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 ميالرح الرمحن اهلل بسم

 نگاهی به مطالب پيشني
 ،بود اجرت اخذ با امر قصد یتناف ،شد ذکر واجبات بر اجرت اخذ حرمت یبرا که یليدل نيدوم .بود واجبات بر اجرت در حبث

 یعل یداع شکل به که بود شده داده پاسخ ليدل نيا به. واجبات مطلق در نه است یجار  فقط عبادات حمدوده در ليدل نيا طبعاً 
 بهيقر  علت و باشد قربت قصد عرض در مزد و اجر قصد که است یصورت در تعارض و یتناف .کرد فعتر م را یتناف شودیم یالداع
اگر باشد ديگر  یالداع یعل یداع حنو به .شودیم اشکال رفع باشد امر و تيعباد قصد طول در اجر قصد اگر اما باشد فعل صدور
 .است بهيقر  علت ان که است یامر  قصد مولد که است دهيبع يیغا علت بلکه شود عبادت خمل تا ستين بهيقر  يیغا علت اينجا
 با پاسخ نيا ديکرد مالحظه قبل جلسه چند در که طورمهان .ستين تيعباد به مضر گريد شدند هم طول در قصدها نيا یوقت

 یعل یداع نجايا و است درست یصغرو  نظر ازپاسخ  که ميکرد عرض .ميرفتيپذ را رياخ اشکال تيا در و شد مواجه یاشکاالت
 تيعباد به خمل باشد دهيبع علل در ولو فعل صدور در خدا ريغ يیغا علت تلدخا ديآیم نظر به یکربو  نظر از اما است یالداع
 .است وارد اشکال که ميکنیم فکر ما است مشهور آنچه خالف بر .است
 موجب یفاعل علت اگر .کرد جدا يیغا علت از ديبا را قربت قصد وجود در مؤثر یفاعل علت که شد گفته هم یفيظر  نکته 
 قربت قصد واجد ،فرد که شود موجب یاجتماع يا یطيحم ،یعيطب علل معروف، به آمر امر .ندارد یمانع ،کند قربت قصد یکس شود
 کي. دارد مانع يیغا علت ،شود مؤثر يیغابه صورت  فعل صدور در یاهل ريغ علت که است نيا دارد مانع آنچه .ندارد مانع ،شود
 .کنمیم ريتقر  و یبازساز  را آمد دست به مباحث جمموع از که یاهينظر  گريد بار

 نظريه خمتار در قصد عبادات
 .شودیم ليتشک اصل چند از هينظر  نيا

 اصل اول نظريه
 و قربت قصد از ريغ یقصد چيه ديگو یم اطالقه ب ،عبادات در امر قصد تيشرط مطلقاتِ  که است نيا اصل و عنصر کي 
 ديگو یم و کندیم ینف را فعل در یاهل و یقرب زهيانگ از ريغ یازهيانگ هر که دارد وجود یمطلقات .باشد فعل در ليدخ دينبا امر قصد
 ميسه و ليدخ دينبا يیغا علت در قربت قصد جز یز يچ و باشد قربت قصد ديبا آن وجود یمتام و ابعاد مهه در یعباد فعل در

 را قربت قصد است آمده عبادات در قربت قصد تيشرط باب در که یاادله شودیم گفته .است اطالق بر هيتک حمور نيا در. باشد
 علت در هم و کندیم ینف را دهيبع علت در قربت قصد حضور هم و داندیم الزم یعباد فعل صدور شرط مراتب و لمراح مهه در
  .ميدار  اعتقاد آن به که است یاساس اصل کي نيا. کندیم ینف بهيقر 
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 اصل دوم نظريه
 اي ،ستين مضر هاآن و خوردیم دييتق مورد چند به اطالق نيا ،است اتيروا رد که یدشواه اساس بر که است نيا دوم اصل

