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بررسی احتوال سوم و چهارم در اخبار هَن بَلَغ

دس احتوال سَم تیاى ضذ تا اخثاس هَي تَلَؾ تشای ػٌَاى «ما بَلَغ علیه الثواب» استحثاب اثثات هیضَد.
فشضاً اگش ػولی هَسد اهش پذس لشاس گیشد گفتِ هی ضَد ایي ػول ٍاجة است ،اهّا ایي ٍجَب تِ ػول توا َّ
ػولٌ خاظ تؼلّك ًگشفتِ است تلىِ توا َّ اطاػةٌ للَالذ ٍاجة ضذُ است ،اخثاس هَي تَلَؾ ًیض تیص اص ایي
اثثات ًویوٌذ وِ آى ػول توا َّ هػذاقٌ لؼٌَاى «ما بَلَغَ علیه الثواب» هستحة است ًِ ایٌىِ خَد ػول
تؼٌَاًِ هستحة تاضذ.
دس احتوال چْاسم ًیض تیاى ضذ ػٌَاى «ما بَلَغَ علیه الثواب» هستحة هیضَد تا ایي تفاٍت وِ دس احتوال
سَم خَدِ ایي ػٌَاى داسای هػلحت است ٍ دس ًتیجِ استحثاب آى ًفسی خَاّذ تَد ،تش خالف احتوال
چْاسم وِ استحثاب ایي ػٌَاى ،طشیك تشای دسن هستحثات ٍالؼیِ است .دس ٍالغ ضاسع تشای حفظ
هستحثات ٍالؼیِ ایي ػٌَاى سا هستحة لشاس دادُ است تذٍى ایٌىِ دس خَدِ ایي ػٌَاى ،هػلحتی ًْفتِ تاضذ.
اهّا آًچِ اص اخثاس هَي تَلَؾ استفادُ هیضَد تا ایي احتواالت ساصگاس است؟
ربَما یُقال :اخثاس هَي تَلَؾ تا احتوال سَم ساصگاسی داسد؛ صیشا فشهَدُاًذ وِ« :مَه بَلَغه شیءٌ مه الثواب
علی شیءٍ فعمله کان له ذلک و إن لم یکه األمر کما بَلَغه»؛ وسی چیضی اص ثَاب تِ اٍ تشسذ ٍ اٍ آى واس سا
اًجام دّذ تشای سسیذى تِ ثَاب هزوَس ،آى ثَاب تِ اٍ دادُ هی ضَد ّش چٌذ دس ٍالغ چٌیي چیضی ًثاضذ.
ظاّش ایي تیاى هی سساًذ وِ ثَاتی وِ ٍػذُ دادُ ضذُ است ،تِ ػٌَاى «ػولی وِ ثَاب تش آى ٍاغل ضذُ
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است» هتشتة هیتاضذ ،دس ًتیجِ تِ دست هیآیذ ػٌَاى «ها تلؾ ػلیِ الثَاب» داسای استحثاب استً ،ظیش
آًىِ گفتِ ضذُ است« :مه اطاع والده فله الجنة و مه عصی والده فله النار» دس ًتیجِ هیتَاى گفت
اطاػت ٍالذ ٍاجة است ٍ ػػیاى حشام است .ها ًحي فیِ ًیض چٌیي است یؼٌی هیتَاى گفت «ها تَلَؾ
ػلیِ الثَاب» هستحة است.
اگش دلیماً ها ًحي فیِ هاًٌذ ػثاست «هَي اطاع ٍالذُ فلِ الجٌّة» تَد تشداضت ٍ احتوال هزوَس غحیح
تَدٍ ،لی اگش تیاى وٌین وِ ها ًحي فیِ داسای ًىتِای است وِ تا هثال فَق هتفاٍت است ایي تطثیِ
ًاتوام است .تِ ًظش ها دس اطاػت ٍالذ ٍ ًظیش آى چیضی ًْفتِ ًیست وِ اضاسُ تِ فشهاًی اص لثل یا
احتوال فشهاًی اص لثل تاضذ ،تلىِ اتتذاءً تیاى هیوٌذ وِ وسی وِ اطاػت اص ٍالذ وٌذ فالى پاداش سا داسد
ٍ اگش هَال چٌیي تیاًی ًذاضت ٍجَب اطاػت ٍالذ دس همام تخاطة تِ رّي خطَس ًویوشد ،اهّا اخثاس
هَي تَلَؾ دس حاقّ خَد هفشٍؼ هیداسد وِ غشفِ ًظش اص ایي تیاى ،اهشی ٍاغل ضذُ ٍ ثَاتی سسیذُ است
ٍلَ تِ ٍاسطِی خثشی ضؼیف وِ حجّت ًیست؛ صیشا تیاى هیوٌذ« :مَه بَلَغه شیءٌ مه الثواب علی عملٍ»
ٍ سپس تیاى هیوٌذ« :کان له ذلک» یؼٌی ّواى ثَاتی وِ تِ ضخع سسیذُ است تشای اٍ ثثت هیضَد،
ٍ ایي هؼٌا تف اٍت داسد تا جایی وِ اتتذاءً ػٌَاًی روش ضَد وِ دس آى هفشٍؼ ًطذُ است وِ غشفًِظش
اص تیاى هزوَس ثَاب داسد.
دس هثال اطاػت اص ٍالذ ،غشفِ ًظش اص ثَاب هزوَس دس ایي ػثاست ثَاتی هفشٍؼ ًیست؛ ًِ اص هتي
ػثاست چٌیي چیضی فْویذُ هیضَد ٍ ًِ اص خاسج چٌیي اهشی هفشٍؼ است ،اهّا دس اخثاس هَي تَلَؾ اص
