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 ميالرح الرمحن اهلل بسم

 نگاهی به مطالب پيشني
 ليدل دواست.  حمرمه مکاسب اقسام از ن قسميآخر  و نيپنجم که مطرح شد تواجبا بر اجرت اخذ حبثدر جلسات گذشته  
 قربت قصد یتناف دوم حمور آن است، امثال و اجاره و مزد و اجر اخذ با وجوب منافات اول حمور. دارد وجود اجرت اخذ حرمت یبرا
 و اتيتعبد به دوم ليدل حمدوده ،است قربت قصد با وجه اخذ یتناف در حمور دوم نکهيا خاطر به طبعاً  است. مزد و اجر اخذ با

 .شودیم هم یعباد مستحبات شامل که دارد یتر عام حمدوده هم نظر کي از یول کندیم دايپ اختصاص عبادات

 بر دليل دوم پاسخ
 مطرح حبث نيا که یزمان از یعني است یميقد یپاسخ ،پاسخ نيا و است شده بر دليل دوم داده که يیهاپاسخ نيتر مهم از یکي
 نياول نيا یول است شده حر مط متأخر کامالً  بعد هایدوره در یبعد یهاپاسخ از یبعض( است داشته وجود هم پاسخ نيا است بوده
 ديگرعبارتبه و بود یالداع یعل یداع حبث )است مسئله در دارسابقه یهاپاسخ از است شده داده اشکال نيا به که یپاسخ
 دهيبع علت یکي و هستند یمراتب و یطول یدواع یگاه ،هستند فعل بهيقر  علت و هستند یعرض یگاه یدواع .بود یدواع تيطول

 ،دارد امر قصد عمل نيح دهدیم اجنام را یعباد عمل که یکس که است نيا فرض شدیم گفته .است بيقر  علت یگر يد و هست
 قصد و دارد وجود عبادت امر امتثال و امر قصد عمل نيح در و دري گیم هم مزد آن یبرا یمنته ،دهدیم اجنام است گفته خدا چون
 یطولقصد اجر  هک یوقت .کند امر قصد او تا است شده یعامل اجر قصد بلکه است ننشسته آن یجا و ستين آن عرض در اجر
 در ما که يیکارها از یار يبس است و یجار  و یسار  یامر  یدواع تيطول .شود ساقط تيعباد از عمل که شودیمن موجب شد
 گريد تين از یناش هم تين آن طورمهني و است گريد تين کي از یناش مينيبیم ،ميکن ليحتل را آن تين اگر ميدهیم اجنام یزندگ
 نه اجر قصد که است نيا کالم جان .است نشده امر قصد مقامقائم اجر قصد نجايا در .رسدیم يیا نقطه کي به تا است
 فاعل که است شده موجب متقدم رتبه در بلکه است شده کيشر  آن با او عرض در نه و است شده امر قصد مقامقائم و نيجانش
 .اندرفتهيپذ را هينظر  نيا هم یار يبس و شودیم دفع صورت نيا به مشکل و است یدواع تيطول نيا ،کند امر قصد

 بر دليل دوم  پاسخبه اشکاالت 
 از .اندکرده نقل حمرمه مکاسب در امام مرحوم و است اشکال چهار که است شده داده جواب نيا به یاشکاالت که ميکرد عرض

 از یکي .است یروانيا حمقق از یکي و است ینينائ مرحوم از یکي ،است یاز ري ش حممدتقی زاري م مرحوم از تا دو اشکال چهار نيا
 اشکاالت نيا بر و امکرده ميتنظ را اشکاالت شکل نيا به شود ترمنقح یکم مباحث نکهيا یبرا من ،شد عرض روزيد اشکاالت

 است حاکم هم یمنطق نظم
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 اول اشکال
 یصغرو  اشکال کي اشکال نيا .هستند یعرض بلکه ،ستين امر امتثال قصد طول در اجر قصد که است نيا اشکال نياول
 .است گرفته قرار امر قصد کنار در که است یعرض قصد کي اجر قصد .است

 اول اشکال پاسخ
 اجنام را کار نيا نبود موال امر قصد اگر و است کرده موال امر قصد عمل نيح در شخص که است نيا فرض که شد نقل امام از

 حمال باشد معلول یگر يد و باشد علت یکي یوقت و است شده قصد نيا شيدايپ منشأ اجر قصد و هست امر قصد نيبنابرا دادیمن
 علت و معلول .است اجر قصد معلول هم امر قصد ،دارد وجود عمل نيح در امر قصد نجايا. باشند هم رتبه و عرض در که است
 مشارکت یعرض صورت به اجر قصد کنار در امر قصد دييگو یم مشا هنکيا به شودیم مرتفع اشکال نياول نيبنابرا هستند هم طول در