 خارج اطالقات از آنچه. است خارج آن از ختصصاً  موارد نيا که است یحنو  به اطالقات خود اي خوردیم صيختص يا خوردیم دييتق
است   یو يدن یمزدها و اجرها هم ديگری و باشد داشته ثواب شوق حبث یکي ،است جهنم عقاب از خوف قصد یکي است شده
 سه نيا. است مؤثر آن در حمسوس و ملموسري غو  غريطبيعی ی واهل عوامل که یشکل به هم آن ،است شده انيب اتيروا خود در که
 چه و بيقر  و ميمستق عوامل در چه را قربت قصد ريغ معلول ،عبادت قربت قصد تيشرط مطلقاتِ  نيبنابرا .است شده خارج مورد
 ديآیم نظر به. باشد خدا ريغ دينبا عبادات و روزه و حج اجنام اتيغا سلسله دريعنی  کندیم ینف ديبع و غريمستقيم عوامل در

 چيه يیغا علل سلسله در یعني ،یالداع یعل یالداع یعل یداع چه ،یالداع یعل یداع چه ،ميمستق یداع چه ،است نيا ادله ظهور
 .است شرک اال و باشد داشته وجود خدا ريغ دينبا جا

 با یو يدن اغراض نکهيا اي است شده خارج حمدوده نيا از باشد جهنم اي شت خدا ريغ قصد که يیجا که بود نيا دوم مطلب
 هم یعاد یعيطب نيقوان مشمول ديگر اينکه و اريط جعفر ةصال مثل است کرده ذکر اتيروا در شارع خود نکهيا یکي ،باشد ديق دو
 مرحوم عبارات یبعض در هم یاشارات. است یدرست هينظر  ،هينظر  نيا. است یعيطب فرا و غريعادی انفعاالت و فعل رتشيب و ستين

 ريتقر  شکل نيا به هينظر  البته دارد نکته نيا در یظهور  که است شده نقل شانيا از یعبارات ايگو . دارد وجود یحائر  مؤسس اهللآيت
 . شودیم استفاده مطلب نيا که دارد وجود ینينائ مرحوم از یعبارات اي شانيا از یکالم ديشا اما است نشده
 نيا و است يیغا علت از ريغ قربت قصد شيدايپ یفاعل علت نکهيا یکي .ميداشت نجايا که بود یاساس حبث و مطلب دو نيا
 ،باشد نداشته حضور خدا قصد از ريغ ،فعل يیغا علل سلسله در که است نيا اصل که بود نيا نکته نيدوم. کرد خلط دينبا را دو
 دو با یو يدن و ةياملاد اتيالغا بعض یال شوقاً  َأو الثواب یال شوقاً  َأو العقاب عن خوفاً  که یعبادات صاً يختص يا ختصصاً  اصل نيا از
 . است ، خارج شدهستين هم یظاهر  یعيطب نيقوان مشمول و است فرموده اتياو ر  در شارع خوداينکه  ديق

 در یجانب یدواع صورت به و مؤثر ريغ صورت به که  قربت قصد ريغ اتيغا حضور که کرد توجه هم گريد نکته به ديبا نجايا در
. ندارد یمانع ،شودیم اجنام فعل ،باشند نداشته اي باشند داشته وجود یول کند ادجيا یديتأک است ممکن و دارد وجود شخص ذهن
 به اگر و است یکاف قربت قصد یبرا مهني و شود اجنام عمل ،نباشند اي باشند یاهل ريغ عوامل که است نيا قربت قصد مالک
 خدا ريغ و باشد پاک عمل ديبا يیغا علل سلسله مهه در اما ،ستين عبادت به مضر ديايب شخص ذهن در یجانب و ديتأک صورت
 .ميديرس آن به گذشته مباحث طول در که بود یاهينظر  حاصل نيا. دنباش

 نتيجه نظريه خمتار
 او به نکهيا مگر خواندیمن را مناز صبح ،فرد که است نيا فرض. است تيعباد به خمل اجر قصد که است نيا هينظر  نيا جهينت 
 که یاادله ،کندیم ینف را صورت نيا ادله که ديآیم نظر به ،ميکرد ريتصو  را آن هم یالداع یعل یداع صورت به و بدهند مزد
 ديگو یم که یاادله و دهمیم او به را عمل مهه کند  مشارکت من با یکس اگر و هستم هاکيشر  نيرت  من ،کيشر  ريخ انا ديفرمایم
 اول حل راه مطالب نيا. کندیم ینف غريمستقيم چه ميمستق چه را علل سلسله در یاشائبه هر وجود ،باشد اخالص ديبا اعمال در
 .بود استدالل نيا برابر در
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 نکته ظريف نظريه
 یفاعل علت پول ميکن فرض اگر. ندارد یمانع، باشد یفاعل علت اگر قيتشو  اي آمر امر که بود نيا حبث فيظر  نکات از یکي
 یمشکل برود کنار اجر یداع اگر ،االجر یلداع به یأتيُ  رياج عمل غالباً  یول ندارد یمانع ندارد دخالت شخص زهيانگ در و است
 ما مالک لذا ،است درست صورت نيا ، درواندخب مناز را ندهند اي بدهند را او مزد که است روشن هم آن سنجه و شاخص .ندارد
 نداشته عمل اجنام در یري تأث مزد و اجر و عقد عدم و وجود که شد یطور  اگر .است نادر آن قسم کي البته که بود یقيدق ليتفص
 . ستين درست خواندیمن نباشد یاجر  و مزد اگر که یثيح به است فعل منشأ اجر که یمادام یول است درست باشد

