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 امرتعبدیت و توصلیت در 

 تعبدیت و توصلیت در امر•

آٗا اغالً تَرِ تىل٘ف تِ چ٘ضٕ تِ ل٘ذ لػذ لشتت هوىي است ٗا ًهِ  •
وِ اگش هوىي ًثاضذ، اغالً اهىاى اهش تعثذٕ ٍرَد ًخَاّذ داضهت ٍ  

 .تاٗذ ّؤ اٍاهش تَغلٖ تاضذ
الثتِ ضه ًذاسٗن وِ دس ضشٗعت تىال٘فٖ ٍرَد داسًذ وِ تذٍى لػهذ   •

ٖ ضًَذ عثادات تالوعٌٖ األخع هاًٌذ غالٓ ٍ غَم ٍ . لشتت سالظ ًو
 .حذ اص اٗي لث٘ل اًذ
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 تعبدیت و توصلیت در امر

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
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تٌاتشاٗي ها دس ٍالع دس رستزَٕ تفس٘شٕ تهشإ تعثهذٗت دس اٍاههش     •
اٗي تفس٘ش تِ ها ووه خَاّذ وشد تا تِ سهاا  اغهلٖ ت هج    . ّست٘ن

 .پاسخ دّ٘ن وِ آٗا اغل دس اٍاهش تعثذٗت است ٗا تَغل٘ت
ٖ ّا تها عهشب تشخهٖ اص ت هج ّها       • لثل اص پاسخ تِ اٗي ساا ، اغَل

 .ت ج استاٍل٘ي . خَاستِ اًذ هَضَع اٗي ت ج سا هٌمح وٌٌذ
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 امرتعبدیت و توصلیت در 

ٖ ّا تشإ تعثذٕ ٍ تَغلٖ اٗهي هعٌها سا روهش وشدًهذ وهِ       • ًَع اغَل
ٍ تعبدی عبارت از تکلیفی است که بدون قصد امر امتثال نمی شوود  

 .توصلی تکلیفی است که بدون قصد امر امتثال می 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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 تعبدیت و توصلیت در امر

 تعاریف سه گانه مرحوم خوئی•

ٖ ّا تٌْا هشحَم آلإ خَئٖ است وهِ ی٘هش اص هعٌهإ     • دس ت٘ي اغَل
پ٘ص گفتِ تشإ تعثذٕ ٍ تَغلٖ سهِ هعٌهإ دٗ هش سا تهِ غهَست      

ٖ وٌذ  :خ٘لٖ گزسا ًِ تِ غَست ت ج رذٕ، هغشب ه
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 تعبدیت و توصلیت در امر

ٖ ضَد؛ ٗعٌٖ . 1• تَغلٖ تىل٘فٖ است وِ تِ ات٘اى دٗ شٕ ّن سالظ ه
دس هماتل تعثهذٕ آى  . الصم ً٘ست حتواً خَد هىلف آى سا اًزام دّذ

 .تىل٘فٖ است وِ خَد هىلف تاٗذ آى سا ات٘اى وٌذ
تَغلٖ تىل٘فٖ است وِ حتٖ اگش هىلف آى سا اص سٍٕ اضغشاس ٍ . 2•

دس هماتل تعثذٕ تىل٘فٖ است وهِ  . رثش اًزام دّذ، سالظ خَاّذ ضذ
 .هىلف تاٗذ آى سا تا اخت٘اس ٍ تذٍى رثش اًزام تذّذ

تَغلٖ تىل٘فٖ است وِ تها ات٘هاى حػهٔ ه هشنم آى ّهن، سهالظ       . 3•
ٖ ضَد دس هماتل تعثذٕ تىل٘فٖ است فمظ تا ات٘اى حػٔ ی٘ش ه شم . ه

