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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »

 خالصه جلسه گذشته

بعضی معتقدند اخذ قصد قربت نه تنها در  بیان شد خیر؟تعلق امر دیگر ممکن است یا در م اخذ قصد قربت بحث در این بود که

امر در متعلق  قصداخذ  نه تنها  محقق خراسانی معتقدند .محال است هم دیگرتعلق امر در ممان امر محال است بلکه متعلق خود ه

قصد قربت در متعلق امر  عدم اخذ بر نیز محال است و دو دلیلمتعلق امر دیگر  دراخذ قصد امر بلکه خود همان امر ممتنع است 

 اقامه کردند. دیگر

وامری که به شرع مراجعه می کنیم تمام ا وقتی بهو دو امر نداریم  ایشان این بود که در شریعت برای یک فعل عبادی دلیل اول

با امر دیگری  و سپس امر، به فعل عبادت تعلق گرفته باشدریم یک بار ما جایی نداو یک امر بیشتر نیست  عبادات تعلق گرفته،

 .عبادت الزم بدانند همان قصد قربت را در

. هریک که باشد امر دوم عبدی است یا توصلی یا مشکوکمر دوم نداریم. زیرا امر اول یا تایشان این بود که ما نیازی به ا دلیل دوم

حال باید بررسی کنیم که این  .امر دیگری در عبادات از طرف شارع اخذ بشود معنی ندارد قصد قربت به وسیله لغو است و

 فرمایش

 ؟است یا خیر صحیح دیگر  نمرحوم آخوند و بعضی از بزرگا

 بررسی کالم محقق خراسانی

ققرار  محقق عراقی ومحقق اصفهانی و محققق نقایینی   اعالم و شاگردان محقق خراسانی همچون استدالل مورد اشکال این بیان و 

و تمام شقوق را مورد بررسقی   شقوق کالم محقق خراسانی اشکال وارد کرده اند و برخی رخی از علماء به بعضی ازبته است. گرف

 و مقا  مورد اشکال قرار گرفتهنیز توسط شاگردان ایشان ند ه اداد پاسخ هایی که به محقق خراسانیاده اند. هم چنین قرار داشکال 

 .در حد معقول و الزم متعرض این مباحث می شویم
 اول اشکال اول به دلیل

 خطابات شقرعیه به  وقتیفرموده  محقق خراسانی ه است نه در وقوع و عدم وقوع کهاستحالامکان و ثبوت یعنی بحث ما در مقام 

کقرده و   نیان هم اصل عبادت را بآ برای هر عبادت یک امر وارد شده کهبلکه  د نداردوجو ر در هر عبادتدو امکنیم می رجوع 

 .و قصد قربت را بیان کرده باشدکه به این امر ضمیمه نمی بینیم  امر دیگری
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ق امقر  متعلق  ادعا این است که اخذ قصد قربت به معنای قصد امر در رازی .فاصله گرفتن از محل بحث استاقع این بیان در وپس 

بقه عبقارت    امر ندارد ما وقتی به شرع مراجعه می کنیم شارع دو . اما محقق خراسانی می فرماینددیگر امکان ندارد و محال است

واضح است که مساله واقع شدن یقا نشقدن در شقریعت  یقر از      ؟!زی واقع نشده استیچدر شرع چنین ایشان می فرمایند دیگر 

اشقاره بقه    فرمایش محقق خراسانی ام اثبات،قمربوط به م بوت است و دیگرییکی مربوط به مقام ثکه امکان و عدم امکان است 

 .باشدمی محل اشکال  لذا دلیل محقق خراسانی بوتمقام اثبات دارد نه ث
 ان قلت  

در شقریعت  د از عدم وقوع نع می خواهاقمی کنیم در وشریعت چنین مساله ای را مشاهده نما در  می فرمایند:محقق خراسانی که 

 .نتیجه بگیرد عدم امکان وقوع آن را
 قلت

و شقته  که چرا امکان نداحال سوال این است  .امکان نداشته واقع نشدهچون  . زیرا ایشان فرمودنداست ین یک ادعای بدون دلیلا

، زیرا ایشقان  نیست بیشتر از ادعا چیزی وط به مقام ثبوت باشد،ل مربالمآب پس حتی اگر بیان محقق خراسانی .اول کالم است این

