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بیان دوم
هطحَم شید تیاى زیگطی زض لعٍم احتیاط زض الل ٍ اوثط اضتثاطی تحت عٌَاى «إى للت» 1هططح وطزُاًس
ٍ سپس تساى پاسد زازُاًس ،اهّا تطذی آى تیاى ضا اذص وطزُاًس ٍ تِ عٌَاى یه ٍجِ تطای عسم جطیاى تطائت ٍ
لعٍم احتیاط تثثیت ًوَزُاًس ٍ پاسد شید ضا ًپصیطفتِاًس .ذالصِی آى تیاى اظ ایي لطاض است:
گاّی هَال وِ تِ هعجَى ٍ هطوّثی اهط هیوٌس ،زض حمیمت غطض اصلی اٍ تحمّك یه عٌَاى است وِ
تایس هحمّك تشَز ٍ گاّی ًیع اهط تِ هطوّثی هیوٌس ٍلی هیزاًین زاضای غطض هعیٌّی است .تفاٍت صَضت
اٍّل تا زٍم زض ایي است وِ زض صَضت اٍّل زض حمیمت ّواى عٌَاى تحت اهط ضفتِ است ،تِ ذالف صَضت
زٍم وِ غطض هَال تحت اهط ًطفتِ است ٍ ّواى هطوّة تحت اهط ضفتِ است ،إال ایٌىِ هیزاًین شاضع اهط ضا
ضٍی هطوّة آٍضزُ است تا آى غطض هحمّك شَز.
تِ عٌَاى هثال ،هوىي است هَالیی اهط تِ هعجًَی وٌس وِ عٌَاى هسْلیت صفطا ضا هحمّك هیوٌس ٍ زض
حمیمت اهط تِ تحمّك هسْلیت صفطاست ٍ ،گاّی اهط تِ هعجًَی وطزُ است ٍلی هیزاًین غطض اٍ اظ ایي
اهط ،تٌْا هسْلیت صفطاست ٍ اهط تِ هطوّة هصوَض تطای تحمّك ایي غطض است .زض چٌیي هَاضزی عمل
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فإى قلت إى األٍاهز الشزعية كلها هي هذا القبيل البتٌائها على هصالح فی الوأهَر به فالوصلحة فيها إها هي قبيل العٌَاى فی الوأهَر به أٍ هي
قبيل الغزض ٍ بتقزيز آخز الوشهَر بيي العدلية أى الَاجبات الشزعية إًوا ٍجبت لكًَها ألطافا فی الَاجبات العقلية فاللطف إها هَ الوأهَر به
حقيقة أٍ غزض لآلهز فيجب تحصيل العلن بحصَل اللطف ٍ ال يحصل إال بإتياى كل ها شك فی هدخليته.
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حىن تِ لعٍم احتیاط عٌسالشهّ زض همساض تطویة هطوّة هیوٌس؛ تسیي هعٌا وِ اگط هىلّف شه وٌس وِ هَال
اهط تِ هعجَى  5یا  6جعئی وطزُ است ،عمل حىن هیوٌس تایس واضی وطز وِ یمیٌاً آى عٌَاى یا غطض هحمّك
شَز؛ یعٌی تایس احتیاط وطز.
تٌاتطایي اگط اهط تِ هطوّة تِ هثاتِ اهط تِ یه عٌَاى تاشس یا اهط تِ هطوّة ّوطاُ علن تِ غطض هَال اظ اهط
تِ هطوّة تاشس ٍ شه وٌین هطوّة هصوَض ألل است یا اوثط ،تِ حىن عمل احتیاط الظم است؛ ظیطا اظ
هصازیك شهّ زض هحصّل است.
ٍ اظ آًجا وِ طثك هسله فطلِی حمِّی هحمِّ افعال ذساًٍس هتعال هعلّل تِ اغطاض است ٍ شات
حضطت حك جلّ ٍ عال اظ فعل لغَ زٍض است ،احىام ذساًٍس تاتع هالواتی است وِ آى هالوات ،اغطاض
جعل احىام است ٍ ذساًٍس حىوی تسٍى هالن ٍ غطض ًساضز.
حال وِ ّوِی احىام زاضای غطض است ،اظ آًجا وِ هیزاًین ّطگاُ غطض هَال هعلَم تاشس ٍ زض
تحصیل آى غطض شه شَز تایس احتیاط وطز ،زض ًتیجِ زض توام هَاضز شهّ زض الل ٍ اوثط تایس احتیاط شَز؛
ظیطا زض ٍالع تِ شهّ زض هحصّل تاظ هیگطزز وِ هجطای احتیاط هیتاشس.
زض هیاى شیعِ ایي عثاضت هعطٍف است وِ «الواجبات الشرعیة الطاف فی الواجبات العقلیة» .هعٌای آى ایي
است وِ ّط حىن الظم االهتثالی هصسالی اظ لطف است ٍ ،لطف ٍ ضحوت اظ صفات لطعیِی پطٍضزگاض
است ،چٌاىوِ ذساًٍس فطهَزُ است :کتب َع نفسه الرحة 1؛ یعٌی ذساًٍس هتعال تا تٌسگاًش چٌاى ضفتاض
هیوٌس وِ ّط آًچِ هَجة لطب تٌسگاى تِ اٍ ٍ تُعس آًْا ًسثت تِ زٍظخ است اًجام هیزّس ،هاًٌس اضسال
اًثیاء ٍ إًعال وتة ٍ ًصة اهام .الثتِ ایي لطف ،هازاهی است وِ تِ حسّ الجاء ًطسس ٍ هرالف غطض تىویل
اذتیاضی اًساى ًثاشس .ایي لطف همتضای حىن عمل ٍ ًمل است ٍ اظ هصازیك ایي لطفٍ ،اجثات ٍ
هحطّهات است؛ هثالً ذساًٍس هتعال وِ ًواظ ضا ٍاجة وطزُ است تِ ذاطط آى است وِ ًواظ همطّب تٌسگاى تِ
ذساًٍس است ٍ ایٌىِ وصب ضا حطام وطزُ است تِ علت هثعّس تَزى اجتٌاب اظ آى ،اظ زٍظخ است .لصا گفتِ
شسُ است« :الواجبات الشرعیة الطاف فی الواجبات العقلیة».
تطذی اظ وساًی وِ لائل تِ تطائت عملیِ ّستٌس تا ایي اشىال شید تسلین شسُاًس ٍ احتیاط ضا زض الل ٍ
اوثط پصیطفتِاًس.
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پاسخ شیخ انصاری

