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نقد و بررسی کالم برخی از معاصرین در دفاع از شیخ انصاری

دس والم هحمّك ػشالٖ

ت٘اى شذ ّشچٌذ هاللٰٖ هفمَد شذُ ٍ اوٌَى هَسد اتتالء ً٘ست ٍلٖ ًجاست

هاللٖ اص آحاس ًجاست هاللٰٖ است ٍ اوٌَى هَسد اتتالء هٖتاشذ ،ال هحالِ تِ اٗي اػتثاس هٖتَاً٘ن تگَٗ٘ن تش
هاللٰٖ ً٘ض احش هتشتّة است ٍ دس ًت٘جِ اصل هؤهّي هَظَع پ٘ذا هٖوٌذ .لزا اٌٗىِ گفتِ شذ اصالٔالؽْاسٓ دس
هاللٰٖ چَى خاسد اص اتتالء است ٍ حىن آى ٗه حىن ٍظؼٖ است جاسٕ ًوٖشَد ،تال دل٘ل است؛ صٗشا
اگش اصالٔالؽْاسٓ دس هاللٰٖ جاسٕ گشدد ٍ هؼاسظٖ ًذاشتِ تاشذ ًت٘جِٕ آى ؼْاست هاللٖ است ٍ لزا اگش
ًَش٘ذًٖ تاشذ لاتل ششب ٍ اگش پَش٘ذًٖ است دس ًواص لاتل استفادُ است .تٌاتشاٗي اصالٔالؽْاسٓ دس هاللإ
هفمَد ،تِ اػتثاس آحاس هاللٖ وِ تاتغ هاللٰٖ است جاسٕ هٖتاشذ ٍ دس ًت٘جِ اصل هاللٰٖ تا اصل دس ؼشف
دٗگش ٗؼٌٖ ظشف «ب» هؼاسظِ هٖوٌذ ٍ ػلن اجوالٖ هٌجّض خَاّذ تَد ٍ ػلن اجوالٖ دٍم ٗؼٌٖ ػلن تِ
ًجاست هاللٖ ٗا اًاء «ب» ػلن اجوالٖ هٌجّض ًخَاّذ تَد.
ّوچٌ٘ي فشظاً اگش اصالٔالؽْاسٓ دس هاللٰٖ تذٍى هؼاسض جاسٕ تاشذ تاٗذ گفت هاللٖ پان است ٍ
ٖ اجتٌاب الصم ً٘ست.
ًت٘جِ اٗيگًَِ خَاّذ شذ وِ اص ّ٘چوذام اص هاللٖ ٍ ؼشف هالل ٰ
اشکال دوم بعض معاصرین
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اٗي اشىال هشتَغ تِ خصَص لاػذُٕ ؼْاست است ًِ ّش اصل هَهٌّٖ .ظاّش دل٘ل لاػذُٕ ؼْاست آى
است وِ صهاًٖ حىن تِ ؼْاست هٖشَد وِ شه هتحمّك تاشذ ٍ تِ تؼث٘ش دٗگش ظشف حىن تِ ؼْاست،
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فؼل٘ت شه دس ؼْاست ٍ ًجاست است ٍ ؼثك ٗه لاػذُٕ ولّٖ ّش حىوٖ فمػ دس ظشف فؼل٘ت هَظَع
خَد ،فؼلٖ هٖگشدد .تٌاتشاٗي دل٘ل لاػذُٕ ؼْاست ًوٖتَاًذ احثات حىن (ؼْاست) ساتمِ تشإ اًاء دس صهاى
ساتك وٌذ ٍ تِ تؼث٘ش دٗگش ؼْاست ساتمِ سا تشإ اًاء دس ّواى صهاى ساتك حاتت وٌذ؛ تِ دل٘ل آًىِ همام احثات
تا چٌ٘ي استٌتاجٖ ّوشاُ ً٘ست.
نتیجه آنکه دس ها ًحي فِ٘ وِ اًاء «الف» هؼذٍم شذُ است ٍ سپس ػلن اجوالٖ تِ ًجاست «الف» ٗا «ب»
حاصل هٖشَد ،لاػذُٕ ؼْاست ًوٖتَاًذ اٙى حىن تِ ؼْاست اًاء هؼذٍمِ فؼلٖ دس ّواى صهاى ساتك وٌذ؛ صٗشا
