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 ميالرحبسم اهللا الرحمن 

 مهمقد
يم ابتداي ورود در بحث گفتيم كه بپرداز 180/الشعراء» أَجْرٍ مِنْ  هِيعَلَ  أَسَْأُلكُمْ وَمَا«بحث در آيه  قبل از آنكه به ادامه

 شود:به دو بخش تقسيم مي ،ال اجرعدم سؤيات مربوط به اجر و آ

الي شش مده و نسبت به پنج ه انبياء سلف است كه عمدتاً اين آيات در سوره شعرا و هود آيك گروه مربوط ب  .1

خواهيم. حدود هفت بار اين ردند كه ما اجر نميكاعالم ميبني بر اينكه پيامبران مپيامبر نسبت داده شده است. 

 از پيامبران سلف نقل شده است.  »أَجْرٍ  مِنْ هِيعَلَ  أَسْأَُلُكمْ وَمَا«يه آ

 ه ابتدا نقل كرديم به دو بخش است:طور كيات هماناست كه مربوط به پيغمبراكرم است. اين آ ياتيگروه دوم آ .2

كه حدود پنج  نها وارد شده استال اجر در آو فرمان به عدم سؤ يات به صورت امر استبخشي از اين آ الف:

 86/ص »أَجْرٍ مِنْ هِيْ َعلَ أَسْأَلُكُمْ مَا قُلْ«و  23/يشور» أَجْرًا هِيَعلَ أَسْأَلُكُمْ لَا قُلْ«يا شش مورد است از قبيل: 

 ِمنْ  هِيْعَلَ تَسْأَلُهُمْ وَمَا«ب: و بعضي هم از اين آيات به صورت امر نيست بلكه به صورت جمله خبريه است 
نسبت به پيغمبر آمده است. يا در به صورت جمله خبريه  كه اين آيه 104/وسفي »نَيلِّلْعَالَمِ  ذِكْرٌ إِلَّا هُوَ إِنْ أَجْرٍ

در  كه 72/المؤمنون »نَيالرَّازِقِ رُيْخَ وَهُوَ  رٌيْخَ رَبِّكَ فَخَرَاجُ خَرْجًا تَسْأَلُُهمْ  أَمْ« يات ديگري مثال اين تعبير امدهآ

باز به  »رٌيْ خَ رَبِّكَ فَخَرَاجُ خَرْجًا تَسْأَلُهُمْ أَمْ«است آمده خرج كلمه  در آيه بلكه نيامدهاصال عبارت اجر  اين آيه

نها مزد و غرامت خواستي تا آ نها مزدياز آآيا شما  46/القلم »مُّثْقَلُونَ مَّغْرَمٍ ِمّن فَهُم أَجْرًا تَسْأَلُهُمْ أَمْ«تعبير 

 46يه تعبير ديگري است كه در سوره قلم آنسبت به اين سنگين باشند و ناتوان باشند. اين هم يك  تا بپردازند

 يَ أَجْرِ إِنْ أَجْرٍ مِّنْ َسأَلْتُكُم فَمَا تُمْيْ تَوَلَّ فَِإن« 72يه طور تعبير در سوره يونس آمده و همينآ 40يه آو سوره طور 
 72/ونسي »نَياْلمُسْلِمِ  مِنَ أَكُونَ أَنْ وَأُمِرْتُ اللَّهِ يعَلَ إِلَّا
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 مقدمه جمع بندي
است و  مربوط به پيامبر اكرم باشدمي يهآ دوازدهتعدادي كه سلف و  ءمربوط به انبياتعدادي از اين آيات،  ،بنابراين

امر و فرمان كه  است ياتيآگروه اول  :شودتقسيم مي به دو گروهبه پيغمبراكرم است از اين نگاه  ياتي كه مربوطهمين آ

چيزي مطالبه دهد كه كه به اين شكل نيست بلكه خبر مي ياتيآ است و گروه دومنها وارد شده ال اجر در آبه عدم سؤ

ياتي در آن نيست كه عمدتا بحث هاي ما در آن آ يامر و فرمانلذا كنم فرمايد من مطالبه نمينكردي و خود حضرت مي

يات در حوزه اجر و مجموع اين آ ،بنابراين .يه استآپنج تا شش  داشت كه حدود »قل«بود كه امر به اعالم و 