به بیان مذکور
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شید اتتسا پاسد شثِ جسلی هططح وطزُاًس ٍ فطهَزُاًس :زض اصَل تایس هسائل تِ گًَِای هططح شَز وِ
تط اساس هثاًی هرتلف پاسدگَ تاشس ،زض حالی وِ تیاى هصوَض زض هماتل اشعطیّا فایسُای ًساضز؛ ظیطا هثٌی
تط آى است وِ افعال ذساًٍس هعلّل تِ اغطاض است ٍ اشعطی هسلهّا ایي هثٌا ضا لثَل ًساضًس.
ضٍشي است وِ ایي پاسد شثِ جسلی است؛ ظیطا ها تِ زًثال وشف ٍالعیات ّستین ٍ ٍالع آى است وِ
احىام ذساًٍس هعلّل تِ اغطاض ّستٌس .الثتِ اغطاض پطٍزگاض ّوچَى اغطاض اًساىّا ًیست ،وِ زض هثاحث
والم ٍ فلسفِ تثییي شسُ است.
امّا پاسخ دیگر شیخ آن است که:
هىلّف ًویتَاًس علن تِ تحصیل غطض پیسا وٌس ،حتی اگط اوثط ضا اتیاى وٌس؛ ظیطا تایس تط عول هىلّف
اهتثال صازق گطزز ٍ اظ جولِی آًچِ وِ زض تحمّك اهتثال هعتثط است لصس ٍ ٍجِ عول است ٍ حسالل آى
است وِ احتوال زذالت لصس ٍجِ زض تحمّك غطض ٍجَز زاضز ،زض حالی وِ هىلّف ًویتَاًس لصس ٍجِ ضا
زض اتیاى اوثط اًجام زّس؛ تِ زلیل آًىِ فطض آى است وِ هىلّف یا هطجع اٍ فحص وطزُاًس ٍ تِ زلیل
هعتثطی وِ زالّ تط ٍجَب جعء ظائس تاشس زست ًیافتِاًس ٍ لصا هىلّفی وِ جعء ظائس ضا هیآٍضز ًویتَاًس اوثط
ضا لَجَتِ اتیاى وٌس؛ ظیطا اگط تِ ضطس لاطع لصس ٍجَب وٌس هطتىة تشطیع حطام شسُ است ٍ اگط تا
صطف احتوال ٍجَب ،آى ضا تیاٍضز زض ٍالع لصس ٍجِ ًىطزُ است.
پس هىلّف ًویتَاًس علن تِ تحصیل غطض هَال حاصل وٌس ،الهحالِ تایس تحصیل غطض هَال ضا وٌاض
تگصاضز ٍ هتعلّك تىلیف ضا اتیاى وٌس ٍ هتعلّك تىلیف تِ اللّ ٍاجة ٍ اوثط هشىَن هٌحل هیشَز ٍ الل ضا
اتیاى هیوٌس ٍ زض اوثط تطائت جاضی هیوٌس.
نقد و بزرسی پاسخ شیخ انصاری

