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 «عن م ج اللع  لي  اعدائهم ا  لي  ححمد   ل ه اطاليرن   الّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 : معنای عبادت ششمامر 

ای عبادت را در امر ن. یعنی معنداهردستقل ذکر کمدو مقدمه جداگانه و  عاملهعبادت و م درباره معنای در این مقام نیاسامحقق خر

واقع تفسیر معنای  یعنی عبادت و معامله در ،لکن این دو عنوان در امر پنجم در کفایه متعرض شدند،و معنای معامله را  چهارم

باید درباره ، پس در واقع «؟النهی عن الشئ هل یکشف عن فساده» هبود ک عنوان این .شده است است که در عنوان اخذ «شئ»

کنیم می فکیکدو را از هم تاین  . حال ما نیز تبعا للمحقق الخراسانیمعامله است اینجا سخن بگوییم که همان عبادت و« شئ»معنای 

خواهیم ببینیم اینجا عبادت به چه معنا عبادت است. می درباره معنایقدماتی که ترتیب دادیم، امر ششم ش امور ملذا بر اساس شمار

 است؟

 کالم محقق خراسانی 

نیست، بلکه یکی از  د سه معنا اینجا قطعا مقصودفرمایکنند، حدودا پنج معنا؛ لکن میمحقق خراسانی چند معنا برای عبادت ذکر می

 :تواند منظور باشداین دو معنا می

شوع یا خ مثل سجده در مقابل خداوند یا خضوع و ،دنی به امر ندارزااسا نیرد و اساجنبه عبادیت دذاتا  هیزی کچ معنای اول:

لحاظ  ثرا در عنوان بح م این معنابخواهی. اگر ق شوده امر و دستور و تعبد ندارند تا عنوان عبادت بر آنها اطالاینها نیازی ب ،رکوع

کند یا می آیا این نهی کشف از فساد آن، ه اگر چیزی ذاتا عبادت باشد و متعلق نهی قرار بگیردشود ککنیم بحث به این ترتیب می

  ؟خیر

تعلق امر به آن میعنی اگر به جای نهی، « ربیٍتی بنحو قُاُ یکاد یسقط اال اذاال عبادیاً کان امره امراً ،لو تعلق االمر به» معنای دوم:

ار رروزه عید فطر اگر مورد نهی ق ،مثل روزه عید فطر، د قربتشد مگر با قصبادی بود و از ذمه مکلف ساقط نمیامرش عشده بود، 

طبق  از عبادت ، پس منظوردشر به آن بدون قصد قربت ساقط نمیما ،موربه بودهمانند سایر روزهای ماه رمضان مأ نگرفته بود و

آیا نهی ه ی به آن تعلق گرفته است و بعد بحث کنیم کهاستحبابی یا وجوبی فعلی نیست تا فرض کنیم ن موربه به امریک مأ این معنا

این از مسئله  ،قطعا ممتنع است این باشد اگر ؟کند یا خیر؟ کشف از فساد مینیست متعلق به چنین عبادتی موجب فساد است یا

نها لکن ای نماز و یکی صصب، یکی مثال ،در واقع دو عنوان است یهن مسئله اجتماع امر و، زیرا در شدیدتر است یهو نامر اجتماع 

دو عنوان شده است بحث پیش بیاید جامع ود متحد خارجی که وجاین  خارجی با هم متحد شدند و سبب شد که در مورددر وجود 

 ،تسینجا در واقع یک شئ اا ،نیستدر حالیکه اینجا دو عنوان  ؟است نعیا ممتنهی ود و هم هم امر به آن متعلق ش آیا جایز است

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 

 9911/آبان /82 :تاریخ                                                                          نواهی موضوع کلی:     
 2442 ثانیربیع ال 2مصادف با:  : معنای عبادت      ششمامر آیا نهی از شئ مقتضی فساد است یا خیر؟    :جزئی موضوع       
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متعلق  هی به آن، اگر نتعلق گرفته است ، یعنی همین که امر به آناستحبابی یا وجوبی باشدمعنای مأموربه فعلی به امر  اگر عبادت به

پس معنای  .است نهی مر واتر از مسئله اجتماع ر شدیداسی؟ اینکه محذور و مشکلش بد یا خیرنکین کشف از فساد آن میا ،شود

  :عبادت

د با قطع نظر از امر و تعبو فی نفسه  ، مثل سجده کهبدون اینکه پای امر در میان باشد، چیزی است که ذاتا عبادت است .2

