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 خالصه بحث گذشته )جمع بندی مقدمه هفتم؛ مجاری اصول علمیه(

ا توجه به اینکه ب ما تمام شد. نتیجه این شد که ،صول عملیه بودهفتم که راجع به مجاری جریان ا یمقدمهبحث ما در 

چون این  ح کنیمتنقیبه نحو حصر عقلی مجرای خاصی را  میتوانینماست،  رگذاریتأث اجتهادمان در مجاری اصول عملیه

 در جای دیگر گاهی اجتهاد عالوهبه. است رگذاریتأثمجاری که ذکر شد، اجتهاد در اصول عملیه در چارچوب این مجاری 

 یاگونهبهاست و اگر رفع نکند  یاگونهبهچون اگر اماره شک را رفع بکند  است رگذاریتأث، مجعول امارات چه باشد نکهیامثل

 . دیگر خواهد بود

 ای بحث ارائه کنیم،یک چارچوب عقلی برای مجاری در ابتد اینکهاصالً از یا  ی از دو کار را باید انجام بدهیم؛یکما بنابراین 

به این معنا که هر مصنفی اجتهاد خودش را  شودیمو بگوییم این مجاری پس از اجتهاد در اصول عملیه تنقیح  استنکاف کنیم

ما در اول بحث اصول عملیه وقتی این بیان کند. یا اینکه مطلبی را بگوییم که شاید مقصود حضرت امام بود و آن این است که 

است، نه اینکه تمام جزئیات آن مدل اولیه برای تنظیم بحث و تبویب کتاب یک ، این چارچوب میکنیمئه چارچوب را ارا

 فقط برای این است که صورتی برای تنظیم کتاب باشد. و  شودیممطابق نظر مثالً مصنفی باشد و در طی بحث، تکلیف مشخص 
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آنجایی که ما یک مجرای کلی گفتیم که هر مورد که شک حالت حاال اگر این کار را بکنیم و در طی بحث بگوییم که مثالً 

برائت است. این اشکالی ندارد و مقصود  هاآنسابقه داشت، استصحاب است، مثالً فرض کنید که بعداً معلوم شود که برخی از 

 باید روشن باشد. 

این چارچوب را مانند یک  اما اگر از اول بگوییم .شودیممطرح  بر آن این اشکال ،حصر ثبوتی عقلی باشد یارائهاگر مقصود 

این هم مانعی ندارد و ظاهر  الظاهریعل که اشکال به آن وارد نباشد. باشد حصر عقلییک  نه اینکه  ،میکنیمفهرست مطرح 

 . کنندیمفرمایش مرحوم امام هم  شاید همین بود که مصنفین این را برای تبویب کتابشان بیان 

اال یکی از دو کار را ح ، منافات دارد.ردیگیمبا اجتهادهایی که صورت  هاچارچوبروشن شده است که این  مطلب درهرحال

 عنوانبه شق دوم صورتبهیا  شودیمو بعد از اجتهاد مجاری مشخص  میدهینمبکنیم؛ یا بگوییم ما یا اصالً چارچوبی 

 هفتم بود. یمقدمهاین تمام الکالم در  .کلی بحث مطرح شود یشاکله

 طرح مجاری اصول عملیه در احکام وضعی مقدمه هشتم:

احکام گفتیم، آیا در ه اصول عملیکه آیا آنچه ما در مجاری  )در متون دیگران فحص نکردم( دارد ییخومرحوم آقای  یانکته

تکلیف کنیم، یا حالت  ک درکه اگر شگفتیم  گونهنیا حالتابهما  یا نه؟ دیآیمهم  وضعی مثل طهارت و نجاست و ملکیت

تیاط امکان داشته باشد، سابقه دارد یا ندارد و هیچ حجتی بر آن قائم نیست که برائت است و اگر شک در مکلف به باشد و اح

هم  ست، ملکیت و زوجیتمثالً طهارت، نجادر  هاحرفآیا این  .خواهد بود احتیاط است و اگر احتیاط ممکن نباشد، تخییر

 ثابت است؟

ولو اینکه  ؛دیآیمیناً ع ،ندد و مستقل در جعل باشنمجعول اصالی باش وضعیه، حکامابنابر اینکه  دیگویم ییخوآقای  مرحوم

هر آنچه در باب  ی باشند،احکام مجعول اصال نیاانتزاعی است. اگر  برخی از احکام وضعیه مانند جزئیت و شرطیت للمأمور به