يه هم آ هشتمربوط به پيفمبر اكرم و حدود  دوازده آيهشود كه آيه مي بيستست مزد در باب رسالت, بيش از درخوا

 سالت باشد.يه مربوط به مطالبه اجر در برابر رشايد بيش از بيست آ البته .سلف است ءمربوط به انبيا

داللت بر سه حكم  ،يات، كه اگرچه اين آجهت هشتمي كه بحث كرديم به اين نتيجه رسيديم در جلسه گذشته تا 

جنبه تفسيري داشت مواجه با صعوبت و دشواري بود. در بند هاي بعدي كه  ،الزامي دارد اما تعميم اينها به غير از پيغمبر

در  بحثي در جهت نهم -ن بگذاردممكن است يك تاثيرات مختصري روي آگرچه  البته-بود  خارج از مباحث فقهيو

جر ذكر شده اهللا كه به عنوان أتخاذ سبيل الي إو يك بحث هم در مورد يك بحث در مورد مودة  و مورد قربي داشتيم

 وجود دارد: ءيات در حقيقت در دو جا استثناكه اين آ ،ائن داخلي و خارجي گفتيمبا بعضي قر آنجادر  بود.

 .21الشوري/» يالُْقرْبَ يفِ الْمَوَدَّةَ إِلَّا«فرمايد يكي آنجايي كه مي .1

اين  .57/فرقان »لًايسَبِ َربِّهِ يإِلَ تَّخِذَيَ أَن شَاءَ  مَن إِلَّا َأجْرٍ ِمنْ هِيْعَلَ  أَسْأَلُكُمْ مَا قُلْ«فرمايد يكي هم آنجايي كه مي .2

ا ان قربي برهم منطبق و قرينه اتخاذ السبيل الي اهللا درحقيقت به تعبير مرحوم عالمه طباطبايي يه در واقع بآ

به قرينه آياتي كه البته اين هم  .اتخاذ السبيل الي اهللا است و جداي از اين نيستن قربي هم همان شد كه آمي

 ت.اس 47/سبإ لَكُمْ فَهُوَ أَْجرٍ مِّنْ سَأَلْتُكُم مَا قُلْگويد مي
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 »شَاءَ مَن إِلَّا« و »الْمَوَدَّةَ إِلَّا«در آيات  استثناءبررسي 
 و ء است. بحث قربي و مودةاين استثنا ،ن اشاره دارندبه آ هم مفسرين يه وجود دارد و معموالًنكته ديگري كه در آ

 أَسْأَلُكُمْ  لَّا قُل«چه نوع استثنايي است  ءاين استثنا ال اين است كهسؤ اتخاذ السبيل الي اهللا در مورد آن بحث شد. حال
 رَِبّهِ  يإِلَ تَّخِذَيَ أَن شَاءَ مَن إِلَّا أَجْرٍ مِنْ هِيْعَلَ أَسْأَلُكُمْ مَا قُلْ«يه يا در آن آ 23: يالشور »يالْقُرْبَ يفِ اْلمَوَدَّةَ إِلَّا أَجْرًا هِيْعَلَ
 رَِبّهِ  يإِلَ تَّخِذَيَ أَن شَاءَ مَن إِلَّا« و» يالْقُرْبَ يفِ الْمَوَدَّةَ إِلَّا« است وارد شده ءيات دو جا استثنادر اين آ 57: الفرقان »لًايسَبِ
 گوييم:است؟ مي متصل است يا منقطع اين آيات استثناء ء درال اين است كه استثناحال سؤ »لًايسَبِ

 موضوعاً، زيد »جائني القوم اال زيد«در  مثالً در حقيقت عام تخصيص خورده است ،متصل باشد ءاگر استثناالف: 
و در حقيقت  استمتصل  ءاين استثنا است لذا ن خارج شدهحكماً از آ اماتالف قبل هست مشمول همان عموم و إ

 شود.ميتقييد تخصيص و 
چه  ،مستثنيدر اينجا  »جائني القوم في السياره يا اال الحمار يا اال االبل« اگر استثناء منقطع باشد مانند اماب: 

