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

 بررسی دلیل محقق خویی

وارد کرد مساله عدم  نکه به اساس استدالل ایشان می توا ایرادی شد. بیان بر امکان اخذ قصد امر در متعلق امر خوییدلیل محقق 

 .است استدالل ایشاندر  نکته ای اساسیکه  ،اجزاء مامور به استتعداد مرکب به  به امر انحاللپذیرش 

ت منحل تشکیل شده اس جزء ذهنی به نام قصد االمر و از جزء خارجی مامور به مرکب کهیک امر به به نظر ایشان  توضیح ذلک

اما چون این امر انحالل به  .است یک مرکب دارای دو جزءدر واقع امر به که امر به نماز به قصد امر به دو امر ضمنی می شود مثل 

پس نه  است.اشکالی ندارد مکلف نماز را به داعی امر ضمنی به جزء دوم اتیان کند که در طول امر اول و امر ضمنی پیدا می کند د

 مشکالت پیشین.سایر نفسه پیش می آید نه دور و خلف و داعویت المر لمشکل داعویت ا

اگر کسی انحالل ؟ امر به مرکب انحالل به اوامر متعدد پیدا می کند یا خیرآیا  اما نکته در همین انحالل است و باید بررسی کرد که

 .ثابت کندامکان قصد امر در متعلق امر را می تواند  این دلیل تمام است و امر به مرکب را قبول کرد دلیل محقق خویی

امکان اخذ قصدد امدر    اصل این دلیل به دوش شدنمخ هرچند با باشد دلیل محقق خویی مخدوش می شود، انحالل مردوداما اگر 

قدائلین بده   دلیدل  و همین کده   اثبات امکان نیازی به دلیل ندارندبرای قائلین به امکان  چون .اشکالی وارد نمی شود در متعلق امر

اگدر   بر اثبات امکان و می شود بول شود مویدیاگر ق دلیل مرحوم خوییلذا اثبات امکان کافی است و برای  حاله را رد کنند،است

 .ضوع نمی زندوشود ضرری به مرد 

  !امر به بسیط استمانند امر به مرکب  معنی ندارد و امر عرف انحالل از نظرقائلند  عده ای

در صورتی که آن شئ مرکب  شتر نیستبی و یک جزء یک امر و هم عقالً عرفاً هم بسیط کند شئ به ارع امرشیعنی همان طور که 

 .هم باشد یک امر بیشترنیست

و بده اعتبدار   متفاوت اسدت   و هم ماهیتاٌ جزء دیگر هم حقیقتاًبا  نماز که هرجزئش مانند)امر به مرکب تعلق می گیرد  چون وقتی

 یک امر واحد می بیند.نیز این امر را  (. عرفاند و مامور به، به امر واجد شده اند کنار هم قرار گرفتهدر شارع

که انضمام آنها اعتبار شده  ینی هستندبانماز حقایق مت اجزاء و می باشد و سجود غیر از رکوع قرائت غیر از سجود به عبارت دیگر

هیت واحد را یک ما به اعتبار شارعمی کند که در واقع مرکب نیست بلکه ی امر مرکب وقتی شارع به اند.شده  نمازبا هم  و مجموعا

در اینجدا نیدز عدرف     است. که به نماز دارای اجزاء تعلق گرفته یک امر بیشتر وجود ندارد تشکیل داده است باز هم  به نظر عرف

  .دمختلف داشته باش ینکه آن مامور به اجزاءولو او انحالل برایش متصور نیست  یک امر بیشتر نمی بیند
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مدی   واحد را یک عمل به مرکب  مامور این است که مجموع این ،نمی بیندو متباین متفاوت را اجزاء  اما دلیل بر این که عرف آن

 .دنکاتیان ن را و دیگریو او حق ندارد یکی را اتیان کند  اندبیند که به هم پیوسته 

وقتدی   و قهراًدارای اجزاء است  ،این مامور به مرکب: و می گوید را  تصور می کند انحالل ،امر به مرکب تحلیل عقلی در، اما عقل

 .می کندر تصو انحالل را به جزء نیز تعلق می گیرد پسامر به کل تعلق بگیرد 

ورات شدرعی بدرای عدرف    ابات و دستخط کاری به تحلیل عقل نداریم چوناوامر شرعی  واست که ما در خطابات  له ایناما مسأ

 حکم کند.آن انحالل به  د و لذا نمی تواندمی بین واحد امر ز این را به عنوانو عرف نیبیان شده 

