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 ميالرح الرمحن اهلل بسم

 نگاهی به مطالب پيشني
 ،هايف ينفعال ما و حمرمه امور که قسم چهار آن خالف بر و بود مطرح واجبات بر اجرت ،حمرمه مکاسب از پنجم قسم درحبث 

 مزد واجبات اجنام یبرا و گرفت رياج را یکس شودیمن و است حمرم واجبات بر اجرت است شده گفته .بود هاآن مقابل پنجم قسم
  .داد

 هم با شدیمن دو نيا و بود اجرت با یالزام فيتکل و وجوب انيم یتناف اول حمور که داشت وجود استدالل در یاصل حمور دو
 شدن رياج با اخالص و قربت قصد یتناف استدالل در دوم حمور .شد رد و اشکال و بود حبث حمل هاآن مهه که ريتقر  هنُ  با ،شود مجع
 اندفرموده ارائه نيمتقدم مشهور مقابل در نيمتأخر  مشهور که یحل راه که ميکرد عرض دوم استدالل در .بود اجر و مزد افتيدر  و

 چه منازخواندن یبرا شودیمن ،ستين سازگار دشو  رياج انسان نکهيا با قربت و اخالص قصد گفتیم مستدل است. یدواع تيطول
  .دارد تيعباد با منافات گرفنت پول گرفت، پول تواندیمن عبادت در و شد رياج یابين ريغ چه یابين چه ،مستحب چه واجب
 باشد مزد اي اير  و باشد خدا ريغ ،عمل به متصل یاعو د و عمل بهيقر  علت اگر ،ندارد یمانع یطول یدواع که بود نيا پاسخ نياول
 ،شود دايپ شخص در گريد یداع تا شد یداع یکي و بودند هم طول در و نبودند هم عرض در یدواع اگر اما است عمل مبطل
 زهيانگ ،شود جمتهد که است نيا شخص هدف اينکهمثل ،است متصور یار ياخت عمل اهداف سلسله در که یطول یدواع هيشب

 در هازهيانگ نيا ،کند شرکت درس در امروز که یازهيانگ به برسد تا شودیم تسلسل ورطنيمه و ديايب حوزه به داردیوام را او اجتهاد
 اجر و مزد قصد بر یداع لذا و ستين اخالص به مضر باشد یدواع تيطولاگر  هم جا نيا ،ستندين هم عرض در و هستند هم طول
 است شده علت و موجب و موجد یداع اگر اما شودیم باطل عمل دري بگ قرار نآ کنار در اي دري بگ را امر امتثال یداع یجا اگر
 .است دوم استدالل به نيمتأخر  پاسخ نيتر مهم یدواع تيطول پس. ندارد یمانع شود دايپ امر قصد یداع نکهيا یبرا

 اشکاالت بر پاسخ به حمور دوم 
 که آنچه جمموعه ما و است ترتيباينبه ميکرد عرض روزيد که طورمهان اشکاالت نيا و است شده مواجه یاشکاالت با پاسخ نيا
 است وارد پاسخ نيا به که یاشکال نياول ميگفت .ميکرد ميتنظ گريد ريتقر  کي با را ه استشد نقل گرانيد و یاز ري ش حممدتقی زاري م از
 یاز ري ش یزاري م که بود سخن کي نيا است یعرض بلکه ستين یطول امر قصد یداع با مزد قصد یداع ديبگو  یکس که است نيا

 .ميکرد نقل هم ما ودندب داده پاسخ امام ،ميکرد عرض را پاسخ و فرمودند

 اشکال دوم
 یطول یدواع اما است مقبول اً يصغرو  هستند هم طول در یدواع نکهيا ،شودیم منتقل یکرب  به حبث ،پاسخ نيا به دوم اشکال از

 در یاهل ريغ یداع وجود اما هستند هم ولط در یدواع است درست که است نيا دوم اشکال .است اخالص به مضر هم یاهل ريغ
 داشته وجود خدا آن در ديبا و است امر امتثال به عبادت قوام ديگو یم که یاادله و است اخالص به مضر قربت قصد یداع طول
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 دو هر ،باشد قصد موجده علت و باشد طول در چه باشد امر قصد عرض در چه یاهل ريغ زهيانگ .است مطلق ،خدا ريغ نه باشد
 .است عمل مبطل و ادله مشمول

