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جلسه  82ـ دوشنبه 15/2/51
هىلّف تِ دًثال دسن ثَاب است ٍلَ ایي ثَاب تا ٍػذُ ی تفضّل خذاًٍذ لاتل دسن تاضذ ،لزا ّش وجا
تیاى ضَد اگش فالى ػول اًجام ضَد فالى همذاس ثَاب دادُ هیضَد اًجام ایي ػول تفضّالً هَجة ثَاب
خَاّذ ضذ؛ هثالً سٍایت ضؼیفی ٍاسد ضذُ است وِ هسَان صدى فالى همذاس ثَاب داسد ،اًجام ایي واس تِ
اهیذ ایي ثَاب تاػث دسن آى ثَاب خَاّذ تَد .الثتِ تشخی خصَصیات ٍجَد داسد وِ دس تحثّای آیٌذُ
هغشح خَاّذ ضذ.

اموری در اخبار مَن بَلَغ
امـر اوّل
ایي اهش سا ضیخ اًصاسی دس سسالِی تساهح دس ادلِّی سٌُي هغشح فشهَدُ است وِ:1
تش فشضِ داللت اخثاس هَي تَلَغ تش استحثاب ػول ،آیا اخثاس هَي تَلَغ اثثات استحثاب رات ػول هیوٌذ یا
اثثات استحثاب رات ػول تِ ّوشاُ لصذ اهش احتوالی ٍ سجاء ثَاب هیوٌذ؟
ایي دٍ تا یىذیگش هتفاٍتٌذ؛ هثالً اگش گفتِ ضَد آًچِ تا اخثاس هَي تَلَغ اثثات هیضَد تسشیح لحیِ یا
هسَان صدى است ،هیتَاى دس سسالِ ی ػولیِ ًَضت وِ رات ایي ػول یؼٌی تسشیح لحیِ یا هسَان صدى
هستحة است ،اهّا اگش اخثاس هَي تَلَغ اثثات وٌذ وِ ایي اػوال تِ اضافِی اهیذ ثَاتص هستحة است ًویتَاى
گفت رات ػول هستحة هیتاضذ.
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تشخی اص تضسگاى فشهَدُاًذ :1تٌاتش هثٌای ػذم افادُی استحثاب اص اخثاس هَي تَلَغ ،اساساً ایي تحث سالظ
خَاّذ ضذ؛ صیشا هسألِی هزوَس هثٌی تش ثثَت استحثاب تَسظ اخثاس هَي تَلَغ است ٍ ٍلتی استحثاب اص ادلِّ
استفادُ ًطَد ایي هسألِ ٍ پشسص تیهؼٌا خَاّذ تَد.
ٍلىي تِ ًظش ها هی تَاى ایي تحث سا تٌاتش هثٌای تشگضیذُ هغشح وشد تِ ایي صَست وِ هیتَاى ایي
پشسص سا هغشح وشد وِ آیا تفضّلی وِ ٍػذُ دادُ ضذُ است ،تش رات ػول است یا تش رات ػول تِ ّوشاُ
لصذی وِ سجاء ثَاب است؟ تٌاتش احتوال اٍّ ل اگش وسی رات ػول سا اتیاى وٌذ خذاًٍذ هتؼال اص تاب
تفضّل ،ثَاب تِ اٍ هی دّذ ٍ اگش احتوال دٍم تثثیت ضَد دس صَست اتیاى ػول تِ ّوشاُ سجاء ثَاب،
خذاًٍذ هتؼال ثَاب هزوَس سا خَاّذ داد.
تلىِ تٌاتش هثٌای هختاس ،ایي تحث هٌاسثت تیطتشی داسد؛ صیشا حال وِ ثَاب اص تاب تفضّل است ًِ
استحماق آیا خذاًٍذ تِ ّش وسی وِ ایي ػول سا اتیاى وٌذ تفضّل هیوٌذ یا ایٌىِ ایي تفضّل هخصَظ
وساًی است وِ حصِّی خاصّی اص ػول سا وِ تَأم تا سجاء ثَاب است اتیاى هیوٌٌذ؟
اگش هفاد ادلِّ سا استحثاب رات ػول تذاًین ،اص آًجا وِ تحث استحماق ًیض دس آًجا هغشح است هؼٌا ًذاسد وِ
گفتِ ضَد اگش فشد رات ػول سا اتیاى وٌذ آیا هستحك ثَاب است یا خیش؟ صیشا هیداًین تذٍى لصذ لشتت ّیچگاُ
فشد ،هستحك ثَاب ًویضَد تلىِ تایذ تِ ًَػی ایي ػول هضاف تِ هَال تاضذ تا استحماق ثَاب داضتِ تاضذ ٍ
ٍلتی یه ػول ّیچ اضافِای تِ هَال ًذاضتِ تاضذ ّیچ استحمالی ًخَاّذ داضت.
تٌاتشایي عثك هثٌای هختاس هیتَاى گفت اص جْتی ایي تحث هٌاسثت تیطتشی خَاّذ داضت.
حمیمت آى است وِ دس همام تحصیل ثَاب تٌاتش هثٌای هٌسَب تِ هطَْس وِ رات اػوال سا هستحة
هیداًٌذ ،فشد دس تِ دست آٍسدى ثَاب چاسُای جض لصذ لشتت ًذاسد؛ یا تِ ًحَ لغؼی یا تِ صَست
احتوالی .تٌاتشایي اص حیث تحصیل ثَاب تٌاتش هثٌای هطَْس تِ ّش حال هىلّف تایذ تِ ًَػی لصذ لشتت وٌذ
ٍ اص ایي ًظش تحث هزوَس اسصضی ًخَاّذ داضت .آسی ،اص حیث دیگش داسای اسصش است ٍ آى چٌیي است:
اگش ػول تذٍى سجاء آٍسدُ ضَد هیتَاًین تگَیین ػول هستحثی سا اتیاى وشدُ است ٍ احیاًاً اگش ًزس
وشدُ تاضذ وِ هستحثی سا (اػنّ اص ػثادی یا غیش ػثادی) تیاٍسد ،تا اتیاى ػول تذٍى سجاء تٌاتش احتوال اٍّل
ًزس اٍ ٍفا ضذُ است؛ صیشا خَدِ ًزس تَصلی است ٍ هتؼلك آى اتیاى یه ػول هستحة تَصّلی است ٍ لْزا
ًیاصی تِ لصذ لشتت ًخَاّذ تَد.
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تٌاتشایي هسألِای وِ ضیخ هغشح فشهَدًذ ،هفیذ است اهّ ا تٌْا دس ایي حذّ وِ داًستِ ضَد آیا رات ػول
هستحة است یا رات ػول تِ اضافِی سجاء .اهّا اص حیث وسة ثَاب ضىّی ًیست وِ اگش وسی رات ػول
سا تذٍى اضافِی تِ هَال تیاٍسد ّیچ استحماق ثَاتی ًخَاّذ داضت .آسی هاًؼی ٍجَد ًذاسد وِ خذاًٍذ
اتتذاءً ٍ تذٍى استحماق ،تفضّالً افاضِی ثَاب فشهایذ.
کالم شیخ انصاری در مفاد اخبار مَن بَلَغ
تؼضی اص جولِ ضیخ اًصاسی

