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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

اهِ  بیَن الطَّ یِّ ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل َبیِتِه الطَّ ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ  رنَن اْلَحْمُد ِللَّ

مقدمه اول انن بود که مقصود از نیی در اننجا  .مقدماتی را مطرح کردنم و بحث در اقتضاا  نیی للسساد بود
عدم االجزاء و وجوب که مقصود از فساد انن بود  مقدمه دوم نه نیی ارشاد به فساد. نیی مولو  تحرنمی اسا 

 :وجود داردگستیم پنج نوع نیی  و انن بود که اقسام نیی را بیان کردنم هم مقدمه سوم س .اعاده نا قضا

 سه قسم باشد: تواندمیدر انن صورت نا مَلک در خود متعلق نیی اس  که 

 مَلکا  و  خطابا  نسسی  نیی .1
 مَلکا  ال  خطابا  نیی نسسی  .2
 .(مَلکا  و نه  خطابا  نعنی نسسی نباشد نه غیر  ) مَلکا  و  خطابا  نیی  .3

 :غیر متعلق نیی اس  هاآن که مَلک دردنگر هم وجود دارد بعد هم گستیم دو قسم نیی 

 .مَلک در اصل جعل اس  آنجانی که .1
 .شودمیبر متعلق نیی  منطبقمَلک در نک عنوان دنگر  اس  که آن عنوان دنگر  .2

ابتدا باند درباره در  صاال اقتضااا  نیی للسساااد اساا .در ا -پردازنممیکه به اصاال بحث -هم مروز بحث ا
 دلیل کندمی اگر و کندمیببینیم آنا نیی در عبادت اقتضا  فساد  و کنیم اقتضاا  نیی للسساد در عبادات بحث

باند ادله و براهین اقتضا   ؛اس  نیی از عبادت وسیله به ما اقتضاا  فسااد س بخش اول بحثپ چیسا  آن 
 بیان شد اهی که بیان کردنم چگونه اس .فسااد را بحث کنیم و بعد ببینیم مقتضاا  هر دلیلی نسب  به اقسام نو

به معنا   یآنا نی .کندمیرا اثبات برا  عبادت اقتضااا  فساااد که  دلیلباند دند که کدام پنج نوع نیی دارنم و 
   انن را هم باند بحث کنیم.پنجم و نا اول، دوم، سوم، چیارم

ب فساااد موج ی کهاز فعلنیی  گونیممیاگر  که کنیممیقبل از اننکه وارد بحث شااونم به انن نکته هم اشاااره 
نسب  به  مثَل  اس  که کاشف از قصور ذاتی آن فعل گاهی به انن معن کندمینعنی دالل  بر فساد آن فعل  ،اس 

ا ندارد لی  انن رابق و مقرب باشد تواندمیدنگر ن خودخودبهانن فعل  نعنید هم قصاور ذاتی دار .عبادن  اسا 
را اد انن نحوه اقتضا  فس و پس اقتضاا  فساد  به انن نحو اس  قصاد قرب  الی الله انجام بگیرد، آنکه با 
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ن انن فعل ال نمکن ا؛ ر ذاتی فعل اس س  که انن مدل نیی کاشف از قصوامعن اقتضاا  فساد  به انن .دارد
در مکلف نیس ، مشکل در خود فعل اس ، خود  دنگر مشکل و لی الله، ال نمکن ان نکون عبادتانکون مقربا ا

 نیی اس . وسیله بهنوع اقتضا  فساد  نک اننمقرب باشد.  تواندمیفعل ن

صااد به انن فعل ق تواندمیه انن مکلف دنگر ننیی به انن معنی اساا  ک وساایله بهگاهی اقتضااا  فساااد اما 
تیان انن ز اادر عدم توانانی مکلف  بحث ؛ به عبارتیدر قصااور مکلف اساا بحث  اصااطَلح به؛ نعنی قرب  کند

