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اشکال محقّق عراقی بر کالم شیخ انصاری
ایشبى هؼتقذ است کِ کالم شیخ اًظبسی

هبٌی بش ػذم جشیبى اطل هؤهّي دس إًبء هفقَد ،طحیح ًیست1؛
آى بَد کِ إًبء هفقَد خبسج اص ابتالء است ٍ اص ًظش

صیشا ًکتِی ػذم جشیبى اطل دس اًبء هفقَد بِ ًظش شیخ

ػلوی ،هکلّف بب آى دسگیشی ًذاسد ٍ لزا جشیبى اطل دس آى بیهؼٌبست؛ بِ دلیل آًکِ جشیبى اطل بشای سفغ
هشکل دس هقبم ػول است ٍ فشع آى است کِ ابتالی ػولی ٍجَد ًذاسد ٍ .لکي ایي سخي شیخ ًبتوبم است؛
صیشا هکلّف ػوالً گشفتبس إًبء هفقَد است .دس حقیقت اگش إًبء هفقَد پبک بَدُ است هالقیِ آى ًیض پبک است ٍ
اگش اًبء هفقَد پبک ًبَدُ است هالقیِ آى ًیض پبک ًویببشذ .دس ّش حبل هکلّف اص حیث ابتالی بِ هالقی ،بِ
ًَػی بب خَدِ إًبء دسگیش شذُ است .بب رکش ًوًَِی دیگشی حقیقت ایي هسئلِ سٍشي هیشَد:
فشع کٌیذ هکلّفی دس حبل غفلت ،پبسچِای سا بب آبی تطْیش هیکٌذ ٍ پبسچِ ًیض خشک هیشَد ٍ بؼذ اص
فقذاى آة ،هکلّف ًسبت بِ طْبست آى دس آى صهبى شک هیکٌذ ،آیب اکٌَى لببس هحکَم بِ طْبست است؟
سٍشي است کِ آة هغسَلٌ بِ اگش داسای سببقِی طْبست ببشذ استظحبة طْبست جبسی است ٍ اگش
حبلت سببقِ ًذاشتِ ببشذ بب قبػذُی طْبست هحکَم بِ طْبست هیشَد ،دس ًتیجِ لببسی کِ دس آى شستِ
شذُ است هحکَم بِ طْبست است ٍ لْزا هیگَیین آة ظبّشاً پبک بَدُ ٍ پبسچِ ًیض ٍجذاًبً بب آة تطْیش
شذُ است ،پس ایي پبسچِ پبک است.
هب ًحي فیِ ًیض هبًٌذ هثبل هزکَس است؛ یؼٌی ّش چٌذ إًبء «الف» هفقَد شذُ است ٍ هستقیوبً هَسد ابتالء
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ًیست اهّب هالقیِ بب آى ًضد هکلّف است ٍ بِ اػتببس هالقی هیتَاًین دس هفقَد ،قبػذُی طْبست سا جبسی
سبصین ٍ دس ًتیجِ دٍ اطل طْبست دس «الف» ٍ «ة» سبقط هیشًَذ ٍ اطل هسبّبی دس هالقی بذٍى هؼبسع
جبسی خَاّذ بَد ٍ اجتٌبة اص آى الصم ًیست ٍ کالم شیخ

ًبتوبم است.

دفاع بعض معاصرین از کالم شیخ انصاری

بؼغ هؼبطشیي دٍ اشکبل بش کالم هحقّق ػشاقی

بِ ًفغ شیخ اًظبسی

هطشح کشدُ است کِ یک اشکبل،

هطلق است ٍ شبهل ّش اطل هؤهٌّی هیشَد ٍ اشکبل دیگش هشبَط بِ خظَص قبػذُی طْبست است.

1

اشکال اوّل

دس إًبء هفقَد اطل هؤهّي جبسی ًویشَد؛ صیشا ّوبىگًَِ کِ قبالً بیبى شذُ است ػلت ػذم جشیبى
اطَل دس اطشاف ػلن اجوبلی ،آى است کِ اجشای آًْب هستلضم تشخیض دس هؼظیت است ٍ إال اگش جشیبى
اطَل دس توبم اطشاف ،هالصم بب تشخیض دس هؼظیت ًبَد هبًؼی اص اجشای آًْب ًویببشذ ٍ هخبلفت ػلویِ ًیض
هبًغ جشیبى اطَل دس توبم اطشاف ًیست .بٌببشایي صهبًی اطَل هؤهٌِّ دس اطشاف جبسی ًیست کِ هؼلَم
ببإلجوبل تکلیف الضاهی ببشذ؛ یؼٌی حشهت یب ٍجَة ببشذ ٍ ،إال اگش هؼلَم ببإلجوبل حکن ٍػؼی ببشذ
هبًؼی اص جشیبى اطَل هؤهٌِّ دس توبم اطشاف ًیست.
بب داًستي ایي قبػذُ هیگَیین دس هب ًحي فیِ آًچِ هؼلَم ببإلجوبل است ًجبست «الف» ٍ «ة» است ٍ
ًجبست یک حکن ٍػؼی است .اگش حکن ٍػؼی هَػَع حکن تکلیفی قشاس ًگیشد حتی اگش هؼلَم
ببإلجوبل ببشذ هیتَاى دس توبم اطشاف آى ،اطل هؤهّي جبسی سبخت.
طبق فشع شیخ اًظبسی

طشف ػلن اجوبلی اطلی ،یؼٌی إًبء «الف» (هالقیٰ) هفقَد شذُ ٍ اص ابتالء

خبسج گشدیذُ است ،دس ًتیجِ ّیچ حکن تکلیفی الضاهی ًسبت بِ آى ٍجَد ًذاسد؛ صیشا هفقَد است .بٌببشایي
اگش اطل طْبست بتَاًذ دس آى جبسی شَد هشکل دس جشیبى آى ٍجَد ًذاسد ٍ بب اطل إًبء «ة» هؼبسػِ
ًویکٌذ؛ صیشا هٌجشّ بِ هخبلفت ػولیِ ًویشَد ٍ دس ًْبیت ػلن هٌجّضی ٍجَد ًذاسد جض ػلن اجوبلی بِ
ًجبست هالقی یب طشف هَجَد ـ إًبء «ة» ـ بِ خبطش آًکِ ػلن بِ تکلیف الضاهی هشدّد بیي طشفیي است پس
هبًغ جشیبى اطل دس ّش دٍ خَاّذ بَد.
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