لائل ضذُاًذ وِ آًچِ اص اخثاس هَي تَلَغ استفادُ هیضَد آى است وِ ػول

تِ اضافِی سجاء ثَاب ،هَضَع است حثاب یا تفضّل است .تٌاتشایي اگش وسی رات ػول سا تیاٍسد تذٍى آى
ضویوِ ،هَضَع اخثاس هَي تَلَغ ًخَاّذ تَد.
دٍ دلیل تش ایي هذّػا الاهِ ضذُ است:
1ـ فشهَدُاًذ همتضای تفشیغ تِ فاء دس اخثاس هَي تَلَغ آى است وِ ثَاب تش ػولی هتشتة است وِ ّوشاُ
سجاء ثَاب تاضذ .دس سٍایات آهذُ است« :مَه بَلَغه ثواة علی عملٍ فعَمِله  »...یا «مَه سَمِع شیئبً مِه الثَواة
علی شیءٍ فعَمِله  »...اًجام ػول هتفشع تش خثشی است وِ تش ثَاب لائن ضذُ است یا تِ تؼثیش دلیكتش «فَعَمِله»
هشاد ػولی است وِ تِ اًگیضُی ثَاب هزوَس دس خثش اًجام ضذُ است .1دس ًتیجِ اگش تذٍى سجاء ثَاب،
ػولی اًجام ضَد هصذاق اخثاس هَي تَلَغ ًخَاّذ تَد.
مناقشه در کالم شیخ انصاری