1ـ ایي پاسد اذصّ اظ هسّعای شید است؛ ظیطا تٌْا زض تعثّسیات جاضی هیشَزٍ ،لی اگط زض هَضزی
هطوّثی تحت اهط تَز ٍ تَصّلی تَز ٍ ًیاظ تِ لصس لطتت ٍ ٍجِ ًساشت تیاى هصوَض جاضی ًیست؛ ظیطا زض
تَصّلیات تا اتیاى اوثط تسٍى لصس اهط ٍ ٍجِ ،غطض حاصل هیشَز.
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2ـ پاسد زیگط هثٌائی است ٍ آى ایٌىِ اساساً هیزاًین لصس ٍجِ زض عثازات الظم ًیست؛ چَى زلیل
عملی یا ًملی تط آى الاهِ ًشسُ است ،زض حالی وِ اگط الظم تَز زلیل اظ شاضع حتواً هیضسیس لىثطٓ اإلتتالء ٍ
غفلت غالة هطزم اظ آى ٍ .فطضاً لصس ٍجِ ّن الظم تاشس فطز هیتَاًس تا اتیاى اوثط لصس ٍجَب وٌس؛ ظیطا
شاولِی ًواظ تِ ذاطط ٍجَتش اتیاى هیشَز ،ووا ایٌىِ تسیاضی اظ هطزم ًواظ ضا تِ لصس ٍجَب هیآٍضًس تا
ایي حال زاضای اجعاء هستحثی هیتاشس ٍ لصا زض شهّ زض جعء زیگط ًیع اگط لصس ٍجَب شاولِی ًواظ
گطزز ٍ اوثط اتیاى شَز لطوِای تِ ًواظ ٍ لصس آى ًویظًس.
تا ایي حال اگط گفتِ شَز زض ّط جعئی تایس لصس ٍجِ آى جعء هعلَم ٍ ضٍشي تاشس ،چٌاىوِ شید
عثاضتی ضا تا ایي هضوَى اظ عالهِ ًمل وطزُ است ،تایس گفت ایي هعٌا لاتل التعام ًیست ٍ احتوالی تسیاض
تعیس است.
تٌاتطایي پاسد جٌاب شید

ضفع هشىل هصوَض ًویوٌس ٍ لصا وساًی وِ پاسد شید ضا ًپصیطفتِاًس زٍ

زستِ شسُاًس ٍ عسُّای تطائت عملیِ ضا جاضی ًویزاًٌس ٍ تسلین اشىال شسُاًسٍ ،لی عسُّای زض صسز پاسد
اظ اشىال هصوَض تطآهسُاًس.

مقرّر :سید حامد طاهری
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