 اس . فعل علی نحو العبادة

نیی موجب فسااد اسا  باند روشان کنیم که انن انجاب السسااد نا اقتضاء السساد به  گونیممیپس وقتی ما 
سا  نا به شاکل دوم. اگر اقتضااء فسااد به نحو اول بود، نعنی اگر نیی مقتضاای فساد فعل بود به شاکل اول ا

رقی بین گر فدن نکون مطلوبا للمولی، معناا  اننکاه ال نمکن لیااا السعال ان نکون محبوبا للمولی، ال نمکن ان
اثبات ؛ زنرا باند اقتضاااا  فسااااد کند تعبادت و هم در معامَلهم در  نیییچنین  و عبادت و معامله نیسااا 

وجوب علی نحو  ،ولی باشااد، حاال چه انن امر وجوبیمتعلق امر م قصااور دارد از اننکه ذاتا  که انن فعل  کندمی
 ی ج به کهشااسااتن لباس نجس  مثَل  توصاالی باشااد. حتی  وجوبو چه وجوب علی نحو  ودهوجوب تعبد  ب

ن آش یی به آن تعلق بگیرد باند معنرب  نیاز ندارد و عبادت نیس ، حتی اننجا هم اگر نیتطییر با آب که قصد ق
ر و محقق اثر شرعی نیس ، اگ اگر اغسل به آن خورده باشد .سلی ال نکون امتثاال المر واجبباشد که چنین َغ 

لوب ، از قصور فعل که مطباشاد که کاشف از قصور فعل از تعلق امر مولی باشد نییی خوردمیکه به فعل  نییی
و متعلق امر مولی باشد. اگر نیی چنین داللتی داشته  اصار اسا  از اننکه مطلوب مولیق ذاتا  مولی شاود، فعل 

 ذاتا  اشد، غرض مولی ب قمحق کهانناز  ذاتا  باشد، اگر نیی داللتش علی السساد به انن شکل باشد که فعل قاصٌر 
شاد دنگر فرقی بین معامله و عبادت وجود نخواهد داش  نعنی فعل چه فعل  اگر چنین قصاور  در فعل انجاد

 .کندمیدر هر دو صورت انن نیی اقتضا  فساد  و چه فعل عباد  معاملی باشد

ی ناشی از قصور  در مکلف باشد نعن و قصور ذاتی فعل نباشد اما آنجانی که اقتضا  فساد در نیی ناشی از
امل شاا چنینیانناقتضااا  فساااد ، امر کندقصااد  نا به مولی بیاورد مأمور عنوان بهانن فعل را  تواندمیمکلف ن

ضا  از انن اما اقت کردمینعنی اگر دلیلی داشتیم که انن دلیل اقتضا  فساد را در نیی ثاب   شود؛میمعامَلت ن
با  تواندیمن و با انن فعل قصااد قرب  کند تواندمید، نوار نحو، اقتضااا  به انن معنی که مکلف با توجه به نیِی 

تضااا  اقفقط در عبادات خواهد بود؛ نعنی دلیلی  چنیناننکاربر  انن فعل قصااد امر کند، اگر چنین باشااد، 
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ولی انن اقتضااا را در معامَلت نخواهد داشاا . انن هم  .در عبادات البته کندمیاثبات نیی  وساایله به فساااد را
 گر.دن ا مقدمه

قامه ا توانمی. برهان اولی که آورد برا  اقتضا  نیی نسب  به فساد توانمیکه  ا ادلهاصال بررسای  حال 
مقدمه اول از انن برهان ستوار اس ؛ دو مقدمه ابر خود  -برهان اول برا  اننکه نیی مقتضای فسااد اس - کرد
ی گیردمیعل تعلق که به ف نیییانن اساا  که  اول تقدنم که ما مع .کندمی از ثبوت المسساادة فی السعل کشااف ان 