 . دیآیموضع هم در  از تقسیم مجاری اصول تکلیف گفتیم

 در جریان مجاری در احکام وضعی ییخونقد کالم مرحوم 

 طورنیهم، اینجا هم شودیمها موجب اختالف در مجاری اینجا هم مانند چارچوب اصلی که اجتهاد رسدیممنتهی به نظر 

 که چرا مرحوم آقای خویی فرمودند که در وضع هم مانند تکلیف است.  دانمینماست. من 
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قائل به  ،ت برای تکلیفشرطیدر جریان برائت در حکم وضعی مثل کسانی   که مثالً دیآیم (در بحث برائت)آتی  یهابحثدر 

در اینجا  ندیگویمست یا نه، وجوب حج هاستطاعت شرط  آیا اگر کسی شک کند کهدر اینکه  مثالًجریان برائت نیستند. 

  .شودیمتکلیف  وضع اشالزمهچون  ؛ی کردبرائت جار از شرطیت استطاعت برای حج توانینم

عنی بعد از استظهار ی و این خالف امتنان است. شخص گذاشتید یعهدهرا بر  شرطیباگر شما شرطیت را بردارید، گویا حج 

مشمول رفع  تواندیمه کرفع یک امر  هرگاهکه  شودیمکلی  یقاعده، این شودیمحدیث رفع برای امتنان بر امت اینکه مثل 

رفوع یا رفعش منکه خود این شود، این خالف امتنان است ولو ایبر مکلف ی ی منتهی به وضع تکلیفاگر به نحوباشد، 

 مشکوک شد، چون شرطیت استطاعت را کهیوقتثابت نیست. ولی برائت  یالزمهچیزی را وضع کند که بگوییم  خواهدینم

را  به استطاعتحج وب اشتراط وجولی شما با این کارتان که  ،گذاردیمبر عهده ج را حج، ح یادلهد، ولو خود آن یرفع کن

و استطاعت رفع  شودیموقتی برائت جاری  تا در فرض عدم استطاعت هم وجوب حج ثابت باشد.کاری کردید  برداشتید،

وقتی شما برائت را جاری  کهیدرحال مستطیع باشد یا نباشد. شخص اعم از اینکه؛ دیآیمبر عهده مطلق حج وجوب ، شودیم

منتهی ولو به حسب نتیجه  یاین برائت به نحو بنابراینکه حج غیر مستطیع بر عهده آمده است یا نه.  دیدانستینم، دیکردینم

اس آن در برخی موارد است که بر اسمثل محقق عراقی  یاعده. این استدالل به وضع تکلیف و این خالف امتنان است شودیم

  اند.برائت را منکر شده جریان

این در مورد حکم ت است، و حالت سابقه نداشته باشد، این مصبّ برائ اگر شک کردیم در تکلیف دییگوبشما در اینجا  اگر لذا

نجا باید ببینیم که نظرمان چه آنیست. پس باید در  طورنیاقول برخی از محققین  رببنا الاقل نیست. گونهنیا وضعی شرطیت

 یست. حرف صحیحی ن وضع مانند تکلیف است، دییفرمایم اینکه شما کالً، تا چارچوب اینجا مشخص شود. بنابراین شودیم

 :ندیفرمایمایشان 

هذا كّله في الحكم التكليفي. و كذا الحال عند الشك في الحكم الوضعي، فيجري فيه جميع ما »

 -ذكرناه في الحكم التكليفي بناًء على كون الحكم الوضعي أيضاً مجعوًلا مستقًلا كما هو الصحيح

 و إن كان بعض أقسامه منتزعاً  -إن شاء اللَّه تعالى سنتكّلم فيه في بحث الاستصحابعلى ما 

و بالجملة: لا فرق بين الحكم التكليفي و الوضعي من  من التكليف كالشرطية و الجزئية للمأمور به.

 1«حيث تقسيم الشك فيه إلى الأقسام الأربعة، و جريان الأصل العملي فيه

                                                           
 289، ص: 1مصباح األصول ) طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی (، ج  1
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ت است اما وضعش  برائتکلیف مصبّ  ییکجاهای. کنندیمبنابر اجتهاد برخی، فرق  الاقل، کندیممعلوم شد که فرق  کهیدرحال

 نیست.