ٖ ضَد  .سالظ ه
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غذس ه سضَاى اهلل عل٘هِ ه هفػهل تهِ اٗهي هعهاًٖ سهِ گاًهِ          ضْ٘ذ •
دس ت٘ي اٗي هعاًٖ فمظ ّواى هعٌإ اٍ  ضٌاختِ ضذُ است . پشداختٌذ

ٖ ّا تِ آى اضاسُ وشدُ اًذ  .ٍ ّؤ اغَل
دٍ هعٌإ دٗ ش دس حذٕ وِ ههي دس آحهاس اغهَلٖ تف هع وهشدم،       •

ٖ ّإ دٗ ش گفتِ ًطذُ اسهت ٍ دس ادت٘هات    تَسظ ّ٘چ ٗه اص اغَل
ٖ إ تشإ تَغلٖ ٍ تعثذٕ ٍرَد ًذاسد تٌاتشاٗي . فمْٖ ّن چٌ٘ي هعاً

ٖ داًن هذسن آلإ خَئٖ چ٘ست الثتِ هوىي است ت َٗ٘ن رعهل  . ًو
 .اغغالب وشدُ اًذ ٍ فٖ ًفسِ اضىالٖ ًذاسد
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، هىتثهٔ  296، ظ 1الخَئٖ، الس٘ذ اتَالماسن، هػثاب األغهَ ، د  . •
 .ق. ّه 1422الذاٍسٕ، لن، چاج اٍ ، 

تمشٗش س٘ذ ه وَد )الػذس، الس٘ذ ه وذ تالش، ت َث فٖ علن األغَ . •
، هَسسٔ دائشٓ الوعاسف فمهِ اسهالهٖ تهش    63، ظ 2 ، د (ضاّشدٍٕ

 .ق. ّه 1417لن، چاج سَم،   هزّة اّل ت٘ت علْ٘ن السالم،
 



11 

 تعبدیت و توصلیت در امر

 اول در توصلی و تعبدی بودن امراصل •

ِ اش • اص گزضتِ دس ت ج اهش هغشب تَدُ است وِ آٗا اهش تِ عث٘عت اٍل٘
ٖ وٌذ وِ سمَط آى ً٘اصهٌذ لػذ لشتهت اسهت ٗها     تىل٘فٖ سا التضا ه

 .همتضٖ تىل٘فٖ است وِ سمَط آى ً٘اصهٌذ لػذ لشتت ً٘ست
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ِ إ تهش  « ٗه لَ٘اى آب ت٘اٍس»: تشإ هخا  ٍلتٖ هَال اهش وشد • ٍ لشٌٗ
تعثذٕ ٗا تَغلٖ تَدى دس آى ٍرَد ًذاسد، آٗا اٗي اههش دس غهَستٖ   
ٖ ضَد وِ ضخع هأهَس حتواً لػذ اهش وٌهذ ٗها دس غهَستٖ     سالظ ه
ٖ ضَد وِ اٗي عول ت مك پ٘ذا وٌذ؛ ّشچٌذ هأهَس لػهذ اههش    سالظ ه
هَال سا ًذاضتِ تاضذ ٍ آى عول سا تِ عٌَاى اٌٗىِ هغلَب هَال است، 

ٖ دّذ  .اًزام ًو
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دس اٌٗزا اٗي ساا  پذٗذ هٖ آٗذ وِ اساساً آٗا تعلك اهش تِ چ٘ضٕ تِ  •
 ؟لػذ ّواى اهش هعٌاداس است

ٖ تَاًذ هخالً اٗي عَساهش وٌذ • ٗه لَ٘اى آب ت٘هاٍس  »: ٗعٌٖ آٗا هَال ه
؛ تهِ تعث٘هش دٗ هش آٗها     «تِ لػذ ّو٘ي اهشٕ وِ هي اٙى تِ تَ وهشدم 

 اهىاى داسد هتعلك ٗه اهش هم٘ذ تِ لػذ ّواى اهش تاضذ؟
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 اول مرحوم آخونداشکال  •