از شف ک کندمیکه مولی از فعلی  نیییبنابرانن  اس گرفته از مصاال  و مساسد  نشاأتنواهی و اوامر مولی همه 
 ز آن فعل کند  پس نیی، اگر مسساااده در آن فعل ثاب  نبود چرا مولی نیی اکنادیمت المسسااادة فی السعال ثبو

ی   ا همسسد که عل  انن نیی شودمینعنی کشاف معلول از عل . معلوم هم  یکشاسانمراد از  .کندمیکشاف ان 
 عل وجود دارد.ن فاس  که در آ

 ثبوت مسسده بالسعل اس هم مراد از انن ثبوت مسساده در فعل  اسا . ثبوت مسساده در فعل دوم هممقدمه 
نن اساا . در ا گرفتهتعلقمسسااده دارد و لاا نیی به انن فعل  شااودمینعنی در حال حاضاار آن ه بر انن فعل بار 

دنگر  شااودمیمصاالح  اساا ، معلوم   انتساثبوت مسسااده در فعل کاشااف از  :گونیممیمقدمه دوم چنین 
ه ب مسساده شده اس  مصالحتی در انن فعل نیسا ؛ نعنی حتی اگر مصالحتی هم بوده انن مصالح  مندک در

 جود مزاحمو غلبه بدون .اس  پیداکردهمصلح   بر آنو مسساده غلبه  قرارگرفتهانن مسساده  تأثیرتح   عبارتی
ل مسسده بالسعپس مسسده بالسعل در آن عمل وجود دارد؛  چون نیی نیی بالسعل اس  .نیی شده اس  منشألاا 

نعنی مَلک آن عمل، هم وجود ندارد. مصلح  فعلیه وجود ندارد نعنی دنگر مصالح  فعلیه در آن در آن عمل 
منتسی اس  نعنی آن فعل برا  مولی محبوبیتی ندارد، مطلوبیتی  در آنمنتسی اسا ، مَلک امر  در آنمَلک امر 

نعنی اتیان به آن فعل شود آن فعل فاسد خواهد بود، ندارد. خب چون چنین اسا  و لاا آن فعل اگر انجاد شود 
فعلی محقق غرض مولی نیساا ، چون ال مصاالح  فی چنین فعلی، در انن فعل مَلک امر  چنیناننچرا  چون 

ه فعلی  مسسااد همامر   نن امر منتسی اساا . دلیل بر انتسامنتسی اساا ، ال مَلک، مَلکی ندارد. مَلک ا کَل  
 فتهگرتعلقغلبه انن مسسااده بر مصاالح  نیی از سااو  مولی به انن فعل  ۀنتیج درو  اساا . چون مسسااده دارد

اس  کاشف از مسسده بالسعل غالب بر مصلحتی اس   گرفته تعلقوقتی نیی از ساو  مولی به انن فعل  .اسا 
 کاشاف از عدم المصالح  در فعل اس . عدم المصلح  در فعل نعنی چه  ناخواهخواهلاا اگر مصالحتی باشاد. 

 َلک امر منتسی اس  مسقطواجب باشد چون مانن فعل اگر پس  .دنگر در آن فعل منتسی اس  نعنی مَلک امر
 مل آن چیز  کهن ع. وقتی اناس  محقق غرض مولی نیسا ؛ نعنی انن آنی نیسا  که مولی خواس  و اسا 

و اگر خارج وق  اس  باند  اسا  باند اعاده اگر وق  . حالمولی خواسا  نباشاد، نعنی دنگر مجز  نیسا 
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بنابرانن اگر فعل عبادت بود مجز  نخواهد بود، چون چنین فعلی فاقد امر اس  . دهد؛ انن معنا را میکندقضا 
 ممکن نیس . و اتیان به انن فعل عبادتا  

