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 «معن جههلي هححمده هل ههاطاليرن ه هالعن هلي هادداهم هاالّلههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

  خالصه جلسه گذشته

 امر چونیت در متعلق امر اخذ شود به نحو شرطقصش  امر  چناچه  بود که در متعلق امر این قصش  امر بر امتناع  اخذ  ششمش    دلیل

ثال و مکلف قادر به امتمق ور مکلف نخواه  بود  ،مقی  بما هو مقی  متعلق ش ه استامر به انحالل به دو امر ضمنی پی ا نمی کن  و 

ش ، دو اشکال پیشودجزئیت اخذ  قص  امر به نحو و اگر فرق می کن .با آنچه که مرحوم آخون  در برائت فرموده این  امر نیست و

 می آی .

 رد و امر غیر اختیاری نمی توان اختیاری است غیر االمر است و اراده یک امر  معنای ارادة قص  االمر به اششکال اول این بود که  

 ذ شود که پاسخش در جلسه قبل بیان ش .متعلق امر اخ

امر به مجموع  به عبارت دیگر از آنجا که .الزمه فرض دوم آن اسشت که امر ه  محر  باش  ه  متحر   این بود که اششکال دوم 

 برای امر به مرکب داعی شود به این معناست که رکب اتیان کن امر به ممکلف بخواه  نماز را به داعی  اگر، مرکب تعلق گرفته است

    هواح شئمحال است به عبارت دیگر  .نفسه محال است ششی لعلی  علیت ه اتیان به صشالة به داعی امر و این به مال  اسشتحال  

 علت خودش باش . نمی توان  محر  باش  ه  متحر  یعنی شئ

 از اشکال طبق احتمال دومپاسخ 

 اشکال دومپاسخ 

 ما دو اشکال به بیان محقق خراسانی در احتمال دوم داری :

اتیان کن  به داعی امر به نمازِ مع خواه  نماز را  می . یعنی در واقع مکلفایمششان فرمود داعی عبارت اسششت از امر به مرکب اوال:

مع  و امر متعلق ش ه به صلوةر قرار گرفته یگکنار اجزا  د این اسشت که قص  قربت به عنوان یک جز  در  زیرا فرض ،قصش  القرب  

امر  رد،اچون در اینجا یک مرکب وجود دگفتی  گیرد. حال اگر صورت  بالمجموع بای  به قص  االمرِ پس اتیان به صلوة قص  القرب 

 .تا ح ی ممکل است ،قرار گرفتن قص  االمردر مورد شرط انحالل .)به دو امر ضشمنی پی ا می کن  حالل به مجموع و امر به کل ان

 به دو امر ضمنی  را   این امر باشش  که با ه  متعلق امر ش ه باشن ، می توان   قصش  االمر متعلق امر نماز با تمام اجزا  و  اما وقتی

امر  هر جزیی برای خودش یک . یعنی(امر به مرکب به تع د اجزا  متع د می ششششود ی کانه ما دو امر داری  واین یعن ومنحل کرد 

و قص  امتثال نیز کانه خودش به  است برای نمازداعی  ره برای خودش یک امر دارد و آن ام. نماز کأندارد منتهی یک امر ضشمنی 

 .عنوان جز یک امر ج ا دارد
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به  .محر  عین متحر  نمی شود صورت د و در اینداعی شومتعلق ش ه  به جز  دوم امری که رداشکالی داچه  این صشورت در 

 عبارت دیگر:

و امر به د انحالل پی ا می کن  «مراال  مع قصشش مراقیمو الصششلوةا»ه مجموع مرکب مثل ب واح  امرل تعلق گرفته و امر به کدر اینجا 

 ی می باشن  و امر به کل عین امر بهدو جزئامر به قص  امتثال زیرا هر  و یک نماز تعلق گرفته، یعنی کأنه یک امر به خود ضشمنی 

 .برای اتیان به جز  اول به قص  امرش این داعی می شودگویی   این امر ضمنی که به جز  دوم متعلق ش ه جز  می باش . حال می

 دیگر یحتوضاین طبق  ست از امر ضمنی متعلق به نماز.عبارت اپس اینجا امر ضمنی متعلق به قص  امتثال محر  است و متحر  

نماز  این بود که قرار است اساس سخن محقق خراسانی .ه کنی ییکی نیستن  مگر اینکه ما نتوانی  انحالل را توج محر  و متحر 

باعث می شود که  ،امر متعلق به مجموع مرکب که خود این امر به مجموع مرکب ؟به قصش  امر نماز اتیان بمشود. امر نماز چیست  

  فعل ه برای فعل و فرض ه  این است که داعی باش خواه     به داعی امر به مرکب یعنی امر به مرکب ه  میماز بخوانشخص ن

این اشکال وجود  به خودی خود مالحظه کنی  امر به مجموع را اگر ما خواه  به داعی همین انجام شود. پاسخ ما این است که یم

امر به نماز و امر به قصشش   ،مجموع انحالل به دو امر ضششمنی پی ا کردهبه ولی این امر به مجموع، داعی نیسششت بلکه این امر  .دارد

 به جز  دوم و ضمنی امر ،پس محر  ،داعی می شود برای اتیان به نماز به داعی امرش امر ضشمنی متعلق به قصش  امتثال  امتثال. 