 پاسخ اشکال دوم
 قطعاً  یاالخرو  العقاب عن خوفاً  و الثواب یال شوقاً  عبادت نکهيا یبرا ،شد ملتزم آن به شودیمن که ميداد جواب اشکال نيا به

 و یبح عبادت خالف بر خداست ريغ یطول و یاصل یداع تيروانوع  نيا در که یحال در ،است درست اتيروا اساس بر
 علت و است یکاف باشد بهيقر  علت قربت قصد و ستين اخالص مانع تيطول که دهدیم نشان نيا ،باالست مرتبه که یاستحقاق

 دوم اشکال .مطلقاً  است اخالص به مضر تيطول که گفت  شودیمن نيبنابرا ،ستين مضر عقاب از خوف و ثواب شوق دهيبع
 نکهيا خاطر به ،ستين اخالص به مضر تيطول که ميدا جواب. مطلقاً  است اخالص به مضر تيطول که است یتئور  نيا شيمبنا
 .است درست اتيروا طبق عقاب از خوف و ثواب به شوق

  اشکال سوم
 وجودو  ستين عبادت به مضر مطلقاً  تيطول کهاين شودیم گفته است. هشد یبازساز  یمنته ،است یتئور  نيمه سوم اشکال در 
 تيطول اما ستين مضر یاخرو  یدواع تيطول یول مورد قبول است ستين مضر باشد علل سلسله در اگر حمض یخدا ريغ قصد
 عبادت ديگو یم ادله چون ندارد یمانع و است مجع اخالص با باشد یاخرو  اگر امر قصد از باالتر یداع .است مضر یو يدن یدواع
 و امر امتثال زهيانگ بر یاخرو  یدواع اثرگذاری و یاخرو  یدواع تيطول پس ،ندارد یمانع العقاب عن خوفاً  و الثواب یال شوقاً 

 که یو يدن یداع. یطول شکل به ولو است یو يدن یدواع دخالت آن و است مضر که دارد وجود یدوم نوع اما ،ندارد یمانع عبادت
 در واقع سوم اشکال در. باشد یطول دهيبع علت اي باشد فعل بهيقر  علت چه است اخالص به مضر دهد پول اي کند قيتشو  یکس
 مضر یاخرو  یدواع تيطول ديگو یم اشکال نيا یول تاس مضر مطلقاً  تيطول گفتیم یقبل ،شودیم یبازساز  یقبل یتئور  مهان
 .است مضر یو يدن یماد یدواع تيطول اما ستين

  پاسخ اشکال سوم
 منافع و فوائد که یاتيروا انبوه .است منقوض وجود دارد اتيروا خود در که یشواهد به که شد داده جواب هم سوم اشکال

 خوانده که شب مناز ،کندیم دايپ یفزون رزق شود خوانده که(ع)   جعفر حضرت مناز ديگو یم مثالً  کندیم ذکر اعمال یبرا یو يدن
 یمنافع و علل از یخبش. وجود دارد واجبات در یحت مانند آن و شودیم اديز  رزق مثالً  شودیم مرتتب آن بر یآثار  ايدن نيمه در شود
 اثر حتماً  و ستين لغو اتيروا در مطالب نيا گفنت و است یو يدن است شده ذکر یعباد یحت فيتکال یبرا اتيروا در که
  .ندارد یمانع یاخرو  یدواع مثل یو يدن یدواع دخالت که است نيا دهندهنشان نيا ،گذاردیم
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 اشکال چهارم
 و یاخرو  یدواع تيطول شودیم گفته چهارم اشکال در. دهدیم ليتفص را یدواع تيطول بودن مضر هينظر  هم چهارم اشکال

 و یاخرو  شامل یعباد اعمال فوائد که طورمهان .است قسم دو یو يدن فوائد و یو يدن یدواع اما ندارد یمانع یو يدن یدواع طورمهني
 یمنافع و فوائد ،عبادات یو يدن منافع و فوائد از قسم کي. شوندیم ميتقس قسم دو به یو يدن فوائد مهان یگر يد ميتقس در بود یو يدن