اننکه اگر  . نتیجه اولشودمیتب اگر ثاب  باشاد نتانجی بر آن متر وصاحی   انن برهان اگر ؛نتانج انن برهان
 واهیناگر ما گستیم که  .شاااودمیقصاااور ذاتی فعل از تعلق امر ثاب   ،انن برهان بر انن برهاان ثااب  شاااد، بنا

گاهی اقتضا  فسادشان به نسی قابلی  اس ، نعنی نتیجه اثبات اقتضاء  ؛اقتضا  فساد کنند به دو شکل اس 
 ؛کندمیت اقتضاء را اثبا گونهاننانن برهان  .واند متعلق امر مولی باشداثبات قصاور ذاتی فعل اسا  از اننکه بت

و هم در از اننکه تعلق امر به او محقق شاااود و لاا هم در عبادات  که انن فعل قصاااور ذاتی دارد کنادمیاثباات 
 گرفتهتعلقبه آن که در انن فعلی که نیی  شودمیاگر انن برهان ثاب  شاود معلوم  زنرا. شاودمیجار  معامَلت 

 بنابرانن اگر هیچ غرضی .کندمیهیچ غرضی از مولی را محقق ن و مَلکی برا  مولی وجود ندارد گونههیچاس  
چه عبادت باشد و چه معامله باشد دنگر واجب نخواهد بود و امر به  شودمیانن فعل محقق ن وسایله بهاز مولی 

 .معامله باشدود چه انن عمل عبادت و چه نخواهد بهم آن تعلق نخواهد گرف ، پس مجز  

 و شااودمیو ثاب  شااود هم در عبادات جار  باشااد آن براهینی اساا  که اگر صااحی  بنابرانن انن برهان از 
. از آن براهینی کندمیو فساااد معامله را اثبات  شااودمیو هم در معامَلت جار   کندمیرا ادت اثبات فساااد عب

اساا  که هم در عبادت جار  اساا  و هم در معامله جار  اساا . چون انن برهان اثبات قصااور ذاتی فعل از 
 ذاتا   و رده آن تعلق بگیقاصاار اساا  از اننکه امر  ب ذاتا  که انن فعل  کندمینعنی اثبات  ،کندمیامکان تعلق امر 

و نکون انن فعل عبادة ا ینانببنابرانن ال فرق  ؛محقق غرض مولی باشااد وبه مولی  مأمورقاصاار اساا  از اننکه 
معامل . چه عبادت باشاد و چه معامله باشد چون محقق غرض مولی نیس  مجز  نخواهد بود. لاا اگر داخل 

 و اگر خارج از وق  باشد باند قضا کند. کردهن فعل باند اعاده اتیان به ان غمرعلیوق  باشد 

 کندیمفسااااد  را که اثبات  ناخواهخواهوقتی قصاااور ذاتی را اثبات کند دنگر  ، انن نعنیتواندمیناه اننکه ن
 مأمور اندتومیاننکه انن فعل دنگر ناز خود گرفته  نشأتو عدم قدرت مکلف نیس ، فساد ی از عجز فسااد ناش

 به باشد. مأمور تواندمیوقتی فعل ن در خواهد بود به باشد

امر  قصد هبرا  انن فعل تواندمیکه مکلف ن کندمینا اثبات  را داردآنا انن برهان اثبات قصاور ذاتی فعل  حال
 وان مکلف عاجز از اتیاگر برهان ما اثبات کند که  .عااجز از امتثال امر مولی اسااا  مکلف و مولی اتیاان کناد

ر اس ، ماال قصاد بهاننکه عاجز از اتیان  رغمعلیبنابرانن اگر انن فعل جاء به المکلف امتثال امر مولی اسا ، 
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 نگرتمام شااد. دو اگر جاء به مکلف اگر انن فعل معامله باشااد و عبادت نباشااد خب محقق غرض مولی اساا  
 .کنیممیدر براهین بعد  بیان  انن موارد راباشیم  فساد  وچرا قائل به عدم اجزاء 

