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مثالی در توضیح بیشتر کالم شهید صدر

اگز اس تحت ػاهی هاًٌذ «اکزم کلّ ػالن»« ،سیذ» خارد شذُ تاشذ (تخصیص افزادی) ٍاضح است کِ
سیذ ٍجَب اکزام ًذارد ٍ اس حیطِی ػام خارد هی تاشذ .حال اگز شک کٌین کِ سیذ کِ خارد شذُ ،حتی
در حالت ػثادت ًیش ٍاجة االکزام ًیست یا ایٌکِ در ایي حالت تحت ػام «اکزم کلّ ػالن» تالی است،
رٍشي است کِ ًوی تَاى تزای سیذ در حالت ػثادت ،تِ ػوَم «اکزم کلّ ػالن» توسک ًوایین؛ سیزا
تخصیص افزادی هَجة شذُ کِ سیذ اس اساس ،خارد اس ػام گزدد ٍ لذا در هَرد حاالت سیذ ًیش
ًویتَاى تِ ػام رجَع کزد.
ها ًحي فیِ ّن ایيگًَِ است؛ سیزا ٍلتی صحت ٍ لشٍم ،حکن ٍاحذی فزض شذُاًذ اس آًجا کِ صحت
حذٍحی خارد اس الضزر است ٍ الضزر ًسثت تِ تیغ غثٌی تخصیص افزادی خَردُ است ،اگز شک کٌین کِ
هخالً حالتی اس حاالت صحت هاًٌذ صحت تمائی تحت ػام است یا ًًِ ،ویتَاى تؼذ اس تخصیص افزادی
الضزر تِ اطالق الضزر توسک ًوَد؛ سیزا ًظیز توسک تِ «اکزم کلّ ػالن» در هَرد سیذ در حال ػثادت است.
نقد و بررسی کالم شهید صدر

ّزچٌذ درست است کِ اگز ػاهی ًسثت تِ فزدی تخصیص تخَرد ًویتَاى تِ اطالق ػام در هَرد
حالتی اس حاالت فزد توسک کزدٍ ،لی اگز اس اٍّل تخصیص ًسثت تِ حالت تاشذ ٌّگام شک در تخصیص
سائذ هیتَاًین تِ اطالق احَالی رجَع ًوایین .هخالً اگز ػاهّی تیاى کٌذ« :اکرم کلّ عالم إال زیداً فی حال
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القهقهة» ٍ سپس شک کٌین آیا سیذ در حالت تثسن ٍاجة االکزام است یا خیز ،هیتَاًین تِ اطالق احَالی
ػام توسک کٌین.
در ها ًحي فیِ فزض آًست کِ پذیزفتِایذ صحت هحصص است ٍ یک حصِی حذٍحی ٍ یک حصِی
تمائی داردٍ .لتی تا اجواع ،حالت حذٍث صحت خارد هی شَد چزا ًتَاًین ًسثت تِ حالت صحت تمائی
تِ اطالق احَالی توسّک ًوایین؟!
تٌاتزایي اشکال شْیذ صذر تز هحمك اصفْاًی
نقد شهید صدر
شْیذ صذر

ٍارد ًیست ٍ لاتل دفغ است.

بر وجه دوم پاسخ محقق اصفهانی

در هَرد ٍجِ دٍم پاسخ هحمك اصفْاًی

در دفع اشکال
هیفزهایذ :1ایي ٍجِ ًیش ًاتوام است؛ سیزا:

فزض آًست کِ صحت تِ ًفس هؼاهلِ ی غثٌیِ حاصل شذُ است ٍ تا ًفس حذٍث صحت ،غثي پذیذ
آهذُ است .لْذا الضزر ًیش هتَجِ ّویي صحت حذٍحی هیتاشذ ٍ ایٌکِ فزهَدُاًذ رفغ صحت حذٍحی
اهتٌاى ًیست اشتثاُ است ،تلکِ رفغ صحت حذٍحی ًَػاً تز هغثَى اهتٌاًی است ٍ اٍفك تِ حال اٍ
هی تاشذ؛ تِ خاطز ایٌکِ درست است کِ اگز صحت را تزًذارین ٍ تٌْا لشٍم را رفغ کٌین در تؼضی هَارد
ارفك تِ حال هغثَى است؛ چَى فزصت تصوین در اختیار اٍ لزار هی گیزد ،اها ًَػاً تزداشتي صحت تْتز
اس تزداشتي لشٍم است .تٌاتزا یي تزداشتي صحت اهتٌاًی است الهحالِ الضزر هی تَاًذ شاهل آى شَد ٍ
صحت حذٍحی را تزدارد .تِ تؼثیز دیگز السم ًیست الضزر تاالتزیي اهتٌاى را داشتِ تاشذ ،تلکِ اگز
فی الجولِ اهتٌاى داشتِ تاشذ کفایت هی کٌذ.
نقد و بررسی فرمایش شهید صدر

