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اشکال محقّق اصفهانی بر کالم شیخ انصاری در اخبار مَن بَلَغ

فاء تفشیغ دٍ لِسن است :1گاّی تِ گًَِای است وِ هتفشعٌ ػلیِ ؿایت تشای هتفشع است ـ چِ دس
تىَیٌیات ٍ چِ دس تششیؼیات ـ هثالً دس تىَیٌیات گفتِ هیشَد «تصوین تِ سفغ تشٌگی گشفتن پس آب
آشاهیذم» وِ ًَشیذى آب هتفشع است ٍ هتفشعٌ ػلیِ آى سفغ تشٌگی هیتاشذ ،یا دس تششیؼیات گفتِ هیشَد
«فالى ػول ایي همذاس ثَاب داسد پس آى سا اًجام دادم» ،اًجام ػول هتفشع است ٍ ثَاب داشتي هتفشعٌ ػلیِ
است .دس چٌیي جوالتی هتفشعٌ ػلیِ ؿایت ٍ تاػث تش ػول است.
ًَع دیگش اص تفشیغ آى است وِ تفشّع چیضی تِ چیض دیگش تٌْا هَضَع تشای هتفشع دسست هیوٌذ ٍ
هتفشعٌ ػلیِ ػلت ؿائیِی هتفشع ًیست .تِ ػٌَاى هثال دس اهَس تششیؼی گفتِ هیشَد« :سمعت األذان فبادرت
الی المسجد»؛ اراى سا شٌیذم پس هثادست تِ هسجذ وشدم .ػلت ؿائیِی هثادست تِ هسجذ ،سواع اراى
ًیست .یا «دخل الوقت فصلّیتُ»؛ ٍلت داخل شذ پس ًواص خَاًذم .دخَل ٍلت ػلت ؿائیِی صالٓ
ًویتاشذ ٍ .دس تىَیٌیات هثل« :رأیت الماء فشربت» ًَشیذى آب ٍلَ هتفشع تش سؤیت آب است اهّا سؤیت
آب ػلت ؿائیِی شُشب ًویتاشذ.
تالجولِ تفشّعِ چیضی تش چیض دیگش تِ ّش یه اص دٍ لسن هیتَاًذ تاشذ ٍ والم شیخ اًصاسی

تا لسن

اٍّل تفشیغ ساصگاس است وِ هتفشعٌ ػلیِ ،ػلت ؿائیِی هتفشع تاشذ ٍگشًِ اگش ػلت ؿائیِ ًثاشذ شاّذی تشای
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والم شیخ ًخَاّذ تَد.
ٍلی تِ چِ دلیل سٍایات سا تش لسن اٍّل اص دٍ لسن تفشیغ حول هیوٌین؟! دلیل شیخ

تش ایي حول چیست؟

لؼلّ تفشیغ دس سٍایات اص لسن دٍم تاشذ ٍ هتفشعٌ ػلیِ تٌْا هَضَع هیتاشذ ًِ ؿایت ،لزا ستطی تِ
هذّػای شیخ

ًذاسد وِ هستحة ػثاست است اص ػول تِ اضافِی سجاء ثَاب ٍ ،استذالل شیخ تش ایٌىِ

هستفاد اخثاس هَي تَلَؾ استحثاب ػول تِ اضافِی سجاء هیتاشذ ًاتوام است.
شْیذ صذس

ًیض اص ایي والم هحمّك اصفْاًی تثؼیت فشهَدُاًذ.