اشد، انن اس  که انن برهان اگر صحی  ب شاودمیانن از نتیجه اول که گستیم نتیجه اولی که بر انن برهان بار 
در انن بحث دارنم که باند ببینیم که آنا اشااکال بر انن برهان  حاال چنین اساا . وارد نباشااد بر آناگر اشااکالی 

بات اث تواندمیاگر انن برهان صاحی  باشاد، اگر صاح  انن برهان ثاب  شود در انن حد  خیر نا  شاودمیوارد 
د نی اسااا ، نعنی باالترنن ححد باال که حد  کندمیاثبات  عدم امکان تعلق امر به انن فعل اندازه بهکند که 

قابلی  تعلق  انن فعل اصَل  باالترنن حد اثبات فساد انن اس  که  .شودمیانن برهان ثاب   وسیله بهاثبات فساد 
 نحو کان اگر مکلف انن را اتیان    نداشاا  بأ   شااکل کان بأرا ی قابلی  تعلق امر مولی ندارد، وقترا امر مولی 

د، اگر انن شااموجب فساااد خواهد  نیییچنین  هد بود و نخواهد شااد و لااکرد انن دنگر متعلق امر مولی نخوا
که  انن نتیجه اولی چه انن فعل را ما معامله بدانیم نا عبادت. شااودمیموجب فساااد در فعل  برهان را قبول کنیم

 .شودمیبر انن برهان بار 

ساااد مقتضاای فخود  واقعیکه نیی به وجود  کندمیاثبات  د،رهان ثاب  شاانتیجه دوم انن اساا  که اگر انن ب
مقتضاای فساااد اساا  نعنی ان علم المکلف به انن نیی  ا علمی وجود باگاهی نیی  .ا عملیاساا  نه وجود 

نن امانع صااح  باشااد،  خود علمی وجود بااگر نیی  .کند امتثال امر عنوان بهاتیان به انن فعل  تواندمیدنگر ن
گر نیی اما ا ؛امر اتیان کند قصد بهانن فعل را  تواندمیکه اگر مکلف عالم به انن نیی شد دنگر ندهد را می معنی

 أمورمعدم امکان نعنی کار ندارد که انن مکلف عالم هس  نا عالم نیس ، خود نیی فی ذاته  ا واقعی وجود با
مقتضای فساد باشد، مجرد احتمال وجود  ا واقعی وجود باخب اگر نیی  .کندمیاقتضاا  به بودن انن عمل را

مل عاحتمال بدهیم که نیی تعلق به انن  واقعی وجود با زنراوقتی ما . عبادت خواهد شددر مانع از صح  نیی 
 به زمجامر اتیان کند، چون  قصاااد بهمکلف انن عمل را  تواندمیاسااا ، دنگر با مجرد احتمال هم ن کرده پیادا

که امر اننجا وجود  دهدمی. پس احتمال کنادمیامر را الغااء  ا واقعی وجود بااچون نیی  .متعلق امر نادارد
وجود نیی نعنی احتمال وجود نک ، معنی احتمال دهدمیمجرد اننکاه احتمال وجود نیی  .ناداشاااتاه بااشاااد

 امر س  که انن مکلف پس به انن معنا شودمیکه انن مسساده مانع از وجود مَلک امر در انن فعل  ا مسساده
و اال  یاوردامر ب قصد به تواندمیاحراز امر نکرده اس  ن کهوقتی، احراز نکرده اس  را که به انن فعل تعلق بگیرد

بگوند  - اس  نا نگرفته اس گرفتهتعلقبه عملی که آنا امر به آن -لم به انن عمل ندارد کسی که ع تشرنعا  نکون 
 امتثال امر اتیان کردم. قصد بهمن انن عمل را 
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مجرد احتمال  ،نیماثبات ک نیی وسیله بهاقتضاا  فسااد را اگر با انن برهان نابرانن نتیجه دوم انن اسا  که ب
در عبادت شاارا انن اساا  که احراز امر کنیم تا بتوانیم با  شااد؛ زنرا ادت خواهدفساااد در عب منشااأ نیییچنین 