 حدود اتيروابه  یوقت. است یعيطب فرا و یماد فرا نيقوان سلسله کي اساس بر بلکه ستين فهمقابل یعيطب قواعد اساس بر که است
 شودیم سامل جامعه که است شده ذکر یاهل حدود یاجرا یبرا یبيعج منافع و فوائد که شودیم ظهحمال ميکن مراجعه راتيتعز  و
 علوم و یکيز يف و یعيطب و یانسان علوم نيقوان از مستخرج یعاد قواعد اساس بر هاآن ... و چنان و نيچن ،شودیم دفع ايبال

 یعيطب یهاروش با را منافع و ئدافو  نيا از یليخ .است حاکم یعيطب فرا و یماد فرا نيقوان هاآن بر که است یفوائد ،ستين متعارف
 و یعاد نيقوان با که ستين یز يچ ،ديآیمن زلزله نشود اجنام اگر و ديآیم زلزله شود اجنام کار فالن اگر مثالً  که کرد اثبات شودیمن

  .ستين طوراين غالباً  اما است گونهايناز فوائد  یبعض البته شود کشف یحس
 مييگو یم. کندیم فرق قسم دو نيا. است شده فيتعر  یِ و يدن قواعد اساس بر که دارد وجود یو يدن و یماد فوائد گريد نوع
 نوع از یو يدن اگر. ستين عبادت تيعباد و اخالص به مضر باشد یاخرو  اگر ،منفعت به ناظر هایانگيزه و منافع و فوائد دخالت

 از منافع و فوائد اگر اما. ستين مضر هم نيا ،است یعيطب و یماد فرا نيقوان مشمول و خداست دست به آن زمام که باشد اول
 یو يدن منافع و فوائدپس  .است مضر عوامل نوع نيا دخالت است، شده فيتعر  یعيطب یحقوق قواعد که بر اساس باشد اجر ليقب
 ما یول ،ستين تيعباد به مضر هانيا یطول نقش و وجود نکهيا به کندیم تيهدا ار  ما است شده ذکر عبادات یبرا اتيروا در که
 عوامل زمام در ميمستق که یمنافع و فوائد دخالت و است گريد قسم ما حبث حمل و دري گیم را قسم کي فقط شاهد نيا مييگو یم
 الزاماً  ،است شده گفته اتيروا در که یو يدن منافع و فوائد آنکه ضمن. است مضر ،است یعيطب قواعد اساس بر بلکه ستين یبيغ
 .دنباشداشته  یجانب و یاهيحاشنقش  است ممکن فوائد آن اوقات یليخ ،دنباش داشته یطول اثرخبش نقش که ستين معنا نيا به

 قصد یوقت انسان اين نوع فوائد، در .است یعيطب فرا یو يدن فوائد ،است شده ذکر اتيروا در نچهآ که است نيا مسئله اصل 
 یمناف تيعباد با و بزند ضرر تواندیمن نيا و است بسته دل یقدس تأثرات و ريتأث به ،است بسته فوق عامل کي به دل ،کندیم امر
 باشد یعرض چه است مضر نوع نيا .دري گمی پول قرارداد طبق و است بسته قرارداد که است یمنافع و فوائد از ريغ نيا اما ستين

 یاخرو  در امور نه اما است مضر طوليت ديگو یم و است تيطول تيمضر  یتئور  نيسوم که بود چهارم اشکال نيا. باشد یطول چه
 آن ،ديايب یعيطب فوق اتيعنا که نيا به است بسته دل (ع) جعفر مناز درمثًال  ،است یعيطب فرا نيقوان مشمول که یو يدن امور نه و
 چهارم اشکالپس  .نديبیمن را خدا آدم آجنا که است یماد و یعيطب یو يدن امور از که يیجا بلکه ،دهدیم آدم به یقدس نگاه کي