 مشمول قبل نيست. موضوعاً و چه حكماً

 تفاوت استثناء متصل و منفصل
اما ن جدا شده است. از آ حكماً اما ،منه است جايي است كه مستثني موضوعاً داخل در مستثني ،ء متصلاستثنا 
فرض شده كه گويا در آن خاطر عنايتي در مستثني منه نيست و به داخل  است كه مستثني موضوعاً جاييمنقطع  ءاستثنا

كه يك جمله مشهور  »جائني القوم اال الحمار« مانند كنم و در حقيقت دو قضيه مستقل استهست و من از آن جدا مي
جود داشته است كه به اين شكل در آمده و آن عنايت يك عنايتي و امايعني دو قضيه كه هيچ ربطي به هم ندارد  .است

 ،منقطع ءاستثنا اما .است تقييد و تخصيصهمان  ،متصل با تعريفي كه ارائه شد ءاستثنا مده. پسهم در معاني البيان آ
 ،ه استمدو به صورت يك قضيه استثنايي در آ اينكه چرا به شكل دو قضيه نيامد .يعني خروج موضوعي است تخصص

 .اين يك جهات معاني بياني دارد كه در معاني بيان ها ذكر شده است

 نوع استثناء در آياتثمره مشخص شدن 
متصل است يا  ءاستثنا» يالُْقرْبَ يفِ الْمَوَدَّةَ إِلَّا«ال اين است كه كرديد سؤ اينجا هم با عنايت به تعريفي كه مالحظه

براي  .يك اجري براي پيغمبر است »يالْقُرْبَ يفِ الْمَوَدَّةَ«معناي آن اين است كه اين  ،متصل باشد ءاگر استثنا ؟منقطع
. دگردپيغمبر اكرم بر مي است كه بهنوعي سود  ،نهاشان پيامبرهستند و توجه و تكريم آاينكه به هر حال گروهي از خوي
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 ،پيغمبر در اين نفعي ندارد يا پيغمبر در اين »يالْقُرْبَ  يفِ الْمَوَدَّةَ«منقطع بگيريم معناي آن اين است كه اين ء اما اگر استثنا
 استثناء» يالْقُرْبَ يفِ الْمَوَدَّةَ إِلَّا«استثناء در پس اگر  .يدآه مستقلي است و اجر به شمار نميو يك قضيدنبال نفعي نيست 

گويد مطلق قبل است. عام مي براي آنمصداق موضوعي  »يالْقُرْبَ يفِ الَْموَدَّةَ« باشد معناي آن اين است كه اين متصل
خواهم از ميان اجرها همه گويد اين اجر را ميمتصل باشد مي ءاستثنا كهمقيد و مخصص  اما .خواهماجري نمي من هيچ

تخصيصي در كار نيست و اين استثنا  ديگر ،بنابر اينكه منفصل باشد اما جز اين اجر بنابر اينكه متصل باشد ،را نفي كرد
 .اجر نيست در موضوع لذا داخليد آاست و به عنوان اجر به شمار نمي يك قضيه مستقل

ء متصل است يا اين استثناال از اينكه سؤ و با توجه به تعريفي كه از متصل و منقطع ارائه شد، با كمي دقت بنابراين 
شود متصل يا اينكه اين اين مي كه ،شده ءمزد است و استثناآيا  »يالْقُرْبَ يفِ الْمَوَدَّةَ«ال كه به اين سؤگردد منقطع، بر مي
اين جنبه مزدي و بازگشت سود و در  ،به عبارتي ديگر؟ نيستسؤال اين است كه اين مزد است يا  بنابراين ،مزد نيست

گوييم اين شود پس اينكه ميال ميينكه اين ملحوظ نيست اين سؤملحوظ است يا ا ،به پيغمبر گرامي اسالم ،از اين نفع
ست كه اين اجر ال به اين افهميم كه مرجع سؤ، ميمتصل است يا منقطع وقتي كه متصل و منقطع را تعريف كنيم ءاستثنا

 الي هست كه در اينجاوجود دارد. است يا نيست اين سؤ

 نكته
از الذاته كه مزد بودن در جايي صادق است كه مقصود ب توجه كنيدال بپردازيم اين نكته را قبل از اينكه به پاسخ سؤ

 اگرچهاين ديگر اجر نيست  ،ذات اين نباشدلاگر مقصود با .گيردبه آن كسي باشد كه مزد مي ن امر، همان بازگشت نفعآ
يا به صورت بالعرض يك سودي هم از اين به ديگري برسد.  ممكن است به يك نحوي از آن، اجر يا نفع تلقي شود