خَدِ خطاب استفادُ هیضَد وِ احتواالً اهشی ٍجَد داسد ٍ خثشی تشای ثَاب لائن ضذُ است ٍ سٍایت
تٌْا تیاى هیوٌذ ایي ثَابِ هفشٍؼ تِ ػاهل دادُ هیضَد ٍ لزا اص چٌیي ػثاستی ًویتَاى استفادُ وشد وِ
خَدِ ػٌَاى هستحة است ٍ سجحاى داسدّ ٍ ،واىگًَِ وِ لثالً تیاى ضذ ًظیش ایي سخي استّ :ش وس
دسب خاًِی هي تیایذ دست خالی تاص ًوی گشدد .اص ایي ػثاست استفادُ ًویضَد وِ تِ دس خاًِی اٍ
سفتي ًضد اٍ هشؿَب است تلىِ تیاى هیوٌذ دس خاسج ػوالً چٌیي است وِ وسی اص دسب خاًِی هي
دست خالی تش ًویگشدد ٍ ًیاصهٌذاى دستگیشی هیضًَذ حتّی اگش احتواالً دسٍؽ تگَیٌذ ،اهّا ایي ػثاست
تیاى ًوی وٌذ وِ آهذى دسب خاًِ ٍ اتشاص ًیاص ،هطلَب اٍست .آسی ،افشادی وِ ایي غفت سا اص هَال هی-
تیٌٌذ اهیذٍاس خَاٌّذ تَد وِ اص خاًِی هَال دست خالی تاصًویگشدًذ.
اخثاس هَي تَلَؾ چٌیي است وِ :اٍّالً ٍ تالزات تیاى هیوٌذ وِ خذاًٍذ داسای تفضّل ٍ وشم است ٍ
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وسی وِ تِ خذا پٌاُ تثشد ٍلَ تا یه حذیث دسٍؽ ،خذاًٍذ اٍ سا ًااهیذ ًخَاّذ وشد ٍ ٍػذُی ثَاتی وِ تِ اٍ
گضاسش ضذُ است هی دّذ ،اهّا آیا آى ػول چِ تِ ػٌَاى خَد ٍ چِ تِ ػٌَاى «تَلَؾ ػلیِ الثَاب» ػوّا َّ ػلیِ
هٌملة هی ضَد؟ خیش ،چٌیي چیضی اص آى اخثاس استفادُ ًویضَد .آسی ،ػمل هیگَیذ حال وِ خذاًٍذ ثَاب
هیدّذ ٍ احتوال هطاتمت تا ٍالغ ًیض هیسٍد سضاٍاس است اص ایي ٍػذُ ی خذاًٍذ استفادُ وشد ٍ ،ضاسع تا
ػلن تِ تشتّة ایي اثش ٍ تا هحثَتیّت ایي اثشِ ػملی چٌیي والهی سا هیفشهایذ ،تذٍى آًىِ جؼلی اضافی داضتِ
تاضذ .تٌاتشایي احتوال سَم هٌذفغ است.
دس هَسد احتوال چْاسم تایذ گفت گشچِ ایي احتوال تا تثییٌی وِ ها دس هَسد اخثاس هَي تَلَؾ تیاى وشدین
فیالجولِ ساصگاسی داسد؛ صیشا طثك ایي احتوال «ها تَلَؾ ػلیِ الثَاب» هَضَػیت ًذاسد ٍ طشیك تشای حفظ
هستحثات ٍالؼیِ استٍ ،لی تِ ًظش هیسسذ ؿشضی تشای اًتخاب ایي احتوال ًذاسین؛ چَى ایي اخثاس چیضی
تیص اص طشیمیت جْت حفظ هستحثات ٍالؼیِ تیاى هیفشهایذ؛ صیشا تیاى هیضَد ّشچٌذ ثَاب هزوَس دس ایي
اخثاس ،صیاد ٍ دس ػیي حال دسٍؽ تاضذ آى ثَاب دادُ هیضَد ،پس هؼلَم هیضَد تیص اص طشیكِ تشای حفظ
ٍالؼیات است ٍگشًِ حذاوثش گفتِ هیضذ ثَاب دادُ هیضَد ّشچٌذ دسٍؽ تاضذ.
نظر برگسیده در اخبار مَن بَلَغ
اص آًجا وِ احتوال سَم دفغ گشدیذُ است الهحالِ احتوالی وِ هیتَاى اًتخاب وشد احتوال پٌجن است؛
یؼٌی ایي اخثاس اٍّالً ٍ تالزَات تفضّل خذاًٍذ سا تیاى هی وٌذ ٍ اص طشیك تیاى تفضّل ٍ تا ووه دسن ػمل،
ضاسع تِ ّذف دیگشی ًیض هی سسذ وِ حفظ هستحثات ٍالؼیِ استّ .وچٌیي هشدم ًسثت تِ اٍاهش احتوالیِ
اّتوام تیطتشی خَاٌّذ داضت؛ چَى وِ ثَاب تیطتشی دسیافت هیوٌٌذ ٍ .تالجولِ چَى تا تیاى تفضّل
خذاًٍذ هتؼال ّذفِ حفظِ هستحثّات ٍالؼیِ هحمّك هی ضَد ٍ ظاّش ػثاست اٍّالً ٍ تالزَات تیاى تفضّل خذاًٍذ
است ٍجْی تشای التضام استحثاب ػٌَاى «ها تَلَؾ ػلیِ الثَاب» حتی استحثاب طشیمی تالی ًویهاًذ.
تا آًچِ وِ تاوٌَى تیاى ضذ هیتَاى ایي ًتیجِ سا اثثات وشد وِ تا اًتخاب احتوال پٌجن ،هستحثَات ٍالؼیِ
حفظ هی ضَد ،ػالٍُ تش آًىِ هشدم ًسثت تِ اًمیاد دس اٍاهش احتوالی تحشیه خَاٌّذ ضذ الثتِ اص طشیك ػمل.
بررسی احتوال ششن در اخبار هَن بَلَغ