ٖ فشهاٌٗذ تعلك اهش تِ چ٘ضٕ وِ هم٘ذ تِ لػذ ّواى اهش تاضذ، ه ا   • ه
است؛ صٗشا دس فشضٖ وِ هتعلك اهش هطشٍط تِ لػهذ اههش تاضهذ، دس    
حم٘مت ت مك هتعلك، هتَلف تش ضشعص ٗعٌٖ ت مك لػذ اهش خَاّذ 

 . تَد
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پس ت مك چٌه٘ي  . ت مك لػذ اهش تاٗذ لثل اص لػذ، اهشٕ تاضذتشإ •
 . هتعلمٖ هتأخش اص لػذ اهش ٍ تالوآ  هتأخش اص خَد اهش است

ٖ وٌذ وِ ههتعلمص لثهل اص خهَدش    اص • عشفٖ دٗ ش خَد اهش التضا ه
پس اص ٗه سَ اهش تاٗذ همذم تهش ههتعلمص تاضهذ ٍ اص سهَٕ     . تاضذ

ٖ آٗذ  ؛دٗ ش تاٗذ هتأخش اص هتعلمص تاضذ ٍ دٍس الصم ه
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تِ عثاست دٗ ش اهش هتَلف تش هتعلمص ٍ هتعلمص هتَلف تهش ضهشط    •
 .هتعلك وِ ّواى لػذ اهش است ٍ لػذ اهش هتَلف تش خَد اهش است

دس ًت٘زِ اهش هتَلف تش خَدش است ٍ تَلهف ضهٖع علهٖ ًفسهِ،      •
ٖ ع علٖ ًفسِ است وِ ه ا  است  .هستلضم تمذم ض

ٖ گَٗ٘ن چ٘ضٕ وِ هستلضم ه ا  تاضذ، خهَدش   • دس هثاحج فلسفٖ ه
 .ه ا  ّن است

 .72وفاٗٔ األغَ ، ظ . •
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 به مرحوم آخوندپاسخ •

تْتشٗي رَاب اٗي است وِ . تِ ت٘اى اٗطاى رَاب ّاٖٗ دادُ ضذُ است•
 . اهش تش ٍرَد رٌّٖ هتعلك هتَلف است ًِ تش ٍرَد خاسرٖ آى
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تاٗذ هتعلك اهش سا لثل اص اهش تػَس وٌذ؛ تشإ ًوًَهِ ٍلتهٖ آههش    آهش •
ٖ خَاّذ اهش وٌذ  « آٍسدى آب»، تاٗذ هفْهَم  «ٗه لَ٘اى آب ت٘اٍس»ه

 . سا تػَس وٌذ ٍلٖ الصم ً٘ست دس خاسد خَد هتعلك ت مك پ٘ذا وٌذ
اگش هتعلك اهش دس خاسد هَرَد تاضذ، دٗ ش اهش تِ آى هعٌهاداس  اغالً •

ٖ ضَد دس حهالٖ وهِ اههش علهة      ً٘ست؛ صٗشا علةِ ت ػ٘ل حاغل ه
چ٘ضٕ است وِ دس ظشف اهش وشدى حاغل ً٘ست ٍ لشاس است تا اٗهي  

 . اهش صهٌ٘ٔ ت ممص فشاّن ضَد
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آًچِ هتعلك اهش تش آى تَلف داسد، ٍرَد خاسرٖ اهش است؛ ٗعٌٖ اها •
ٍلتٖ هتعلك اهش تخَاّذ دس خاسد ت مك پ٘ذا وٌذ، تاٗذ اههشٕ ٍالعهاً   
تاضذ تا لػذ اهشٕ ت مك پ٘ذا وٌذ ٍ اٗي فعل تِ لػذ ّو٘ي اهش لاتل 

 .تٌاتشاٗي دٍسٕ دس واس ً٘ست. ت مك دس خاسد، اًزام ضَد
 