 .یعرض نه هستند یطولمشخص شد که  شد گفته که یفلسف برهان نيمه باولی  دارند فعل در صدور

 دوم اشکال
 اجر قصد و است اجر قصد از متأخر و طول در امر قصد که مير يپذیم را هيقض یصغر  و مقدمه ما که است نيا دوم اشکال

 ،تيطول نيا تسلم و حفظ با که است نيا اشکال اما اندرفتهيپذ را یصغر  نيا هم بزرگان غالب و است امر قصد بر متقدم و علت
 باشد اخالص و قربت قصد ،عمل بهيقر  علت که است نيا است شرط عبادت تيعباد در آنچه که بود نيا یکرب  .مير يپذیمن را یکرب 
 .ستين هم مضر و مانع و ندارد اخالص و امر قصد به یربط نيا اشدب مؤثر یعوامل چه ،قصد علل سلسله در نکهيا اما

 رفتهيپذ قاعده نيا ،مشکل حل مقام در ،است قربت قصد عبادات شرط نياول شودیم گفته عبادات در یوقت کربی اين بود که
 اگر آن گريد سلسله در اما باشد بهيقر  عامل و علت ،امر و قربت قصد که است نيا است عمل تيعباد شرط آنچه که شودمی

 یاهل رمحت و رضوان جذب اي یاهل عذاب از زيگر  قصد در که ميزد مثال .شودیمن تيعباد از مانع باشد داشته وجود گريد یقصدها
 نوع از قصدها در طول قصد قربت نياوجود  ميگفت .شود اطاعت خدا امر که است شده موجب آن یول است مطرح انسان خود
 هستند طول در چون هستند قربت قصد موجب ،علت شکر یحت اي الثواب الی شوقاً  و العقاب من خوفاً  نکهيا یبرا ،زندیمن ضرر
 است آمده هم اتيروا در که کند دايپ یفزون رزقش تا خواندیم شب مناز یکس مثالً  ميگفت یحت بلکه رساندیمن آن تيقرب به یضرر 
 آن با عمل تيعباد و است امر قصد مولد بلکه ستين عمل مولد ميمستق قصدها نيا نکهيا یبرا ستين مضر ميگفت هم را هانيا

 . شد یکربو  اشکال پس ميندار  قبول را مطلب نيا ما که است نيا دوم اشکال. ندارد منافات
 نيبنابرا ،است شده نيعج آن با اي است گرفته را امر قصد یجا ،پول افتيدر  و مزد قصد ميگفتیم و بود یصغرو  اول اشکال

 هم عرض در نه هستند هم طول در قصد دو نيا که دارم قبول را شناختیروان و یلسفف ليحتل ديگو یم دوم اشکال اما ستين عبادت
 سلسله در و باشد امر قصد بهيقر  علت در فقط که است نيا اخالص یمعنا که است گفته یکس چه اما شود آن امثال و شرک که
 .است خدشه حمل دوم اشکال در یکربو  حکم و فتوا نيا .ندارد یمانع دهيبع علل

 اخالص اما ستندين واحد رتبه در اجر و امر قصد و است دهيبع علت اجر قصد است درست که شودیم گفتهدر اين اشکال   
 عمل که شودیم مانع بهيقر  علت رد یاهل ريغ قصد وجود که گونهمهان باشد یاهل زهيانگ فقط فعل صدور مراتب متام در که است نيا
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 هر نکهيا یبرا ،است مانع هم نيا باشد یطول یدواع شکل به علل سلسله در ولو قربت و امر ريغ یقصدها وجود ،کند دايپ تيعباد
 عامل در و دارند نقش هم دهيبع علل دارد نقش عمل شيدايپ و وجود در بهيقر  علت که طورمهان و است خودش علت معلول یلعم
 . است طورمهني هم نيتکو 

 دايپ عامل نيا در که یموجود ،معتقدند را نيمه ظاهراً  فالسفه غالب که شود علل سلسله به قائل خلقت حبث در یکس اگر
 کيشر  نيا وجود در ،حق حضرت به برسد تا یاعداد علل ريسا تا هستند مادر و پدر که یامعده علل از دارد یعلل سلسله شودیم

