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

 خالصه جلسه گذشته

اخذذ   که بر امتناع ند که این دلیل تمام ادله ایمدعی شدد و نمودن اقامهدلیل اخذ قصد قربت در متعلق امر  خویی بر امکان محقق

پاسخی است بذه  بیان ایشان و هم  هم اقامه دلیل بر امکان نموده اند . به عبارت دیگراقامه شده را رد می کندقربت در متعلق امر 

 شده است.  ع اخذ قصد قربت در متعلق امر اقامهتناادله ای که بر ام

اخذ قصد قربت در متعلق امر قابذل   مربوط بهاشکاالت  می گیرند که تمامنتیجه و  بیان کرده عنوان مقدمهایشان چند مطلب را به 

 .باشدمی پاسخ 

 . توصلی و تعریف آنها ب به تعبدی وواجم یاز تقسبود عبارت  مطلب اول

صرف تصذور  این قسم دی است که و شرایطش تعب عبارت بود از تقسیم واجب تعبدی به سه قسم. که یا به تمام اجزاء دوممطلب 

و بعذ  دیگذر توصذلی اسذت مکذل اککذر        ،ولی بعضی از شرایط تعبدیش تعبدی استا تمام اجزایی .است و وقوع خارجی ندارد

 .بیان شد در جلسه گذشته توضیح هر سه قسمکه  لیباشد و بعضی توصمی از اجزائش تعبدی  بعضیاینکه واجب، یا  عبادات و

 توضیح مطلب سوم

انحالل پیذدا مذی   مرکب و ماموربه که امر به مرکب ضمن اینکه یک امر استقاللی است به عدد اجزاء عبارت بود از اینمطلب سوم 

به حسب تحلیل ذهنی منحل به امر  شود لکن امر به مرکب بهباید به نحو مستقل امتکال یک امری است که  امر به مرکب قهراً. کند

 تعلق یک امر ضمنی است. اجزاء می شود یعنی هر جزیی م

 ، ایذن نیسذت کذه   ی نماز مکل سجود و رکوع اسذت متضمن امر به اجزا ،نماز مرکب مکل امر به کهمی شود گفته  اینالبته منظور از 

 نیسذت و  نماز بذه نحذو مطلذق    کبیرة االحرام به عنوان اولین جزءباشند. یعنی امر به تبه صورت مطلق دارای امر  ،اجزاء هر کدام

به عنوان به قرائت نیز  رام خود االحرامی که ملحوق به قرائت است. تکبیرة بلکه الحرامبه تکبیرة ا نکرده امرخداوند به نحو مطلق 

و ملحوق به رکوع  ق بلکه قرائتی که مسبوق به تکبیرة االحراماما نه به صورت مطل .امر به نماز استفاده می شود ازیک امر ضمنی 

ست که به عدد اجزاء، منحل به امر ضمنی می شذود.  امری ا ،شود امر به کلمی نماز. پس اگر گفته  ر بقیه اجزاءو همینطور دباشد 

! بلکه یک حصه خاص و یک وجود مقیذد از آن  اجزایی که متعلق امر واقع شده اند به نحو مطلق ماموربه به امر ضمنی نیستند آن

  .امر ضمنی شده است اجزاء مشمول
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نسبت به  و من تنها امر ضمنی به این مورد را امتکال می کنمکه  و مدعی شود ویدبگتکبیرة االحرام  ت که اگر کسیاس برای همین

خذود   رابطه اجزاء مامور به زیرا .و ما بقی اجزاء نماز را رها کند نمازش صحیح نخواهد بود بقیه اوامر هیچ امتکالی نخواهم داشت

امذر ضذمنی    .دارای امر ضمنی هستند ولی نه به نحذو مطلذق   مامور به تمام اجزاء چون.داقل و اککر ارتباطی می باش ماموربه مکل

 اجزاء متعلق امر است. یک حصه خاص از بهاجزاء در هر جزیی که مالحظه شود مقید  متعلق به این

. مرکب از یک فعل خارجی و یک جزء ذهنی باشند توانند می جباتی که مرکب می باشندبیان شد این بود که وا مطلب دیگری که

یعنذی شذارع    .و یک جزء ذهنی که عبارت است از قصد امرکه یک فعل خارجی است ی تواند مرکب باشد از نماز یعنی واجب م

و درعبذاداتی   اسذت  توصلی را یک مرکبی قرار بدهد که یک جزئش تعبدی و یک جزئشمی تواند ماموربه و متعلق امر خودش 

، قصد االمذر  از نفس نماز و مرکب استمامور به در مکال « مراالقصد امرتک بالصلوة ب» .کرده استچنین  امر شارع این ،ل نمازمک

کالی ندارد کذه واجذب مرکذب از دو جزئذی     اش یک جزء تعبدی و یک جزء توصلی و ،جزء ذهنی یک جزء خارجی است و یک

 .باشد و یکی غیر عبادی باشد که یکی عبادی

 لیکن امر اینگونه بذوده کذه   اتیان آن امر کرده انسانها را بهو خواسته  است که خدابه از مامور است و یک جزیی اجبو ز قهراًنما

عبارت اسذت از  قصذد    جزء دوم که کن منظور شارع ازلی می شود مامور به. ،مرکب ضمیمه جزء دیگر و اینبه  یدبجا بیاور نماز

قصذد   . اسذت  به نماز قصد امر ضمنی منظور بلکه  ،پیش بیایدد امر استقاللی به نماز نیست تا محذوراتی که قبال بیان شد قصامر، 

