِ يأَبِ َعْن  مَ يِإبـَْراهِ ْبِن  یِّ َعلِ َعْن َأْمحََد ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن بـَْعِض َأْصَحاِبِه َو َعْن  َيیحيَْ َعْن ُحمَمَِّد ْبِن 
 اگر. است تيروا سه نيا. ٤»بِاْألَْجِر َو الصََّالَة بِاْألَْجر...  اْألََذانَ  تَ يْ رَأَ ... َو قَال  ثٍ يَحدِ  یفِ َعْبِد اهللَِّ ع  یأَبِ َمحَْزَة َعْن ُمحَْراَن َعْن 

. است کمرت مقدار کي و ستين نجايا بود قبل مسئله در که رايتی هشت هفت حد به که باشد مستدرک در ديشا باشد یتيروا باز
 تيروا که بود الزمان آخر وعالئم منکر از یو معروف به امر ابواب در تيروا کي و شهادات کتاب در تيروا دو ،شد تيروا سه
 اْألََذانَ  تَ يْ رَأَ َو « مشرد یم در روايت که یعالئم از .رفتيپذ را آن شد یم یشکل به و بود قبول قابل داللت و سند از جهت سوم

 . بود ،»بِاْألَْجِر َو الصََّالَة بِاْألَْجر
 را نسبت بعد و ميکن حبث دوم مقام در ديبا دوم مقام با آن را نسبت بود و اول مقام در خاصه اتيروا حلاظ به مطالب نيا
 ميدار  اتيروا نصف از کمرت ديشا بلکه نصف باً يتقر  ،آجنا کثرت به نه اما ميدار  خاصه اتيروا اذان مثل هم نجايا در نيبنابرا .ميبسنج

 . بود آخرالزمان عالئم تيروا نامه که حيتصح قابل بود داللت و سند نظر ازی روايت کي و

 مقام دوم: قواعد کلی مسئله
 .ستين زيجا اي است زيجا امامت بر اجرت اخذ بررسی شود قواعد اساس بر که است نيا دوم مقام

  نظريه اول
 واجب شدن امامبا توجه به اينکه  است زيجا مستحبات بر یول ستين زيجا واجبات مطلقاً  بر اجرت د اخذيبگو  یکس اگر
 امر است نکرده دايپ یثانو  عنوان به عارض وجوب که یمادام ) وکند یم دايپ وجوب البته يیجاها ک(ي است زيجا و ستين

 یبرا اخذ اجرت ، در اين صورتندارد یمانع مطلق بطور مستحبات بر اجرت اخذ ديبگو  یکس اگر رو نيا از ،است یمستحب
 مستحب یعيطب حالت و یاول عنوان به اما شودیم واجب امامت یموارد یثانو  صورت به البته( .ندارد یمانع مجاعت امامت
 . )است

 نظريه دوم
 در یول است زيجا اتيتوصل بر اجرت اخذ ديبگو  .نشود قائل تفاوت مستحب و واجب نيب و باشد داشته را دوم نظر یکس اگر
 مطرح یجد سؤال کي دوم قول به نيقائل یبرا )،ميداد حيترج را نظر نيا ما و(  ستين زيجا مستحب چه واجب چه عبادات

 آن لذا و مييگو یم قاعده حلاظ به و ندارد یمشکل نجايا است زيجا مستحبات بر اجرت اخذ شد قائل یکس اگر پس .شودیم
                                                            

 279، ص: 16وسائل الشيعة، ج - 4
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 چه مستحب عبادات چه بر اجرت اخذ شد قائل و رفتيپذ را دوم قول یکس اگر اما دري گمی راقاعده  آن یجلو  خاصه اتيروا
 یصغرا اما شودیم ی مسئلهکرب  ليتفص نيا ؟نه اي دارد انيجر  نجايا در قاعده نيا که شودیم سؤال وقت آن ستين زيجا واجب
 قول. است اتيتوصل از امامت نکهيا اي است اتيتعبد از امامت آيا که است نيا یصغر  نکهيا یبرا ،دري گیم قرار سؤال حمل مسئله
 .گرفت مزد شودیمن ،آمد مشار به عبادات از و شد یتعبد یعمل اگر اما شود رياج آدم شودیم شد یتوصل یعمل اگر ديگو یم دوم
  ی؟تعبد اي است یتوصل امامت که شودیم سؤال وقت آن

