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 «تعدد االهتثال أو تبديله»
 ؟َل ٔمىه تثذٔل االمتخال مه فشد تفشد آخش أيالي •
إرا له  تىهه وةهثّ المتؼإهك إلهى      إمىاوهٍ   رَة طاحة الىفأّ إلى •

الغشع مه األمش وةثّ الؼإّ إلهى المؼإهًل تهل وةهثّ الممتلهٓ إلهى       
الممتلى، وما فٓ مخال األمش تإتٕان الماء لشفغ ػطشٍ فأحلهشٌ الؼثهذ   
ح  لثل ان ٔششب المًلى تذلٍ تفشد آخش مةاي أي أفلل، فُىها ٔمىهه   
تثذٔل االمتخال لثل حظًل الغشع ألن األمش تاق تثماء الغشع الّهزْ  

 .«1»  دػا إلٍٕ
•______________________________ 

 122 -121، ص 1وفأّ األطًل، د  -(1)

     127       2 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول  
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 «تعدد االهتثال أو تبديله»
، ي الةهٕذ  «2»( لهذٌ )لذ وًلش فٍٕ مه لثهل المقمهك األطهفُاوٓ    ي •

تأن الغشع مه األمش دائما ٔتقمك تهىف  اتتٕهان   : األستار ي غٕشَما
تمتؼإمٍ ي اما ما ٔتشاءى فٓ مخال الماء مه تمهاء ػطهش المهًلى فُهً     
لٕ  غشع األمش تل ًَ خإط تٕه الغشع األدوى الّزْ ٔتشتة ػإهى  
فؼل المأمًس تٍ ي الغشع األلظى ي ًَ االستًاء الّزْ َهً مهه فؼهل    

 .الماء ي متًلف ػإٍٕ
 144، ص 1وُأّ الذسأّ، د  -(2)•

 

     127       2 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول 
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 «تعدد االهتثال أو تبديله»
ي ستط الممام تمةألّ ( لذٌ)الظقٕح ان وال مه والم طاحة الىفأّ ي •

 :فإىا فٓ الممام تؼإٕمان. الغشع مه األمش ي والم المىالشٕه غٕش تام

   128       2 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول 
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 «تعدد االهتثال أو تبديله»
حٕهج ستهط مةهألّ    ( لهذٌ )ػإى والم طاحة الىفأّ  -األيلالتؼإٕك •

إمىان تثذٔل االمتخال تغشع اٖمش مغ أوهه ػشفهف فٕمها سهثك أن     
سمًط األمش غٕش مشتثط تقظًل غشع المًلى، تل ٔهشتثط تإمىاوٕهّ   
التقشٔه ي ػذمٍ ي ًَ ٔىًن تاالمتخال ي ػذمٍ ي لهٕ  تاتؼها لثمهاء    

 . الغشع ي ػذمٍ أطال
ٔةتقٕل رله، ألن األمش لً تمٓ تشخظٍ ي متؼإمها تالزهامغ تهٕه    تل •

الفشد الًالغ ي تٕه سائش االفشاد وان طإثا لإقاطل، ي لهً تمهٓ متؼإمها    
 .تغٕش الفشد الًالغ استقال ان ٔىًن شخض رله األمش األيل

     128       2 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول 
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 «تعدد االهتثال أو تبديله»
ػإى والم المةتشىل الّزْ لثل أطل مىُزّ تقج طاحة  -الخاوٓالتؼإٕك •

الىفأّ مه ستط المةألّ تالغشع مه األمش ي لىىٍ ادػى ان الغشع األدوى 
فان َزا غٕهش تهام ألن   . ًَ الثاػج ػإى األمش ي ًَ حاطل دائما تاالمتخال