هم  و اين است آيه،عناي مزد است هم معناي عام م »َأجْرٍ مِنْ  هِ يْعَلَ  أَسْأَلُُكمْ مَا قُلْ« آيهمعناي سود در بنابراين 
ا همين كه چيزي گيرد امبالذات، عمل در مقابل آن قرار ميمزد يعني چيزي كه  .اين است ،بالخصوص در بافت جمله

شود كه به او بر ه تلقي ميگردد يا اينكلو خواه نا خواه يك سودي هم به آن بر مي گيرد وبالذات در برابر آن قرار نمي
 كند.گردد اين ديگر صدق اجر نميمي

زيرا  .يه هستاالت در آاز سؤ پاسخ بعضي نكته زيرا اين .توجه داشته باشيد به آن حتماًاي بود كه بايستي اين نكته  
به نحوي تلقي  ،زهرا و ائمه هدي حضرتنين و مفي القربي و تكريم امير المؤ ي گفته اند كه در هر حال اين مودةبعض

ن كه كه مقصود از اجر در اينجا يعني آ بايستي توجه داشتاين است كه يك جوري تكريم پيغمبراست ولي  ،آن عرفي
بدون اينكه خود و گيرد. اين مقصود از اجر است اما اينكه بالتبع و بالعرض برابر عمل و مورد مطالبه قرار ميبالذات در 
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ولي  رسدميدر واقع هم يك نفعي به پيغمبر  البتهرسد اين است كه يك سودي به ايشان مي ن باشد تلقيآ پيغمبر دنبال
ه اين ديگر اجر نباشد و برابري وجود ندارد و بالذات مورد توجه قرار نگرفته همين كافي است ك و اصال مطالبه نيست

آن  هم جنبه نفعي اين موردن باشد حتي از ل آدنبا شخص بدون اينكه شودهبه مي در مقابل كاري نجايي كهلذا حتي آ
 ن توجه داشته باشيد و پاسخ بعضياين هم يك مطلب كه به آرود. ضعيف تر است و در آن موارد هم اجر به شمار نمي

 ال معلوم شد و حال جواب چيست؟سؤاالت است حال سؤ

 در آيات تعيين نوع استثناءِ
دو قرينه اي است كه در دو ن و خود آيه قرآ علت آن نيز و منقطع است ء، استثناءتثناجواب آن اين است كه در واقع اس

 يه ديگر وجود دارد:آ

من اجري  فرمايدكه مي »لًايسَبِ رَبِّهِ يإِلَ تَّخِذَيَ أَن شَاءَ مَن إِلَّا« يهاست همان آ هم قرينه اول كه ضعيف تر .1
 ويعني همان استجابت  »اتخاذ السبيل الي اهللا« وكنيد  »الي اهللاتخاذ السبيل ا«بخواهيد خواهم مگر اينكه نمي

تخاذ السبيل إ« همان، خواهم، مگر اينكه دعوت مرا قبول كنيد. كه اين دعوت هماجري نمي هم يعني دعوت
 است. »الي اهللا

 :فرمايدكه ميء است سوره سبا 47يه ، همان آبر اينكه استثناء در اين آيات، استثناء منقطع است قرينه بهتر .2
 ءاستثنا ء،اين استثنازيرا مسلماً  كندتمام ميديگر قصه را  آيه اين 47/سبإ »َلكُمْ فَهُوَ أَجْرٍ مِّنْ  سَأَلْتُُكم مَا قُلْ«

براي خودتان است و به من بر  كنمال ميسؤ من نچهآيعني » لَكُمْ فَهُوَ أَجْرٍ ِمّنْ  سَأَلْتُُكم مَا« .منقطع است
من از  :فرمايد. زيرا ميمنقطع است ءاستثنا ،يهآاين به ظهور خود  بنابراين .ن نيستممن دنبال آو  گرددنمي

چيزها يك اجر از همه  .اين اجر هم مال من نيست اين هم براي خودتان است و همه امور يك اجر خواستم
ن هم براي شما. پس آروح آن يكي است اما  ،ظاهري دو تا استاست يعني به تعبير  خواستم كه همان مودة

