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جلسه  62ـ سهشنبه 99/8/9

حمیمت آى است وِ ّش چٌذ تعثیش «مَه سَزّحَ لحیته فلَه کذا» یا «مَه فطّز مؤمناً صائماً فله کذا» دالّ تش
استحثاب است؛ صیشا ٍلتی خثش دادُ هی شَد وِ ثَاب تش عولی هتشتة است ایي خَد وٌایِ اص اهش تِ آى
هیتاشذ ،تِ عالٍُ ثَاب وشف اص هحثَتیت عول ًضد ثَاب دٌّذُ هیوٌذ ٍ هحثَتیت عول دالّ تش آى است
وِ یه اهش استحثاتی تِ آى تعلّك گشفتِ است؛ صیشا علیالفشض التعای آى تشای هحثَتیت توام است ٍ
هاًعی ًیض ٍجَد ًذاسد ٍ عمل هیاى هحثَتیت عول ٍ اهش تِ آًْا هالصهِ هیتیٌذ ،اهّا اگش هحول دیگشی ًیض
تشای تشتّة ثَاب تاشذ ًویتَاًین تگَیین چٌیي عثاستی ًشاًِی ٍجَد اهش است.
ًظیش ایي حالت دس عشفیات آى است وِ اگش گفتِ شَد« :اگش وسی تِ دسِ خاًِی هي تیایذ اٍ سا سدّ
ًخَاّن وشد» هعٌای ایي عثاست آى ًیست وِ دسِ خاًِی اٍ سفتي ًضد گَیٌذُی ایي سخي هحثَب است ٍلَ
آًىِ ّیچ واسی ًذاسد ٍ یا تِ لصذ دستاًذاصی تِ اهَال اٍ آًجا هی سٍد ،تلىِ هشاد اص عثاست آى است وِ
ایي شخص تِ هشدهاًی وِ ًیاصهٌذ ووه ّستٌذ سسیذگی هیوٌذ ٍ حتّی دست سد تش سیٌِی وسی وِ اظْاس
ًیاصهٌذی هیوٌذ ًخَاّذ صد ٍ دس حمیمت دس همام تیاى وشاهت ٍ تضسگَاسی خَدِ اٍست.
سٍایاتی وِ تیاى هیوٌذ« :مَه سَمِعَ شیئبّ مه الثواة علی شیءٍ فَعمله کبن له اجر ذلک و إن کبن رسول
اهلل

لم یَقُله» حذالل یه احتوال لَی ایي است وِ دس همام تیاى تفعّل پشٍسدگاس هیتاشذ ٍ ایٌىِ

خذاًٍذ هتعال تِ گًَِای است وِ اگش وسی تِ صِشف احتوال ایٌىِ عولی ًضد خذا هحثَب است آى سا إتیاى
وٌذ خذاًٍذ اٍ سا هحشٍم تاص ًویگشداًذّ ،شچٌذ صشفًِظش اص ایي تفعّل هستحكّ ثَاب ًثاشذ.
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إن قلت :گشچِ ایي سٍایات دس همام تیاى تفعّل ٍ سحوت ٍاسعِی پشٍسدگاس است اهّا تِ ًَعی ًیض
ایي هعٌا استفادُ هی شَد وِ صِشف عذم حجّیت سٍایتی اص جْت سٌذ تاعث ًشَد وِ افشاد آى سا سّا
وٌٌذ ٍ ّش دٍ هطلة سا تیاى هیوٌذ.
قلت :هی پزیشین وِ سٍایات هَي تَلَغ تِ ًَعی تحشیط تِ عول داسد ،اهّا ایي تحشیط دس هشتثِی تعذ
اص همام تفعّل است .تِ حَسَة هٌاسثات حىن ٍ هَظَع ،هفَْم عشفی سٍایت آى است وِ خذاًٍذ آًمذس
هشحوت ٍ لطف داسد وِ اگش وسی تِ اهیذ ایٌىِ چیضی ثَاب داسد آى سا اًجام تذّذ ،آى ثَاب تِ اٍ دادُ
هیشَد اگشچِ هستحك ًثاشذ ،پس هشدم تایذ اص ایي فشصت استفادُ وٌٌذ.
چٌیي تشداشتی اص سٍایات ًیاص تِ جعل استحثاب تشای عول ًذاسد تلىِ ّواى دسن عملی ٍ اطویٌاى
تِ ٍعذُ ی الْی وافی است تا افشاد تحشیه تِ عول شًَذ.
تذیي جْت سٍایات هزوَس هفیذ استحثاب هَلَی عول ًیستٌذ تلىِ اٍّالً ٍ تالزات هفیذ تشتّة ثَاب
ت فعّلی اص جاًة خذاًٍذ ّستٌذ وِ لْشاً هُحشّن افشاد ًسثت تِ اًجام عولی وِ تَلَغ علیِ الثَاب است
هی شًَذ ٍ ایي غیش اص جعل استحثاب ششعی تشای عول ٍ تٌضیل خثش ظعیف تِ هٌضلِی خثش ثمِ دس
هستحثّات است.
حذالل احتوال هزوَس تِ اًذاصُی ایي احتوال وِ سٍایت دس صذد جعل استحثاب ایيگًَِ اعوال
است داسای لَّت است ،دس ًتیجِ استذالل تا ایي سٍایات تش استحثاب عولی وِ تَلَغ عَلیِ الثَاب ،آًگًَِ
وِ هشَْس ٍ هشحَم آخًَذ
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هلتضم شذُاًذ صحیح ًیست.