دس آى صهاى شىّٖ ٍجَد ًذاشتِ است ٍ شه ،اوٌَى فؼل٘ت ٗافتِ ٍ دل٘ل ًوٖتَاًذ شىّٖ سا وِ اٙى پذٗذ آهذُ
است هَظَع حىن تِ ؼْاست اًاء هؼذٍم دس ّواى صهاى وٌذ تا آًىِ دس آى صهاى شه فؼل٘ت ًذاشتِ است.
ًثاٗذ گفتِ شَد شهّ هتأخّش ،ششغ ؼْاست هتمذّم است تِ ًحَٕ وِ دس هَاسد دٗگش ششغ هتأخّش ٍجَد
داسد ،وِ چٌ٘ي والهٖ هخثِت ًذاسد .تٌاتشاٗي احثات ؼْاست تشإ هاللٰٖ وِ اٙى هؼذٍم است ،تِ اػتثاس ظشف
ٍجَدش صح٘ح ً٘ست ٍ دس ًت٘جِ ًوٖتَاً٘ن حىن وٌ٘ن ح٘ي هاللات ،هاللٰٖ ؼاّش تَدُ است.
ٍ دس تأو٘ذ اٗي هؽلة ت٘اى هٖوٌٌذ وِ ًثاٗذ گواى شَد ها ًحي فِ٘ ػىس ٍاجة هؼلّك است؛ ٗؼٌٖ
ؼْاست دس ساتك تَدُ ٍ ششغ آى هشتَغ تِ اٙى است؛ صٗشا تش فشض هؼمَل٘ت اٗي احتوال ،دس احثات ؼْاست
هاللٖ سَدهٌذ ً٘ست؛ صٗشا آًچِ سَدهٌذ است احثات ؼْاست دس ظشف هاللات است اهّا احثات ؼْاست تؼذ
اص آى سَدٕ ًذاسد.
آسٕ ،اگش تِ جإ اصالٔالؽْاسٓ استصحاب ؼْاست جاسٕ تاشذ هٖتَاى تا آى حىن تِ ؼْاست هؼذٍم ً٘ض
وشد؛ صٗشا استصحاب تا لاػذُٕ ؼْاست فشق داسد ٍ ها حتٖ استصحاب استمثالٖ سا ً٘ض لثَل داسٗن ٍ
هٖتَاً٘ن چ٘ضٕ سا وِ اٙى هَجَد است تِ ػوَم ٗا اؼالق ادلِّٕ استصحاب تا آٌٗذُ هحىَم تِ ٍجَد
تذاً٘ن ،تا آًىِ اوٌَى آى هستصحة هؼذٍم است.
تٌاتشاٗي اگش وسٖ لثاسٖ سا دس آتٖ تشَٗذ دس حالٖ وِ اص ًجاست ٍ ؼْاست آب غفلت داسد ٍ آى آب
هفمَد شَد ٍ اوٌَى شه وٌذ آى آب ح٘ي غسل پان تَدُ ٗا خ٘ش ،سِ حالت تشإ آب هتصَّس است:
حالت اوّلٗ :ا آى آب داسإ حالت ساتمِٕ ؼْاست است وِ تا استصحاب ؼْاست ،هحىَم تِ ؼْاست
خَاّذ تَد ٍ آى لثاس ً٘ض پان خَاّذ تَد.
حالت دومٗ :ا آًىِ آب داسإ حالت ساتمِٕ ًجاست تَدُ است ٍ استصحاب ًجاست جاسٕ است ٍ
لثاس ً٘ض هحىَم تِ ًجاست است.
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حالت سوم :آى است وِ حالت ساتمِٕ آب هؼلَم ً٘ست؛ ٗا تِ خاؼش جْل ٍ ٗا تِ خاؼش تَاسد حالت٘ي.
دس اٗي صَست ؼثك ت٘اى فَق ،لاػذُ ؼْاست جاسٕ ً٘ست تِ دل٘ل آًىِ شه ،اوٌَى فؼل٘ت هٖٗاتذ ٍ
ًوٖتَاى تا شهّ فؼلٖ احثات وشد چ٘ضٕ وِ اٙى هؼذٍم است دس ظشف خَدش ؼاّش تَدُ است؛ تِ دل٘ل
آًىِ دل٘ل لاػذُٕ ؼْاست ٍ استصحاب هتفاٍتٌذ ٍ الهحالِ دس آى صَست چَى لاػذُٕ ؼْاست جاسٕ
ً٘ست ًَتت تِ استصحاب ًجاست لثاس هغسَل هٖسسذ ٍ لثاس ،هحىَم تِ ًجاست است.
نقد و بررسی اشکال دوم