 طهارت در مسائل اصولی یقاعدهداخل نبودن  مقدمه نهم:

 است. راجع به فرمایش مرحوم آخوند در اول بحث اصول عملیه

 کالم مرحوم آخوند در تعریف علم اصول

 : دیفرمایمایشان در کفایه 

الفحص و اليأس عن المقصد السابع في الأصول العملية و هي التي ينتهي إليها المجتهد بعد »

  1«الظفر بدليل مما دل عليه حكم العقل أو عموم النقل و المهم منها أربعة

وستان باشد ایشان در اول کفایه دگر یاد ا. کندمیو داخل در علم اصول  کندیمتعریف  گونهنیاخوند اصول عملیه را مرحوم آ

 : دیفرمایمدر تعریف علم اصول ایشان 

واعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في صناعة يعرف بها الق»

 2«مقام العمل

 در مسیر استنباط ست کهلیه است چون اصول عملیه قواعدی نیرا آوردند به خاطر همین اصول عم« أو التی ینتهی»دلیل اینکه 

یه از قواعدی که در طریق چرا نیست، در آنجا باید مراجعه کنید و دقت کنید که چرا اصول عمل کهنیاحکم کلی الهی باشد. 

 استنباط حکم کلی است، نیست. 

 استنباط، اثبات الحکم است

این است که استنباط  ،شودینمتا حل کنید و فهم کنید فرمایش بزرگان را و الّا حل  اصلی که باید روی آن فکر کنید ینکته

خود حکم. این به معنای نه  ،حکم استالبه معنای اثبات  ؛به معنای وسط در اثبات بودن است ما در اصطالح اصولیینحکم 

                                                           
المقصد السابع فی األصول العملیة و هی التی ینتهی إلیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیل مما دل علیه حکم العقل أو  ؛337کفایة األصول ) طبع آل البیت (، ص:  1

و إن کان مما ینتهی إلیها فیما ال حجة على طهارته و ال على نجاسته إال أن البحث عنها  اشتبه طهارته بالشبهة الحکمیةفإن مثل قاعدة الطهارة فیما  عموم النقل و المهم منها أربعة

حاب فإنها محل الخالف بین األصحاب و یحتاج لیس بمهم حیث إنها ثابتة بال کالم من دون حاجة إلى نقض و إبرام بخالف األربعة و هی البراءة و االحتیاط و التخییر و االستص

ألبواب و اختصاص تلک القاعدة تنقیح مجاریها و توضیح ما هو حکم العقل أو مقتضى عموم النقل فیها إلى مزید بحث و بیان و مئونة حجة و برهان هذا مع جریانها فی کل ا

 ببعضها فافهم.

 9کفایة األصول ) طبع آل البیت (، ص:  2
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 ییکجاهایو حتی بزرگان و حتی کسانی که توجه دارند که استنباط این است،  کنندیمخیلی مهمی است و از این غفلت مطلب 

 .کنندیمغفلت 

یجب صالة الجمعة  کهیدرحالکه یجب صالة الجمعه،  رندیگیمو نتیجه  دهندیمهی تشکیل اصولی و فق یمقدمهقیاس را از 

 جب صالة الجمعهیعنی ی خود حکم اشجهینت، شودیمفقهی ترکیب  یمقدمهکبرای اصولی که با  حکم تکلیفی است.نفس 

بینید که تقریباً اکثر باثبات حکم غیر از خود حکم است. است.  و ظن معتبر به حکم و علم به حکم الحکم بلکه اثبات ؛نیست

حکم و  لحکم و نگفتند در طریق نفسکه: قواعد کلی که یقع فی طریق استنباط ا اندگفته گونهنیااصولیین در تعریف علم اصول 

 غیر از خود حکم است. استنباط حکم 

از بزرگان  یاعدهدند و بر راقی کامالً توجه دارند و تصریح کربرخی از محققین مثل محقق ع نکهیبااظریف را  ینکتهاما این 

اشد نه خود حکم و یجب و ب اثبات و علم به حکم اشجهینتباید  ،دیدهیمکه قیاسی که با کبرای اصولی تشکیل  کنندیمنقض 

 یحرم. بلکه باید علم و احراز و ظن معتبر به یجب و یحرم باید باشد.