منقطعي كه واقعا  ءشود. استثناء منقطع ميمده كه استثنانيست بلكه ادعائاً اجر به شمار آ اجر اين اجر موضوعاً
 در واقع اجر نيست.  اما مدهبه شمار آو موضوعا نيست فقط در مقام بيان ادعائا اجر 

	سؤال و جواب

 .به شخص ديگري برگردد فايده اي ندارد نكهاي اين اجر بايد به خود انسان برگردد و :السؤ



 3441: ماره                                                                                                                                

 
 

7

ردم به خدا كه هدف بعثت آن رساندن م .جواب: به يك شكلي بايد او منتفع بشود يك نوعي انتفاعي در او بايد باشد 
 شود.بوده است يك نوع انتفاع محسوب مي

 استثناء در آيات نوع نظر مرحوم عالمه در مورد
يعني  »اتخاذ السبيل الي اهللا«براي اينكه  .يك چيزي بين متصل و منقطع است ءاستثنافرمايد اين مرحوم عالمه مي

كه او به دنبال آن بوده به اين  است بدانيم يعني خود اين حقيقتي الدعوه را اگر اجر اين استجابة .»الدعوه اال استجابة«
اجر را به معناي عادي  رويمابتدا كه جلو مي فرمايد،ر اين وجود دارد. مرحوم عالمه ميمعنا يك شكلي از اتصال هم د
 .اجر نيست و اين منقطع است رسيده در اين صورتمنالي  ،مالي ،مقامي ،به جايي آنل بَمتعارف بگيريم كه پيغمبر از قِ 

 چيزي است تواند متصل به شمار آيد براي اينكه استجابت الدعوةكه اين منقطعي است كه به شكلي مي :ولي فرموده اند
عالقه پيغمبر است براي خود شما است براي من نيست مثل  كه مورد عالقه پيغمبر است ولي اين چيزي كه مورد

رسد گرچه در يك غرض غايي و به خدا نمي آن در حالي كه سود دهدانجام آن ثواب ميچيزهايي كه خدا به خاطر 
حوي استجابت دعوت پيغمبر و مطلوب پيغمبر اينجا هم از اين جهت كه به ن .ستا نهايي به يك شكلي مطلوب خدا

ما يعود النفع المادي و « يمعنااجر اگر به  . به عبارت ديگرمتصل است ءتوانيم بگوييم استثنانحو مي است به اين
باشد، اين نفع مادي و اعتباري و مقامي و حتي مقامات اخروي حتي ان هم بالذات، مطلوب نيست  »عتباري الي النبياإل

نتيجه  بنابراين، يدتواند اجر به شمار آنتيجه رسيد، اين مي اگر اجر به معناي اين باشد كه هر كسي ببيند كار او بهو اما 
 شود كه سه قسم اجر داريم:بحث اين مي

 
 اقسام اجر

 ؛اجر مادي و اعتباري كه مال و دنيا و اعتبارات باشد .1

 اجر اخروي و معنوي؛  .2

 نفع مادي پيغمبر اصالًشود زيرا . اجر به معناي مادي نفي ميمطلق است اول، نفياين دو اجر طبق آيات 

همين  »الدال علي الخير كفاعله«به معناي دوم گرچه ممكن است سودي از اينها به پيغمبر عائد شود  و خواستهنمي

 كه كسي هادي به خير است شريك در كارهاي ديگران است ولي او به خاطر اين نيامده است. 
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ن عمل است كه اين عمل نتيجه بدهد. اين اجر سوم مقصود بودن آن هم مانعي ندارد سوم همان موفقيت آاجر  .3

قايان در تفاسير دارد متصل در حكم منقطع، يا منقطع در ز اين جهت است كه تعبيري كه اين آولي فهو لكم. ا

 حكم متصل است. 