دفاع از کالم شیخ و دفع اشکال محقّق اصفهانی

دٍ ساُ دس دفاع اص والم شیخ اًصاسی ٍجَد داسد ،ػلیٰسؿن ایٌىِ هیپزیشین فاء تفشیغ دٍ لسن تفشیغ سا
افادُ هیوٌذ.
1ـ دس ایي سٍایات تٌْا حشف فاء لشیٌِ ًیست ٍ تا هالحظِی توام ػثاست ٍ تَجِّ تِ تٌاسة هیاى حىن
ٍ هَضَع هیتَاى گفت هستفاد ػشفی اص ػثاست « هَن بَلَغه ثوابٌ علی عولٍ فعوله» آى است وِ اثش هتشتة تش
اًجام چٌیي ػولی تِ سجاء ثَاب آى هیتاشذ .تِ تؼثیش دیگش لشیٌِ ٍجَد داسد وِ تفشیغ هَجَد دس سٍایت اص
لسن اٍّل تفشیغ است.
دس حمیمت اص حشفا فاء تا ووه سایش اجضاء جولِ هیتَاى ػشفاً استظْاس وشد وِ اًجام ػول تِ خاطش
سسیذى تِ ثَاب ،هتفشعٌ ػلیِ ثَاب هَػَد است ٍ سسیذى تِ ثَاب ؿایت هیتاشذ.
2ـ فشضاً هتفشعٌ ػلیِ فمط هَضَع هتفشع سا دسست وٌذ ٍ اص لسن دٍم تفشیغ تاشذ اهّا هیتَاى گفت ایي
هَضَع ّواى هَضَػی است وِ اخثاس هَي تَلَؾ آى سا هستحة هیوٌذ ،تٌاتشایي تِ طشیك اٍلیٰ تیاى هیوٌذ
ػول تِ اضافِی سجاء ثَاب ،هستحة است؛ صیشا فشض آى است وِ هلتضم هیشَین وِ هَضَع ثَاتی وِ
خذاًٍذ هیدّذ ػول تِ اضافِی لصذ سجاء است ٍ ّویي هَضَع هستحة هیشَد ٍ الهحالِ والم شیخ
تثثیت هیشَد ٍ والم هحمّك اصفْاًی سدّی تش سخي شیخ ًخَاّذ تَد.
نتیجه آنکهّ :ش آًچِ اص اخثاس هَي تَلَؾ استفادُ شَد (استحثاب ػول یا ٍػذُی ثَاب تفضّلی تش ػول)
ػول تِ اضافِی سجاء ثَاب ،یؼٌی ایي هشوّة ،هَضَع لشاس هی گیشد .الثتِ اشاسُ شذ وِ استحماق ثَاب
ضشٍستاً ًیاص تِ لصذ لشتت داسد؛ یا لصذ جضهی ٍ یا لصذ اهش احتوالی ٍ اص ایي حیث چاسُای جض اضافِ ٍ
اًتساب تِ هَال ًخَاّین داشت ،هگش تٌاتش احتوالی وِ سٍایات هزوَس تِ لذسی تفضّل خذاًٍذ سا تیاى هیوٌذ
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وِ حتی اگش وسی ػولی تذٍى لصذ لشتت ًیض اًجام دّذ ّوچٌاى هشوَل ثَاب خَاّذ تَد ،وِ الثتِ چٌیي
تشداشتی اص سٍایت تؼیذ است.
امـر دوم
تا تِ حال اثثات شذ وِ تا لیام خثش تش ثَاب تش ػول اگش وسی آى سا تِ اهیذ آى ثَاب اًجام دّذ خذاًٍذ
ثَاب هزوَس سا تِ اٍ هیدّذ .الثتِ ًىتِای وِ تایذ هَسد تَجِّ لشاس گیشد آًىًِ :ثایذ تَّّن شَد ثَاتی وِ دس
اخثاس هَي تَلَؾ گفت ِ شذُ است حتواً تایذ ثَاب هشخصی تاشذ وِ تالوطاتمِ روش شذُ است .الثتِ لذس هتیمي
اخثاس هَي تَلَؾ آى است وِ هثالً خثش لائن شَد« :پاداش فالى ػول لصشی دس تْشت است»ٍ ،لی هثل چٌیي
تؼاتیشی الصم ًیست ٍ اگش گفتِ هیشَد« :فالى ػول داسای ثَاب است» ّویي همذاس وافی است تشای شوَل
اخثاس هَي تَلَؾ؛ صیشا دس تشخی اص اخثاس هَي تَلَؾ آهذُ تَد« :هَن بَلَغه شیءٌ هِن الثّواب» ٍ دس هثال هزوَس «هِن
الثواب» صادق است .گاّی ًیض حتی تالوطاتمِ ثَاب تیاى ًشذُ است؛ هثالً تِ صَست استحثاتی تِ ػولی اهش