 ،نباشد خمل ديشا یاستحباب و یالزام ريغ یهاتيفيک در مثالً  ،کرد حبث ديبا قربت قصد باب در را مطلب نيا اتيجزئ(البته 
 باشد ليدخ او قصد در اگر اما ،ستين ليدخ او قصد در گريد عمل نيح در اما کندیم متوجه را شخص یتيترب عوامل و هاقيتشو 

 حبث. باشد نداشته اشکال ظاهراً  و شود حبث خودش یجا در ديبا که دارد وجود نکات هم اين یالزام ريغ اتيفيک در .دارد اشکال
، دارد ایماندهباقی یزهايچ و ستين کامل که نديبیم ،کندیم نگاه دمآ ،شود مطرح خودش یجا در ديبا نکهيا با را قربت قصد
 . )ستين خمل نديگو یم هایليخ و نباشد خمل ديشا باشد یاستحباب تيفيک اگرمثًال 
 چنددليل  نيا .بود مزد و اجر با قربت قصد یتناف و تعارض ،عبادات در اجرت ینف یبرا ليدل نيدوم که  بود گونهاين  حبث ريس
 و ميدانستیم تام را آخر جواب و ميکرد یبررس جواب چند یط را اول پاسخ ما. بود یالداع یعل یداع پاسخ کي .داشت پاسخ

 کي چون که ديآیم در ليتفص کي آن دل از البته ،نبود متام ما ديد از اول پاسخ لذا ،ميدانستیمن متام را یالداع یعل یداعپاسخ 
 اخذ حرمت در دوم استدالل که مييگو یم نجايا تا نيبنابرا. ستين درست پاسخ نيا ميگفت یکل طور به است نادر یليخ آن فرد

  درست است. شوندیمن مجع هم با امر قصد و قربت قصد ديگو یم که اجرت

 پاسخ دوم به دليل دوم حرمت اخذ اجرت بر واجبات
 که مبحث نيمه در هم امام حضرت و دارند مکاسب بر شانقهيتعل در یزدي ديس ،عروه صاحب مرحوم را دوم ليدل به دوم پاسخ

 نقد و نقل هم امام مرحوم و است مکاسب بر یزدي ديس قهيتعل دوم جواب یاصل منبع. اندکرده نقد و نقل را نآ ،مداد آن را آدرس
 مطرح را حبث نيا ترجامع امام حضرت باً يتقر  یول دارند هم یباق و يیخو  یآقا ،است شده پرداخته هم گريد یجاها در ،اندکرده
 .اندکرده

 تقرير پاسخ دوم
 بهيقر  قصد و امر قصد در: که انيب نيا به. دارد وجود هايعل مستأجر عبادت حيتصح یبرا یگر يد راه که است نيا دوم پاسخ

 عمل تيعباد توانیم گريد قيطر  از یول ستين حمض و خالص مناز امر قصد مثالً  و دارد وجود اشکال که ميري گیم فرض ،فعل
 یاوامر  و منکم تراضٍ  عن ةجتار  تکون نأَ  الإ ديگو یم که یامر  .است بالعقود اوفوا امر قيطر  آن و کرد درست را هايعل مستأجر
 اجنام را عمل شخص که یزمان و کند درست را عمل تيعباد تواندیم اوامر نيا خود ،ديکن وفا اجاره عقد به ديگو یم که است