  .محذوری پیش نمی آی لذا  است و اتیان به نماز به داعی امر ضمنی به خود نماز ،متحر 

 بنابراین اشکال ایمان وارد نیست.  اگر ما انحالل امر را به دو امر ضمنی بپذیری  قهرا محر  و متحر  تفکیک می شون .پس 

د به وبگویی  امر به کل منحل می ش اصال انحالل معنی ن ارد تا و ی ا نمی کن امر متعلق به مجموع مرکب انحالل پسشلمنا که   ثانیا:

به این معنا است که امر داعویت دارد.  ربت در متعلق امر به عنوان جز قص  ق، پاسخ این است که اخذ تع اد اجزا  به اوامر ضمنی

معنایش این است که امر یک داعویتی  دهی  و در مامور به اخذ کنی  ی از متعلق امر قرارمی خواهی  قص  امتثال امر را جزئ وقتی

 . اعمشال عبشادی را ریایی انجام ن هن  بلکه به داعی امر انجام دهن   خواهی   بگویی  مکلفین افعشال و  یعنی می .برای مکلف دارد

  :در واقع حقیقتی است که دارای مراتب مختلف استه  داعی امر 

 بگوی  من خ ا را عبادت می کن  چون خ اون  به آن امر کرده و دستور خ است . ر است یعنی اینکه کسیرتبه امیک مرتبه اش م

ارد بلکه به ن  به خاطر بهمت. در این مرتبه توجهی به خود امر کسی بگوی  من خ ا را عبادت می کن  کهاین است  مرتبه پایین تر

 ای رفتن به بهمت.بر  ا انجام می دهالزمش توجه دارد یعنی امر خ ا ر

  .پرهیز از عقاب خ ا را عبادت کن  برای یک مرتبه پایین تر از صورت قبل نیز وجود دارد یعنی کسی

 باالیبه داعی خود امر است که مربوط به مراتب  به یک معنا به داعی امر انجام شش ه اسشت اما یکی مستقیما   این مراتب هر سشه 

  مانن استمترتب که بر امر  است ثاریداعویت آگاهی ه  اهلل و اولیا  ن ارد مثل بهمت و جهن عبادت اسشت و ششخص کاری به   

کاری با امر ن ارد بلکه به آثار این امر  لیهمان امر اسششت و . در واقع ریمششه داعویتللجن  خ ا را عبادت می کن  طمعاًکه کسششی 

ن  دیگر اگر اتیان به امر ک تر نیز خوف از عقاب است یعنی مرتبه پایین توجه دارد که اگر موافقت با امر کن  وارد بهمت می شود و

 توجه به امر ن ارد بلکه توجه به اثرش دارد. داعویت در واقع همان امر است ولی مکلف اینجا نیز ریمه عقاب نمی شود.
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ا اگر و چه بس عقاب ازامی  به ثواب و ترس  دوم و سوم است یعنی مرتبهدارد برای اتیان به عبادات  آنچه که داعویت در بین مردم

 شوی . مواردی دچار ممکل می ئل به داعویت خود امر بموی  دربخواهی  قا ما

. توضیح مطلب این است دوم و سشوم معنی کردی  اشکال  مرحوم آخون  دیگر وارد نیست  ا داعی را به این مرتبهاگر م به هر حال

اسشت که این امر خودش داعی باش  در عین حال  معنی این  مل به عبادت به داعی امر به که مرحوم آخون  درواقع می فرماین  ع

ه  محر  باش  و ه  متحر . اگر ما داعی را خود امر بگیری  اینجا اشکال پیش می یعنی چیزی باش  که به سمت او ه  می رود 

فرض این است مسئله حل می شود چون و خوف از عقاب، امی  به ثوابآی  اما اگر ما گفتی  اصال منظور از داعی امر یعنی داعی 

 ،که ما عرض کردی  اینجا اگر جز  ،آن داعی و جز  دیگرنماز است آن و باالخره یک جز  که امر به مجموع مرکب  تعلق گرفته 

 شود داعیمحر  می بلکه خوف از عقاب باشش  محر  و متحر  یکی نیست   ر باشش  ولی داعی بر اتیان عبادت قصش  امتثال ام 

 نماز بخوان  و در حقیقت امر خ ا تعلق گرفته به نماز و این داعی می که مکلفخوف از عقاب باعث شششش  . پس خوف از عقشاب 

پس داعی امر به  .خوف از عقاب اسششت بلکه امر فی الواقع خود امر نیسششت من بخوان ولی این داعی رعی امگوی  نمازت را به دا

ست خود این امر نیست بلکه خوف ا به عبادت ولی آنچه که متحر  امر داعی ش ه برای اتیان .عنوان محر  غیر از متحر  است

 از عقاب است.

ه که به عنوان جز  در کنار سایر اجزا  قرار گرفته با آنچه که عمل به می توانی  بگویی  آنچ ،الل را ه  نپذیری لذا حتی اگر ما انح

 .داعی آن انجام می شود کال فرق دارد

 «والحم هلل رب العالمین»

 