ایشان بیاورد؟ « أو التی»که  شودیمبور چرا مرحوم آخوند مج در اصول عملیه ما اثبات حکم نداریم.اگر ما این را بگوییم  

اضافی به  یکلمهشان، و در کلمات کفایه و حتی فقه ای کندمیخیلی انسان دقیقی است و ایشان خیلی روی چارچوب صحبت 

 . کندمیملیه اثبات حکم نعکه اصول که این جمله را بیخود و دلبخواهی اضافه کند. این برای این است  شودینمو  بردینمکار 

اصولی  یمسئلهث در اول علم اصول است و ثانیاً اصالً این بحاصلی اوالً جای را بحث کنیم؛ چون  هانیا اآلن میخواهینمما 

، « ی ینتهیوهی الت»  دیگویمحث کردیم فقط در ذهنتان باشد که اینجا که علم اصول مفصل ب یفلسفهرا در  هانیاو ما  نیست

اشکاالت  خواهد اصول عملیه را داخل کند ولی خود این اضافه کردن موجببا اضافه کردن این به تعریف علم اصول می

بگوییم علم اصول عبارت است از  کنیم و دوپارهموضوع علم را یا خود علم را  میتوانیمکه حاال اصالً ما  ؛استشده  یمتعدد

کنار هم گذاشت و یک تعریف  شودیماگر این کار را بشود کرد، هشت علم را ؟ «یقع فی طریق أو التی ینتهی»قواعدی که 

مرحوم اصفهانی به  1علم اصول این مطلب را آوردیم. یفلسفهبرای آن ارائه داد. اشکاالت دیگری هم هست که ما در بحث 

کسی مایل بود  یرفتیم و یکی از آن را رد کردیم. اگرسه اشکال کرده است. ما دوتا از این اشکاالت را پذ« التی أو»این عطف 

 به آنجا مراجعه کند.

                                                           
 202، ص1علم اصول، ج فلسفه ی  1



 1398/ 09/ 19: تاریخ اصول آیت اهلل آملی الریجانی )حفظه اهلل(درس خارج  028: شماره جلسه  

 : مقدمات بحث برائتموضوع خاص    برائت :موضوع عام

 طهارت از مسائل علم اصول یقاعدهخروج 

یا  شودینمیا بحث  که به بحث ما مربوط است و در آنجا دیگری است ینکتهاینکه کالم آخوند را مطرح کردیم، به خاطر 

  :این است که در بحث ما گفتند و آن. شودیماینکه فقط به آن اشاره 

 «)برائت، اشتغال، استصحاب و تخییر( المهم منها أربعة»

هم مثل برائت و  ت طهار یقاعده؟ دیکنینمطهارت را در علم اصول بحث  یقاعدهکه چرا  شودیماینجا یک سوال مطرح 

بگویید کل مشکوک الحرمة حالل است یا اینکه  نکهیامثل ،حل یک اصل عملی اصولی است یقاعدهحل است.  یقاعده

که  کندمیطهارت چه فرقی  یقاعدهاین با  وقتآن. کندمی. این دو فرق نشودیمبگویید در کل مشکوک الحرمة، برائت جاری 

 . دیکنینمطهارت را بحث  یقاعده

دو دلیل را در متن آورده است ایشان . میکنینمبحث  در علم اصول طهارت را یقاعدهمطرح کرده است که چرا  مرحوم آخوند

هر سه مطلب را آورده است، منتهی دوتایی  ییخوکفایه یک شبهه آورده است و جواب گفته است. مرحوم آقای  و در حاشیه

به مرحوم آخوند اشکال کند، به ایشان نسبت  خواهدیم، اما در جایی که دهدینمکه خودش قبول دارد، به آخوند نسبت 

 .دهدیم

 طهارت یقاعدهدلیل اول: واضح بودن 

بحثی در آن نیست ، به اینکه از مسلمات است و کندمیاعتذار  طهارت یقاعدهکفایه برای عدم بحث از متن در مرحوم آخوند 

به  .طهارت شک ندارد و نیاز به بحث ندارد یقاعدههمه قبول دارند و کسی در صولی تا مطرح شود و چه اخباری و چه ا

هم خود محموالت و  بحث است وتردید و که یا اصلشان یا خصوصیاتشان محل  هانیاو  خالف بحث برائت و استصحاب

طهارت و این قواعدی که در اصول  یقاعدهاز حیث نیاز به بحث، بین نیاز به تنقیح دارد. بنابراین  موضوعات و مجاری آن

 .شودینمطهارت در علم اصول بحث  یقاعدهاین یک اعتذار است برای اینکه چرا از  ، فرق اساسی است.شودیمبحث 

 دلیل دوم: اختصاص به باب خاص داشتن

 :دیفرمایم اول که راجع به اصول عملیه است، آخر این پاراگرافدر  ایشان بعد

 «ي كل الأبواب و اختصاص تلك القاعدة ببعضها فافهمهذا مع جريانها ف»

اصول عملیه،  جملهمن قواعد اصولی کهیدرحال؛ دارد طهارت اختصاص به بابی دون باب یقاعده که این جواب دوم است

فقهی به  استصحاب، برائت، تخییر و اشتغال را در یک باب .کندمیدر تمام ابواب جریان پیدا  اختصاص به باب خاصی ندارد و
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اصولی  مییگویم جهتنیازا خاصی دارد. یهابابطهارت اختصاص به  یقاعده اما جریان دارد، جاهمهبلکه  ؛دیبرینمکار 

  نیست.