 .است مؤثر ءیش وجود در بهيقر  علت مانند دهيبع و هيطول علل سلسله پس هستند
 علل یمنته هستند فعل وجود در ثرؤ م باشند هازهيانگ و قصدها مهان که هيغائ علل هم افعال در .است طورمهني هم ما افعال در 
 شدن جمتهد قصد و شود جمتهد خواهدیم یکس مثالً  مؤثرند یار ياخت فعل درها آن مهه دارند یطول سلسله نکهيا ليدل به قصدها و

 ،کند انتخاب را اصول و فقه ريمس که شودیم متولد قصد نيا زين آن از ،ديايب حوزه که شودیم ولدتم قصد نيا او قصد نيا از ،دارد
 کي از قصد علل سلسله یعني ،برود درس يیجا و کند حرکت نکهيا تا کند انتخاب را استاد که شودیم متولد قصد نيز اين آن از

 يیجز  عمل. برسد يیجز  زير  عمل کي به تا است زترير  یقصدها مولد یکل قصد آن و شودیم شروع اتيالغا ةيغا یکل قصد
  .شود جمتهد خواهدیم که هست هم باالتر تيغا معلول طورمهان است درس در شرکت معلول که طورمهان

 معلول یار ياخت افعال چون، یار ياخت افعال عامل در چه و ونري ب و نيتکو  ملعا در چه ،مؤثرند عمل گريیشکل در مهه علل سلسله
 فعل مقدمات در سوم عنصر که ليم. که گفته شد  اراده و شوق ،قيتصد ،تصور مراتبسلسله مهان ،هستند هازهيانگ و قصدها

 شرکت برای توانیم پس. دري گیم بر در را اجتهاد به ليم به تا گرفته کالس در شرکت به ليم از ،دارد مراتبسلسله است یار ياخت
 درس در شدن جمتهد خاطر به گفت که  است يیباال علت معلول چون) شودیمن جمتهد آن با است مشخص که( هم امروز درس در

 مناز خواندن قصد که است شده سبب اجر قصد که شودیم گفته. دارد وجود یطول علل سلسله هم ما حنن فيه در. کندیم شرکت
 .هستند یطول و ستندين یعرض اين دو و کند خدا امر خاطر به را

 یطول شودیم گفته دوم اشکال در. هستند یطول که شد تهفگ جواب در و هستند عرضهم  قصدها که بود نيا اول اشکال 
 یکربو  اشکال نيا. باشد نداشته خلوص عمل که شودیم سبب است مؤثر عمل گرفنت شکل در اجرت قصد چون باشند که هم
 یاز ري ش حممدتقی زاري م مرحوم زا که یاشکال نيدوم ظاهر. است اخالص به مضر اما است مقبول نکهيا با تيطول نيبنابرا. شودیم

 عرض بنده که یانيب با یمنته ،است نيمه کنمیم نقل امام مرحوم مکاسب از و نکردم مراجعه را قهيتعل هم باز من و است شده نقل
 .کردم

 اشکال دوم پاسخ
 در و باشد خدا قصد از صادر ،لعم که یاخالص ؛ديدانیم عمل شرط را یاخالص نيچن اگر که است نيا دوم اشکال جواب
 که است نيا شيمعنا ،نباشد خدا از ريغ عمل یوجود علل مراتب یمتام در و نباشد خدا ريغ یز يچ چيه آن هيطول علل سلسله
 مطرح باشند داشته آن لوازم به توجه نکهيا بدون و اندداده احتمال را آن یبعض که است یاهينظر  نيا .است باطل عبادات غالب
 آنچه که است آن سخن نيا الزمه .ستين مقبول است الثواب الی شوقاً  اي است العقاب عن خوفاً  که یعبادات اندگفته. اندکرده
 عبادت یحت و است درست یحب تاعباد فقط که شود گفته یعني. شود درست اندکرده دايپ ليمتا آن به به طور نادر علما از یبعض
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 ،ستين درست هم باشد للثواب شوقاً  اي باشد العقاب عن خوفاً  که یعبادت که است مشخصلذا  و ،ستين درست هم یشکر 
 از ترس .است مطرح »خود« باز یعني ،دهدیم اجنام شود مندره یشت نعم از اي ترسدیم جهنم از نکهيا ليدل به را خدا امر چون
 هرچند ،دري بگ صورت موال امر امتثال و موال امر قصد که است شده منشأ است انسان خود به مربوط که ثواب بر شوق اي عذاب
 جذب را ثواب ،کند دفع را عقاب خواهدیم و دارد دوست را خودش که است نيا علتش اما موالست امر قصد عمل بيقر  عامل
 باطل اعمال نيا که شود گفته ديبا سخن نيا طبق نيبنابرا ،دارد وجود خدا ريغ يیربنايز  یقصدها و عمل یطول سلسله در و کند
 خوفاً  عبادات یقو  ادله و ظهورات خاطر به و خاصه و عامه از فقها مهه و نيقيفر  اتفاق به نفر دو یکي از ريغ به که یحال در است
 .است درست ثواب یال شوقاً  و العقاب عن