 مقدمات نظريه دوم
  شود.ذکر میمطالبی  مقدمه عنوان به

 مقدمه اول
 یسر  کي با مهراه خارج در که است یاشده مشخص واحد قتيحق کي ی،کل عنوان به مناز .دارد وجود یمستحبات مناز در
 مثالً  ،ندارد امر رهيدا به یربط اصالً  یفرد و یشخص یهایژگيو  آناز  یتعداد کي .شود حمقق یفرد و یشخص یهایژگيو  و طيشرا
 هيفرد مشخصات نوع کي هانيا ،است مناز قتيحق از خارج که است یاهيفرد مشخصات هانيا ،خبواند نيزم یرو  ،خبواند فرش یرو 

 دوم مقس .باشد معطر نکهيا اي بپوشد فينظ لباس نکهيا مثل، دارد یاستحباب جنبه که داردوجود  مشخصات نوع کي بود.
 مناز جزء هانيا یمنته .دارد وجوب اناً ياح اي استحباب یعني است شده ذکر ی آنبرا حکم ینوع که است یاهيفرد مشخصات

 فيتعر  قتيحق کي مناز. پس است کرده انيب یاستحباب اي یالزام یحکم آن به نسبت شارع که است مناز مقارن اعمال بلکه ستين
 هر و یعيطب یکل هر مثل شود مشخص خبواهد خارج در اگر واحده قتيحق نيا اما است آمده آن یرو  وجوبکه   است یاشده
  .شودیم حمقق هيفرد مشخصات هزاران و صدها با مهراه یشخص ظرف کي در خارج در یکل عنوان

 مقدمه دوم
 .دارد اطالق و ندارد یتيعنا چيه آن به نسبت شارع که است یاهيفرد مشخصات اي ،است قسم دو هيفرد مشخصات دوم اينکه

 از دوم نوع. باشد یگر يد هيفرد ضمن مشخصات در اي باشد هيفرد مشخصات نيا ضمن در و فرق ندارد خواهدیم را عتيطب نيا او
 حالت که است یمشخصات ،است امدهين آن یرو  مناز به امر و ستين عتيطب جزء و است عوارض که هيفرد مشخصات و عوارض
 هيتوص مناز با مهراه ولی ستين مناز جزء ،ديباش گونه نيا مناز در است گفته و است کرده متوجه هاآن به یفيتکل و شارع ندارد مباح
 مناز جزء هانيا است معلوم که ليقب نيا از يیزهايچ و ديباش فينظ ،ديبزن عطر ،ديباش داشته را حاالت نيا مثالً  که است کرده

 .است شده هيتوص هاآن به یاستحباب اي یالزام به صورت مناز مهراه یول ستين
 است آن دوم قسم .است نشده متوجه آن به هم یفيتکل و است خارج مناز به امر دايره از و است مباح یگاه مشخصات پس 
 دو هم دوم قسم در. است کرده هاآن به یاهيتوص و بيترغ یانضمام صورت به یگر يد اوامر یول است خارج مناز امر دايره از که

 مجاعت مثالً ، است شده هيتوص مناز کنار در و است عبادت ،آن خود که است یگاه ،شود تصور شودیم نوع دو وهست  احتمال
 مناز با مقارن صورت به آنچه ستا ممکنگاهی  .است عبادت ،اجلماعهٔ ة يفيک خود یول است مناز هيفرد مشخصات از یکي بودن
 . دنيپوش زييمت لباس و زدن عطر مثل باشد یتوصل امر است
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 قسم سه ستين ذات و مناز عتيطب جزء که مناز عتيطب مقارنات و هيفرد مشخصات که شودیم گونه نيا ميتقس نيا یبند مجع
 نکهيا مدو  .کرد اجرا شودیم هاآن فيط در را به رو مأم لذا وباشند می مباح و آزاد که است یتامنضم و عوارضاينکه  اول ،است

 امثال و لباس و عطر مثل است یتوصل شکل به یول است گرفته تعلق آن به یامر  و ستين مطلق آزاد که است یمنضمات و عوارض
 و عوارض ،سوم قسم. ستين هم بودن عبادت آن ظاهر و ستين هاآن به امر و است شده ذکر یمصل یبرا که یاتيفيک ،هانيا

 .هستهم  عبادت و است شده هيتوص هاآن به مناز مهراه و ديآیم مشار به آداب جزء که است یمنضمات
عمل اجنام شده دارای  ديبا باشد درست خبواهدو اجري شدن  اجاره اگر که خواهيم گفت اجرت حبث در( پاسخ به اشکال: 