امر به مرکب به اوامر ضدمنی   پذیرش انحاللخویی مبتنی بر  لیل محققپذیرش د اما اجماالًمد خواهد آ حث بعداًتفصیل این ب البته

 .اول کالم است و این است اجزاء ماموربهبه 

 دیگر اخذ قصد قربت در متعلق امر

 ایدن را بده یدک امدر دیگدری بیدان کندد؟       اما آیا مدی تواندد    بر فرض شارع نتواند قصد قربت را در متعلق امر خودش اخذ کند

بدرای  را  مر ذات فعلدر قالب یک ا چه اشکالی دارد شارع ابتدا د امر در متعلق امر ممتنع باشد،ولیاخذ قص: سلمنا که بیان ذلک

امر دیگری را صادر کند و بگویدد   ولی بعد از امر اول آن اخذ نکند رد به راقصد مامور  الصلوة و وابگوید اقیمبیان کند و  مکلفین

 .یعنددی اعتبددار قصددد امددر را بددا امددر دوم بیددان کنددد . را بدده قصددد امددر مددن بیاوریدددکدده در امددر اول بیددان کددردم  فعلددیآن 

صلوة به غیر از قصد  مثل فعلعبادت با همه اجزائش به غیر از قصد قربت  شارع دو امر داشته باشد: یکی امر به به عبارت دیگر

تعبددی   عبدادی و   امری که متعلق به ذات نماز است، که یکی تعبدی است و یکی توصلی قصد قربت.دیگری امر به اخذ و قربت 

و سقوط این امر نیازی به قصدد قربدت   و امر دوم امر توصلی است ت نمیگیرد یعنی تا با قصد قربت انجام نشود امتثال صوراست 

 چه مانعی دارد که به این شکل مساله را حل کنیم. . با این توصیفمتعلق به خود قصد امر است زیراندارد 

 نظر محقق خراسانی

 محقق خراسانی معتقد است اخذ قصد قربت در متعلق امر دیگر هم ممتنع است چون:

  .را سراغ نداریم که تکلیفی با دو امر ثابت شده باشد واجبات چنین امری مورد هیچ یک از رما د اوالً:

یک امر عبادی است و ما همین را تحلیل می کنیم و می گوییم این امدر از سده    امر اول که به نماز متعلق شده شما فرمودید: :ثانیاً

یا شدک داریدم کده تعبددی اسدت یدا        جز است یا تعبدی است یا توصلی،امر به ذات نماز که دارای ده  چون: حال خارج نیست

 .توصلی

 همچندان  لذا امر .قربت نباشد امتثال محقق نمی شوداگر تعبدی باشد بدون قصد قربت امر ساقط نمی شود و تا قصد  احتمال اول:

  ربت از امر اول فهمیده می شود و دیگر نیازی به امر دوم نیست.قصد ق . پسو ساقط نمی شود خود باقی می ماند به قوت

و اتیان به ایدن امدر موجدب     است که غرض بدون قصد قربت حاصل می شود اگر امر اول توصلی باشد معنایش این احتمال دوم:

زیدرا امدر دوم در واقدع مدی      یگر ما چه نیازی به امر دوم.و مامور به اتیان شده است د و اگر امر اول ساقط شدهسقوط امر است 

 تیان نمی شود در حالیکه امر مولی در این فرض اتیان شده است.خواهد بفهماند که تا قصد قربت نکنید جزء اول ا
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 ! باز هم نیازی به امر دوم نداریم ،جزء اولاگر شک داشته باشیم در تعبدیت و یا توصلیت  احتمال سوم:

زیرا اشتغال یقینی  می کند.قصد قربت لزوم  عقل از باب احتیاط حکم  به ،یت واجب اولدیت و توصلدر تعب شکزیرا در صورت 

ما ساقط شده و این  تکلیف از ذمهما می باشد باید یقین کنیم که  ذمهوقتی یقین داریم که تکلیف بر یعنی  برائت یقینی می خواهد.

 .قصد قربت می کند و دیگر امر شارع لغو خواهد بود جز با قصد قربت حاصل نمی شود لذا عقل در این فرض حکم به لزوم

 و چه امر اول را تعبدی بدانیم  توصلی بدانیم پس در هر سه صورت چه شک در تعبدیت و توصلیت داشته باشیم و چه امر اول را

 نداریم. دوم رازی به امنی

 1چنین چیزی نداریم.نیز عالوه بر اینکه در شرع 

 «والحمدهلل رب العالمین»
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