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مثال برای اصول غیر متسانخ

ت٘اى شذ عثق ًظز هزحَم خَٖٗ اگز اصل عَلٖ در هؤدّٰٕ تا اصل ػزضْٖ ٍاحذ تاشٌذ ،اصل عَلٖ
جارٕ ًخَاّذ تَد؛ تِ ػٌَاى هثال :1دٍ إًاء ٍجَد دارد کِ ػلن اجوالٖ تِ ًجاست ٗکٖ هؼّ٘ي ٍ ٗا غصثّ٘ت
دٗگزٕ هؼّ٘ي ٍجَد دارد .اصَل ػزضِ٘ در اٗي هَرد در هاء هشکَکالغصثّ٘ٔ أصالة الحلیّة ٍ در
هشکَکالٌجاسٔ قاعدهی طهارت هٖتاشذ .اٗي دٍ اصل ػزضٖ جارٕ ًخَاّذ شذ سٗزا عثق فزض ،اجزإ
ّز دٍ اصل هَجة ارتکاب حزام هٖشَد .تؼذ اس سقَط دٍ اصل ػزضٖ ،إًاء هحتولالٌجاسٔ دارإ قاػذُ ٕ
حلّ٘ت خَاّذ شذٍ ،لٖ هزحَم خَٖٗ

در اٗي حالت قاػذُٕ حلّ٘ت را جارٕ ًوٖداًذ؛ سٗزا تا قاػذُٕ

حلّ٘ت در إًاء دٗگز هؼارض خَاّذ شذ ٍ در حق٘قتْ اهز در هقام ،دائز ت٘ي سقَط اصالٔاالتاحٔ در
هحتولالغصثّ٘ٔ ٍ سقَط اصالٔالغْارٓ ٍ اصالٔاالتاحٔ در هحتولالٌجاسٔ است.
مثال دیگر اٌٗکِ دٍ إًاء ٍجَد دارد کِ ٗکٖ اس آًْا هشکَکالثَلِّ٘ است ٍ إًاء دٗگز هشکَکالتٌجّس
است .در اٗي هثال فزض آى است کِ حالت ساتقِٕ إًاء هشکَکالٌجاسٔ هؼلَم است ،اصل ػزضِ٘ در
عزف هشکَکالثَلّ٘ٔ عثق هشَْر قاػذُٕ عْارت است (تٌاتز اٌٗکِ استصحاب ػذم اسلٖ جارٕ ًثاشذ) ٍ
در هَرد آبِ هشکَک الٌجاسٔ کِ حالت ساتقِ دارد استصحاب عْارت جارٕ است .اٗي دٍ اصل ػزضٖ
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غ٘ز هتساًخ ّستٌذ ٍ اس دٍ دل٘ل استفادُ شذُاًذ .دٍ اصل ػزضٖ ساقظ هٖشًَذ ٍ ًَتت تِ اصل عَلٖ
هٖرسذ ٍ در عزف هاء هشکَکالٌجاسٔ قاػذُٕ عْارت کِ اصل عَلٖ است سًذُ هٖشَد.
هزحَم خَٖٗ

در اٌٗجا اصل عَلٖ را جارٕ ًوٖ داًذ ٍ دل٘ل ػذم جزٗاى اٗي اصل عَلٖ را ّواى

ػلن اجوالٖ هٖدا ًذ کِ تاػث سقَط دٍ اصل ػزضٖ غ٘ز هتساًخ شذ؛ تِ دل٘ل آًکِ هفاد اصل عَلٖ ٗؼٌٖ
قاػذُ ٕ عْارت تا هفاد اصل ػزضٖ ٗکساى است ٍ الهحالِ در تؼارض تا آًْا شزٗک خَاّذ تَد ٍ
ّواىگًَِ کِ اجزإ دٍ اصل ػزضِٖ هؤهّي هَجة هخالفت ػولِّ٘ هٖشَد ٍ جارٕ ًوٖشًَذ ٍ جزٗاى
ٗکٖ دٍى دٗگزٕ ً٘ش تزج٘ح تالهزجّح است ،در اصل عَلٖ ً٘ش چٌ٘ي است؛ سٗزا قاػذُٕ عْارت در آب
هشکَکالٌجاسٔ ،تا قاػذُٕ عْارت در هشکَکالثَلّ٘ٔ تفاٍتٖ ًذارد ٍ اجزإ ٗکٖ دٍى دٗگزٕ تزج٘ح
تالهزجّح است ،پس ّز سِ اصل تا ٗکذٗگز تؼارض هٖکٌٌذ ٍ ساقظ هٖشًَذ.
هثال تزإ جاٖٗ کِ اصَل ػزضِ٘ غ٘ز هتساًخ ّستٌذ اهّا هؤدّإ ٗک اصلِ عَلْٖ خالف هؤدّإ اصل
ػزضٖ تاشذ :1شخصٖ ػلن اجوالٖ پ٘ذا هٖکٌذ کِ ٗا ًواس ػصز را إت٘اى ًکزدُ است ٍ ٗا رکؼتٖ اس ًواس
هغزب را إت٘اى ًکزدُ است.
ّز گاُ تؼذ اس ٍقت ،کسٖ در إت٘اى ٗا ػذم إت٘اى ًواس شک کٌذ قاعدهی حیلوله کِ اس رٍاٗات تِ دست
هٖ آٗذ جارٕ خَاّذ تَد ٍ حکن تِ إهتثال ًواس هٖشَد ،لذا اصل ػزضٖ در عزفِ ًواس ػصز عثق قاػذُٕ
ح٘لَلِ اهتثال آى استّ .وچٌ٘ي در عزف هغزب کِ شکّ در ًقصاى رکؼتٖ ٍجَد دارد قاعدهی فراغ جارٕ
است؛ سٗزا فزض آى است کِ تؼذ اس ًواس شک پذٗذ آهذُ است .الهحالِ دٍ اصل ػزضٖ تا تؼارض ساقظ
هٖشًَذ؛ سٗزا جزٗاى ّز دٍ اصل ،هستلشم هخالفت قغؼِّ٘ ٍ جزٗاى ٗکٖ دٍى دٗگزٕ تزج٘ح تالهزجّح
است .تؼذ اس سقَط دٍ اصل ػزضٖ ًَتت تِ اصَل عَلِّ٘ هٖرسذ.
اصل عَلٖ در اٗي هثال در ًظز تذٍٕ استصحاب عدم إتیان نماز عصر ٍ استصحاب عدم إتیان
رکعت مشکوکهی نماز مغرب است ،اهّ ا در ٍاقغ استصحاب ػذم إت٘اى ًواس ػصز جارٕ ً٘ست؛ تِ دل٘ل
آًکِ چٌ٘ي استصحاتٖ تٌاتز هثٌإ صح٘ح ،فاقذ اثز است؛ سٗزا تٌْا اثز هتَقّغ ،لشٍم قضا هٖتاشذ ٍ هَضَع
قضا تزکالصالٓ ً٘ست تلکِ هَضَع ٍجَب قضا عثق ادلِّ ،فوت الفریضة است کِ ٗک اهز ٍجَدٕ است.
تٌاتزاٗي اگز تا استصحاب تزک ًواس تخَاّ٘ن فَتالفزٗضٔ را اثثات کٌ٘ن هُثثِت خَاّذ تَد.
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ًت٘جِ آًکِ چَى جزٗاى استصحاب اثز ًذارد اٗي استصحاب جارٕ ً٘ست ٍ تِ جإ آى ،اصل عَلٖ
تزائت اس قضإ ػصز جارٕ خَاّذ شذ؛ سٗزا ًافٖ تکل٘ف است.
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