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 دهم ـ دوشنبه 29/7/51

محذور دوم در بیان آخوند

هحذٍر زٍم زر تیاى هزحَم آذًَس استلشام ٍجَز ضیء لعسهِ تَز؛ تسیي ضکل کِ اًحالل هثتٌی تز
ٍجَب فعلی ألل تِ صَرت هطلك است (إهّا ًفساً ٍ إهّا ظوٌاً) ٍ اًحالل یعٌی عسم ٍجَب هتعلّك تِ أکثز ٍ
زر ًتیجِ عسم تٌجّش ٍجَب ظوٌی ألل .تٌاتزایي اس اًحالل ،عسم اًحالل السم هیآیس ٍ هَجة هیضَز ضیء
همتعی عسم ذَز گززز.
تِ تعثیز زیگز ،سهاًی اًحالل رخ هیزّس کِ ألل هطلماً ٍاجة تاضس ٍ ٍجَب علیاإلطالق ألل ،هستلشم
تٌجّش ٍجَب فیالثیي تِ صَرت هطلك است ،ایي زر حالی است کِ تا اًحالل ،تکلیف هعلَم فیالثیي هطلماً
هٌجّش ًرَاّس تَز ٍ ایي هستلشم آى است کِ ألل ٍجَب فعلی هطلك ًساضتِ تاضس کِ تِ هعٌای عسم اًحالل
ذَاّس تَز.
به تعبیری خالصهتر:
اًحالل ،هستلشم عسم تٌجّش تکلیف هعلَم فیالثیي تِ صَرت هطلك است ٍ عسم تٌجّش تکلیف هعلَم
فیالثیي ،هستلشم عسم تٌجّش ألل تِ صَرت هطلك است کِ آى ًیش هستلشم عسم اًحالل است.
اشکال نقضی بز کالم آخوند

تزذی اس هطاید ها
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زر صسز پاسدگَیی تِ ایي تیاى هزحَم آذًَس تزآهسُاًس ٍ اضکالی ًمعی تِ

 .1مرحوم آیت اهلل شیخ مرتضی حائری ،مبانیاألحکام فی اصول شرائعاإلسالم.
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صَرت سیز را ٍارز ساذتِاًس:
ایطاى هعتمسًس ّواى هحذٍری کِ آذًَس تز اًحالل ٍ جزیاى تزائت ٍارز زاًستِاًس ،تز عسم اًحالل ٍ
جزیاى احتیاغ ًیش ٍارز است؛ سیزا اگز لائل ضَیس کِ احتیاغ السم است ،هعٌایص آى است کِ ألل ٍجَب
فعلی زارز هطلماً (إهّا ظوٌاً ٍ إهّا ًفساً) ٍ ایي تسیي هعٌاست کِ ٍجَب هعلَم فیالثیي ًیش هٌجّش است؛ چِ
هتعلّك تِ ألل تاضس ٍ چِ هتعلك تِ أکثز تاضس ،زر حالی کِ اگز ٍجَب ألل علیاإلطالق هٌجّش تاضس هعٌایص
آى است کِ علن تفصیلی تِ ٍجَب فعلی ألل ٍجَز زارز ٍ ضکّ تسٍی زر ٍجَب سائس حاصل است کِ
هجزای تزائت است .زر ًتیجِ ذلف فزض السم هیآیس؛ یعٌی أکثزی کِ فزض ضس ٍجَتص هطلماً هٌجّش
است ًثایس هطلماً هٌجّش تاضس ٍ زر ًتیجِ ٍجَب ألل ًیش هطلماً هٌجّش ًیست ٍ ایي ًیش ذلف است.
ّوچٌیي اضکال استلشام ٍجَز ضیء لعسهِ ًیش زر صَرت احتیاغٍ ،ارز است؛ سیزا اس حکن تِ احتیاغ،
عسم آى السم هیآیس.
توضیح ذلک :هعٌای احتیاغ آى است کِ ألل السم است زر ّز حال آٍرزُ ضَز (إهّا ًفساً ٍ إهّا غیزاً) زر
حالی کِ اگز زر ّز حال ألل تایس آٍرزُ ضَز هعٌایص علن تفصیلی تِ ٍجَب ألل است کِ هستلشم تزائت
زر أکثز است ٍ تزائت زر أکثز تِ هعٌای عسم ٍجَب ألل زر ّز حال (إهّا ًفساً ٍ إهّا غیزاً) است ،پس
احتیاغ هستلشم عسم احتیاغ ذَاّس تَز.
نقد و بزرسی اشکال نقضی بز کالم آخوند