	جمع بندي

 ء، اينجا استثنامنصرف بدانيد به همين اجرهاي مادي و ظاهري و حتي اخرويرا  »أَْجرٍ مِنْ هِيْعَلَ  أَسْأَلُكُمْ مَا«اگر 

اين همين تقريري است كه اول گفتيم اگر اجر را منصرف بدانيم به اجور مادي و حتي اخروي اينجا  .حتما منقطع است

 اينها نبوده است.  امثال و پيغمبر دنبال مودة منقطع است براي اينكه ءاستثنا

توان متصل ن وقت اين اجر را ميبگيريد، آ يعني همان موفقيت در تبليغ و دعوت اجر را به معناي عام تري اما اگر

 .وردبه شمار آ

اين  »و اتخاذ السبيل المودة« نكهيابراي  .ء منقطع است، استثناءبحث را ببينيم اين استثنا هظاهر اولي وقتيبنابراين،  

بگوييم شامل توفيق در  و در نظر بگيريميد اما اگر اجر را مقداري وسيع تر آاجر به آن معناي عرفي به شمار نمي

ثوابي است كه به ديگران  البته نتيجه توفيق،– خواهدگر چيزي غير از اين توفيق را نميكه دي ،شودعمل هم مي

اگر  -شوندمي نتيجه موفقيت دعوت الهي هم اين است كه ديگران بهره مندو كند رسد عين كاري كه خدا ميمي

لطيف و  از نوعمتصل  البته استثناءاين به شكلي متصل به شمار بيايد  تواندگيرد ميبگوييم اجر اين را هم مي

 ظريف. 

كند: س چيزي كه گفتيم دو معنا پيدا ميبر اسا »فهو لكم أَجْرٍ ِمنْ هِ يْعَلَ َأسْأَلُكُمْ  مَا قُل«گويد ، آيه اي كه ميبنابراين

 .شودخودتان است كه باعث منقطع شدن مياجر من نيست براي  خواهد بگويد اين اجر،اينكه مييكي الف: 

گويد مال خدا شماست كند منتهي ميرا نفي نمياجر بودن آن به اين صورت كه توان ظريف تر كرد را مي هيآ ب:

ه صورت اجر به شمار خود موفقيت كار ب يعني .انتساب آن به من فقط از حيث اينكه اين كار موفق بوده است

اگر اما منقطع است كه خيلي از مفسرين هم همين تعبير را دارند  ءكنيم استثنا، به ظاهر كه حركت يد. بنابراينآمي

شويم كه حتي شمول موفقيت كار را هم بگيريد ولو ظريف و لطيفي را قائل  ،يك تعميم دقيق ،بياييم در مفهوم اجر
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شود متصل گرفت ولي رسد يا من به دنبال آن نيستم آن وقت به نحوي مينمي موفق ر به چشم مناينكه اين كا

ر عالم متعارف است و به د آنچه كهنه متصل به معناي اينكه اجر از قبيل  ،لطيف و ظريف به صورت خيليمتصل 

  .يدآشمار مي

  اين دو مرحله بحث ما بود:

 يد است.آوليه اي كه از اجر به ذهن ميم اوي مفاهيمنقطع ر ءمرحله اول استثنا .1

ء به يك گيرد اين استثناموفقيت در عمل را هم مي ،دهيم و بگوييم اجربحث را تعميق  دوم اينكه اگر مقداري .2

تواند متصل شود. ممكن است كسي بگويد كه خود اين موفقيت در دعوت خود اين يك نوع انبساط شكلي مي

بگويد اين نوع انبساط خاطر و احساس شكوفايي در كار و عمل كه يك  ن است حتي ممكن است كسيآ در

اي از همان انبساط رضا و الهي است وجود دارد و براي خود حضرت  احساس شكوفايي معنوي عرفاني جلوه

اين احساس رضايت از كار كه اين رضايت الهي  .ن اجور مادي و حتي اخروي نيست، ولي ديگر ازآهم هست

  .شودواضح تر ميم ديگر متصل بودن آن بگيرياست اين اگر 

 معاني اجر و رابطه هر معنا با استثناء متصل يا منقطع
 اجر سه معنا دارد:

 عناي مادي كه استثناء اينجا حتماً منقطع است؛به م .1

  ؛فيه وجهان كه در مورد استثناء به معناي اعم از مادي و معنوي .2
شود كه اينجا حتما متصل شامل موفقيت در عمل هم  كه معنوي باشدمعناي اعم از مادي و به سوم اينكه اجر  .3

 دهيد.يد اين ظهورات را خود شما تشخيص است و ال يبعد كه اين سومي اظهر باشد در عين حال شما با

