تقریرات درس خارج اصول

ه
ه
ی
س
ط
ط
حضرت آیت هاّلل س هید محمدرضا مدر ی با با ی زیدی

دامت ربکاهت

دورهیدومـسالدهمـسالحتصییل39ـ 39

جلسه  57ـ دوشنبه 39/1/57

فزمایش مزحوم آخوند در توجیه وجه دوم
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هی تَاى فزض وزد وِ ًوبسِ توبم دارای هصلحتی هْن است وِ ٍلتی تَسػ فزد جبّل اتیبى هیضَد آى
هصلحت استیفبء هی گزدد ٍ ایٌىِ ثِ ًوبس توبم اهز ًطذُ است ثِ خبؼز آى است وِ ثِ صالٓ لصز اهز ضذُ
است وِ هطتول ثز ّوبى هصلحت ٍ هصلحتِ ثیطتز السم االستیفبء است .ثٌبثزایي آًچِ وِ هَرد اهز است

 .1وفائ األصَل (ط -آل الثیت

) ،ص:733

ٍ أها األحىام فال إشىال في ٍجَب اإلعادٓ في صَسٓ الوخالفٔ تل في صَسٓ الوَافمٔ أيضا في العثادٓ فیوا ال يتأتى هٌِ لصذ المشتٔ ٍ رله
لعذم اإلتیاى تالوأهَس تِ هع عذم دلیل على الصحٔ ٍ اإلجضاء إال في اإلتوام في هَضع المصش أٍ اإلجْاس أٍ اإلخفات في هَضع اآلخش فَسد في
الصحیح ٍ لذ أفتى تِ الوشَْس صحٔ الصالٓ ٍ تواهیتْا في الوَضعیي هع الجْل هطلما ٍ لَ واى عي تمصیش هَجة الستحماق العمَتٔ على تشن
الصالٓ الوأهَس تْا ألى ها أتى تْا ٍ إى صحت ٍ توت إال أًْا لیست توأهَس تْا.
إى للت ویف يحىن تصحتْا هع عذم األهش تْا ٍ ویف يصح الحىن تاستحماق العمَتٔ على تشن الصالٓ التي أهش تْا حتى فیوا إرا توىي هوا
أهش تْا ووا َّ ظاّش إطاللاتْن تأى علن تَجَب المصش أٍ الجْش تعذ اإلتوام ٍ اإلخفات ٍ لذ تمي هي الَلت همذاس إعادتْا لصشا أٍ جْشا ضشٍسٓ
أًِ ال تمصیش ّاٌّا يَجة استحماق العمَتٔ ٍ تال جولٔ ویف يحىن تالصحٔ تذٍى األهش ٍ ویف يحىن تاستحماق العمَتٔ هع التوىي هي اإلعادٓ لَ
ال الحىن ششعا تسمَطْا ٍ صحٔ ها أتى تْا.
للت إًوا حىن تالصحٔ ألجل اشتوالْا على هصلحٔ تاهٔ الصهٔ االستیفاء في ًفسْا هْؤ في حذ راتْا ٍ إى واًت دٍى هصلحٔ الجْش ٍ المصش
ٍ إًوا لن يؤهش تْا ألجل أًِ أهش توا واًت ٍاجذٓ لتله الوصلحٔ على الٌحَ األوول ٍ األتن.
ٍ أها الحىن تاستحماق العمَتٔ هع التوىي هي اإلعادٓ فئًْا تال فائذٓ إر هع استیفاء تله الوصلحٔ ال يثمى هجال الستیفاء الوصلحٔ التي واًت
في الوأهَس تْا ٍ لزا لَ أتى تْا في هَضع اآلخش جْال هع توىٌِ هي التعلن فمذ لصش ٍ لَ علن تعذُ ٍ لذ ٍسع الَلت.
فاًمذح أًِ ال يتوىي هي صالٓ المصش صحیحٔ تعذ فعل صالٓ اإلتوام ٍ ال هي الجْش وزله تعذ فعل صالٓ اإلخفات ٍ إى واى الَلت تالیا.
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ًوبس لصز است؛ سیزا ثزای هسبفز دارای هصلحتِ توبم ٍ هصلحت اظبفِای هیثبضذ وِ غیز لبثل اغوبض
است ٍ ،صالٓ توبم گزچِ دارای هصلحت هْوِّ ای است اهّب چَى ًیبسی ثِ اهز ثِ آى ًجَدُ است ثِ آى اهز
ًطذُ است؛ چَى هصلحت آى در ظوي صالٓ لصز هٌذن هیثبضذ ٍ ثِ صالٓ لصز در سفز اهز ضذُ است.
اهّب چزا اگز هىلف ًوبس توبم را ثیبٍرد ٍ در ٍلت ،هتَجِ خؽبی خَد ضَد إػبدُ ثز اٍ السم ًیست ٍ
ثلىِ إػبدُی اٍ اثزی ًذارد ٍ ًیش لعب السم ًیست؟ هزحَم آخًَذ هیفزهبیذ ثِ دلیل آى است وِ ثیي ایي دٍ
هصلحت ثِ گًَِای تعبد ثزلزار اس ت وِ اگز اثتذا هصلحت ًبضی اس صالٓ توبم هحمّك گزدد سهیٌِای ثزای
استیفبی هصلحت ًبضی اس صالٓ لصز ثبلی ًویهبًذ ٍ هىلّف ثب اتیبى صالٓ توبم ،سهیٌِی استیفبی هصلحت
ًوبس لصز را تفَیت هیوٌذ ،ثِ ًبچبر ًویتَاى إػبدُ یب لعب ًوَد.
ًظیز ایي هسئلِ در ػزفیبت ّن ٍالغ ض ذُ است؛ هثالً در هبُ رهعبى وِ افؽبر هیدٌّذ ،در ثزخی هٌبؼك
هزسَم است پیص اس افؽبر چیشی ثِ ػٌَاى پیصافؽبری هیدٌّذ ،حبل اگز وسی ثب ّویي پیصغذا سیز ضَد
دیگز جبیی ثزای افؽبر اصلی ٍجَد ًذارد ٍ سهیٌِای ثزای استیفبی آى ثبلی ًویهبًذ .در هب ًحي فیِ ًیش
هصلحت ً وبس توبم ٍ لصز در حكّ جبّل ثِ ٍجَة لصز ،ایي حبلت را خَاّذ داضت.
اشکال سید خویی