شک در مطلوبی   وباشیم اگر شاک در امر مولی داشته  قصاد امر عمل را انجام دهیم. وقتی احراز امر نباشاد،
نن بنابرا ؛قرب  به مولی عمل را انجام دهید  ال نمکن قصد به خواهیدمیمولی برا  شاما حاصل شود، چگونه 

 .شااودمیمانع از صااح  عمل  ا واقعی وجود باانن اساا  که نیی  شااودمینتیجه دومی که بر انن برهان بار 
 مانع از نیییمانع از صح  باشد مجرد احتمال وجود چنین  ا علمی وجود بانه  ا واقعی وجود باوقتی نیی 

انن اسااا  که احتمال عدم  ا معنی دهیممی نیییصاااحا  عبادت خواهد شاااد. وقتی احتمال وجود چنین 
 یلهوس بهوجود امر و مطلوبی  برا  مولی  که نعنی دهیممیاحتمال عدم االمر  . به عبارتیدهیممیرا المصالح  
ن امتثال امر او ان قصد به توانمیعدم احراز مطلوبی  برا  مولی چگونه  وجود با .محرز نیس  اصاَل  انن عمل 

عبادن  انجام دهد تشاارنع مرتکب شااده  قصااد بهو اگر کساای چنین عملی را جام داد ان رانا انن عمل عبادت 
ٌم. ؛اس   و التشرنع ُمحرَّ

در عبادات  نیییچنین احتمال مجرد دوم انن اسااا  که  نتیجه در ؛انن نتیجه دوم در عبادن  اسااا البتاه  
مجرد احتمال  زنرا. شااودمیکان اتیان العبادة بقصااد االمر نعنی موجب عدم ام شااودمی ةموجب بطَلن العباد

نعنی احتمال ثبوت المسسدة  واقع درچون احتمال وجود نیی  که امر محرز نباشد شودمیآن  چنین نیی موجب
مَلک   ااحتمال انتس .مَلک و مصاالح  بالسعل  مسساادة السعلی  نعنی احتمال انتسااحتمال ثبوت ال السعلی  و

انن امر نعنی عدم احراز االمر و عدم احراز   امر، احتمال انتسا  نعنی احتمال انتساهم مصااالحا  باالسعال  و
اال . وعادم احراز تعلق امر باه ناک فعل ال نمکن اتیان به عبادة، ال نمکن اتیان به بقصاااد االمر وجود باااالمر 

 و دبه خدا نسااب  دهی اباشااد انن فعل ر گرفتهانجامبدون اننکه امر  به انن فعل بخواهید که معنانش آن اساا  
ُف  ِلَما َتُقوُلوا اَل  َو »که  گوندمی وق آن َنُتُکُم  َتصااِ ْلسااِ

َ
هِ  َعَلی ِلَتْسَتُروا َحَرامٌ  َهَاا َو  َحََلٌل  َهَاا اْلَکِاَب  أ  .1«اْلَکِاَب  اللَّ

ه ب را اولعمل انن نسااب  ، دهدمیرا انجام  که انن عمل کساایآن العیاذ بالله ؛ زنراشااودمی افتراء علی الله انن
هُ » :شودمیوقتی دلیل نباشد  .یلی بر انن نساب  دادن داشته باشدبدون اننکه دل دهدمیخدا  ِذَن  آللَّ

َ
مْ  ُکْم لَ  أ

َ
 َعَلی أ

هِ  و  اثبات شود اذن از س نک شقش انن اس  که باند ؛اس  که دو شق بیشتر ندارد ا قضیه نک .2«َتْسَتُروَن  اللَّ
تشرنع  افتراء علی الله وبقصاد العبادة اتیان  اگر نبود اسا  و اذن به اتیان به عبادة بوده وبه انن عمل نا امر خدا 

