تقریرات درس خارج اصول
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جلسه  37ـ سهشنبه 15/51/51
اشکال شهید صدر در بیان محقّق نائینی
زض هثل چٌیي هَضزی هیتَاًین ػلن اجوالی هٌجّع زیگطی زاشتِ تاشین وِ حتّی هحمّك ًائیٌی

چاضُای

جع اػتطاف تِ هٌجّعیّت آى ٍ زض ًتیجِ التعام تِ ػسم جَاظ استفازُ اظ آب تطای ٍضَ ًرَاّس زاشت1؛
هی تَاى گفت هىلّف ػلن اجوالی زاضز یا شُطب هایغ هضاف حطام است یا تَضّؤ تِ آب هطلك جایع ًیست ٍ
ایي ػلن اجوالی زض ػطض ػلن اجوالی اٍّل است ،تٌاتطایي جَاظ تَضّؤ ططفِ ػلن اجوالی ذَاّس تَز ٍ
حتّی اگط تگَیین لاػسُی طْاضت هٌحل هیشَز ٍ تِ اػتثاض جَاظ تَضّؤ هیتَاًین آى ضا جاضی وٌین ،زض ایي
ػلن اجوالی تِ ٍاسطِی تؼاضض اصَل زض ػطض یىسیگط جاضی ًرَاّس تَز.
نقد و بررسی اشکال شهید صدر

اگط زٍ ػلن اجوالی ٍجَز زاشتِ تاشس وِ یىی اظ زیگطی تِ زست آیس ٍ تتَاًین زض ػلن اجوالیِ هٌشأ ٍ
سثة ،اًحالل زضست وٌین ًَتت تِ ػلن اجوالی هسثّة ًرَاّس ضسیس ٍ هحمّك ًائیٌی

هیتَاًس پاسد زّس

وِ زض ػلن اجوالی اصلی اًحالل ضخ هیزّس؛ ظیطا ػلن تِ تىلیف فؼلی ػلیٰ ولّ تمسیطٍ ٍجَز ًساضز ،زض
ًتیجِ ػلن اجوالیِ هتفطّع تط آى ًیع زاضای اثط ذَاّس تَز.
ػالٍُ تط ایٌىِ اساساً لاػسُی طْاضت زض هشىَنالٌجاسة جاضی است ٍ شیء تِ ها َُّ هشىَنالٌجاسة
هَضَع لاػسُی طْاضت است اهّا جَاظ یا ػسم جَاظ تَضّؤ اظ آى جْت وِ یه حىن ٍضؼی است ،هشوَل
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لاػسُی طْاضت ًرَاّس تَز .تٌاتطایي اشىال شْیس صسض تط هحمّك ًائیٌی

ٍاضز ًیست.

وجود اثر زائد با فرض موضوع واحد
آً چِ تاوٌَى هططح شس هطتَط تِ هَاضزی تَز وِ ػلن اجوالی زاضای زٍ هَضَع است ٍ یىی اظ زٍ
هَضَع ،زاضای اثط ظائس است ٍ هؼلَم تاالجوال هطزّز تیي هَضَع زاضای اثط ظائس ٍ هَضَع زیگط تاشس .اهّا
گاّی اثط ظائس ٍجَز زاضز ٍ ػلن اجوالی ًیع حاصل است اهّا هَضَع آى ٍاحس است.
به عنوان مثال :وسی ػلن اجوالی زاضز یا زُ ّعاض تَهاى تِ ٍاسطِی لطض تِ ظیس تسّىاض است ٍ یا
هالی اظ اهَال اٍ ضا تلف وطزُ ٍ تط اساس لاػسُی إتالف ،تیست ّعاض تَهاى تِ ظیس تسّىاض است .زض ایي
هثال ،اثط ظائس ٍ اثط أللّ هطتَط تِ یه هَضَع یؼٌی ظیس است تِ ذالف هثال إًاء وِ زٍ هَضَع زاشت.
اوٌَى تایس زیس آیا ػلن اجوالی زض ایي هثال ًیع هٌجّع زٍ اثط است ٍ هىلّف تایس احتیاط وٌس؟
زض ایي هثال ،ػلن اجوالی تٌْا تِ اًساظُ ی أللّ هٌجّع است ٍ ًسثت تِ اوثط هٌجّع ًرَاّس تَز چِ ضسس تِ
جوغ تیي أللّ ٍ اوثط .تٌاتطایي اگط زُ ّعاض تَهاى تِ ظیس پطزاذت شَز ایي شرص زض ظاّط تطیءالصّهة
ذَاّس شس؛ ظیطا ػلن اجوالی زض ایي هثال حىواً لاتل اًحالل است.
بیان مطلب