ّواىگًَِ کِ شْیذ صذر

در وجه دوم

فزهَدًذ ،جزیاى الضزر ًسثت تِ صحت حذٍحی ًَػاً تز هشتزی هغثَى

اهتٌاى است ،اها در هَاردی کِ اهتٌاى ًیست چگًَِ است؟
چِ تسا هشتزی در ػیي ایٌکِ هغثَى شذُ است ًخَاّذ هؼاهلِ را فسخ کٌذ ٍ تِ دالیلی توایل تِ فسخ ًذارد؛
 .1بحَث في علن األطَل (تقسیسات شاهسٍدی) ،د ،5ص:181
ٍ اها على الخاًي فألًّه إذا فسع اى الضسز الوالي حظل بٌفس طحة الوعاهلة فاالهتٌاًية ٍ عدهها ال بد ٍ اى تلحظ بلحاظها ٍ هي الَاضح اى
اًتفاء الظحة الوحققة للضسز على الوشتسی أٍفق بحاله ًَعا هي حبَتهاً ،عن حبَتها حدٍحا ٍ اًتفائها بقاء بعد الفسخ أكخس اهتٌاًا عليه إلّا اى
االهتٌاًية في الحدیج ليس بوعٌى اختياز أفضل األحكام ٍ أٍفقها بحاله ٍ استفادته هي ال ضسز بل تكَى بوعٌى اًه یجب اى یكَى الوكلف
أحسي حاال بعد جسیاى القاعدة في حقه هٌه قبل جسیاًه ٍ هرا هتحقق بٌفي أطل الظحة.
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هخالً ّشیٌِی تاسگزداًذى جٌس ٍ دٍتارُ خزیذى یا  ...تیشتز اس پَلی است کِ اس دست دادُ است ٍ غیزُ . ...
چزا در ایي هَارد الضزر جاری شَد ٍ صحت را تزدارد؟ ّز کجا الضزر جاری هیشَد تایذ اهتٌاًی
تاشذ ٍ اهتٌاى ًَػی کفایت ًویکٌذ ٍ ّزکجا اهتٌاى ًثاشذ جاری ًویشَد.
حمیمت آًست کِ شْیذ صذر

تایذ هیفزهَد هشتزیِ هغثَى دٍ حالت هوکي است داشتِ تاشذ:

 .1هشتزیِ هغثَى ػاللِ ای تِ صحت حذٍحی ػمذ ًذارد .در ایي هَارد الضزر جاری است ٍ صحت
حذٍحی ػمذ رفغ هیشَد؛ چَى اهتٌاًی است.
 . 2گاّی هشتزی هغثَى ػاللوٌذ تِ صحت حذٍحی است .در ایي هَارد الضزر صحت حذٍحی را
تزًویدارد ٍ تلکِ اگز ػاللوٌذ تِ صحت تمائی تاشذ ًیش الضزر آى را تزًویدارد؛ سیزا فسحِ ٍ اهتٌاًی تز
هکلف ًخَاّذ تَد.
لذا اگز الضزر فسحِای ایجاد هیکٌذ جاری خَاّذ تَد ٍ إال جاری ًیست.
پاسخ برگزیدهی شهید صدر
شْیذ صذر

در جواب اشکال محقق اصفهانی

در اداهِی فزهایشات خَد پاسخی تِ اشکاالت هحمك اصفْاًی

ارائِ هیکٌٌذ 1کِ اس ایي

لزار است:
ایٌکِ هیگَیین الضزر ًمائص را تزهی دارد ،هزاد ّز ًمصی ًیست تلکِ ًمائصی را رفغ هیکٌذ کِ هتضزر
ًتَاًذ خَد ،آى را جثزاى کٌذ ٍ سهام رفغ ًمص تِ دست هتضزر ًثاشذ ٍ آى ًمص ،هتضزر را در ضیك لزار
دّذ ،اها اگز در جایی ضزری پذیذ آیذ کِ سهام آى تِ یذ هتضزر تاشذ کِ تا تصویوی سادُ تتَاًذ رفغ ضزر
کٌذ الضزر ایي ضزرّا را تزًویدارد.
شْیذ صذر

هیفزهایذ صحت حذٍحی ایي گًَِ است؛ یؼٌی ضزری کِ ًاشی اس صحت حذٍحی است

ضزری ًیست کِ هشتزیِ هغثَى را در ضیك لزار دّذ تِ گًَِای کِ راُ تخلّصِ تیهؤًٍِ اس آى را ًذاشتِ
تاشذ .صحت حذٍحی یؼٌی ایي ػمذ تِ صَرت صحیح هٌؼمذ شذُ اهّا هالسم تماء ٍ استوزار ًیست ،لذا
اساساً الضزر شاهل صحت حذٍحی ًوی شَد؛ سیزا ًمصی ًیست کِ هتضزر را در ضیك لزار دّذ .آری،
 .1هواى ،ص:184
 ...اى الضسز ليس عبازة عي هجسد الٌقض ،بل الٌقض الّری ال یوكي زفعه ٍ ال یكَى تحت اختياز الوكلف ٍ هوّا یَجب تضایقه ٍ ،هي
الَاضح اى طحة البيع حدٍحا ال یٌشأ هٌه ضسز بهرا الوعٌى ٍ اًوا یٌشأ الضسز هي اللزٍم أٍ الظحة بقاء ،فالضسز اًوا یٌشأ في األحكام الوتستبة
الطَلية هي الحكن األخيس دائوا ٍ یٌسب إليه فيكَى هَ الوسفَع بال ضسز دٍى األحكام األخسى.

3

صحت تمائی تاػج هیشَد هتضزر در ضیك لزار گیزد؛ سیزا لشٍم ػمذ تاػج هیشَد هتضزر راُ تخلّص
ًذاشتِ تاشذٍ ٍ .لتی چٌذ حکن هتزتة ٍجَد داشتِ تاشذ ٍ ضزر تز حکن اخیز هتزتة شَد الضزر ّواى
حکن اخیز را تزهی دارد ،لذا ٍلتی صحت حذٍحی ٍ صحت تمائی داشتِ تاشین ٍ ضزر هزتَط تِ صحت
تمائی تاشذ ،هؼٌا ًذارد کِ الضزر صحت حذٍحی را تزدارد ،تلکِ حکن اخیز یؼٌی صحت تمائی را تزهیدارد.
لذا اشکال هحمك اصفْاًی

اس ایي راُ ٍ تیاى ،لاتل دفغ است.
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