 یازکه ن است عبادتیسجده و رکوع  وع خضوع و خشوع در برابر معبود مثل، پرستش است، هر نخودش یک عبات است

 .  ر نداردبه ام

، این امر عبادی د امرش امر عبادی بودش، اگر امر به آن متعلق میمر به کان امره امرا عبادیالچیزی است که لو تعلق ا .2

  .قربهالاتیانه بقصد الیسقط اال ب

ه ی که اینجا بیان شددیگر عانیما ما تعنوان محل بحث اس رقابل قبول برای عبادت د ، معانیاین دو معنا :گویدمحقق خراسانی می

  :کندمیوارد ال دو اشک معنا سهیک از  هر رسه معنا ذکر می کند و د ن. ایشابه محذور است است مبتال

ورت ص ر تعبد به آنو، عبادت چیزی است که به آن امر شده و امر متعلق به آن نیز به منظجل تعبد بهبه أل ما امر العبادة .2

 گرفته است

  .ت استت چیزی است که صحتش متوقف بر نیداعب، علی النیهالعبادة ما یتوقف صحته  .2

شئ و امر خاص توان مصحلتش را در یک مصلحه فیها فی شئ، عبادت چیزی است که نمیالانحصار  یعلمبادة ما العال .3

ر کذ برایشمصادیق متعددی لسان ادله  رچند ممکن است د هر ،تواند مصالح مختلفی داشته باشدمیبلکه ، منحصر نمود

  .باشدشده 

دیگر وارد بیان آن اشکاالت ما تواند مقصود باشند. ند که این سه معنا نمییوگکنند و میعد ایشان در هر سه معنا اشکال میب

 شویم. نمی

؟ آیا این معنا مورد قبول است یا خیر ، حالپذیردن محل بحث میدر عنواعنا برای عبادات را ایشان که آن دو م عمده این است

 تواندی یک بیانی دارند که به نوعی میاما امام خمین ،نددیگری ذکر کرده باش تعابیرین حقیقت را با اینجا ممکن است هم بعضی

  .این سخن محقق خراسانی باشداز متفاوت 
 کالم امام خمینی

 .روشن شود کنیم تا نظر امام خمینیای بیان میابتدا مقدمه

  مقدمه 

دو قسم   باید واجب به انددو قسم تعبدی و توصلی تقسیم کردهب را به جچه که معروف است که وا: بر خالف آنفرمایدایشان می

اجبی است و، ما این را قبال در بحث تعبدی و توصلی متعرض شدیم، مشهور این است که واجب تعبدی م شودیو توصلی تقستقربی 

 .تواند به نحو  صحیح واقع شودر قصد قربت نباشد اساسا نمیگ، یعنی اقصد قربت است رمتوقف ب ،و صحتش مر آنفقت ااموکه 

. د قربت نیستمحتاج قص، یا به تعبیر دیگر برای  صحت و موافقت امر، قصد قربت معتبر نیست در آن واجب توصلی واجبی است که

عبادت  توانیمنمیرا هر واجبی که در آن قصد قربت معتبر باشد زیرا رست است، ین تعریف و تقسیم نادا :فرمایدامام خمینی می
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ک ی، عبادت یعنی پرستش، معبود هر چه باشد ، حالعبادت یعنی پرستش ،دراعقالیی درفی و لغوی و ع، عبادت یک معنای نامیمب

حساب کنیم. اما در مورد عبادت توانیم میرا د دارد وع وجودر بطنش خضوع و خشوع  و سجده و رکسری از اعمال مثل نماز که 

د به قص زادسته اعمالی است که نی آنخمس از  مثال ،ندارد ین هیئت و این عمل انطباقعنوان عبادت با ابعضی از اعمال، اطالق 

بقصد  ها اتی باذ شود اال، امر به خمس ساقط نمیقابل قبول نیستد خمس بده دون قصد قربت یا ریائاً، لذا اگر کسی بقربت دارد

 ،دت نیستاولی عب ؟ این اطاعت استشودمحسوب میبه این معنا پرستش خداست و عبادت خمس یم توانیم بگویمی القربه، ولی آیا

کسی از  اگر ،شود، این اطاعت محسوب میکند را به قصد القربه اتیانامر به خمس است بین اطاعت و عبادت اگر کسی  فرق