 . خداست امر هم آن. ردک وفا ديبا عقد به ديگو یم که کند را یامر  قصد دهدیم
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 در نکهيا یبرا است تيعباد کنندهتقويت بلکه ستين تيعباد به خمل تنها نه مزد و اجر قصد که اندگفته یبعض ليدل نيمه به
 قصد يعنی دوم امر قصد ،است اجر قصد با که یمناز  در یول خواندیم را با قصد امر مناز فقط ،باشد اجر قصد بدون که یمناز 

 را امر کي قصد خواندیم اجر بدون را منازش که یکس نکهيا یبرا است عبادت کنندهتقويت لذا کندیم هم دو قبالع اوفوا از اطاعت
 کاشف مرحوم کلمات یبعض در که است یانکته نيا .دارد هم بالعقود اوفوا قصد دري گیم اجرت مناز لمقاب در که یکس یول دارد

 .بود هيحاش ،است یمقو  بلکه ستين خمل تنها نه نديگو یم یبعض کهمطلب   نياالبته . است آمده گريد بزرگان یبعض و الغطاء
 رياج که یکس که بود نيا اشکال حداکثر .رفت انيم از مناز به امر قصد ،اجر قصد آمدن با نديفرمایم یزدي ديس مرحوم

 دهيبع علت و یالداع یعل یداع شکل به یحت مناز به امر قصد که مييگو یم ما ،ندارد را مناز امر قصد گريد خبواند مناز تا شودیم
 ،کند را امر نيا قصد اگر ،بود ملتزم قراردادها و عقود به ديبا که آن امثال و بالعقود اوفوا ليدل خاطر به رياج یول رفت انيم از هم
 اگر نکهيا بر ديتأک و است یزدي ديس شيفرما نيا .بالعقود اوفوا است فرموده شارع که نيا قصد به یعني ،شودیم عبادت وا عمل
 .کرد حيتصح عقودبال اوفوا امر قيطر  از را مناز تيعباد شودیم ،نباشد هم مناز به امر قصد

 اشکاالت پاسخ دوم
 .است شده داده پاسخ شکل دو به شيفرما نيا

 اشکال اول
 ديايب یعقد نکهيا از قبل که است تام و حيصح یزمان اجاره عقد نکهيا یبرا ،است دور کي بر یمبتن شيفرما نيا نکهيا اول 
 امر مشول پس .باشد عبادت ديبا عمل ،امر نيا از نظرقطع با پس ،است عبادت بر اجرت نجايا در ميگفت .باشد عبادت آن متعلق
 است امر خود به متقوم عمل تيعباد دييگو یم مشا که یحال در ،باشد عبادت لعم نکهيا بر است متوقف نجايا در بالعقود اوفوا
 است الزم که آنچه مهه ،متعلق در ديبا دري گیم تعلق یز يچ به اجاره که یوقت .شودیم دور نيا ، لذاکند امر قصد خواهدیم چون
 امر و شود رياج او نکهيا از قبل ديبا پس دهد اجنام را عبادت تا شودیم رياجشخص  نجايا در ،دري بگ تعلق آن به اجاره تا باشد متام
 ،ديآیم بعد رتبه در که یز يچ بر ديکرد فقمتو  را عمل تيعباد اين بود که ديگفت مشا آنچه که یحال در، باشد عبادت ،دري بگ را او
 یحال در باشد عبادت عمل که است یصورت در عمل نيا به نسبت بالعقود اوفوا مشول .است دور و نفسه یعل ءیالش تقدم نيا

 نفسه یعل ءیالش تقدم نيا ،است امدهين هنوز امر که یحال در است امر قصد با تيعباد دييگو یم .آمد بعد رتبه در تيعباد که
 .باشد عبادت بر شدن رياج و اجاره که شودیم عمل نيا شامل یوقت بالعقود اوفوا نکهيا یبرا ،شودیم دور و است

 اول دفع اشکال
 است شده گفته که آنچه .هست شانيا خود شاتيفرما در اشکال نيا و کندیم متوجه خودشان به را اشکال نيا ديس مرحوم

 در که نيمه باشد عبادت قبل رتبه در که ستين متوقف ،دهندیم جواب شانيا بعد .است نفسه یعل ءیالش تقدم و است دور
 آن در قربت قصد ،اجاره عقد هنگام در که است درست .شود آن شامل بالعقود اوفوا تا است یکاف است عبادت عمل ظرف