 .شودمی

                                                           
ْلِسَنُتُکُم  َتِصُف  ِلَما واَتُقولُ  اَل  َو  111نحل: .1

َ
هِ  َعَلی ِلَتْسَتُروا َحَراٌم  َهَاا َو  َحََلٌل  َهَاا اْلَکِاَب  أ ِانَن  ِإنَّ  اْلَکِاَب  اللَّ هِ  َعَلی َنْسَتُروَن  الَّ  ُنْسِلُحوَن  اَل  اْلَکِاَب  اللَّ

ْنُتْم  ُقْل  95نونس:  .2
َ
َرأ

َ
ْنَزَل  َما أ

َ
هُ  أ هُ  ُقْل  َحََلال   َو  ا  َحَرام ِمْنهُ  َفَجَعْلُتْم  ِرْزٍق  ِمْن  َلُکْم  اللَّ ِذَن  آللَّ

َ
ْم  َلُکْم  أ

َ
هِ  َعَلی أ  َتْسَتُروَن  اللَّ
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ساد موجب ف ا واقعیبا خود وجود  کردنم کهاثبات انن معنا را با دلیل نیی  اگر حاال بحث در انن اس  که
رک ال تش فرضا  با امر جمع شود، مثل نیی از شرک به خدا  متعال  تواندمیانن نیی ن خود وجود نیسا ؛ نعنی

در انن صورت  مورد  داشاته باشایم که امر محرز نیس  اما نیی محرز اس ،چنین موارد  اگر در  وق آن ،به
قصااد  اننجا نیساا ، نیی محرز اساا  و امر هم محرز انن عمل را انجام داد، وقتی شااودمیرجاء هم ن قصااد به

 رجاء عمل را انجام داد. قصد به احتمال قصد به توانمین و رجاء هم نیس 

ا ع مسسااده روقاساا  که و نیییکه انن نیی  دانیممیانن نیی آمده و  دانیممیدر انن اساا  که ما  فرضالبته 
 ییین. فرض بر انن اس  که ما نیس  جمعقابلاسا  که با واقع خود  با آن امر  نیییانن نیی  .کندمیاثبات 

ه اگر اننک کند. نهرا نسی می اقتضااا  امر را در آن فعل و اقتضااا  عبادن  ا واقعی وجود بادارنم که انن نیی 
آنا نیی چنین اسا  نا چنان، آن بحث دنگر  اس  که اگر  . اگر شاک کنیم کهبه انن شاکل اسا  شاک کنیم

 وانن اساا  که اگر ما فرض بر انن کردنم که آمدنم ساار بحث بر  . در انن قساام کنیم کارچهشااک کردنم باند 
 ا سسدهم چنانآن، کندمیرا اس  که اثبات مسسده واقعی  نیییداشاتیم و برا  ما ثاب  شد که انن نیی،  نییی

امتثال امر م یتوانمیثاب  شد اننجا ن نییینیس ، اگر چنین  جمعقابلامر  وح  واقعه با مصله که انن مسساده ب
اگر احتمال هم بدهیم در فرض احتمال هم  .وجود دارد نیییاحتمال دهیم که چنین اگر انن نیی را حااال  .کنیم

 به توانمین بازهم اننجا -کون فی واقعه مانعان احتماالنچون فرض احتمال در اننجا فرضاای اساا  که فرض -
ی  وضاامبغ منشااأ ا واقعی وجود باباشااد آن نیی  نیییکه اگر  دانیدمیاننکه  به دلیل .دررجا اتیان ک قصااد

انن  آن ه ؛ زنرارجائی حاصل نیس در صورت دنگر  ی  فعل در نزد خدا دارندضواحتمال مبغ وقتی و شاودمی
 احتمال حرم  واقعی. همآناحتمال حرمتی اس   کندمیرجاء را باطل 

 ه و سلمو صلی الله علی محمد و آل