متعلق امر دیگری اخذ  ری توان آن را دنمهمچنین ر خودش اخذ کرد متعلق ام رانطوری که نمی توان قصد امر را دهم می فرمایند

 .متضمن هیچ دلیلی نیست کرد ولی این بیان
 اشکال دوم به دلیل اول

در حالیکه اگقر   نداریم عبادت یک امر بیشترهر کنیم مالحظه می کنیم که برای به شریعت مراجعه وقتی  محقق خراسانی فرمودند:

الزم یعنی  .الب یک امر باشددر ققصد قربت حتما الزم نیست  به لسان دیگری سخن گفته و ،شارع در مورد قصد قربت دقت کنیم

ه ک امقری بق  بیان قصد قربت در قالب یق  و لزوماً به دنبالش بگوید صل مع قصد القربةالصلوة  وانیست وقتی شارع می گوید  اقیم

و امثال اینها بعد به طقور کلقی    حجِّ ،مص، صلّمانند دت کرده شارع از یک طرف امر به افعالی به عنوان عبا دنبال امر اول نیست. 

 عبادات نباید با ریا همراه باشد بلکه عبادات باید خالصاً اینکه مثالًمانند مکلفین را از بعضی از امور در رابطه با عبادات نهی کرده 

پس . دفقط باید به خاطر خدا این عمل را انجام بدهکند می  اشد کسی که امر عملعبادات فقط برای خدا ب یا اینکه لوجه اهلل باشد

ه بقه  در شرع این مساله واقع شده منتهی نق  اتفاقاً ی مالحظه می شود به این نتیجه می رسیم کهمجموعه اوامر و نواهی شرعوقتی 

قربت و  ادات قصدعبعه خطابات شرعی به دست می آوریم که در رابطه با موبلکه از مج اند، ردهادعا ک طوری که محقق خراسانی

وارد شقده   یش محقق خراسانی با مالحظه خطابات شرعی می بینیم برای یک عبادت، دو بیقان . لذا بر خالف فرمامعتبر استامر 

 است.
 ان قلت  

 هکه با قصد قربت در عبادات منافات دارد مانند اینک داریم مبنی بر انجام ندادن افعالی دییادر شرع ما روایات زکه درست است 

قصقد قربقت را    وانیم اعتبقار ا راض نفسانی نباشد و با توجه به این دستورات می تق  برایعبادت را انجام ندهید یا عبادت  ریائاَ

بت به معنقای قصقد   قصد قر ،بحث مساله این است که قصد قربت معانی متعدد دارد و بیان شد که محل نزاع در ولی .کنیم استفاده

به دست نمی آید که منظور  ود،شن روایات و خطاباتی که در شرع، اعتبار قصد قربت استفاده می آ از درحالی کهامتثال امر است 

 وگفته نماز بخوانید و روزه بگیرد  شارع انجام نشود. ریائاًفقط . زیرا ادله دال بر این است که عبادات از قصد قربت قصد امر است

یقن قصقد قربقت کقه از ایقن      اما ا .عبادات باید با قصد قربت باشداین می شود که نتیجه  نباشد و بعد از آن گفته ریا در عبادات 
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فاده مقی  معانی دیگر قصد قربقت اسقت   که آن ای که در همه عبادات قصد امر شود،این است  آیا ؟خطابات به دست می آید چیست

لزوم قصد قربقت   ر شرع وارد شدهآنچه که د صحیح نیست چون در شرع چنین چیزی واقع شده یداینکه شما می گویپس  د؟شو

 . فهمیده نمی شود قصد امر که محل بحث استدر عبادات است اما 
 قلت

است به این  رشید یکی از معانی قصد قربت قصد اماب عبادت را به خاطر خدا انجام دهید و قصد قربت داشته :روایت می گوید گرا

و این همان معنقی قصقد امقر     دهچون خدا دستور داوال کند چرا نماز می خوانی او جواب می دهد ساز مکلف معنی که اگر کسی 

 به نظر می رسد که این اشکال بر محقق خراسانی وارد است. . پسخطابات به دست می آید است که از

که به ایشان وارد شد  یر قابقل   با دو اشکالیاول مرحوم آخوند مبنی بر عدم امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر آخر  پس دلیل

  .قبول میباشد
 اشکال به دلیل دوم محقق خراسانی

امر اول به ذات فعل بخورد و امر دوم به قصد قربقت درحالیکقه امقر اول     ند ووارد بشودر یک عبادت با هم ممکن نیست دو امر 