 جایگاه بحث صغریات در علم اصول

، اگر آن را به «م الکلیکلما یقع فی طریق االستنباط الحک» مییگویمما در علم اصول که که  شودیم یانکتهاین  درواقع

م. اما در جای خودش کبراهای نهایی تخصیص بزنیم که ظاهر کالم مرحوم نایینی است، شاید نیاز به این بحث نداشته باشی

بحث اصولی ات بحث شده است که درست نیست و ما مجبوریم که بحث صغریات هم بیاوریم. مثالً بحث ظهورات خیلی اوق

. بحث هانیارد و امثال است مانند ظهور هیئت امر در وجوب، مثل ظهور مشتقات در اینکه در من تلبس هست یا نه، که اثر دا

خارج  اطالق نیز مانند عموم و و اگر این را خارج بدانید، بسیاری از مسائل اصولیاز این ظهورات، بحث اصولی است 

 .شودیم

ل ظهور داخل شود و آن تا بحث امثا کنندیمو یک قید را اضافه  کنندیم، از این مسئله استفاده نلذا شهید صدر و دیگرا

 ظهورات خاص خارج شوند. 

فَتَیَمَّمُوا صَعیداً ) که در این صورت بحث از صعید کنندیمداخل کنید، برخی نقض  دیخواهیمچون ظهور مثل هیئت امر را 

در استنباط حکم کلی، اثر دارد. برای اینکه امثال این باید بحث اصولی باشد چون یک ظهور است و  که فقها دارند، هم 1(طَیِّبا

امر در وجوب، سیال در تمام ابواب فقه  ئتیهاختصاص به بابی خاص نداشته باشد. مثالً ظهور  ندیگویمرا دفع کنند،  هانقض

 .کندمیارتباط پیدا ن جاهمهیک باب فقهی است و به یک مدلول خاص برای یک قسمت خاص از است اما مدلول صعید، 

 .شودیمبنابراین این قیدی برای مسائل اصولی 

 در دلیل دوم ییخونقض مرحوم 

داریم که اختصاص  ییهابحثمسائل و این حرف درست نیست و ما در اصول  دیگویمو  ردیپذینماین را  ییخومرحوم آقای 

ختص به عبادات مدر عبادت موجب فساد است که فقط  مانند نهی یا اختصاص به ابواب خاصی داشته باشد؛ به بابی دارد

 ت.اصولی بودن آن مسلّم اس یمسئله حالنیدرعاست. بنابراین در تمام ابواب فقهی جریان ندارد، 

                                                           
 6المائده،  1
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 نقد کالم مرحوم خویی

ست اما نقض کرده ا گونهنیاخوبی هم داشته است و نقض کرده است. ایشان  یحافظهاست و استاد نقض  ییخومرحوم آقای 

ات صغریات مانند ظهور هیئت امر در وجوب را بخواهیم اگر ظهور ا، مدیکنیمنقض  گونهنیاکنیم؟ شما که  در حلّ باید چه

 الزم داریم. را ن به باب خاصقید اختصاص نداشتبرای اخراج برخی از ظهورات، یعنی . شودیمداخل کنیم صعید هم داخل 

گیرید که ما این قید را نتیجه ب دیخواهیمحال شما که این را نقض کردید و فرمودید که پس این هم اصولی باید باشد و از این 

بحث صعید هم  جهیدرنتمختص به باب خاص باشد،  شودیمنیاوریم که مسائل اصولی اختصاص به باب خاصی ندارد و 

به ایشان وارد است که بحث اصولی را اعم از صغری و وقتی  ما این نقض البته) است. در مسائل اصولی خلمیگویید که دا

 اصولی فقط کبریات نهایی است.مسائل چون برخی گفتند که  کبرایی بدانیم که ممکن است در طریق استنباط حکم واقع شوند،

 که دیآیماشکال دیگری پدید  صورت نیادر اصولی است.  الهی است، فقط کبرایشآن قیاسی که منتج حکم کلی  یعنی در

