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« 
 «معینج لعن علی اعدائهم اال اهلل علی محمد و آهل الطارهین و  یالحمد هلل رب العالمین و صل 

 خالصه جلسه گذشته

بحث ما درباره تعبدی و توصلی بود. دیروز یک اشکالی را پیرامون عنوان این بحث مطرح کردیم و گفتیم: اگر عنوان بحث را 

اینکه مشکلی پیش نیاید بر  تغییر دهیم بهتر است و وجه آن هم معلوم شد. اما ما برای از تعبدی و توصلی به تقربی و توصلی

می کنیم و اال  اختیارق اصطالح آنها پیش می رویم و همان عنوان تعبدی و توصلی را ی مشهور عمل می کنیم و طباشطبق مم

باید ببینیم که تعبدی و توصلی در اصطالح به چه معنا بهتر این است که عنوان تغییر کند. به هر حال قبل از هر چیز از اساس 

  است.

 تعریف تعبدی و توصلی

 ست. چند تعریف برای تعبدی و توصلی ذکر شده ا

 قدما:تعریف  -1

التوصلی ما علم الغرض من االمر به؛ هرچه که غرض از امر  :این که و آنمحقق عراقی به قدماء اصحاب نسبت داده  تعریفی را

به آن معلوم باشد توصلی است مثال اگر شارع دفن میت را واجب کرده برای این است که این میت در اثر ماندن فاسد نشود که 

 .دیگران اءذاست و هم موجب ایهم موجب هتک خود میت مسلمان در این صورت 

که ما ندانیم چرا خداوند تبارک و تعالی ما را امر  واجبیهر یعنی در مقابل تعبدی آن است که غرض از امر به آن معلوم نیست 

را برای ما واجب کرده و . مثال نماز یک واجب تعبدی است چون ما نمی دانیم که چرا خداوند نماز استبه آن کرده تعبدی 

  1همچنین روزه و حج زیرا غرض از امر به آنها معلوم نیست. این تعریف را محقق عراقی بیان کرده و به قدماء نسبت داده است.

 بررسی تعریف قدماء

 وعبادیات  به ابن جهت که آنانمحل بحث است چون این صرف نظر اینکه آیا این تقسیم در کالم قدماء مطرح بوده یا خیر 

در این تعریف هم ن نحو در کلمات قدماء مطرح نبوده، غیر عبادیات را معنا کرده اند اما تقسیم واجب به تعبدی و توصلی به ای

در بعضی از قابل نقض است زیرا غرض از امر آن این که لیات یک اشکال اساسی دارد و مورد تعبدیات و هم در مورد توص

اگر در لباسی به اندازه سر سوزنی بول وجود و لی است تطهیر لباس برای نماز یک واجب توصمثال  لیات معلوم نیستتوص

برای ما غرض از امر به تطهیر به لباس در حالی که به اندازه یک سر سوزن است  در حالی کهداشته باشد باید تطهیر شود 
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در بول کثیر  لباسی کهخود را کنترل کند، نماز  ولمشخص نیست. چون در مقابل می بینیم کسی که بیماری دارد و نمی تواند ب

  .اشکالی ندارد پس برای ما غرض روشن نیستبرای او باشد آن 

ا خود بعضی از اغراض رمشخص نباشد مثال در مورد نماز  امر برای ماغرض از همیشه اینطور نیست که هم در تعبدیات 

الصالۀ معراج »یا  «الصالۀ قربان کل تقی»یا  «الفحشاء و المنکر صالۀ تنهی عنالان »خداوند تبارک و تعالی بیان کرده 

می شود.  آندارای این آثار است امر به قهرا چیزی که  وکه آثار و فوائدی بر نماز مترتب است  این نشان می دهد؛ «المومن

 انیم آنرا بپذیریم.پس این تعریف هم نسبت به واجب تعبدی و هم نسبت به واجب توصلی قابل نقض است و ما نمی تو

 تعریف شیخ انصاری -2

از آنچه که اتیان به آن و سقوط است تعریف دیگری را مرحوم شیخ انصاری ذکر کرده است. ایشان می فرماید: توصلی عبارت 

امر  سقوطامر به آن نیازمند قصد قربت نیست یعنی واجبی که برای اتیان به آن احتیاج به قصد قربت نداشته باشیم یا واجبی که 

توصلی است. ایشان دو ویژگی برای توصلی ذکر کرده؛ ما ال یعتبر فی االتیان به و سقوط  نباشدمحتاج به قصد قربت  به آن

نیازمند قصد قربت است به آن یعنی نه برای امتثال و اتیان نیازمند قصد قربت است و نه سقوط امر   2تقرب الی اهلل.القصد  امره

وقتی  .در واقع امر متوجه به او ساقط می شودالبته این دو ویژگی تفسیر یکدیگر هستند چون کسی که به ماموربه اتیان کند 

 . نباشدبه نماز کنید، امتثال آن باعث می شود که امر ساقط شود و دیگر متوجه شما  اتیان

است که در اتیان به  تعبدی واجبی؛ «تقرب الی اهللالقصد  هی االتیان به و سقوط امرما یعتبر ف»از است تعبدی عبارت  ،در مقابل

که  روشن استتقرب به خداوند تبارک و تعالی هستیم. این تعریفی است که شیخ فرموده و قصد آن نیازمند به آن و سقوط امر 

قصد قربت آورده شود مورد قبول نیست و امر  آن ساقط می شود ولی اگر بدونبه وقتی نماز به قصد قربت اتیان شود، امر 

این تعریف، تعریفی است که می توانیم بگوئیم اجماال خالی از اشکال است اما ممکن  صالۀ کماکان به قوت خود باقی است.

 است جامع نباشد.