زر ایٌکِ ایي ًمط ٍارز است یا ذیز ،تٌْا تِ ایي تسٌسُ هیکٌین کِ ّویطِ ارتکاب یک عولً ،یاسهٌس
هؤهّي است؛ یا هؤهّي عملی ٍ یا ضزعی .فزظاً ضزب تُتُي سهاًی هیتَاًس هَرز عول کسی لزار گیزز کِ
زارای هؤهّي تاضس ،اهّا اگز عولی هؤهّي ًساضت جایش اإلرتکاب ًرَاّس تَز .زر ها ًحي فیِ تز فزض کِ
لعیِی تزائت ٍ احتیاغ جسلی الطزفیي تاضس ٍ ّز زٍ هثتال تِ هحذٍر ذلف ٍ زٍر تاضٌسً ،تیجِ ایي ذَاّس
ضس کِ عول هذکَر فالس هؤهّي است ٍ ضرص ًویتَاًس هزتکة ایي عول گززز ٍ ًتیجِ تِ ًفع آذًَس ٍ
پیزٍاى اٍ زر عسم اًحالل ذَاّس تَز.
پاسخ حلّی به کالم آخوند

ایي پاسد ّن زر کلوات صاحة هثاًیاألحکام ٍ ّن زیگزاى ـ الثتِ تِ ًَعی ـ ٍجَز زارز .حاصل
فزهایص تعط هطاید ها

ایي است کِ هزحَم آذًَس پایِای را زر اًحالل هفزٍض گزفتٌس ٍ زر ًتیجِ تِ
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هحذٍر تزذَرز کززًس ٍ تا اصالح ایي پایِ ،زٍ هحذٍر فَق هزتفع هیضَز.
توضیح مطلب ایٌکِ علیرغن کالم کفایة اًحالل ،هتَلف تز علن تِ تٌجّش ٍجَب ألل (هطلماً) ًویتاضس،
تلکِ ّویي اًساسُ کِ هکلف علن پیسا کٌس تِ ٍجَب ٍالعی أللٍ ،لَ آًکِ ایي حکن هٌجّش ًثاضس ،کافی است
تا اًحالل رخ زّس .الهحالِ ٍجَب ٍالعی ألل هعلَم است تفصیالً ٍ ًسثت تِ أکثز ضکّ تسٍی ٍجَز زارز
ٍ جزیاى تزائت تِ هعٌای عسم تٌجّش ٍجَب أکثز است ٍ عسم تٌجیش ٍجَب أکثز هستلشم عسم ٍجَب ٍالعی
ألل تِ صَرت هطلك ًرَاّس تَز ،تلکِ عسم تٌجیش ٍجَب أکثز هستلشم عسم تٌجیش ٍجَب ألل است هطلماً
کِ تِ اعتماز صاحة کفایة السهِاش ذلف ٍ استلشام الطیء لعسهِ تَز.
تٌاتزایي چَى ٍجَب ٍالعی ألل صزف ًظز اس جْت تٌجیش ،هعلَم تفصیلی است ٍ جزیاى تزائت زر
أکثز ّن تا آى هٌافات ًسارز ،زٍ هحذٍر هذکَر زر کفایة هٌسفع است.
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