شذُ است ٍ گفتِ شذُ است« :اکرم العالن» یا «اکرم الهاشوی» دس ایي هَاسد ثَاتی روش ًشذُ است اهّا دس
ػیي حال ایي هَاسد ًیض هشوَل اخثاس هَي تَلَ ؾ است؛ صیشا اهش تِ شیء هساٍی تا هحثَتیت آى شیء است ٍ
اتیاى هحثَب هَال هضافاً الی الوَلی ػُشفاً ٍ ػمالً ّوشاُ استحماق ثَاب است ،پس تالوالصهِ اهش تِ شیء تیاى
ثَاب تش آى ػول است الهحالِ سٍایت (هن بلغه ثواب  )...تش چٌیي هَاسدی صادق است.
امـر سوم
اگش اص سٍایتی ثَاب استفادُ ًشَد ٍ تٌْا وشاّت اص آى تشداشت شَد ٍ ایٌىِ تشن فالى ػول هفسذُی
ؿیش الصم االجتٌاتی سا دفغ هیوٌذ ،آیا هشوَل اخثاس هَي تَلَؾ هیشَد؟ هثالً سٍایتی تیاى وٌذ« :هَن لبس سِروالَه
قائواً فاصابه داء فال یلوهنّ الّا نفسه»؛ وسی وِ شلَاس خَد سا ایستادُ پا وٌذ اگش تِ اٍ دسدی تشسذ جض
خَدش سا هالهت ًىٌذ .دس ایي گًَِ سٍایات ثَاتی تیاى ًشذُ است ٍ تٌْا تیاى شذُ است وِ ایي ػول اًساى
سا دس هؼشض یه دسد ٍ داء لشاس هیدّذ ،لزا وشاّت چٌیي ػولی استفادُ هیشَد ٍ ایٌىِ تشن ایي ػول
ایشاى سا اص هفسذُی هزوَس دٍس هیوٌذ ،اهّا آیا ایي هَاسد ًیض هشوَل اخثاس هَي تَلَؾ هیشَد ٍ هیتَاى گفت
خَب است وِ اًساى ایستادُ شلَاس ًپَشذ؟
دٍ جْت دس ایي سٍایات ٍجَد داسد :یىی آًىِ ثَاتی دس آًْا تیاى ًشذُ است ٍ اص سَیی دیگش تیاى
ػولی دس آًْا ًشذُ ٍ تشن ػول دس آًْا سفاسش شذُ است .تِ ػلت ایي دٍ جْت تشخی هؼتمذًذ ایيگًَِ
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سٍایات هشوَل اخثاس هَي تَلَؾ ًویشَد ٍ ولّاً اخثاس هَي تَلَؾ اهَس هىشٍِّ سا دس تش ًویگیشد.
ٍلىي تؼیذ ًیست ایي اشىاالت دفغ گشدد ٍ ایيگًَِ سٍایات هشوَل اخثاس هَي تَلَؾ گشدد.
اهّا ایٌىِ دس ایيگًَِ سٍایات ثَاب روش ًشذُ است هاًغ شوَل اخثاس هَي تَلَؾ ًسثت تِ آًْا ًویشَد ٍ اص
ها روشًاُ دس هثال «اکرم الهاشمی» سٍشي شذ وِ ًْی تٌضیْی اص ػولی دس ًْایت دالّ تش ثَاب تش اهتثال آى
ًْی است ٍ التضاهاً داللت تش ثَاب اهتثال داسد ٍ تیاى شذ «تلَؽ ثَاب» دس داللتّای التضاهی ًیض صادق است.
ّوچٌیي تؼثیش «فعَوِلَه» دس اخثاس هَي تَلَؾ خصَصیتی ًذاسد تلىِ همصَد اصلی ّواى اهتثال است ،لْزا
اگش تیاى هیشذ «وسی وِ تشن ًگاُ تِ ًاهحشم وٌذ فلِ ثَابٌ وزا» آیا وسی تشدیذ دس شوَل اخثاس هَي تَلَؾ
ًسثت تِ آى هیوٌذ؟! خیش ،لزا هیتَاى گفت هط لَب اهتثال است ٍ اهتثال ّش چیضی تِ حسة آى است ،لْزا
هؼتمذین دس هَاسدی وِ خثش ضؼیف هفیذ وشاّت هَلَی تاشذ ٍ تتَاى آى سا تشای خذا سجاءً اهتثال وشد
هشوَل اخثاس هَي تَلَؾ هیشَدّ ،ش چٌذ تِ ًظش ها ًویتَاى آى ػول سا هىشٍُ یا تشن آى سا هستحة داًست
اهّا هیتَاى گفت تفضّل خذاًٍذ شاهل اهتثال وٌٌذُی آى هیتاشذ.
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