و التوصلیه باشقد در هقر    و چه مشکوک التعبدیهچه توصلی باشد زیرا امر اول چه تعبدی باشد و امر دوم توصلی  تعبدی است و

 قبل گذشت. دوم لغو است با بیانی که در جلسهدوم نداریم و امر  صورت ما نیازی به امر
 اشکال محقق اصفهانی

 مبنقای محققق  الزم نمی آید بلکه مطابق لغویت  نه تنهادر اینصورت را تعبدی می دانیم و  ق اصفهانی می فرمایند: ما امر اولحقم

م هق  مکلف ممکن است امر را امتثال بکنقد ولقی بقاز    زیرا طبق مبنای ایشان در مساله امتثال، .ما امر دوم را الزم داریم خراسانی

 ، در هقر صقورت  امتثقال امقر  شود. برخالف مشهور که معتقدنقد  موجب سقوط  رض مولی ن امتثال امر و باقی بماندمولی  رض 

 برایش آب  بیاورد و عبد برای رفع تشنگی عبدکه  ال اگر مولی دستور می دهدمث . رض مولی استامر و حصول موجب سقوط 

علت تامه  سقوط امر است و موجب حصول  قرض مقولی    این عمل امتثال محسوب می شود و :مشهور می گویندآب گرم آورد 

کن محققق خراسقانی مخقالف    لقی  .امر ساقط شده است  رض مولی دیگر حاصل شده و هر جایی که  امتثال صدق کند. می باشد

امتثال تبدیل می شود به یقک  در برخی موارد همه جا امتثال موجب سقوط امر نیست بلکه  :ایشان می فرمایند مشهور می باشند.

ولی با این امتثال  کردهامتثال  ه آب گرم برای مولی آوردهعبدی ک ه بیان شد محقق خراسانی معتقدنددر همین مثال ک .امتثال دیگر

 .این امتثال را تبدیل کند به یقک امتثقال دیگقر    است لذا جائز است باشد حاصل نشدهمی  رض حقیقی مولی که رفع تشنگی آن 

. البتقه  د به جواز امتثال بقه یقک امتثقال دیگقر    نتعبیر می کنایشان از این مساله  .بیاوردای مولی یعنی دوباره برود و آب خنک بر

فرق دارد.  برای مولی کاری انجام دهد ،دوباره برود بدون امرولی مبخاطر عالقه به  با انقیاد که خود عبد سانیفرمایش محقق خرا

به هر  وورد ایب بآ عنی عبد با امر مولیبیاورد ولو آب گرم  ولی امتثال یآب یعنی عبد بدون امر برای مولی  به عبارت دیگر انقیاد

د دارد وخود عبد بداند که هنوز یک مصلحت ملزمه ای در فعل وج ،که بعد از امتثال مواردی رمحقق خراسانی معتقد است د حال

 زیرا هنوز مصلحت ملزمقه  .شود بلکه تبدیل امتثال به امتثال دیگر واجب است تبدیل متثال دیگرا تواند به اینجا نه تنها امتثال می

 .تامتثال دیگر مستحب اس گاهی تبدیل امتثال به .البته باقی است ای
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که تبدیل امتثال به امتثال  اساس مبنای محقق خراسانی ران به محقق خراسانی این است که بمحقق اصفهانی و اشکال ایش بیانپس 

ند داعی بشود برای  اینکه . زیرا امر دوم میتواامر دوم لغو نیست ،دجب و در بعضی مواضع مستحب می داننرا در بعضی مواضع وا

از مقواردی   رض نهایی مولی حاصل شود و محل بحقث ا  قربت به نحو کاملتر انجام دهد تبار دیگر آن  فعل را با قصد  عبد یک

 .3امتثال به امتثال دیگر مستحب می باشد است که تبدیل
  بررسی کالم محقق اصفهانی

امتثقال   فرض این است که امقر صقادر شقده و   تبدیل امتثال به امتثال نیست بلکه ما نحن فیه از قبیل  اشکال وارد نیست زیرا این

 .امتثال دیگر شود بهشد و بخواهد تبدیل با امتثال صورت نگرفته نه اینکهگرفته صورت 

 «والحمدهلل رب العالمین»
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