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 «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»                          
 دلیل ششم

 :وفایِ تیاى ًوَدُ اًذسا هشحَم هحمك خشاساًی دس  اهش دلیل ضطن تش استحالِ اخز لصذ لشتت دس هتؼلك

دس هتؼلك  ایي لیذ یؼٌی اگش .اخز لصذ اهش دس هتؼلك اهش هستلضم تىلیف تِ غیش همذٍس است تا روش ایي دلیل ثاتت هی وٌٌذ وِ ایطاى

تىلیف ورشدى   ٍ صیشا اهش وشدى است. هحال ٍ ایي ًذاضتِ تاضذاهش ذست تش اهتثال است وِ هىلف ل آىالصهِ اش  ضَد تىلیف اخز

 .ضشط ػملی تىلیف است ،لذستچَى  هىلف تِ چیضی وِ لذست اهتثال ٍ اتیاى آى سا ًذاضتِ تاضذ هحال است

تیراى  هَضرَع  ّوریي  ٍجِ اهتٌراع سا   اص تضسگاى لاهِ ضذُ تؼضیادلِ ای وِ تش اهتٌاع ا دس هیاى ٍ تیاى ضذُ تَد ًظیش ایي دلیل لثال

 تا آًچِ وِ ساتما هحمك خشاساًیتیاى هشحَم  لىي هستلضم ایي است وِ هىلف لذست تش اهتثال ًذاضتِ تاضذ ،وشدًذ وِ اخز ایي لیذ

  .هتفاٍت است تیاى ضذ

 دو احتهال در اخذ قصد قربت درنتعلق انر 

اهش ترِ ًحرَ    یا لصذ :ٍ لاتل تصَس استتِ دٍ صَست هوىي  شلصذ اهش دس هتؼلك اهلصذ لشتت تِ هؼٌای  اخز: ایطاى هی فشهایٌذ

  .یا تِ ًحَ جضییت، ضشعیت دس آى فؼل ٍ ػول اخز ضَد

 دس ایري لصذ لشتت تطرَد.   تِ لیذِ همیذ َٓصل ،وِآى گَیذ صل تِ ضشط تضاسع  تِ ػٌَاى ضشط فؼل اخز ضَد یؼٌیاگش لصذ االهش 

ٍ دس دُ جضء داسد  صلَٓ وِهثل  ًیست.ػول  اخل دس فؼل ٍ ػول ٍ دس وٌاس اجضادیگش د ٍ لصذ االهش ضشط فؼل هی ضَد صَست

ٍ لصذ االهش ّن دس وٌاس ایي ضشائظ لشاس هی  ی تاضٌذوِ ضشط ًواص ه داسد هثل عْاست ٍ یا استمثال یه ضشایغی ّنوٌاس ایي اجضا 

ػول است. ٍلی هاهَس تِ یه چیض جضیی اص ػول ًیست ٍ خاسج اص  اخز ضَد دیگش ػول تِ ػٌَاى ضشطلصذ االهش پس اگش گیشد. 

 یؼٌی اهش هتؼلك هی ضَد تِ ایي همیذ.  !صلَٓ تِ لیذ لصذ االهشی ضَد یؼٌی ه

ورِ دس  . هی ضَد ًواص سایش اجضاء هثل سوَع ٍ سجَد ٍ هثال یه جضء یاصدّوی وٌاس تِ صَست جضء اخز تطَدلصذ االهش اگش اها 

 ٍ ایي جضء یاصدّن. ئیٍالغ ػثاست است اص آى هشوة دُ جضهاهَس تِ دس  ایي صَست

دس هاهَس تِ اخز  هوىي است تِ ًحَ جضییت اخشیتِ ًحَ ضشعیت دس هاهَس تِ اخز هی ضَد ٍ  هوىي است تاستا شس لصذ االهپ