 )بين آيات رفع تنافي( نكته
 ذَاتَ وَأَصْلِحُوا اللَّهَ  فَاتَّقُوا َوالرَّسُولِ لِلَّهِ الْأَنَفالُ قُلِ« مانند خمس يا انفال داريم. احكامي ماننددر احكام فقهي ما 

 يوَلِذِ وَلِلرَّسُولِ خُمَُسهُ لِلَّهِ فَأَنَّ ءٍيْ شَ  مِّن غَنِمُْتم أَنَّمَا وَاعْلَمُوا« 1: األنفال »نَيمُّؤِْمنِ كُنُتم ِإن وَرَسُولَهُ اللَّهَ عُوايوَأَطِ نُِكمْيْبَ
يك امور مادي و مالي را براي پيغمبر يا ائمه  و مدهاحكامي آاين است كه در اين آيات،  بحث بر 41: األنفال »يالْقُرْبَ
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 ِمنْ  هِيْعَلَ  أَسْأَلُكُمْ مَا«گويد: آيه مي زيرا ؟سازگار نيست »َأجْرٍ مِنْ هِيْعَلَ أَسْأَُلكُمْ مَا«در حالي كه با آيه قرار داده است 
و امر مادي براي پيغمبر اكرم و ائمه هدي  عن نوعي نفقرار داده شده است كه در آ ياحكام در آيات ذكر شده ولي »أَجْرٍ

 دارد مقيد است يا مخصص؟ »أَجْرٍ ِمنْ هِيْعَلَ  أَسْأَلُكُمْ مَا« با آيات پيشين از قبيل آيه قرار داده شده اين چه نسبتي
انفال و خمس را كسي  كه،خارج است و مقيد و مخصص نيست براي اين اين است كه اينها موضوعاً اول جوابالف:  

را قرار  هاخداوند اين و اينها حكم اهللا است است بلكه در برابر كار به پيغمبر نداده و يا پيغمبر در مقابل ان مطالبه نكرده
 بلكه اثبات شده است ،ده استيات نفي نشدهد اينكه در آداده است حتي اگر اجر هم بگيريم اينكه خداوند به او اجر ب

يات نفي شده اين است كه من از شما اجري كه در آآنچه  ،بنابراين »نَياْلعَاَلمِ رَبِّ  يعَلَ إِلَّا يَأَجْرِ إِنْ«فرمايد زيرا مي
انجام نفي شده است اما اگر من كارم را براي خدا  مطالبه اين لذا ن قرار بدهم و مطالبه كنمكارم را در برابر آو بخواهم 
اين اجر الهي است نه اجري كه در مقام معامله يا فعاليتي قرار بگيرد و مطالبه دهد چيزي را براي من قرار خدا  دهم و
 شود.
نفي  تو آن چيزي كه در آيامطلوب بالذات پيغمبر نبوده  اينهااست اين است كه  جواب قبلجواب دوم كه مكمل ب: 
ن قرار نداده بالذات در برابر آ را اينهاپيغمبر  عمل قرار دهد در حالي كه نبود كه بالذات كار را در برابر آ شد اينمي

نفي  يهكه در آ و آن چيزيكرد داد باز هم او كار خود را ميكرد و اين احكام را قرار نمي. اگر اين كار را خدا نمياست
 شده است بايستي دو نكته داشته باشد.

 را در حالي كه اين احكامباشد ن عمل بر اساس يك قرارداد و مطالبه و امثال اينها اجر در برابر آ اينكه يكي .1

 نه اينكه او يا ديگران قرارداد داشته باشد. است خدا قرار داده

 ،نكه دنبال آن باشدبدون آ اينكه چيزي بالعرض و اال باشددوم اينكه اجر يعني اينكه بالذات كسي دنبال آن   .2

بله حاال پيغمبر  .دنبال آن نبوده است بالذات و باالصالة هم يد و پيغمبرآشود آن اجر به شمار نمي عائد شخص

كار خود را كرده است و خدا هم بر اساس مصالحي اينها را قرار داده است از اين جهت است كه به دو نوع 

تنافي  و امثال آن »أَجْرٍ مِنْ  هِيْعَلَ  َأسْأَُلكُمْ مَا«يه با آ اين احكامي كه مثل انفال و خمس است ،نكته و مالحظه

 ندارد.

 و صلي اهللا علي محمد و آله الطاهرين

  