 است؟ )آنهم  شبه معنای پرست، اما آیا این دهد این اطاعت است ها گوش فرابه سخن آن روی کند ودستورات پدر و مادر پی

بر قصد قربت است به نظر تمام  س اطالق عبادت به  هر واجبی که صحت آن متوقفپ. (شودو لغتا از آن فهمیده می معنایی که عرفا

د هر واجبی که  وینگکنیم. آنها میتقسیم  به تقربی و توصلی است، واجب را ورچه که معروف و مشهید به جای آنا. آنگاه ما بآیدنمی

شود حساب می عبادت، کندطبق این مبنا اگر کسی واجب توصلی را به قصد قربت اتیان شود لذا میمعتبر باشد قصد قربت در آن 

اطر شود به خمیولی فاعل آن مستحق مثوبت  ،و واجب توصلی است، ولشودو ثواب بر آن مترتب میکند و استحقاق ثواب پیدا می

توان را نمی فرماید: اینامام خمینی میلکن توصلی که به قصد قربت اتیان شود عبادت و پرستش است.  هربه نظر آنان  قصد قربت.

گوییم ب اصال بهتر این است که ،قصد قربت معتبر است اطالق عبادت کنیم پذیرفت ما چه اصراری داریم که به هر واجبی که در آن

  :واجبات دو دسته هستند

 .واجبات تقربی .2

 . صلیواجبات تو .2

  دو قسم است: واجبات تقربی خودش

  تعبدی مثل نماز. .2

 مثل خمس و زکات و امثال اینها. صیر تعبدی .2

چیزی صحتش متوقف بر قصد قربت تواند . یعنی میشود به تقربیدر یک واجب توصلی قصد قربت راه پیدا کرد تبدیل می اگرحال 

واجب م یردیم که تقسعرض ک ، ما همرا انجام دهد و تبدیل شود به یک واجب تقربی ما در عین حال کسی با قصد قربت آننباشد ا

 تعبدی و توصلی است.به بهتر از تقسیم  تقربی و توصلیبه واجب 

 نتیجه 

: منظور از عبادت فرمایدشود این است که امام خمینی میقق خراسانی پیدا میام خمینی و محبین سخن ام بر این اساس تفاوتی که

، زیرا فرض تعلق نهی با قطع نظر از نهی، شود، هر چیزی که موجب تقرب به خداوند ت استن محل بحث مطلق القربیاادر عنو

کند تی متعلق شود این کشف از فساد میبه یک عباد اش بحث کنیم که اگر نهیهیم دربارهخواان میکه ما در این عنوست ا یفرض

قصد قربت  یزی که در آنهر چیزی که موجب تقرب شود و هر چ ،مطلق قربیات :گوید؟ میچیست منظور از این عبادت ؟یا خیر

 قصد قربت اتیان بایست باته باشد بلکه به نحوی باشد که مینداشن عبادت عنوایا  عبادت باشد ذاتا از اینکه عنوانش اعم باشد،

چیزی که نجا بگنجد، یکی آن یتواند در اتوانیم ذکر کنیم و این دو معنا می: ما دو معنا برای عبادت میمحقق خراسانی گفتند  .شود
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 یاًبادع کان امره امراً ،تعلق االمر به یعنی لو ،امر است است با قطع نظر از امر، یکی چیزی که عبادت بودنش با مالحظهذاتا عبادت 

  .قربیهالنحو الیکاد یسقط اال اذا اتی ب که

ه تواجبات بر دو دسه ی معروف است کنابذکر کرد مبتنی بر همان معبادت رای بمصداق  اینکه محقق خراسانی دو فرد یا دولذا 

بیان  این و یمو محذور این تقس ل. مشکهر واجبی که توصلی نباشد تعبدی است :وقت فرمودهستند واجب تعبدی و توصلی و آن 

ز حائض نمازی است که اآید که نماست. در مورد نماز حائض این شبهه و اشکال پیش میدر مورد نماز حائض محقق خراسانی 

ز عبادیت ا رو: منظیدوگمیلذا ت. متعلق شده اس عبادت است ولی نهی به آن این که وقت ایشان دیده ؛ آنمتعلق شده است آن نهی به

ای واقع بر ی دوم محقق خراسانی در.  معناعبادی بودامر  شد اینلق میعز حایض متااگر امری به این نمکه  نماز حایض این است

در  یعنیشد، : اگر امر به آن متعلق میگوید، مینماز حائض که امر ندارد «تعلق االمر به لکان امره عبادیاً لو»حل این مشکل بوده 