الغشع األدوى لذ ٔىًن غشضا ممذمٕا غٕشٔا أي غشضا وفةٕا ضمىٕا، ي مهه  
الًاضح ان األغشاع الممذمّٕ أي اللمىّٕ ال تتقمك اال تؼهذ الًطهًل إلهى    
تمام الىتٕزّ ي تقمك تمام االرضاء ي الششائط، ألن الغشع ي القة الغٕشْ 

اللهمىٓ ال ٔقظهل اال     ال ٔىًن اال فٓ الممذمّ المًطإّ ومها ان الغهشع  
ضمه حظًل تمام الغشع، ي الّزْ لذ ٔىًن الزضء اٖخش مىٍ خاسرا ػه 
اختٕاس المىإف ي لذستٍ ي اوما وإف الؼثذ تتقمٕك ما ًَ تقف لذستٍ ي مه 

 . لثإٍ تشراء تقمك الزضء اٖخش ي ال مقزيس فٓ رله وما ال ٔخفى
     8127      2 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول  
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 «تعدد االهتثال أو تبديله»
اوٍ ال تذ ي ان وشٕش إلى ان َىهان فشضهّٕ خاسرٕهّ ػهه مةهألّ      ح  •

تثذٔل االمتخال تاالمتخال لذ تشتثٍ مؼُا، ي َٓ مها لهً وهان لإًارهة     
ششط متأخش فتشن الششط ي أتى تفشد آخش مغ الششط المتأخش وما إرا 
امشٌ تإحلاس الماء ي حفظٍ إلى ان ٔأتٍٕ فزاء تٍ أيال ح  سىثٍ ي له   

 .ٔقفظٍ ح  راء تماء آخش فان َزا مه َذم االمتخال ال تثذٔإٍ

     129    2 ج( الهاشوي)بحوث في علن األصول 
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 اهرتعبديت و توصلیت در 

 تعبديت و توصلیت در اهر•

آٔا اطالً تًرٍ تىإٕف تٍ چٕضْ تٍ لٕذ لظذ لشتف ممىه اسف ٔا وهٍ  •
وٍ اگش ممىه وثاشذ، اطالً امىان امش تؼثذْ يرًد وخًاَذ داشهف ي  

 .تأذ َمّ ايامش تًطإٓ تاشذ
الثتٍ شه وذاسٔ  وٍ دس ششٔؼف تىالٕفٓ يرًد داسوذ وٍ تذين لظهذ   •

ٓ شًوذ ػثادات تالمؼىٓ األخض ماوىذ طالِ ي طًم ي . لشتف سالط وم
 .حذ اص أه لثٕل اوذ



13 

 تعبديت و توصلیت در اهر

اصل در 
اوامر 

تعبدیت است 
 یا توصلیت

توجه تکلیف 
به چیزی به 
قید قصد 

قربت ممکن 
 است یا نه

معنای تعبدی 
بودن و 

 توصلی بودن



14 

 اهرتعبديت و توصلیت در 

تىاتشأه ما دس يالغ دس رةتزًْ تفةٕشْ تهشاْ تؼثهذٔف دس ايامهش     •
أه تفةٕش تٍ ما ومه خًاَذ وشد تا تٍ سهاال اطهإٓ تقهج    . َةتٕ 

 .پاسخ دَٕ  وٍ آٔا اطل دس ايامش تؼثذٔف اسف ٔا تًطإٕف
ٓ َا تها طهشب تشخهٓ اص تقهج َها       • لثل اص پاسخ تٍ أه ساال، اطًل

 .تقج اسفايلٕه . خًاستٍ اوذ مًضًع أه تقج سا مىمح وىىذ
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 اهرتعبديت و توصلیت در 

ٓ َا تشاْ تؼثذْ ي تًطإٓ أهه مؼىها سا روهش وشدوهذ وهٍ       • وًع اطًل
ي تعبدی عبارت از تکلیفي است که بدوى قصد اهر اهتثال نوي شوود  

 .توصلي تکلیفي است که بدوى قصد اهر اهتثال هي شود
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 معنای توصلی