دس ایي احتوال تیاى ضذ وِ اخثاس هَي تَلَؾ ،هحشّویت اٍاهش ثاتتِی لثلی سا تطذیذ هیوٌذ .دس حمیمت
هحشّویت چیضی سا وِ هیداًین هستحة ٍ داسای ثَاتی است تطذیذ هیوٌذ.
ایي احتوال تا تؼضی سٍایات ساصگاس است؛ صیشا دس تشخی سٍایات روش ضذُ تَد« :مَه بَلَغه ثوابٌ علی
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شیءٍ مه الخیر» یؼٌی اص اتتذا خیش تَدى آى ػول هفشٍؼ است ،تٌاتشایي اگش چیضی خیش ًثاضذ هطوَل
سٍایات ًخَاّذ ضذ.
ٍلىي دس پاسخ تِ ایي احتوال هیتَاى گفت:
اوّالً :سٍایاتی وِ هطتول تش خیش تَد فالذ سٌذ هؼتثش تَدًذ ٍ تشخی اص آًْا ًسخِای اص سٍایات تَدًذ.
ثانیاً :دس هستحثّات هثثتیي همیّذ یىذیگش ًیستٌذ؛ صیشا تا یىذیگش تٌافی ًذاسًذ .اگش دس جایی هَال
هیفشهایذ« :اوشم الؼلواء» ٍ دس جای دیگشی تیاى وٌذ« :اوشم الؼلواء الؼادل» ٍ ها احتوال دّین ّش دٍ
ٍاجة اإلوشام تاضٌذ ،دس ایي فشؼ دلیلی ًذاسین وِ هطلك تایذ تمییذ ضَد .آسی ،اگش تذاًین یه حىن
تیطتش ًذاسین هاًٌذ «اػتك سلثةً هؤهٌةً» هطلك ،تمییذ هیضَد اهّا دس جایی وِ اًحاللی است ٍ احتوال دٍ
حىن دادُ هیضَد تمییذ تذٍى ٍجِ است.
ایي لاػذُ دس هستحثّات یه اغل است؛ لطغ داسین وِ هستحثَات داسای هشاتثی است ،سٍایتی تیاى
هیوٌذ صیاست اهام حسیي