 محقق شده که خالی از اشکاالت قبلی می باشد.این عبادت  ومجموعا است فعل خارجی که همانضمیمه شده  امر ضمنی به نماز

 . ارد و هم قصد امرامر د زیرا هم نماز

اتیذان   را که مامور بذه  مکلف ویک جزئش نماز است و یک جزئش قصد االمر است  ،مرکب دو جزء دارد ماموربه :حال میگوییم

اگر بخواهذد   تعبدی است و ،امر ضمنی متعلق به این جزء و زیرا یک امر ضمنی نیز دارد را اتیان می کندبا قصد امر  نماز می کند

محتاج قصد  ،زنما امر ضمنی متعلق به. امر و قربت باشدنماز به عنوان یک جزء امتکال بشود باید به قصد  ی متعلق بهمناین امر ض

زیرا یذک واجذب    دیگر عبادی نیست و نیازمند به قصد امر نیست ،خود قصد امر اما امر ضمنی متعلق به .امر است تا ساقط بشود

د امر به ف بر قصد امر است اما خود قصوقمت این اتیانون امر ضمنی دارد چ از به عنوان یک جزء امتکال شودنماگر توصلی است. 

   .یک واجب توصلی است عنوان جزء دیگر نیاز به قصد امر ندارد زیرا

 نتیجه

میمه به ضذ می باشند دارای اجزای خارجی که نماز یا شبیه آن از مرکبات  کهاشکالی ندارد  با توجه به دو نکته ای که بیان شدلذا 

جی راآن فعل خ ر ضمنی را کناریعنی قصد ام ،میمه کند به جزء دومآن جزء اول را ضد و اگر مکلف نمامور به باشقصد امر با هم 

توصذلی   ،ه قصذد امذر  ضمنی متعلق بزیرا امر  .ساقط شده استو امتکال صورت گرفته و آن امر   بیاورد واجب تحقق پیدا می کند

واجب مرکب را امتکال کردیم در حالی که هر دو جزء دارای امر ، . عمده این است که ماامر نداردقصدقربت و است و نیاز به قصد 

ضمیمه می کنیم به قصد امر که جزء ذهنی و جزء دوم مرکب می آن را و جزء اول اتیان می شود  ضمنی می باشند به اینصورت که

 براین دیگر محذورات قبل اینجا جاری نمی شود.بنا .باشد

مذن   مرکذب بالکذل ال امرتکم بالصلوة بضمیمة قصد االمر االسذتقاللی   »یعنی شارع گفته بود اگر قصد امر استقاللی کرده بودیم  ماا

تشریع محرم همه در صورتی  و خلف و  رنی محذوراتی که قبال بیان شد مکل دویع. پیش می آمد قبلی  محذورات  «الصلوة والقصد
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امر به نمذاز مذی   شارع از یک طرف به عبارت دیگر  فرض کنیم.یک جزء خارجی  استقاللی را در کنارکه قصد امر پیش می آید 

پیش را این داعویت شی لنفسه  ، لکنگیردمیمة الجزء اآلخر مامور به قرار می صلوة مع ضلاز طرف دیگر خود قصد االمر باو کند 

  ، باعث خلف می شود.می آورد

ی قرار دیم و گفتیم امر به مرکب انحالل پیدا می کند به اوامر ضمنی و آن جزیی که در کنار فعل خارجاما اگر ما قائل به انحالل ش

م می امر ضمنی هیچ محذوری ندارد زیرا این دو امر در طول هقصد اتیان به واجب به ضمیمه  می گیرد یک امر ضمنی است دیگر

داعویذت امذر   اخذذ  له و سرانجام مسأدر قصد االمر اخذ کنیم نداریم  محذوری در اینکه متعلق امر را باشند نه در عرض هم.و ما

در  در واقع، امر ضذمنی بذه آن شذ     این است کهنیز عمده حرف ایشان  ضمنی در متعلق امر نفسی استقاللی هیچ محذوری ندارد.

مذی   ممکن نیست اما محقق خوییی قصد امر در متعلق امر اخذ قصد قربت به معنا که بود متعلق امر اخذ می شود. زیرا بحث این

 فرماید اخذ قصد قربت به معنای قصد امر ضمنی در متعلق اشکالی ندارد. 

 :تمایز دارداز دو جهت این مرکب با مرکبات دیگر  همچنین ایشان می فرمایند

کذه جذزء    نماز قرائت در مکل در ضمن اتیان به مجموع ء به داعی امر ضمنی ممکن نیست مگردر سایر مرکبات اتیان به جز اول:

زیرا گفتیم فقط اتیان به جزء در ضذمن اتیذان بذه     کند مرکب حساب می شود و اتیان آن به تنهایی به داعی امر ضمنی کفایت نمی

 .اشکالی ندارد هیچ اما اینجا اتیان به جزء به قصد امر ضمنی مجموع می تواند به داعی امر ضمنی واقع بشود

 در طولاما در این مرکب اوامر  .نیست ییعنی هیچ کدام در طول دیگر .بات اوامر ضمنی عرضی می باشندکه در سایر مرکینا دوم:

لذا مذی توانذد   متعلق به قصد امر است. که نسبت به امر ضمنی  ، در رتبه مقدم استیعنی امر ضمنی متعلق به ذات نماز هستندهم 

در باشذند  در عذرض هذم   که منحل می شد به دو امر ضمنی  ،به قصد امر نماز. یعنی اگر امر به مرکب داعی برای خود نماز بشود

 . بیاورمن اینجا شارع نمی توانست بگوید نماز را به قصد امر 

 «والحمدهلل رب العالمین»