محقق خراسانی برای رفع . رفت امرش عبادی بودگه آن تعلق میب، اگر امر کار است رواقع یک تعلیق در کار است، پای تعلیق د

  .این مالک و معیار را برای معنای عبادت ارائه داده است این محذور و مشکل،

رد با قطع به قصد قربت داز اات یعنی آن چیزی که نیمطلق قربی بیات باشد دیگر محذوری نیست.رمطلق قمعنای عبادت به ر گاما ا

یعنی آن اعمال و  و رکوع و هم شامل این موارد هددر آنها ذاتی است در مثل سجکه عبادت  دشومواری میکه هم شامل  نظر از امر

 . معنای عبادت است این، به قصد قربت دارد زاکارهایی که نی
  کالم محقق نایینی 

 9«الیه تعفی المقام معناه االخص ای الوظیفة التی شرعت ألجله ان یتعبد بها و یتقرب بها منفالمراد  اما العبادة و» :فرمایدمی

کاالتی شابعضی از د. یا تقرب پیدا کن که به وسیله آن تعبدنیی که تشریع شده و جعل شده برای اایعنی آن وظیفه عبادت :گویدمی

ا کردند عبادت را طوری معنمثال یکی از اشکاالت این بود که کرد اینجا نیز وارد است، ایراد محقق خراسانی به بعضی از تعاریف که 

را دور زی ،محقق خرسانی  این را قبول نکرد «جل تعبد بهالعبادة ما امر به أل» گفته شد: مثال در تعریف اولآید. که دور الزم می

قی السمی است نه حقیا ینها تعاریف شرحا :چند ایشان فرمود راخذ کرده است، ه عبادت را ریف عبادت خودتع، برای اینکه در است

تعریف  رد «تعبد»اخذ کلمه  .ن محقق نایینی وارد استابی ینخره همان اشکال به اولی باالورد اینها بحث کرد، لذا خیلی نباید در م

ه به کای که تشریع شده است برای ایناز این، باالخره گفتند عبادت یعنی وظیفه ، اما با قطع نظراینجا خودش محل اشکال است

ام خمینی دارد، ام جزیی هر چند تفاوتند تفگ یامام خمین نچه که، این تعبیر نزدیک است به آیدا شودپند واه خدب برتق واسطه آن

 نیز فرمودند مطلق القربیات منظور از عبادت یعنی مطلق القربیات.

قرب به ت. یعنی نهی از چیزی که به وسیله آن است این رو، منظفساد است یا نهیم آیا نهی از عبادت  مقتضی کناگر ما بحث میپس 

، همه قربیات چنانچه دشوناتا عبادت محسوب نمیذ یا شوندذاتا عبادت محسوب می اعمالی که ، اعم ا ز آنشودیم خداوند پیدا

که در امر ششم  ستلبی ااین محصل مط .دهیممی یحتوض حال فساد را بعداً ؟کند یا خیریف از فساد مکش متعلق نهی قرار بگیرند آیا

  .الزم بود که باید گفته شود

 خیر دنیا و آخرت با سه خصلت

                                                 
 .454، ص 2فوائد االصول، ج 2
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 فرماید: )ص( میی اسالم رسول گرام

 9«عِنْدَ الشَِّدََّةِ وَ الرََّخَاءِاءِ وَ الدَُّعَاءُ ثَلَاثٌ مَنْ كُنََّ فِیهِ جَمَعَ اللََّهُ لَهُ خَیْرَ الدَُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ الرَِّضَا بِالْقَضَاءِ وَ الصََّبْرُ عِنْدَ الْبَلَ»

و آخرت است و یک طرف خیر دنیا  ، دنکر دنیا و آخرت را برای او فراهم میخداوند خی هر کسی که این سه خصلت در او باشد

 ،شودم میهاهای آخرت  برای او فرو خوبی های دنیار این سه خصلت در کسی باشد خوبیگیک طرف وجود سه خصلت. یعنی ا

رفتاری طالب گ ، هیچ کس طالب شر نیست،سدنیز خیر به ما برر دنیا خیر و در آخرت تیم که دسه این لما همه دنبا ین؛چه بهتر از ا

تا جایی که  «خیریا من ارجوه لکل »م خوانیدعای ماه رجب این دعا را می در ،خواهیم، در دعاها از خداوند همین را مینیست