  ضَد.
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 احتهال اول

همیذ توا َّ همیذ ٍلی اگش تِ ًحَ جضییت اخز ضَد هاهَس ػثاست است اص  َ ضشعیت اخز تطَد هاهَس تِتِ ًحلصذ االهش ایٌىِ تٌاتش

  .جضیی اص اجضای ػول هی ضَد لصذ االهشد هشوة تِ ضویوِ لصذ االهش وِ خَتِ هی ضَد 

یؼٌی هتؼلك اهش یه چیض تیطتش ًیسرت.   .تِ ًحَ ضشعیت اخز ضَد اهش هتؼلك هی ضَد تِ همیذ تِ ها َّ همیذلصذ االهش تٌاتش ایٌىِ 

دیگرش   وِ دس ایٌصَست .همیذ تِ لیذ لصذ االهشٓ َوِ ػثاست است اص آى همیذ یؼٌی صلاهش ٍاحذ، هتؼلك هی ضَد تِ هَضَع ٍاحذ 

هتؼلك  ،ًواص تِ تٌْایی هتؼلك اهش تاضذ ٍخَد لصذ االهش ًیض تِ ػٌَاى لیذ عَس ًیست وِ لیذ ٍ همیذ اص ّن لاتل تفىیه ًیست. ایي

ؼل لاتل اتیاى ترِ داػری   خَد ػول ٍ خَد ًواص ٍ رات الف ٍ ایي یؼٌی آًىِ تِ ػثاست است اص ًواص تِ لصذ اهشهاهَس تلىِ اهش تاضذ

اتیاى وٌین تایذ خَد ًواص هاهَس تِ تاضذ تا ها آى سا تِ داػی اهش  صیشا لثل اص ایٌىِ ها تخَاّین ایي ًواص سا تِ لصذ االهش !اهش ًیست

 .ٍ تِ لصذ اهشش اتیاى وٌین
  اول بررسی احتهال

 تؼلك گشفتِ صلَٓ ٍ لصذ االهشهجوَع  ٌىِ اهش تِیتَجِ تِ اتِ ًحَ ضشعیت اخز ضذُ تاضذ تا ٍ اگش لصذ االهش ضشط ًواص تاضذ لزا 

هراهَس ترِ    سا ورِ   ف ایي ًوراصی هىل چگًَِ هوىي است. آى گاُ هؼٌایص ایي است وِ ًواص ٍ رات ػول خَدش هاهَس تِ ًیست

 .ذًذاسد سا تِ لصذ اهش اتیاى وٌ شًیست ٍ اه

 ذیهمٍ اهش تؼلك گشفتِ تِ ًواص همیذ تِ ضشط  ذ، تِ هؼٌای آى است وِتاض ضشعیت دس هاهَس تِ اخز ضذُ لصذ االهش تِ ًحَپس اگش 

ا تِ لیذ ّرز  اًصیشا گفتین همیذ .خَد ػول ٍ رات الفؼل اهش ًذاسدٍ  ًظش اص لیذ هتؼلك اهش ًیست تِ ها َّ همیذ یؼٌی خَد همیذ تا لغغ

 شدتِ لصذ اهش اتیاى و آیا هی تَاى آى ساى تؼلك ًگشفتِ وِ اهشی تِ آحال هی خَاّین تثیٌین ًواص ٍ فؼلی  .المیذ هاهَس تِ ضذُ است

ِ سا ًواصی ورِ خرَدش ترِ تٌْرایی اهرش ًرذاسد        اص ها خَاستِ ضاسع گفت: چغَس هی تَاى ؟یا خیش   وٌرین. لصرذ اهرشش اتیراى     تر

  اى للت

جرضء اسرت ٍ ٍلتری    رات ػول خَدش یه جضء است ٍ لیذ ّن یه چَى  ٍ تگَیذوسی گواى وٌذ وِ ًواص اهش داسد  هوىي است

ٍلتی ًواص تِ لصذ اهش هاهَس تِ ضذ خَد ًواص ًیض هاهَس  .رات همیذ ّن هاهَس تِ است ،آى تثغتِ  همیذ توا َّهمیذ هاهَستِ ضذ لْشاً