 و ثواب شوق ليقب از نه ،است یاهل حمض قصد ليقب از نه اجرت قصد نکهيا یبرا دارد تيعباد با منافات اجرت قصد کهاين شد  
 و علل اساس بر بلکه شودیم بشر شامل یعيطب فرا و یقدس ینيقوان اساس بر که یماد منافع ليقب از نه و است عقاب از خوف
 .است یو يدن اسباب
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 پاسخ به اشکال چهارم
 جايی به منقوض اشکال نيا. است آمده (ره) امام شاتيفرما در نکهيا کما ،دهد جواب یکس است ممکن چهارم اشکال به
 مناز که داردیوام را شخص تدّ حِ  و شدت با معروف به آمر .کندیم عبادت ،معروف به امر مثل یآمر  امر از متأثر یکس که است
 یباال آمر که است نيا آن یطول دهيبع علت یول است امر قصد ،بيقر  علت نجايا در خبواند مناز که کندیم قيتشو  یکس اي خبواند
 کرده ادجيا او در مشوق که یاعالقه اي معروف آمر از ترس که یماد علل نيمه که است نيا دهندهنشان نيا ،است ستادهيا او سر

 یعيطب فوق اغراض و یعيطب فوق منافع و فوائد نکهيا با است درست عبادات نيا .کند امر قصد وا که شده یاصل منشأ است
 .است شده قربت قصد و فعل یطول علل ءجز  یماد عوامل نيمه نجايا .است یو يدن امور بلکه ستين

 نقض پاسخ
 دايپ شخص که یازهيانگ تيا در یول شودیم شخص یروح يريتغ سبب معروف به آمر امر که دهد پاسخ یکس است ممکن

 قصد که هست علت . امر آمرندارد وجود آن یباال یگر يد قصد کندیم امر قصد نکهيا نيح در یعني ،اوست خود دست کندیم
 او زهيگان ،شد تيهدا نکهيا از بعد ،کندیم تيهدا را یگر يد فرد یکس که است نيا مثل ،ستين اتيالغا ةيغا اما شود ادجيا او در
 او در یيري تغ که است علت معروف به آمر امر .است اهلل حب اي یاخرو  ثواب و عقاب و خدا حمض مهان ،معروف به امر از بعد
  .است بوده حبث حمل يیغا علل یدواع در که حال در است یادجيا علت ،ستين يیغا تلع اما شود ادجيا

 نيا شيمعنا يیغا علت ،است يیغا علت بار کي .ستين حبث حمل نيا ،است موجده علت امر قصد و یداع علت بار کي
 قصد ،است آمده درس امروز که یکس .است موجود در مهان حني هم ترباال قصد ،کندیم قصد فاعل نکهيا نيح در که است
 ادجيا یحتول شخص در واقع در است معروف به امر که يیجا اما ،است يیغا علت نيا و برسد نجايا به تا دارد وجود او در اجتهاد

 امتثال و قربت قصد مهان دارد او که یقصد ،کند گوش را امر که ندارد را نيا قصد گريد دهدیم اجنام را فعل که یزمان و شودیم
 .ندارد یحضور  او در گريد قصدها نيا و است یاعداد یادجيا علت هانيا .معروف به امر نه است امر

 به امر در .اندکرده اشاره جا دو یکي امام حضرت و است مانده مغفول مباحث در که است یفيظر  و قيدق نکته مطلب نيا 
 یاعداد علت نيب پس .باشد يیخدا واقعاً  او زهيانگ ، ممکن استخواند را مناز و گرفت قرار ريتأث حتت یليدل هر به شخص ،معروف

 ليقب از اما است وارد اشکالباشد  دوم ليقب از حمل حبث اگر .است شده خلط ،است فعل در حاضر قصد که يیغا علت و یادجيا
 که ميرو یم مست نيا به و مير يپذیم را شد مطرح چهارم اشکال در که یتئور  باشد مطلب نيا اگر .است یگر يد زيچ و ستين دوم
 .ميشو  جدا نيمتأخر  مشهور از

  نظريه خمتار در قصد اخالص
 . است قسم چند یطول یدواع و یقصد عوامل که  است نيا اخالص قصد در ما هينظر 
 . ندارد یمانع و است درست نيا ،باشد خدا حمض ،یطول و یقصد عامل نکهيا اول
 . ندارد یمانع هم نيا ،باشد یاخرو  العقاب عن خوفاً  و الثواب یال شوقاً  نکهيا مدو 
  .ندارد یمانع هم نيا دارد یجانب نقش نکهيا اي است یعيطب فرا که یو يدن فوائد و منافع نکهيا ومس
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 شکل به ولو است فعل یغائ علت یعني ،دارد حضور هم قصد تر صو  به و است یو يدن منافع و فوائد که است يیآجنا چهارم
 . است مضر مييگو یم ما را نيا ،یطول