توصلی تکلیفی است که 
بدون قصد امر امتثال 

 می شود

 مرحوم آقای خویی

توصلی تکلیفی است که به 
اتیان دیگری هم ساقط 

 می شود

توصلی تکلیفی است که 
حتی اگر مکلف آن را از 

روی اضطرار و جبر انجام 
 .  دهد، ساقط خواهد شد

توصلی تکلیفی است که با 
م آن هم،  اتیان حصۀ محرَّ

 .ساقط می شود
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 تعبديت و توصلیت در اهر

 تعاريف سه گانه هرحوم خوئي•

ٓ َا تىُا مشحًم آلاْ خًئٓ اسف وهٍ غٕهش اص مؼىهاْ     • دس تٕه اطًل
پٕش گفتٍ تشاْ تؼثذْ ي تًطإٓ سهٍ مؼىهاْ دٔ هش سا تهٍ طهًست      

ٓ وىذ  :خٕإٓ گزسا وٍ تٍ طًست تقج رذْ، مطشب م
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 تعبديت و توصلیت در اهر

ٓ شًد؛ ٔؼىٓ . 1• تًطإٓ تىإٕفٓ اسف وٍ تٍ اتٕان دٔ شْ َ  سالط م
دس مماتل تؼثهذْ آن  . الصم وٕةف حتماً خًد مىإف آن سا اوزام دَذ

 .تىإٕفٓ اسف وٍ خًد مىإف تأذ آن سا اتٕان وىذ
تًطإٓ تىإٕفٓ اسف وٍ حتٓ اگش مىإف آن سا اص سيْ اضطشاس ي . 2•

دس مماتل تؼثذْ تىإٕفٓ اسف وهٍ  . رثش اوزام دَذ، سالط خًاَذ شذ
 .مىإف تأذ آن سا تا اختٕاس ي تذين رثش اوزام تذَذ

تًطإٓ تىإٕفٓ اسف وٍ تها اتٕهان حظهّ مقهشنم آن َه ، سهالط       . 3•
ٓ شًد دس مماتل تؼثذْ تىإٕفٓ اسف فمط تا اتٕان حظّ غٕش مقشم . م

ٓ شًد  .سالط م
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طذس ه سضًان اهلل ػإٕهٍ ه مفظهل تهٍ أهه مؼهاوٓ سهٍ گاوهٍ          شُٕذ •
دس تٕه أه مؼاوٓ فمط َمان مؼىاْ ايل شىاختٍ شذٌ اسف . پشداختىذ

ٓ َا تٍ آن اشاسٌ وشدٌ اوذ  .ي َمّ اطًل
دي مؼىاْ دٔ ش دس حذْ وٍ مهه دس آحهاس اطهًلٓ تفقهض وهشدم،       •

ٓ َاْ دٔ ش گفتٍ وشذٌ اسهف ي دس ادتٕهات    تًسط َٕچ ٔه اص اطًل
ٓ اْ تشاْ تًطإٓ ي تؼثذْ يرًد وذاسد تىاتشأه . فمُٓ َ  چىٕه مؼاو

ٓ داو  مذسن آلاْ خًئٓ چٕةف الثتٍ ممىه اسف ت ًٕٔ  رؼهل  . وم
 .اططالب وشدٌ اوذ ي فٓ وفةٍ اشىالٓ وذاسد
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، مىتثهّ  296، ص 1الخًئٓ، الةٕذ اتًالماس ، مظثاب األطهًل، د  . •
 .ق. َه 1422الذايسْ، ل ، چاج ايل، 

تمشٔش سٕذ مقمًد )الظذس، الةٕذ مقمذ تالش، تقًث فٓ ػإ  األطًل. •
، مًسةّ دائشِ المؼاسف فمهٍ اسهالمٓ تهش    63، ص 2 ، د (شاَشديْ

 .ق. َه 1417ل ، چاج سًم،   مزَة اَل تٕف ػإُٕ  الةالم،
 