 و دنیا ل جمع خیردنبا گر ما به. ان دفع کنم ازرا آخرت را به من بده و همه  شرور دنیا و آخرت  یرگویید: خیر دنیا و همه خمی

 م این سه کار را باید انجام دهیم:آخرت هستی

اما  .الرضا بالقضاء، خشنود بودن از قضای الهی، راندیمحکم  ونداخد . از آنچههیز قضای الشنود بودن ایعنی خ الرضا بالقضاء:.9

گوید نکند و بد و تالش ااین نیست که انسان دست روی دست بگذرآید خشنود باشیم معنایشبرای ما پیش می ای کهاینکه هر حادثه

ود خشن ت به آنبتالش و همت را به کار ببندد و در مسیر راه آنچه که پیش آمد، نسم . باید ههر چه خدا داد و هرچه خدا فراهم کرد

لش مکدر بان به شکوه بگشاید و در دزو ود نیست متالم و متاثر شبر خالف میلش که چیزی  این طور نباشد که ، الرضا بالقضا؛باشد

  ت آنچه که پیش آمده.شود نسب

تواند و می تواند فردی باشدامتحان الهی است، می و یک معنای عامی دارد بال. نگام نزول بال صبر داشته باشده الصبر عند البالء:.8

رابر بالء در بنیز جتمع د و اگر جامعه و موششامل حالشان می دنیا و آخرت خیر ندنصبر ک ر برابر بالدر افراد اگ ،اجتماعی باشد

 چیبال چیزی است که انسان ه ،این دنیا است یگبال الزمه زند، شودمیهم برای آنها فرا دنیا و آخرت خیر حتما داشته باشندصبر 

 . انواع و اقسام ابتالءداری است که با بال پیچده شده است 2«دار بالبالء محفوفه» فرماید:امیرالمؤمنین می ،شودوقت از آن جدا نمی

ولی انسان ضمن  .شوند، گاهی امت گرفتار بال میشوندخاص دچار بال میگاهی اش ،کندو نزولش فرق می زمان فرودبال داریم.  و

ست که همه نی نروی دست گذاشتبه معنای دست این  کنمهم تأکید می باز نماید. تدبیررا  التمشککند باید اینکه بال را دفع می

 من باید صبر کنم. م بگوی ها فرود بیاید ومصیبت

صورت گرفته درمورد آنها های زیادی و تحریفدی شده یاهای زستفادههم پیوسته هستند و از آنها سوء اشدت به  سه مفهوم به این)

  (و صبر و دعا مسئله رضا. تاس

 .بیر نیستدتنافی  هیچ کدام. البته اینها دندعا ک ،در سختی ها و شدائد در کنار صبرانسان یعنی اینکه  و الدعا عند الشدة و الرخا:.9

چون به هر حال در دوره خلفای بنی امیه  است مورد این مفاهیم رخ دادهها در الت و تحریفیکی از مشکالبته قابل توجه است که 

د و رکبر ، باید صخواست خداستو سرنوشت است و  گفتند: این قضای الهیمی (تسلیم شرایط شوندمخصوصا برای اینکه مردم )

د وین مقصا ،کرده بود و یک حالت تسلیم و انزوا و گریز را برای جامعه فراهمدست هم داده بود  این سه مفهوم دست به ،دعا کرد

ه بر کوشش برای صلبو الش و همت ره اندیشی و تاکه در کنار تدبیر، چ هستند. در منطق اسالمی رضا، صبر و دعا عناصری نیست
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عنصر تعقل و  اجتماع این سه عنصر معنوی با. ده شوداباید استفاء برای کم کردن شدت و رخ ،هادن آسیبمشکالت و برای کم کر

، دناهل رضا نباش ،دنو فردی اهل صبر نباش ایجامعهید فرض کن رگرا در پی دارد. ا قطعا خیر دنیا و آخرتتدبیر و چاره اندیشی، 

کسی که سه خصلت در او باشد جمع فرماید:حضرت می .ب او نخواهد شدخیر دنیا و آخرت نصی که وم استل، معدنشاهل دعا نبا

زین ها جایگهیچ کدام از این همانطور که گفته شد البته کند،له خیر الدنیا و االخره، خدا خیر دنیا و آخرت را برای او جمع می اهلل

 ست.در متن زندگی و عرصه اجتماع نی ظایف دیگرامور دیگر و و

  «والحمد هلل رب العالمین»

 

 