 بهيقر  علت چه ،است قربت قصد و اخالص به مضر است یو يدن قواعد مطابق یماد منفعت کي که اجر قصد نجايا در نيبنابرا
 . باشد فعل یطول و دهيبع علت چه ،باشد فعل
 و حبث ليتفص یمنته ،است ارتکازش در نيمه هم یاز ري ش حممدتقی زاري م و ديآیم انسان ارتکاز در که است یمهانمطلب  نيا
 که دندار  یامجله وی وجود دارد نينائ مرحوم کالم فيعاتض در یشکل به یتئور  شکل نيا. کردم عرض که بود مهني آن یپرداز  یتئور 
 ،ندارد یمانع باشد یاخرو  ليقب از اگر .است ليتفص به قائل حمض یخدا ريغ یطول یدواعدر  یتئور  نيا .باشد نيا به ناظر ديشا
 که (ع) جعفر مناز مانع دارد، مثالً  باشد یعاد یو يدن فوائد از اگر اما ،ندارد یمانع هم آن باشد یماد فرا قواعد مطابق یو يدن اگر
 . کندیمن طلب خدا از را مزد نجايا در یول کندیم طلب خدا از کندیم طلب که یو يدن اتيغا و قصدها خواندیم

 باب در ديبا را حبث نيا .است ليتفص هينظر  که ميهست هيطول یدواع باب در یاهينظر  به معتقد ما که شد نيا یتئور  حاصل
 مبطل باشد بهيقر  علتو  باشد عمل در مؤثر یعرض صورت به اگر یاهل ريغ یدواع که کرد ريتقر  است طهارت حبث اول که اخالص
 ،باشد علل سلسله در و یطول اگر یاهل حمض قصد ريغ یدواع. است شرک باشد یمشارکت اگر ،است کفر باشد مستقل اگر ،است
 دارد یجانب حالت که باشد هم یمعمول یو يدن ،ندارد یمانع باشد غريمتعارف یو يدن ،ندارد یمانع باشد یاخرو . است قسم چند
 ،دارد مانع چهارم قسم اما ،ندارد یمانع هم آن دهدیم اجنام را کار فاعل باشد نداشته اي باشد داشته وجود و ندارد یاصل نقش یعني
  .دارد مانع است یعاد یو يدن و است مؤثر فعل در که یو يدن

 زهيانگ دهدیم اجنام یوقت واقعاً  یعني ،ستين یادجيا نجايا اما ،ندارد یمانع باشد یادجياجزء علل  يیجا قصدهای مادی در اگر
انگيزه ترس  که است طوراين هاوقت یليخ معروف به امر در اما ،دهدیمن اجنام نباشد اگر که یثيح به دارد وجود او قصد سلسله در

 یکس که یفيظر  یليخ ليتفص .ميکن اشکال است ممکن باشد قصد سلسله در اگر ، آجنا همندارد حضور قصد سلسله در از آمر
 در غالباً  یول ندارد یمانع دو ش دهيبر  یپول یداع قصد از اگر عمل ارتباط. است نادر فرضش یليخ و وجود دارد نجايا در است نگفته

 یاژهيو  هينظر به  و شد قيدق چهارم مطلب در حبث .شودیم دهيبر  غالباً  که منکر از ی و معروف به امر خالف به ستين دهيبر  نجايا
 .شود روشن اطرافش تا ديکن مباحثه و مطالعه آن یرو  ديبا که ميديرس

 اشکال پنجم
 که است نيا ،باشد نيا يیخو  یآقا شيفرما ظاهر ديشا و شد متعرض تيطول بر شودیم که یاشکال نيخر آ و پنجم اشکال 
 یاطالقات ادله و اتيروا در که است فرضپيش کي بر یمبتن اندگفته نجايا تا نيشکلتمس و دلتمس که یمباحث متام ديبگو  یکس
 اي ليتفص یحنو  به را آن ادله مييگو یم عقاب و ثواب قصد مثل در و خداست حمض امر قصد به متقوم عبادت ديگو یم که ميدار 
 .زندیم دييتق اي ليتفص ار  آن هادل که شودیم گفته هم غريمعمول و غريعادی یو يدن فوائد در. زندیم دييتق