ّن استساًِ تِ تٌْایی هشىَن است ٍ ّن إتالف هَضز شه است ٍ ّط زٍ هسثَق تِ ػسم ّستٌس.
ًسثت تِ اوثط یؼٌی إتالف ،استصحاب هصوَض جاضی ذَاّس تَز؛ ظیطا لطؼاً ظهاًی هىلّف هفطٍض ،إتالفِ
هَجةِ تس ّی تیست ّعاض تَهاًی ضا هطتىة ًشسُ تَز ٍ اآلىَ ووا واى .اهّا استصحاب ػسم استساًِ جاضی
ًیست تِ زلیل آًىِ اگط تا ایي استصحاب (ػسم استساًِ) ترَاّین ػسم إتالف ضا اثثات وٌین هُثثِت ذَاّس
تَز؛ ظیطا ایي اهط الظهِی ػملیِ آى استصحاب است ٍ ،اگط تا استصحاب ػسم استساًِ ترَاّین ًفی اشتغال
زُ ّعاض تَهاى تِ شهِّ ضا اثثات وٌین صحیح ًیست؛ ظیطا لطؼاً شهِّی هىلّف تِ ایي هثلغ هشغَل است ٍ ایي
اشتغال چِ تِ ػٌَاى استساًِ ٍ چِ إتالف ،تفاٍتی ًساضز .تٌاتطایي استصحاب ػسم إتالف جاضی است اهّا
استصحاب ػسم استساًِ جاضی ًیست ظیطا یا هُثثت است یا فالس اثط ،الهحالِ ػلن اجوالی هٌحل هیشَز؛
یؼٌی حىن هیش َز إتالف تیست ّعاض تَهاًی هحمّك ًشسُ است ٍلی زُ ّعاض تَهاى تایس پطزاذت شَز.
ًظیط هثال فَق ،آى است وِ هثالً هىلّفی هی زاًس وِ اًگشت اٍ یا تا ذَى ًجس شسُ وِ تا إظالِی ػیي ٍ
یه تاض شستشَ تا آب للیل پان هیشَز ٍ یا تا تَل ًجس شسُ است وِ اگط ترَاّس تا آب للیل تشَیس تایس
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َواحِدة» .1زض ایي هثال ًیع هَضَع ٍاحس است ٍ ػلن اجوالی ًیع حاصل است ،آیا زض ایي صَضت ًیع ػلن
اجوالی هٌحل هیشَز؟
سیس ذَیی

زض تحث تٌثیْات ػلن اجوالی شوط فطهَزُ است وِ اصل حاووی ٍجَز زاضز وِ همتضای

آى ضػایت احت یاط است ٍ لصا اًگشت تایس زٍ تاض شستِ شَز .اصل حاون زض ایي هثالْ آى است وِ پس اظ
آًىِ اًگشت هشىَن ضا یه تاض تا آب للیل شستین شهّ زض ظٍال ًجاست ٍجَز زاضز ٍ استصحاب تماء
ًجاست حاون است لصا تایس یه تاض زیگط شستشَ شَز تا یمیي تِ طْاضت حاصل گطزز.
اهّا تِ ًظط هیضسس وِ ّواًٌس هثال لثل هیتَاى گفت ّط زٍ ططفِ ػلن اجوالی هشىَن است ٍ
ًویزاًین اًگشت تا تَل اصاتت وطزُ است یا زَم ٍ ،حالت ساتمِی ّط زٍ ػسم تَزُ است ٍ لصا هیتَاًین زض
ططفِ ظائس یؼٌی تَل ،استصحاب ػسم هاللات تا تَل ضا جاضی ساظین ،لصا لعٍم غَسل هطّتیي زض آب للیل
تطزاشتِ هی شَز ٍلی استصحاب ػسم هاللات تا ذَى جاضی ًیست؛ ظیطا یا هُثثِت است یا فالس اثط.
توضیح اینکه :اگط ترَاّین تا استصحاب ػسم هاللات تا زَم ،هاللات تا تَل ضا اثثات وٌین اصل هُثثِت
ذَاّس تَز ٍ اگط ترَاّین ػسم ًجاست ضا ثاتت وٌین ذالف ٍجساى ٍ ،ػلن تفصیلی تِ ًجاست اًگشت
است ،لصا ایي استصحاب جاضی ًویشَز .تٌاتط ایي ایي اهتثال ًیع تا هثال لثلی تفاٍتی ًساضز.
ذَشثرتاًِ سیس ذَیی

ذَز زض تحث استصحاب تِ ًىتِی فَق تَجِّ وطزُ ٍ هَاضز ٍجَز اصل

سثثیِ حاون ضا ذاضج اظ زایطُ ی استصحاب ولّی لسن ثاًی زاًستِاًس.

مقرّر :سید حامد طاهری
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عَيِ الثهوِبِ يُصِيثُ ُِ الْثَوِلُ قَالَ اغْسِلْ ُِ فِی الْوِزْكَيِ هَزهتَيِيِ فَإِىْ غَسَلْتَ ُِ فِی هَاءٍ جَارٍ فَوَزهةً وَاحِدَةً.
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