الصهِی ایي تشداشت اص اخثاس هَي تَلَغ آى است وِ اگش هثالً شخصی تا سٍایتی صحیح تیایذ وِ فالى
عول ّضاس ثَاب داسد ٍ شخص دیگشی دس سٍایتی غیش صحیح ٍ وزب تیایذ ّواى عول دُ ّضاس ثَاب
داسد ٍ تِ آى عول وٌٌذ ،اص آًجا وِ اخثاس هَي تَلَغ شاهل فشدی وِ سٍایت صحیح سا یافتِ است ًویشَد
تٌاتشایي شخصی وِ تا سٍایت وزب عولی سا اًجام هی دّذ تِ دُ ّضاس ثَاب استحمالاً دست هییاتذ ٍ
چٌیي چیضی هعمَل ًیست.
بررسی احتمال دوم در اخبار مَن بَلَغ

دس احتوال دٍم تیاى شذ وِ ایي اخثاس تٌْا اسشاد تِ حىن عمل ٍ حُسي اًمیاد است .دس سدّ ایي
احتوال تیاى ّای هتعذدی روش شذُ است ،یىی اص آًْا چٌیي است وِ:
 .1کفایة االصول ،ص353
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فع ِه له» ٍلَ دس
عهلفع ِهله» ظَْس دس هَلَیت داسد ًِ اسشادیت؛ تِ دلیل آًىِ « 
سٍایت «نوبلغهثوابیلع ٍ

صَست ،إخثاس ٍلی دس حمیمت اًشاء است؛ یعٌی «فَلیَعمَله» هی تاشذ ٍ ظَْس اٍّلی دس هَلَیت است ٍ حول
آى تش اسشاد لشیٌِ الصم داسد ٍ چَى ایي لشیٌِ هَجَد ًیست ٍ اهىاى حول تش هَلَیت ٍجَد داسد الهحالِ
دس ّواى هعٌای ظاّشِ خَد تالی خَاّذ هاًذ.
در پاسخ به ایه بیان میتوان گفت:
تِ چِ دلیل «فَعَمِله»سا تِ هعٌای «فَلیَعمَل» اخز وشدُایذ ٍ سپس ظاّش دس هَلَیت داًستِایذ؟!
اص لحاظ عشفی «فَعَمِله» ظَْس دس إخثاس داسد ٍ اداهِی ششغ است ٍ فاء دس «فَعَمِله» فاء جضاء ًیست .دس
حمیمت جولِی ششطیِ عثاست است اص« :مَه بَلَغه ثواةٌ علی عملٍ فَعَمِله» ٍ سپس جضاء آى عثاست است اص:
«کبن له ذلک» .اگش «فَعَمِله» جضاء هحسَب هیشذ احتوال ایٌىِ تیاى هزوَس صحیح تاشذ ٍجَد داشت،
ًظیش آًىِ گفتِ شَد« :إن رأیت عبلمبً فتکرمهُ» وِ تِ هعٌای «أکرِمه» هیتاشذ ،اهّا ها ًحي فیِ چٌیي ًیست ٍ
تیاى هزوَس دس سدّ احتوال دٍم ،هشدٍد است.
ٍلی احتوال دٍم تِ دٍ ٍجِ صحیح ًیست:
1ـ عمل حىن ًوی وٌذ وِ هٌماد ،هستحك ثَاب است ٍ لْزا عمل دسن ًویوٌذ وِ اگش وسی تِ سجاء اهش
تِ عولی آى سا اًجام دّ ذ هستحك ثَاب است تا ایي سٍایات سا اسشاد تِ آى دسن عملی تذاًین.
2ـ فشظاً اًمیاد ّوشاُ ثَاب تاشذ ٍ فشظاً تلثّس تِ عولی وِ احتواالً اهش داسد عمالً استحماق ثَاب داشتِ
تاشذ ،اهّا چِ همذاس استحماق ثَاب هی آٍسد؟ آیا عمل همذاس هشخصی اص ثَاب سا دسن هیوٌذ؟! تٌاتشایي
احتوال ایٌىِ سٍایات هثاسوِ اسشاد تِ حىن عمل تاشذ ٍجَد ًذاسد؛ چَى هیفشهایذ تِ آى هیضاى ثَاتی وِ
شٌیذُ است تِ اٍ دادُ هیشَد.
ٍجَُ دیگشی ًیض دس سدّ احتوال دٍّم روش شذُ است وِ ًیاصی تِ آًْا ًیست ،عالٍُ تش آًىِ تشخی اص آًْا
دس پاسخ احتواالت دیگش خَاّذ آهذ.
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