بز کالم مزحوم آخوند

سیذ خَیی فزهَدُاًذ :1هزحَم آخًَذ تعبد را در هالوبت ٍ هصبلح لزار دادًذ ،ثِ ایي هؼٌب وِ هصلحت
ًوبس توبم ٍ لصز ثزای جبّل ثِ ٍجَة لصز ،هتعبد ّستٌذ ثِ گًَِای وِ اگز هصلحت ًوبس تبهِّ استیفبء
ضذ ًویتَاى هصلحت ًوبس لصز را ثِ دست آٍرد ،در حبلی وِ اسبسبً تعبد در هصبلح ٍ هالوبت ،اهز ًبدر ٍ
غزیجی است .تعبدی وِ ٍجَد دارد هیبى افؼبل است؛ هثالً خَاثیذى دارای هصلحتی است ٍ راُ رفتي ًیش
هصلحتی دارد ،هیبى ایي دٍ هصلحت تٌبفز ٍ تعبدی ثزلزار ًیست ثلىِ هیبى خَدِ خَاثیذى ٍ راُ رفتي تعبد
ٍجَد دارد ٍ وسی وِ راُ هیرٍد ًوی تَاًذ در ّوبى حبل دراس ثىطذ ٍ ثخَاثذ ٍ یب ثبلؼىس .ثٌبثزایي
ًویتَاًین ثِ ٍجْی وِ آخًَذ فزهَدًذ اوتفب وٌین.

 .1هصثاح األصَل (ط -هَسسٔ احیاء اآلثاس) ،ج ،1ص:783
ٍ فیِ أٍّلًا :أىّ التضاد إًّوا َّ تیي األفعال ٍ ،أهّا التضاد تیي الوالوات هع إهىاى الجوع تیي األفعال فَْ أهش هََّم يىاد يلحك تأًیاب األغَال.
ٍ ثاًیاً :أىّ الوصلحتیي إى واًتا استثاطیتیي ،فال ٍجِ للحىن تصحّٔ الوأتي تِ ،هع فشض عذم حصَل الوصلحٔ االخشى ٍ ،إى واًتا استماللیتیي،
ل ضم تعذّد الَاجة ٍ تعذّد العماب عٌذ تشن الصالٓ سأساً َّ ٍ ،خالف الضشٍسٓ.
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نقد و بزرسی اشکال سید خویی بز کالم آخوند

اوّالًّ :ویي اًذاسُ وِ اهىبى تَجیِ فتَای هطَْر ثِ ًحَی ثجَتبً هحمّك گزددٍ ،لَ ًبدر ثبضذ ثزای هب
وبفی است؛ سیزا در صذد آى ّستین وِ اهىبى ثجَتی ایي فتَا را تصَیز وٌین ّزچٌذ ًبدر ثبضذ.
ثانیاً :چگًَِ هیفزهبیٌذ تعبدّ در هصبلح اهز ًبدری است!! فزاٍاى رخ هیدّذ هَاردی وِ هیبى هصبلح
تعبد ٍجَد دارد؛ هثالً فزدی هزیط است ٍ هی تَاًذ دٍ ًَع دارٍ را ثب ّن هصزف وٌذٍ ،لی ٍلتی ایي دٍ
دارٍ ثخَاٌّذ اثز وٌٌذ هالوبت دارٍّب ثب یىذیگز سبسگبری ًذارًذ ،یب در هَرد ثؼعی غذاّب وِ هیتَاى آًْب
را ثب ّن هصزف وزد ٍلی ٌّگبم اثزگذاری ٍ استیفبی هصلحت ثب یىذیگز در تعبد ّستٌذ .در دارٍضٌبسی
ثحث هْوّی در هَرد تذاخل دارٍّب هؽزح وزدُاًذ ثذیي هؼٌب وِ ّزچٌذ استؼوبل یب تشریك ثؼعی دارٍّب ثب
ّن هطىلی ًذارد ،اهّب در همبم اثزگذاری یىذیگز را خٌثی هیوٌٌذ یب ثِ لذری اثز یىذیگز را تطذیذ هیوٌٌذ
وِ ثذى تحوّل آى اثزّب را ًذارد .در ّز حبل تعبدّ در هالوبت ٍ هصبلح اهزی ضٌبختِ ضذُ در سًذگبًی
ػبدی ٍ ػلوی است.
بیان شبههای نسبت به توجیه مذکور اس طزف صاحب کفایه