 گرفت).  شودیمن آن بر اجرت اال و باشد منفعتی

 تقرير نظريه دوم در حمل حبث
 امر نکهيا صيتشخ .گرفت اجر شودیم عبادات ريغ بر یول گرفت اجر شودیمن عبادات بر ديگو ب یکس که اين است دوم نظر
 نيا که است نيا فرض چون .دهدیم جهينت قول نيبنابرا ی،تعبد اي است یتوصل ايآ است گرفته تعلق آن به امر که مناز به منضم
 .دري گ قرار مزد قبال در شودیمن واجب چه مستحب چه اتيتعبد اما ،دري گ قرار اجر قبال در تواندت میايتوصل که ميارفتهيپذ را نظر
 مزد شودیم باشد یتوصل اگر. است یتوصل اي است عبادت است مناز مهراه که یمنضمات و آداب کهاين است   سؤال وقت آن

 .گرفت مزد شودیمن باشد عبادت اگر یول گرفت
 وضو مثلتواند می مقدمات نيا هست، ازين یمقدماتبه  خوانده شود مناز نکهيا یبرا .هست هم مناز مقدمات در وجه نيا نيع 
چه  ،خبواند مناز يیجا برود تا شود نيماش سوار نکهيا مثل نباشد یعباد است ممکن و است یعباد مقدمات که باشد مميت و

 مناز مقدمات در هم مناز مقارن آداب در هم نيبنابرا .ستين یتعبد شانذات است معلوم مجاعت باشند امامت اي مناز خود مقدمات
 یتوصل شکل به بيترغ هاآن از یبعض .دارد بيترغ را یبعض و ندارد آن به یبيترغ شارع را آداب یبعض .دارد وجود یبند ميتقس نيا

 یعباد مقدمه اي ادب آن که يیجا ،گرفت اجرت شودیمن فقط آخر قسم نيا بر و است یتعبد شکل به بيترغ یبعض و است
 .باشد داشته یا دهيفا و منافع و بربد نهيهز  نکهيا فرض با البته گرفت اجر شودیم را گريد موارد اما .باشد

 که( مجاعت امامت در که شودیم مطرح ما حبث در سؤال وقت آن شد مشخص یکرب  کي عنوان به مسئله یکل ريتصو  اگر
 شارع که یبيترغ )،است شرتيب امامت لتيفض و البته باشد امام اي باشد مأموم چه خبواند مجاعت به را مناز انسان است مستحب

 امور نيا و خبوان معطر لباس در را مناز ،خبوان فينظ لباس در را مناز ،خبوان مسجد در را مناز اي ،خبوان وضع نيا در را مناز است کرده
 .است یتوصل اي است یتعبد امر ،مناز به منضم امر که ديد ديبا يد،خبوان يتوضع نيا در را مناز که آمده امر و هستند مناز مقارنات

شده است  منضم آنچه ميکن یبررس ميشو یم قائل اتيتوصل و عبادات نيب کيتفک که هانيا تک تک در بايد که است نجايا 
 ،بودن مسجد در مثل هم يیجاها اما است یتوصل که است معلوم فينظ لباس و عطر مثل يیجاها .ستين عبادت اي است عبادت
 که اندفرموده یزدي ديس مرحوم حمل حبث، در.است یتعبد اي است یتوصل که است سؤال یجا خواندن مجاعت درو  بودن امام
 .است یتوصل اند امامتفرموده یزدي ديس مرحوم است یتعبد که باشد مشهور ذهن در ديشا که آنچه خالف بر. است یتوصل
 است عبادتة للجماع اماماً  الشخص کون و ةً مجاعة الصالة اقام ديگو یم یکي .هست هينظر  دو ميکرد عرض که یمقدمات با
 نيقائل یبرا دوم نظر. است یتوصل و ستين عبادت که است نيا دوم نظر و باشد فشانيشر  ذهن در مهني مطلب مشهور ديشا که
 مينيبب ديبا نجايا و گرفت مزد شودیمن اتيتعبد در و گرفت مزد شودیم اتيتوصل در ديگو یم هينظر  نکهيا یبرا دارد جهينت ليتفص به
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اين  .ستين یتعبد امر امامت و است یتوصل امر نيا نديفرمایم شانيا ،است یتعبد نديگو یم ظاهراً  مشهور ی.تعبد اي است یتوصل
 دارد وجود نجايا که است ینظر  دو نيا .اندکرده نقل شانيا از هم يیهاکتابو   است آمده سيد يزدی مکاسب بر هيحاش در مطلب
 .دارد ازين یبررسو به 
                     نيالطاهر  آله و حممد یعل اهلل یصل و

 