 تعریف آقای آخوند -3

فرماید: واجب تعبدی واجبی است که ما می . ایشان می تعبدی ذکر کرده اندتعریف دیگری را مرحوم آقای آخوند از توصلی و 

مجهول باشد و در مقابل نیز واجب  قق نمی شود هرچند آن غرض برای مادانیم غرض از آن واجب بدون قصد قربت مح

 ن بدون قصد قربت هم حاصل می شود، چه غرض معلوم باشد چه مجهول.توصلی واجبی است که ما می دانیم غرض از آ

ریف اول این است که آنجا سخن از معلوم بودن یا مجهول بودن غرض بود یعنی طبق آن تعریف اگر فرق این تعریف با تع

 غرض واجب معلوم بود واجب توصلی است و اگر غرض واجب معلوم نبود واجب تعبدی است.

ک برای قصد قربت مالوجود طبق نظر مرحوم آخوند علم به حصول غرض هرچند آن غرض برای ما معلوم نباشد، در صورت 

واجب تعبدی است. ایشان می فرماید: ما نماز می خوانیم ولی می دانیم اگر نماز را به قصد قربت بخوانیم آن غرضی که 

صالۀ لممکن است بعضی از جهات این غرض برای ما معلوم باشد مثل ا هرچندخداوند از امر به نماز داشته حاصل می شود 
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در بعضی از واجبات تعبدی .حتی ممکن است جهات این غرض برای ما معلوم نباشد بعضی از یا ممکن استمعراج المومن؛ و 

تمام جهات آن برای ما معلوم باشد و در بعضی از واجبات تعبدی هیچ جهتی برای ما معلوم نباشد پس معلوم بودن یا مجهول 

قربت، شاخصه واجب تعبدی است بودن غرض برای ما مدخلیت ندارد بلکه علم به تحقق غرض از امر در صورت وجود قصد 

جبی است که ما می دانیم غرض از امر به آن واجب بدون قصد قربت هم حاصل می شود اواجب توصلی وبر این اساس 

لذا اگر کسی یک واجب توصلی را به قصد قربت هم  .ممکن است آن غرض معلوم باشد یا ممکن است معلوم نباشد هرچند

 یف بر آن صدق می کند.بیاورد مانعی ندارد و این تعر

ثواب می برد ولی اینچنین نیست  که در این صورتتوصلی را به قصد قربت اتیان کند ممکن است کسی یک واجب  کنیددقت 

کسی واجب توصلی را به قصد قربت بیاورد، این اگر زیرا که یک واجب توصلی با قصد قربت تبدیل به واجب تعبدی شود 

را تبدیل به واجب تعبدی نمی کند البته قصد قربت موجب می شود که  آنهیچ تغییری در ماهیت این واجب ایجاد نمی کند و 

 او برای این کار یک ثواب و پاداشی دریافت کند.

 به مرحوم آخوند محقق اصفهانی اشکال

 اشکال کرده که باید ببینیم این اشکاالت وارد است یا خیر؟ محقق اصفهانی به آخوند دو

 اشکال اول

بین این دو  در حالی کهاین است که ایشان بین غرض واجب و غرض وجوب خلط کرده  اشکال اول محقق اصفهانی به آخوند

ایشان فرموده واجب تعبدی آن است که غرض از آن حاصل نمی شود اال به قصد قربت یعنی مصلحتی  غرض فرق وجود دارد.

خلط کرده  این غرض و غرض از وجوبآخوند بین  مرحومحاصل می گردد. قصد قربت  بافقط  می شودکه بر واجب مترتب 

در واجب توصلی و تعبدی یکسان است و آن وجوب  ازغرض چون توصلی و تعبدی از اقسام واجبند نه از اقسام وجوب! 

بعث و تحریک و ایجاد  جعل داعی نسبت به متعلق امر است. مثال اگر امر می کند نماز بخوان غرض شارع از امر به صالۀ

به شستن لباس برای نماز امر می کند غرض این است که مخاطب را  هماگر  وای اتیان به صالۀ است انگیزه در مخاطب بر

و بعث کند برای اینکه لباس خود را تطهیر کند. پس غرض از وجوب چه در واجب توصلی و چه در واجب تعبدی تحریک 

  یک چیز است و در این جهت فرقی ندارند.

 :سوال

یک  ماگفته می شود ما دو چیز داریم یکی واجب و دیگری وجوب است. منظور از وجوب یعنی حکم وقتی صل استاد: 

واجب هم نماز است به عبارت دیگر و  ت نمازحکم است یعنی لزوم و حتمی همانب وجو .واجب داریم و یک وجوب داریم

غرض آمر و شارع است و منظور از غرض همان غرض از وجوب  فرق بین وجوب و واجب فرق بین امر و ماموربه است.

 مصلحتی که به مکلف بر می گردد.واجب هم یعنی 

 کرده است.بین غرض از وجوب و بین غرض از واجب خلط ایشان آخوند این است  به هر حال اشکال محقق اصفهانی به
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 اشکال دوم

این  وارد شده در حالی که ایشانماده  از راه اطالقلی مرحوم آخوند در مسئله شک در تعبدی و توصاشکال دوم این است که 

یا ثوبک؛ و ما  ککه اغتسل بدنهیئت افعل امر کرد یعنی اگر شارع با  و به دنبال آن آورده است.بحث صیغه امر  دربحث را 

دال بر  وارد می شود تا معلوم شود آیاامر  ایشان از راه اطالق مادهربت دارد یا خیر!، این امر نیاز به قصد قشک داشتیم که آیا 

 قرار داده است.از توابع بحث صیغه امر را این بحث  در حالی که ایشانتعبدیت است یا توصلیت؛ 

 

 

 «مد هلل رب العالمینالح»                            