هستحة است ٍ سٍایتی دیگش تیاى هیوٌذ صیاست اهام حسیي

دس سٍص

ػشفِ هستحة استً ،ویتَاى گفت تا ایي سٍایت ،هطلك صیاست سا تِ خػَظ سٍص ػشفِ همیّذ وٌین.
دس ها ًحي فیِ وِ اخثاس هَي تَلَؾ دس همام تیاى تفضّل هیتاضٌذ هاًؼی ًذاسد وِ طثك سٍایتی ثَاب تش
خیشی تاضذ وِ ٍاغل ضذُ است ٍ دس جای دیگش تیاى هی ضَد وِ اگش ثَاتی تش ػولی روش ضذ آى ثَاب

ً
دادُ ضَد ّش چٌذ دس ٍالغ آىگًَِ ًثاضذ؛ هثالً دس هؼتثشُی ّطام تي سالن تیاى ضذ وِ« :منسمعشیئامن
َّ
الوابیلعیش  ٍء »...؛ وسی وِ چیضی اص ثَاب تِ اٍ تشسذ ٍ ػول وٌذ تِ اٍ دادُ هیضَد .ایي تؼثیش داسای

سؼِی تسیاسی است ٍ ّش ػولی سا ضاهل هیضَد ٍ دلیلی تش تمییذ آى ٍجَد ًذاسد.
تٌاتشایي احتوال ضطن ًیض لاتل لثَل ًیست.
نتیجهی نهایی از اخبار مَن بَلَغ
ایي اخثاس ًوی تَاًذ ػول توا َّ ػول سا هستحة وٌذّ ،وچٌیي تا ایي اخثاس اثثات ًویضَد وِ
ػٌَاى «ها تَلَؾَ ػلیِ الثَاب» استحثاب ًفسی یا طشیمی داسد ،اسضادی تَدى سٍایات ًیض لاتل لثَل ًثَد؛
صیشا تیص اص دسن ػملی تیاى هیوٌذ ،الهحالِ احتوال پٌجن لاتل پزیشش است وِ اٍّالً ٍ تالزّات ایي
سٍایات تیاى تفضّل خذاًٍذ هیوٌذ ٍ ثاًیاً ٍ تالؼشؼ اص طشیك ػمل تشؿیة تِ اػوالی وِ بَلَغ علیها
الثواب هیوٌذ.
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