؛ مانند اینکه هیئت امر دال بر وجوب هست یا نه، مهم اصولی است یهابحث نکهیباا رودیمصغروی بیرون  یهابحثتمام 

صغروی هستند و همه  یهابحثعموم و اطالق همه  هیئت امر اطالق دارد یا نه، هیئت امر آیا منافات با اشتراط دارد یا نه و

 . (در حال که این گفتنی نیست .شوندیمخارج 

 جواب از نقض مرحوم خویی

با را  و امثالش دخول مسائل رجالی، لغوی اصولی است و یمسئله، «کلما یقع فی طریق استنباط الحکم»بنابراین باید بگوییم 

 گونهنیاکه شاید بتوان  رسدیمکه به نظر  ماندیماقی فقط نقض ایشان ب صورت نیاحل کنیم. در « یختص بباب من دون باب»

گفت که در نهی از عبادت موجب فساد است، شاید اختصاص به عبادت اصطالحی نداشته باشد و هر چیزی که به داعی امتثال 

 .ردیگیمتمام ابواب را  صورت نیاکه در  شودیمباشد را شامل 

اال به  شودینماگر نهی در عبادت موجب فساد است، مختص به عبادات ذاتی یا عبادت به معنای اینکه امر عبادی که واقع  

نهی . یعنی شودیم، نیز شامل شودیمو به حمل شایع عبادت  شودیمکه به داعی امر آورده  یرعبادیغامتثال، نباشد، بلکه امور 

در تمام ابواب جریان دارد و اختصاص به باب  صورت نیا. در شودیمداعی امر را نیز شامل از یک امر توصلی قابل اتیان به 

 خاصی نخواهد داشت.

در اکثر ابواب جریان داشته باشد، کافی است.  کهنیهماینکه ما گفتیم در تمام ابواب، اینکه حتماً الزم نیست و  البته روشن است

که در امور توصلی  میکنیمو اختصاص به عبادات ندارد. انشااهلل در بحث اجزاء بحث  دیآیماجزاء در بسیاری از ابواب مثال 
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هم اجزاء وجود دارد. مثالً اینکه عمل دیگری مجزی باشد و موجب سقوط عمل از شما بشود و اختصاص به این ندارد که آیا 

 نماز مجزی است یا نه.

به معنای لزوم اتیان به داعی را عبادی اگر فعل  آید.می مالت نیزد معادر موربلکه این مسأله اصولی که نهی مقتضی فساد است 

برخی گفتیم که حتماً باید به داعی امر و امتثال باشد، اما الزم  تبعبهدر بحث وقف ما  نکهیامثل، ولو ذاتاً عبادت نباشد بدانیمامر 

باشد و لذا وقف از سوی کافر صحیح است چون کافر نیست که خودش ذاتاً راجح و عبادی باشد؛ یعنی الزم نیست مثل نماز 

فعل را به داعی امر بیاورند، اما به نظر ما  توانندیمکه خداوند را قائل باشد و امر خدا را قائل باشند و  شودیممثل اهل کتاب 

 گونهنیا دیآیممقرب نیست و عبادت نیست چون ذاتاً عبادت نیست. به تعبیر مرحوم شیخ انصاری به نظر  هاآناین فعل 

مقصود از عبادی  ییکجاهایبگوییم در  میخواهیمصحبت در بحث عبادی، معنایش این است که اسالم شرط عبادت است. ما 

راجح و حسن و مقرب باشد.  هم آن یمادهآورده شود و هم این است که مانند نماز عبادت باشد که هم باید به داعی امر 

ی اصولی مسأله بگوییم که میتوانیمپس هم ما گاهی اوقات این الزم نیست و معنای عبادت این است که به داعی امر باشد. 

و اختصاص به باب  دریگیمهم که خارج از عبادات بالمعنی االخص هستند، عبادات را  گونهنیا «مقتضی فساد استنهی در »

توسعه  توانیم بحث اقتضا نهی للفساد راو ثانیا می .هم خواهد آمدمعامالتی نظیر وقف ندارد و در بالمعنی االخص عبادات 

 ولو توصلی باشد.  شودیمبدهیم به هر چیزی که به داعی امر آورده 

طهارت گفتند و مرحوم آخوند جواب دادند، در  یقاعدهدر  که از سوی برخی یاشبهه طهارت و یقاعدهین هم راجع به ا

 .شودیمبعد بحث  یجلسه