 یکاف باشد درست اجر قصد عمل نيح در که نيمه و شودیم درست اجر قصد ،عمل نيح در یول شودیم اجر معلول چون ستين
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 بالعقود اوفوا امر از بعد است قرار و است متأخر امر شرط به که نيمه ،باشد یفعل ستين الزم متعلق صحت واقع در یعني .است
 .است یکاف شود، عبادت ه عملنکيا در ،شود شامل را جا نيا

 را دور نيا یزدي ديس مرحوم خود ،است دور است شده هينظر  آن بر که یاشکال .شد روشن یزدي ديس مرحوم هينظر  نيبنابرا 
 در تيعباد اگر ،باشد داشته وجود تيعباد ،متقدم رتبه در ستين الزم و است یکاف عمل نيح در تيعباد نکهيا به دادند جواب
 .شودیم اجنام عبادت و تهس امر ،عمل نيح در که است عمل تيعباد اجاره صحت شرط اما شدیم دور بود متقدم رتبه

  اشکال دوم
 نيا حيتوض .است یتعبد امر به متقوم عبادت که یحال در است یتوصل امر نجايا امر که است نيا هينظر  نيا به دوم اشکال

 قربت قصد اگر که یثيح به است قربت قصد به قوامش یتعبد اوامر .شودیم ميتقس یتوصل اوامر و یتعبد اوامر به اوامر که است
 و ندارد یارزش چيه قربت قصد بدون ،است قربت قصد به تقومش کهآن   امثال و روزه و مناز مثل ،شودیمن حمقق به مأمور نباشد
 به متقوم ،تيم دفن مثل یتوصل اوامر .است یتوصل اوامر ،اوامر دوم نوع .است شده انيعص بلکه است نشده اجنام موال اطاعت
 و خبواند قربت قصد بدون اگر مناز در ولی است نکرده انيعص دهد اجنام را کار و نکند قربت قصد اگر ذال و ستين قربت قصد
 .دارد وجود اتيتوصل و اتيتعبد نيب که است یتفاوت نيا ،است کرده انيعص بگذرد وقت

 عام یمعنا به عبادت یمعنا مهان نيا .کرد مبدل عبادت به هاآن امر قصد با را اتيتوصل شودیم که است نيا ديگر مطلب
 عام یمعنا بههم  عبادت کي ،است قربت قصد و امر قصد به قوامش که يیهامهان یعني ،ميدار  خاص یمعنا به عبادت کي. است

 اتيتوصل در یمستحب و واجب یامرها .کرد قربت قصد شودیم ،دارد امر که یاعمال مهه که است نيا عام یمعنا به عبادت .ميدار 
 .دنشو می عبادت به مبدل یحيترج اوامر با هم مباحات یحت .شوندیم عبادت ، توصليات همشود اوامر نيا قصد اگر که دارد وجود

 به عبادت نيا .شود عبادت شانیزندگ مهه و بروند مست نيا به هاانسان که است مطلوب و است باز شرع در که است يیفضا نيا
 .ستين یديجد مطلب و بود روشن مقدمه نيا .خاص یمعنا به عبادت نه است یثانو  و عام یمعنا

 که است نيا دارند توجه آن به کالمشان در هم شانيا خود و کرد طرح شودیم یزدي ديس مرحوم شيفرما از دوم جواب در آنچه
 که یتيعباد که یحال در ،شودیم رياج است خاص یمعنا به عبادت که مناز در .است خاص یمعنا به عبادت در نشد رياج نجايا

 اجاره اصالً  نجايا ، لذااست یتوصل امر بالعقود اوفوا .است بالعقود اوفوا قصد با یعني است عام یمعنا به تيعباد دييفرمایم مشا
، اما است قربت قصد به متقوم ذاتشان که روزهو  مناز یعني خاص یمعنا به عبادت بر شودیم رياج شخص نکهيا یبرا ،شودیم باطل

 بلکه ،ستين یعباد ذاتاً  که کندیم را ا بالعقوداوفو  قصد چون نيست خاص یمعنا به عبادت عمل یخروج طبق فرمايش مشا
 .کرد عبادت را آن شودیم بالعرض
 .    نيالطاهر  آله و حممد یعل اهلل یصل و

      