 يیجاها مشا یمنته شود،شامل می هم را یعرض و یطول و باشد خدا ديبا فقط ،قصد اتيروا و اتيآ در که است نيا فرضپيش
 مييگو یم .ميدار  سخن فرضپيش نيا بر که است نيا پنجم اشکال. دييتق شکل به اي یحکومت ليتفص حنو به اي ديکنیم جدا آن از را

 یدواع شامل که یاطالق و است مضر باشد یطول شکل به اگر یحت عمل در خدا ريغ قصد که ندارد وجود یاگونهنيا اطالقات
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 اجنام فعل را دينبا مقام کسب یبرا اي گرانيد آمدخوش یبرا یعني کرد اير  دينبا که است نيا دارد وجود آنچه ،ميندار  بشود هيطول
 مييگو یم شهير  از. ميندار  گونهاين اطالقات اصالً ، باشد مؤثر یطول شکل به هم آن اجر مثل ولو یماد امر نوع هر اينکه اما ،داد

 را مطلب نيا شودیم يیخو  یآقا شيفرما از شيکماب. دارد اثر آن در مزد که باشد یعمل از عمان تا ندارد دوجو  یمطلق اصالً 
 .کرد استفاده

 پاسخ اشکال پنجم
 ديبگو  که ندارد وجود یمطلقات شود گفته امر قصد باب در که است یلطف کم و ميدار  مطلقات ما قطعاً  که است نيا پاسخ 
 ،پنج و چهار و سه باب ةالطهار  کتاب وسائل اول جلد در که دارد وجود یمطلقات. است تيعباد به مضر یاهل ريغ یدواع نقش
 ضيمستف و معترب اتيروا یبعض است دهماين جناآ هم اتيروا مهه. است قربت قصد و اخالص تيشرط به مربوط وسائل اول مهان
 .خواهمیمن را عمل آن من ديگو یم خدا .کيشر  ريخ انا ،ميباش کيشر  من ريغ و من عمل در اگر ديفرمایم خداوند هک دارد وجود
 یکار  اگر که است نيا قنيمت قدر د.ر دا دوجو  ،ديکن مراجعه اگر که است شده يیهاحبث یکاف اصول در کيشر  ريخ انا ريتفس در
 فرق عرف ،باشد تا دو اشبهيقر  علت که ستين نيا روايات فقط آن یعرف ظهور. ، آن عمل باطل استشد ميتقس یگر يد و خدا نيب
 و یعرض شکل به یاهل ريغ عوامل دخالت و دارد وجود یمطلقات که ميقائل ام .باشد یطول اي باشد یعرض دخالت که گذاردیمن

 يا یو يدن یهامقام چه ،مزد چه باشد اير  چه ،است عبادت تيعباد به خمل و است شرک یطول و ديبع عامل شکل به اي بيقر  عامل
 ظاهر خالف ميکن یعرض یدواع بر محل را هانيا مهه ميخبواه نکهيا و وجود دارد یمطلقات .باشد یطول اي باشد یعرض ،باشد پول چه

 یزهايچ در اما شودیم ملحق یاهل قصد به شودیم حاصل غريعادی قواعد اساس بر که یماد منافع اي آخرت مثل یدواع البته. است
 هم شک اگر ،شودیم موارد نيا شامل روايات که است نيا ظاهر غريمستقيم اي اشدب ميمستق صورت به چه پول و مقام مثل یو يدن
 . است درستنوع اعمال  نيا که ميندار  ليدل طرف آن از ميبکن

 اخالص با یمناف یعباد مستحبات و واجبات در االجر قصد مييگو يم ميآمد پيش در اين مباحث که یروال طبق ديکرد مالحظه
 نيا تيطول با نيمتأخر  که طور آن نه ،فرمودندیم دستازاين یبزرگان و یاز ري ش یزاري م مثل نيمتقدم مشهور که طورمهان ،است

 .ميدانیمن مشکل لحّال  را تيطول ما ،کردند مشکل را حل
               نيالطاهر  آله و حممد یعل اهلل یصل و