دسست است وِ هاهَستِ  .رات همیذ ّن یه تخطی اص هاهَستِ است تاالخشُ چشا ضوا هی گَییذ رات ػول اهش ًذاسد.پس تِ است 

  .تگَیین خَد همیذ ّن هاهَس تِ است ین تِ اػتثاس ایي هجوَعویوِ لیذ است اها دسػیي حال هی تَاًهمیذ تِ ض

 للت

اجضاء تحلیلری   تلىِذ ٍلی ایٌْا اجضاء خاسجی ًیستٌذ ّش وذام تِ ػٌَاى یه جضء حساب هی ضًَ همیذلیذ ٍ دسست است هجوَع 

 رات فؼرل   ؼٌی دس رّري ی لاتل تفىیه هی تاضذ ًٍواص همیذ تِ لیذ لصذ االهش دس رّي  ٍ لاتل تفىیه اص ّن ًیستٌذ. ػملی ّستٌذ

اهش هتؼلك ترِ هجورَع   چَى ٍلی تِ حسة خاسج جذا ضذًی ًیستٌذ. پس ًوی تَاًین تگَیین  ،سا هی تَاى تفىیه وشد ٍ ضشط لیذ

لیذ یه تحلیل ػملی اسرت  اص  ا رات همیذ تا لغغ اص ًظشصیش .اهش داسدذ تا لغغ ًظش اص لی ّن همیذ پس راتِ ُهمیذ تِ ها َّ همیذ ضذ

پرس رات   .ذهاهَس تِ هی تاضٍاحذُ تیطتش ًیست ٍ ایي حمیمت  حمیمت ٍلی دس خاسج یه هی وٌذ تفىیه اص ّن ایٌذٍ سا  ػمل ٍ

 تیاٍسین.تِ ًواص ًواص سا تا لصذ اهش ضاسع  ،م اتیاىامی اهشی ًذاسد تا ها تخَاّین دس هفؼل تِ تٌْای
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تخرال  آًچرِ ورِ     پیص هی آیذ غیشیاستحالِ تلىِ  ذاسدىلف تش اهتثال استحالِ راتی ًػذم لذست ه تا تَجِ تِ هغالة تیاى ضذُ

دس ایري  سا تِ ًحَ ضشعیت اخرز وٌرین    لصذ االهشاگش ها ، حال ذ اهش خذاهىلف هی خَاّذ ًواص تخَاًذ تِ لصچَى  ساتما تیاى ضذ

اهىاى اخز لصرذ لشترت دس ایري تىلیرف      لزا شی ًثَدُ  وِ هىلف آى سا لصذ وٌذٍ اه ًثَدُرات ایي ػول اصال هاهَس تِ صَست 

 ًیست.
 احتهال دوم

ایي  ،یؼٌی دس وٌاس سوَع ٍ سجَد ٍ ّوِ اجضای دُ گاًِ ،ًحَ جضییت دس هتؼلك اهش اخز ضَداها اگش لصذ االهش تِ ػٌَاى جضء ٍ تِ 

اص ایي صَست هاهَستِ ػثاست است اص چیضی وِ هشوة اسرت  دس  جوَع تؼلك تگیشدتمیِ اجضاء اخز ضَد ٍ اهش تِ ه هاًٌذجضء ًیض 

تِ ًواص هشورة اص   ،اگش هاهَس تِ. اص ػول تِ ػالٍُ ایي لصذ صَست هاهَس تِ هشوة است دس ایياست یؼٌی  االهشلصذ ػول ٍرات 

هشوة ٍ ول تؼلرك   تِچَى اهش  .ًوی آیذفشض لثل پیص  دیگش هحزٍس ،ّن یىی اص آى اجضاء است وِ لصذ اهش هتؼلك ضذ اجضایی