 هم و اندکرده نقل عامه هم را اتيروا نيا )باشد احرار و جتار و ديعب عبادت که( کردیم انيب را عبادت یمرتبه سه که یاتيروا 
 آن نيب در و است شده نقل )السالمعليهم( نيطاهر  ائمه از تن چند از هم و است شده نقل اسالم یگرام امربيپ از هم ،خاصه
 و یرو  از که است یعبادت آن یقرب عبادت مييبگو  که ميبردار  مطلب نيا از دست ديبا روايات نيا طبق هست. نيز معترب اتيروا

 شود سبب خداوند جالل عظمت که یکس ،الناس من یاوحد که است یعبادت نوع عبادت، نيا. دري گیم اجنام حب و استحقاق
 نيا اين مطلب الزمه. باشد درست ديبا فقط وادارد عبادت به را او یاهل حمبت و یاهل استحقاق فقط و کند فراموش را زيچ مهه که

 یاستحقاق عبادت در منحصر عبادتباشد،  درست سخناين  راگ .باشد باطل یباق و شود یعال مرتبه در منحصر عبادات که است
 . شود باطل دارد قربت ريغ یطول هایانگيزه که عبادات یباق و شودمی یحب و

 یتال که دهدیم نشان نيا درست است. ادله و نيقيفر  یفقها و نيقيفر  امجاع شهادت به عبادات آن چون است باطل یتال لکن
 قصدها مراتب یمتام در که تاس یعبادت آن به منحصر عبادت دييگو یم مشا نکهيا یعني ،است باطل هم مقدمه پس است باطل
 نجايا و باشد بهيقر  علت عنوان به قربت قصد که است نيا است عبادت مقوم و شرط آنچه ،ستين درست نيا باشد یاهل قصد فقط
 امر ريغ قصد یطول سلسله در است ممکن ،ستين درست کند ینف را تيطول دوم اشکال در یکس نکهيا پس .است طورمهني هم

 .نباشد بهيقر  علل در که است نيا مهم ولی کند دخالت

 اشکال سوم
 در هم اشکال نيا .باشد ليتفص به قائل اما ديگو ب را تيطول ینف نظر و یقبل حرف مهان یکس که  است نيا سوم اشکال
  :که انيب نيا هب. دارد وجود فقها کلمات
 اتيروا رايز  تگف اين مطلب را شودیمن ،ريخ .مطلقاً  است مضر امر قصد مراتب در یاهل ريغ علل وجود که ستين گونهاين
 کنيم  یاعمال در منحصر را عبادت ميتوانیمن و است یدرست عبادات ،یشوق عبادات و یخوف عبادات ديگو یم که دارد دو وج یمتعدد
 لیو  باشد یو يدن یدواعد ينبا ،علل یطول سلسله در مييبگو  ميتوانیم اما نباشد خدا ريغ یز يچ و باشد خدا آن مراتب مهه در که
  .ندارد مانع یاخرو  یدواع

 گونه دو قرار دارند عبادت یقرب قصد طول در که يیقصدها و دهيبع لعل که است نيا تيطول در قبول اي ینف در ليتفص علت
 علت که است درست موارد نيا در .املوعود الثواب یال شوقاً  و العقاب عن فراغ مثل ،است یاخرو  یها قصد نوع کي هستند.
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 و یدواع که است نيا دوم قسم. ندارد یمانع و است یاخرو  ثواب و عقاب نيا اما است ثواب به شوق اي عقاب از رارف قصد دهيبع
  .دارد اشکال ،نوع نيا و باشد یو يدن یماد یدواع ،دهدیم سوق موال امر امتثال مست به را انسان که یاهيپا هایانگيزه

 یزاري م کلمات ظاهر دوم و اول اشکاالت و است ناظر سوم اشکال نيا به مکاسب در خيش مرحوم و ینينائ مرحوم کالم ظاهر
 در ینينائ مرحوم کلمات و مکاسب در خيش کلمات فيتضاع از سوم اشکال. کردم عرض بنده که یر يتقر  با یمنته است یاز ري ش
 که یادهيبع علل .ميهست ليتفص به قائل ،یعباد فعل دهيبع علل و یطول علل در ديگو یم و شودیم استظهار مکاسب بر شانقهيتعل