ایي والم هَسد هٌالطِ لشاس گشفتِ است ،اص جولِ تشخی اضىاالت تا استفادُ اص هثاًی هشحَم آخًَذ ٍاسد
ضذُ است .حاصل اضىال چٌیي است:
اص آًجا وِ سجاء ثَاب ،داػی تش ػول است ًویتَاًذ دس خَدِ ػول اخز گشدد؛ صیشا ّش چِ اص لِثَل داػی
تیایذ ًویتَاًذ داخل دس هتؼلّك داػی گشدد.
توضیح بیشتر :داػی تشای ضشب آب تَسظ فشد ػغطاى سیشاب ضذى است ،اهّا آیا ػغطاى رات آب
سا هی ًَضذ یا رات آب تِ ّوشاُ لصذ سفغ ػغص سا هیًَضذ؟ سٍضي است وِ لیذِ لصذ سفغ ػغص هتؼلك
ًَضیذى ًیست تلىِ اًگیضُ ٍ داػی ًَضیذى ،سفغ ػغص است ٍ آب تِ اضافِی لصذ سافؼیت ػغص ،سافغ
ػغص ًیست تلىِ خَدِ آب ٍ رات آى سفغ ػغص هیوٌذ ،تٌاتشایي داػی ًویتَاًذ دس هذػَّ اخز ضَد.
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دس ها ًحي فیِ ًیض سجاء ثَاب داػی است ٍ هاًٌذ لصذ سفغ ػغص ػلت غائیِ است ،پس دس هتؼلك خَد
یؼٌی هذػَّ ،هأخَر ًیست ،تٌاتشایي ًویتَاى لصذ سجاء سا دس ػول اخز وشد.
نقد و بررسی مناقشه در کالم شیخ

حمیمت آى است وِ ایي تیاى ّواى سخٌی است وِ هشحَم آخًَذ دس تؼثّذی ٍ تَصلی هغشح
فشهَدُاًذ؛ یؼٌی «مب ال یتأتی الّب مه قِبل االمر الیمکه أن یوخذ فی متعلق االمر»1؛ آًچِ وِ جض اص ًاحیِی اهش
ًویآیذ ًویتَاًذ دس هتؼلك اهش اخز ضَد.
ّش چٌذ دس آى هثحث تِ تفصیل تیاى وشدین اساس ایي سخي صحیح ًیست ،اهّا دس تحث حاضش جَاب
دیگشی هیتَاى روش وشد:
دس خصَظ ها ًحي فیِ دٍ اهش هَجَد است؛ یه اهش احتوالی وِ هستفاد اص خثش ضؼیف است مبوىد:
«مَه سرّح لحیته فله کذا» ٍ تش فشض اهشی وِ تِ تسشیح لحیِ ضذُ است ًتَاًذ دس هتؼلك خَدِ ّویي اهش
اخز ضَد ٍ هثٌای آخًَذ پزیشفتِ ضَد اهّا ستغی تِ ها ًحي فیِ ًذاسد؛ صیشا دس ها ًحي فیِ اهش دٍّهی ٍجَد
داسد وِ هستفاد اص اخثاس هَي تَلَغ است؛ اهشی جذای اص اهش احتوالی هستفاد اص خثش ضؼیف ٍ ،چِ هاًؼی داسد
وِ اهش دیگش تیاى وٌذ هتؼلك اهش اٍّ ل سا تا لصذ اهش احتوالی اتیاى وٌیذً ،ظیش هتوّن جؼلی وِ هشحَم ًائیٌی
لائلٌذ.
تٌاتشایي حتی اگش سخي آخًَذ توام تاضذ هشتَط تِ جایی است وِ یه اهش ٍ یه هتؼلك ٍجَد داسد،
ٍلی دس جایی وِ دٍ اهش هفشٍض است اضىال هشحَم آخًَذ ٍاسد ًخَاّذ تَد ٍ ّیچ هحالیتی الصم ًویآیذ،
هضافاً تِ ایٌىِ دس اصل هسألِ دس تطشیؼیات ثاتت وشدین هاًؼی ًذاسد وِ لصذ اهش دس هتؼلك اهش اخز ضَد.

مقرّر :سید حامد طاهری
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