ترِ   هری تَاًرذ   ضاسع .پیص ًوی آیذهحزٍس گزضتِ ایٌجا داسد ٍ  رات ػول ایٌجا اهشلزا  .ٍ اهش تِ ول ػیي اهش تِ جضء استگشفتِ 

لزا  است. وش وشدُسا ر شهلصذ اال جضء دیگشی تِ ًام اجضاء، ًواص یؼٌی اهش تِ اجضاء ٍ دسوٌاساهش تِ  وِهىلفیي تگَیذ ًواص تخَاًیذ 

َیین خرَدش  تَاًین تگ اجضایص اهش داسد هی ٓصلَ یؼٌیرات ػول  چَى اضىالی ًذاسد ضاسع تگَیذ ًواص تخَاى تِ لصذ اهش هي ٍ

 .تگَیذ ایي اجضاء ٍ هشوة سا تِ لصذ اهش هي تخَاى آى هطىل لثلی سا تِ دًثال ًذاسدضاسع لزا اگش . اهش داسدًیض 
 بررسی احتهال دوم 

 اول اشکال

اهش تِ اجضاء تاضذ عثك فشض خَد لصذ االهش ًیض یىی اص اجرضاء   ،اگش اهش تِ هشوة ایٌىٍِ آى  یه هطىل دیگشی ایٌجا ّست اها

است پس لصذ االهش ًیض تایذ هاهَس تِ تاضذ. ٍلتی ضوا هی گَییذ اهش تِ هشوة ػیي اهش تِ اجضاء اسرت یؼٌری سورَع اهرش داسد ٍ     

ًیست ٍ ایي لاتل لثَل  دس حالی وِ ًیض تایذ اهش داضتِ تاضذ شهش ًیض یىی اص اجضاء است پس لصذ االفشض ًیض وشدین وِ لصذ االه

االهرش تؼلرك    اها هؼٌا ًذاسد اهش تِ لصرذ  واص اضىال ًذاسداص ً ئیتؼلك اهش تِ سوَع تِ ػٌَاى جض .است تاعلتؼلك اهش تِ لصذ االهش 

اسادُ  .هری گیرشد   كدسحالی وِ اهش فمظ تش فؼل اختیاسی تؼلیاسی ًیست فؼل اخت اسادُ یه تِ هؼٌای اسادُ است ٍ تگیشد صیشا لصذ

ّش فؼل اختیاسی اًساى هسثَق تِ اسادُ ّست ٍ ّیچ فؼل اختیاسی تذٍى هسثَلیت ترِ اسادُ   .هی تَاًذ سثة افؼال اختیاسی تطَد

 ؟ّست یا ًِ سثَق تِ یه اسادُ دیگشاها سَال ایي است وِ آیا خَد اسادُ ًیض ه .هؼٌی ًذاسد

خیش صیشا اگش خَد اسادُ اختیاسی تاضذ ًیاصهٌذ یه  :ایطاى هی فشهایذ ؟تِ ػثاست دیگش آیا خَد اسادُ یه فؼل اختیاسی است یا ًِ

اگش غیرش اختیراسی تاضرذ فْرَ     .ًمل والم هی وٌین تِ اسادُ دیگشسا  ایي .است ًیاصهٌذ اسادُ ختیاسیصیشا ّش فؼل ا .اسادُ دیگش است

 .ّویٌغَس اداهِ هی یاتذ ٍ هٌجش تِ تسلسل هی ضَد ٍلی اگش آى ّن اختیاسی تاضذ ًیاصهٌذ اسادُ دیگش استالوغلَب 

یؼٌری   .هسثَق تِ اسادُ دیگش ًیست ًِ ایٌىِ تذٍى ػلرت تاضرذ   تِ هؼٌای آى است وِ !ل غیش اختیاسی استاسادُ فؼایٌىِ گفتِ ضذ 

 ُذی ها چیضی سا تصَس هی وٌین ٍ فائر یؼٌی ٍلت .َد تِ خَد تَجَد هی آیذاسادُ خ سپسیه همذهاتی دس ًفس پیص هی آیذ اتتذا 