 زدم قصد مثالً  باشد داشته یو يدن جنبه که يیقصدها و دهيبع علل اما ه شدگفت که است یاتيروا آن ليدل و ندارد یمانع باشد یاخرو 
 نکهيا بدون شد وارد یطول یدواع به اشکال پس .است مضر و خمل ،دهد اجنام را عبادت که است برده مست اين به را فرد ،یو يدن

 اخذ حبث در .کرد سهيمقا آن با دينبا را اجرت اخذ حبث اما است درست عبادات آن .شود وارد یشوق و یخوف عبادات به اشکال
 مضر الثواب یال اً شوق و العقاب عن خوفاً  که طورمهان ،ستين مضر یطول علل شد گفته و يکسان دانسته شد قصدها مهه اجرت

 . ستين درست دوم قسم اما است درست اول قسم ،دارد تفاوت هم با هانيا که یحال در ،ستين مضر هم لالجر متناً  ستين

 پاسخ اشکال سوم
 .است یحل هم پاسخ کي و است ینقض پاسخ کي. ددا شودیم پاسخ دو سوم اشکال به

  پاسخ نقضی اشکال سوم
 علل سلسله در مؤثر یو يدن یقصدها و یو يدن و یماد هيطول علل که ميدار  یشواهد اتيروا در که است نيا ینقض پاسخ
 العقاب عن خوفاً  عبادات اجنام که هست اتيروا در که طورمهان. ستين مضر هم یو يدن و یماد امور طلب و ستين مضر عبادات

 دارد وجود یليدال هم اعمال یو يدن جينتا و اجرها خصوص در اتيروا در ،باشد درست عبادت که ستين مانع الثواب یال شوقاً  و
 مرحوم عيالشرا علل در که است آمده احکام و یعباد اعمال یبرا که است یِحکم و علل انبوه آن منونه .مستحبات در خصوص به

 و احکام در قيدق نگاه کي با. است مراجعه حمل و زنده کتاب کي هم هنوز هاقرن گذر از بعد کتاب نيا( است شده ذکر صدوق
 ،است معترب اريبس یمستحب یمنازها از یکي) که عليهاهللسالم( جعفر حضرت مناز درمثًال  ).است کرده حبث احکام حکم و علل
 یشرت يب ديتأک خواندن آن مجعه روز ار صدر در و است متعدد هم و است معترب هم است آمده آن لتيفض در که یاتيروا یعني

  .دارد یفراوان یو يدن آثار که است مدهآ جعفر مناز اتيروا در ،است شده
 شخص یعني است غريمادی هایانگيزه هاوقت یليخ و ستين گونهاين شهيمه البته( شود فاعل یاصل هایانگيزه یو يدن آثار اگر 
 اصالً  بود نشده ذکر منافع و آثار آن اگر به حنوی که )است آن یاصل و یطول علت هم یگاه یول دارد دوست را شب مناز واقعاً 

 علت و یطول قصد که گونهمهان دهدیم نشان شواهد نيا ،کندیم اطاعت را اوامر است شده ذکر چون ،دادیمن اجنام را عبادت
 نقضی جواب نيا. ستين مضر هم عبادت یو يدن آثار و منافع و یو يدن امور قصد ندارد، یمانع یاخرو  ثواب و اجر يیمبنا و دهيبع

 الثواب یال شوقاً  و العقاب عن خوفاً  مثل یاخرو  امور قصد دييگو یم .کندیم نقض را ليتفص نيا دارد وجود که یاتيروا که است
 شودیمن یطول یقصدها در نيبنابرا دارد رينظ و هيشب هم یماد امور که مييگو یم ما ،است مضر یاملاد لالجر طلباً  اما ندارد یمانع
 . داد ليتفص
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 موجب کهگفته شده   تاس واجب که  روزه درباره وجود دارد مثالً  روزه اي مناز اصل در .دارد وجود هم واجبات دراين روايات 
 طورمهان ،است آمده هم واجبات خصوص در . پسشودیم شامل را مستحب و واجب و است مطلق ادله یبعض .شودیم سالمت

 شده ذکر منافع و مصاحل انواعنيز  اتيتعبد در ،حدود یاجرا در مثالً  است شده ذکر یو يدن منافع و فوائد انواع ،اتيتوصل در که
 .شودیم انيب فردا هللا انشا ادامه .شدبا مؤثر عمل صدور یطول علل در هاانگيزه نيمه که است ممکن هاوقت یليخ و است
                           نيالطاهر  آله و حممد یعل اهلل یصل و

     