تِ ًظش هٖسسذ هستشىل ،لاػذُٕ ؼْاست سا تِ حسة اجضاء صهاى تِ افشادٕ هٌحل ًوَدُ است ٍ صهاى
سا دس آى لاػذُ دخالت دادُ است ،دس حالٖ وِ صح٘ح ً٘ست؛ صٗشا ؼْاست هشتَغ تِ رات هشىَن است ٍ
صهاى لثل ٍ تؼذ تأح٘شٕ ًذاسد .آسٕ ،اص آًجا وِ «صهاًٖ» ّست٘ن شهّ ها دس صهاى ٍالغ هٖشَد ،اهّا اٗي صهاى
دس حم٘متِ شه ٍ ؼْاست شٖء ًمشٖ ًذاسد ،لْزا صهاًٖ وِ وسٖ دس حال غفلت تَدُ ٍ لثاس سا شستِ
است ،چَى هشىلٖ ًثَدُ است لاػذُٕ ؼْاست ً٘ض ًثَدُ است ٍ تؼذ اص هفمَد شذى شٖء تا فؼل٘ت شه،
چَى اٗي شه ،شهّ ساسٕ است ٍ صهاى ً٘ض دخالتٖ ًذاسد ،دس حم٘مت شه وِ هَظَع است هَجَد است
ٍ حىن آى تالؽثغ هتشتة خَاّذ شذ ٍ ّ٘چ تفاٍتٖ تا استصحاب ًذاسد ٍ ّواىگًَِ وِ گفتِ هٖشَد« :ال

تنقض ایلقنی بالشکّ ابدا» ٍ حالت ساتمِ تا صهاى حال استصحاب هٖشَد ٍ اگش شهّ ها دس صهاى فؼلٖ
حادث شذُ تاشذ ٍلٖ هشىَن دس صهاى ساتك تاشذ ٍ هفمَد تاشذ ،هاًؼٖ ًذاسد هت٘مّي سا تا حال استصحاب
ّ

وٌ٘ن ،دس لاػذُٕ ؼْاست ً٘ض اٗيگًَِ است؛ «لک یش ٍء طاهر» احثات هٖوٌذ ّش شٖء هشىَن ٍلَ آًىِ آى
شٖء هشىَن اٙى هؼذٍم تاشذ ،دس ظشف فؼل٘ت خَدش ؼاّش است؛ ًظ٘ش اجاصُ دس ػمذ فعَلٖ تٌاتش اٌٗىِ
اجاصُ واشف تاشذ ٍلَ حىواً ؛ ٗؼٌٖ اص اٙى اجاصُ واشف اص صحّت ت٘غ حىواً اص اٍّل است .هاًحي فِ٘ ً٘ض
اٗيگًَِ است وِ اٙى حىن هٖوٌ٘ن آى آتٖ وِ غَسل تا آى صَست گشفتِ است پان تَدُ است.
دس ًت٘جِ دٍ اشىال تؼط هؼاصشٗي هٌذفغ است ٍ اشىال هحمّك تش ش٘خ تخث٘ت هٖشَد ٍ دس صَستٖ وِ
حتٖ هاللٰٖ هفمَد شَد ٍ ػلن اجوالٖ تِ ًجاست ً٘ض تؼذاً حاصل شَد اجتٌاب اص هاللٖ الصم ً٘ست ٍ تٌْا
اجتٌاب اص ؼشف هاللٰٖ وافٖ است.
تشخٖ دس اٗي تحج فشٍع دٗگشٕ سا وِ تِ ؼَس ًادس اتفاق هٖافتذ هؽشح وشدُاًذ وِ ها تِ آًْا
ًوٖپشداصٗن ٍ والم دس آًْا تا هثاحج لثلٖ سٍشي هٖشَد.
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