 سسیذي ضَق تِ هشحلِ اویذ ای ٍلتیاصل هی ضَد هی وٌین ٍ ضَق تِ آى فائذُ دس ها ح صذیكتآى فائذُ سا آى سا دسن هی وٌین ٍ 

ایٌىرِ هری گرَیین     .اسادُ دیگش ًذاسد اص تِ یهًیاص تِ همذهات داسد ٍلی ًی اسادُ . پسخَد ایي اسادُ دس ها تَجَد هی آیذ خَد تِ

  .اسادُ اختیاسی ًیست تِ ایي هؼٌاست
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 ىختیاسی تاضذ ٍ ّش چِ وِ اهش تِ آحاال وِ ثاتت ضذ وِ اسادُ غیش اختیاسی است ٍ هتؼلك اهش ّن تِ ػٌَاى یه فؼل اًساًی تایذ ا

است ٍ  لصذ االهش ًوی تَاًذ هتؼلك اهش تاضذ صیشا لصذ تِ هؼٌای اسادُ پس ،اختیاسی تاضذ هثل سوَع ٍ سجَدتؼلك هی گیشد تایذ 

 .اسادُ غیش اختیاسی است ٍ چیض غیش اختیاسی ًوی تَاًذ هتؼلك اهش ٍالغ گشدد

ایي  ىيٌذ تمیِ اجضاء هاهَس تِ تاضذ ٍلیػٌَاى جضء لحاػ ضَد هؼٌایص ایي است وِ ایي جضء ًیض هاً اگش لصذ االهش تخَاّذ تِپس 

ش ی است ٍ اهش ًوی تَاًرذ ترِ فؼرل غیر    فؼل غیش اختیاس یهاالهش است ٍ اسادُ  ٓش تِ هؼٌای اسادههوىي ًیست صیشا لصذ اال ضفش

 اختیاسی تؼلك تگیشد.
 اشکال دوم 

 ی پیص هی آیرذ دیگش ه اهش اختیاسی است ٍلی اضىالتتَاًذ هتؼلك اهش تاضذ چَى ی تش فشض ایي وِ ها لثَل وٌین وِ لصذ االهش

اهش تِ ایي ول تؼلك گشفتِ هؼٌایص ایي است وِ ها تایذ تتَاًین ایي هجوَع سا تِ لصذ االهش اتیاى  وٌین  ٍ ایي غیش هوىي است  اگش

اص ایي جضء تِ داػری   شّوِ اجضاء ٍ آى هجوَع سا تِ غی چَى هی تَاًیناضىالی ًذاسد  صیشا اگش ها خَد ًواص سا تِ تٌْایی اخز وٌین

هؼٌایص ایي است وِ هحشن ٍ هتحشن ضی ٍاحذ  تاضذ خَدش تِ ػٌَاى جضیی اص ایي هجوَعلصذ االهش ٍلتی  وٌین ٍلیاهش اتیاى 

 ،هىلف تایرذ ترا اهرش    اشصی .ّن هحشن تاضذ ٍ ّن هتحشن ،هسالِ ایي هی ضَد وِ داػی اهش یؼٌی ًتیجِ. تاضٌذ ٍ ایي صحیح ًیست

ا اص ایري  داػی اهش دس یه هشحلِ هحشن اسرت اهر   اتیاى وٌذ ٍ داػی اهشتِ وِ اص جولِ آًْا خَد لصذ اهش است تىلیف سا  هجوَع

ِ   هتحشن هثل سوَع وِ داػی اهرش   ی تاضذ تِ ایي ػٌَاى هی ضَدیجضیی اص ایي ضجْت وِ لصذ االهش خَدش   ترِ آى تؼلرك گشفتر

 است وِ هىلف لذست اتیاى تىلیف سا ًذاضتِ تاضذ. آىلصذ اهش دس هتؼلك اهش هستلضم  پس اخز .است

 «ٍالحوذ هلل سب الؼالویي»

 