هزحَم آخًَذ پس اس پذیزش تعبد هیبى هصبلح ٍ ایٌىِ ثب استیفبی هصلحت ًوبس تبم ،سهیٌِای ثزای
استیفبی هصلحت ًوبس لصز ثبلی ًویهبًذ ،ثیبى هیوٌذ 1ػلت استحمبق ػمَثت در هَرد جبّل ثِ لصز ،آى
است وِ سهیٌِی استیفبی هالن ًوبس لصز را اس ثیي ثزدُ است ٍ ًویتَاًذ آى را ججزاى وٌذ ،اهّب ایي اضىبل
ٍجَد دارد وِ ًوبس تبهّی وِ هسبفز جبّل اتیبى وزدُ است ٍ ثبػث تفَیت هصلحت ًوبس لصز ضذُ است
هجغَض هَال هیثبضذ؛ سیزا ػلت تفَیت هصلحت لصز هیثبضذ .ثٌبثزایي ًوبس توبم وِ سجت تفَیت صالٓ
لصز ضذُ است هجغَض هَال هیثبضذ ٍ ًوی تَاى ثب هجغَض هَال تمزّة حبصل وزد ،پس آى ًوبس توبم اصالً
ثِ ّیچ هؼٌب صحیح ًخَاّذ ثَد؛ سیزا صالٓ اهزی ػجبدی ٍ همزّة هیثبضذ ٍ ثذٍى صحت تمزّة ثِ آى فبسذ
است .ثٌبثزایي تَجیِ هذوَر در هثل صالٓ هفیذ ًخَاّذ ثَد.

 .1وفائ األصَل (ط -آل الثیت

) ،ص:733

إى للت على ّزا يىَى ول هٌْوا في هَضع اآلخش سثثا لتفَيت الَاجة فعال ٍ ها َّ سثة لتفَيت الَاجة وزله حشام ٍ حشهٔ العثادٓ
هَجثٔ لفسادّا تال والم.
للت لیس سثثا لزله غايتِ أًِ يىَى هضادا لِ ٍ لذ حممٌا في هحلِ أى الضذ ٍ عذم ضذُ هتالصهاى لیس تیٌْوا تَلف أصال.
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پاسخ صاحب کفایه

به شبههی مذکور

ثحث اهز ثِ ضیء همتعی ًْی اس ظذ را ًجبیذ فزاهَش وزد؛ در آى ثحث ثیبى ضذ ّیچگبُ ػذم العذّیي
همذهِی ٍجَد ظذّ دیگز ًویضَد؛ چٌبىوِ ٍجَد یه ظذ ،همذّهِی ػذم ظذّ دیگز ًیست .هثالً ػذم
سیبّی همذّهِی ٍجَد سفیذی ًیست ،چٌبىوِ ٍجَد سیبّی همذهِی ػذم سفیذی ًویثبضذ .آریٍ ،جَد
سفیذی ٍ ػذم سیبّی ثب یىذیگز هالسهِ دارًذ ٍ ًویتَاى جبیی فزض وزد وِ هثالً سفیذی ثبضذ ٍلی ػذم
سیبّی صبدق ًجبضذ ،اهّب ػذم سیبّی اس همذّه بت ٍجَدیِ ٍ ضزغ تحمّك سفیذی ًیست ٍ ثِ تؼجیز دیگز ػذم
سیبّی ػلت تبهِّ ٍ یب جشء ػلت تبهِّی تحمّك سفیذی ًیست ،ثلىِ تٌْب هالسهِی خبرجی دارًذ .ثٌبثزایي
ػذم صالٓ تبم ،ػلت صالٓ لصز ٍ تحمّك هصلحت آى ًخَاّذ ثَد ٍ در ًتیجِ ٍجَد ًوبس تبم ،هفَّت صالٓ
لصز ًخَاّذ ثَد پس هجغَض ضبرع ًویثبضذ ٍ هیتَاى ثب ًوبس تبم تمزّة حبصل وزد.
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