تقریرات درس خارج اصول
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جلسه  47ـ یکشنبه 12/20/02

خروج بعض اطراف علم اجمالی از ابتال
گاّی توام اؼشاف ػلن اجوالی هَسد اتتالی هىلّف است ،هاًٌذ جایی وِ هیداًذ یىی اص دٍ إًاءِ هماتل
اٍ ًجس است ،دس ایي صَست ػلن اجوالی هٌجّض است ٍ اصَل هؤهٌِّ جاسی ًویشَد .اهّا گاّی ػلن
اجوالی تِ گًَِای است وِ أحذ اؼشاف آى خاسج اص اتتال است.
خشٍج اص اتتال تش دٍ لسن است1 :ـ خشٍج اص اتتال ػمالً؛ 2ـ خشٍج اص اتتال ػوالً.
خروج از ابتال عقالً
همصَد اص چٌیي خشٍجی آى است وِ اص ًظش ػملی هحال تاشذ ؼشف هزوَس ،هَسد اتتال لشاس گیشد؛ هثالً
وسی ػلن اجوالی پیذا هیوٌذ یا غزایی وِ هماتل اٍ لشاس داسد ًجس است یا غزایی وِ تَسػ حیَاًی
خَسدُ شذُ است ًجس تَدُ است ،سٍشي است غزایی وِ تَسػ حیَاى خَسدُ شذُ است ٍ اص تیي سفتِ
است ػمالً ًویتَاًذ هحلّ اتتالی هىلّف تاشذ.
دس چٌیي صَستی ظاّشاً ّوگاى اتفاق داسًذ وِ ػلن اجوالی هٌجّضیت ًذاسد ٍ .اص ٍجَُ ػذم هٌجّضیت
چٌیي ػولی هیتَاًذ تیاًی تاشذ وِ هحمّك ًائیٌی

هؽشح وشدًذ ٍ ها ًیض پزیشفتین ،وِ ػلن اجوالی صهاًی

هٌجّض است وِ ػلن تِ تىلیف فؼلی ػلیٰ ولّ تمذیشٍ تاشذ؛ یؼٌی هؼلَم دس ّش ؼشف تاشذ لاتلیت فؼلیت داشتِ
تاشذ ٍ دس هثال هزوَس ،ػلن اجوالی تَاًایی تٌجیض ًذاسد؛ صیشا ػلن تِ تىلیف فؼلی ػلیٰ ولّ تمذیشٍ ًویتاشذ؛ تِ
دلیل آًىِ اگش ًجاست دس غزایی تاشذ وِ اص تیي سفتِ است تىلیف فؼلی تِ ٍجَد ًویآٍسد.
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دس هثال دیگشی هی تَاى گفت وسی وِ ػلن اجوالی داسد یا خَسدى إًاء هماتل اٍ حشام است یا ػولی وِ
همذٍس اٍ ًویتاشذ تش اٍ ٍاجة است ،ػلن اجوالی دس ایٌجا ًیض هٌجّض ًیست.
اشکال

ّشچٌذ دس ؼشف غیش همذٍس ػمالً ،تىلیف فؼلی ٍجَد ًذاسد صیشا ششغ تىلیفْ لذست است ٍ تلىِ ششغ
خؽابْ لذست است ،اهّا اص آًجا وِ هالن تىلیف هیتَاًذ هَجَد تاشذ دس ًتیجِ سٍح تىلیف صًذُ است ٍ
ػلن اجوالی دس چٌیي هَاسدی تِ هٌضلِی ػلن تِ تىلیف فؼلی دس ّش تمذیش است ٍ لزا هٌجّض است.
به عنوان مثال :فشدی ػلن اجوالی داسد یا إًاء هماتل اٍ هحشّماألول است یا إًائی وِ ػمالً تِ آى دستشسی
ًذاسد هحشّماألول است .گشچِ ًسثت تِ إًاء خاسج اص اتتال تىلیفی ٍجَد ًذاسد صیشا لذست یا ششغ تىلیف
یا ششغ خؽاب استٍ ،لی هالن تىلیف ٍجَد داسد؛ صیشا إًاء خاسج اص هحلّ اتتال هشتول تش هفسذُی
هلضهِی الصماإلجتٌاب است ٍ سٍح تىلیف دس آى ٍجَد داسد ٍ ّویي وِ یه ؼشفِ ػلن اجوالی داسای سٍح
تىلیف تاشذ ٍلَ خؽاب ًذاشتِ تاشذ ٍ ؼشف دیگشِ آى اهىاى تىلیف خؽاتی داشتِ تاشذ ،هٌجّض خَّذ تَد.
تِ تؼثیش دیگش دس صَستی وِ یىی اص دٍ ؼشف یا حتّی دٍ ؼشف ػلن اجوالی ٍاجذ هالن تىلیف تاشذ
دس هٌجّضیتِ آى وافی خَاّذ تَد ٍ لزا خشٍج اص هحلّ اتتال ػمالً هاًغ اص هٌجّضیت ػلن اجوالی ًویتاشذ.
نقد و بزرسی اشکال هذکور

پاسخ اول :فشض هیوٌین وِ هالن تىلیف ،حاصل است ٍ دس استىاب إًاء غیش همذٍس هفسذُی هلضهِ
ٍجَد داسد ،اهّا لضٍم سػایت هالن ّا چیست؟ تِ تؼثیش دیگش سػایت هالن دس چِ هَاسدی الصم ٍ دس چِ
هَاسدی غیش الصم است؟
دس هَاسدی وِ تحصیل غشض هوىي تاشذ ،سػای ت هالن الصم است ٍلی اگش دس جایی تحصیل غشض
اهىاى ًذاشت ٍ یا غشض حاصل تَد اساساً سػایت هالن هؼٌا ًذاسد.
ٍ تالجولِ غشض هاًٌذ تىلیف است ٍ اگش دس جایی حاصل تَد تحصیل دٍتاسُی آى هؼمَل ًیست ٍ
اگش هوتٌغالحصَل تَد تحصیل آى هؼٌا ًذاسد .تٌاتشایي اگش یىی اص اؼشاف ػلن اجوالی ػمالً غیش همذٍس تَد،
ّشچٌذ داسای هفسذُ تاشذ اجتٌاب اص آى الصم ًیست؛ صیشا اجتٌاب حاصل است تِ دلیل آًىِ فشض آى است
وِ غیش همذٍس است .پس دس حمیمت یه ؼشف تالی هیهاًذ وِ شثِْی تذٍیِ خَاّذ تَد ٍ هجشای اصل
لشاس هیگیشد.
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تِ تؼثیش دیگش گشچِ دس هٌجّضیت ػلن اجوالی حتی ػلن تِ هالن فؼلی وفایت هیوٌذ ،اهّا تایذ ػلن تِ
هالوی تاشذ وِ الصم التحصیل تاشذ ٍ هالوی وِ حاصل است یا غیش هوىي التحصیل است هَجة هٌجّضیت
ًویشَد.
پاسخ دوم :صهاًی ػلن اجوالی تِ تىلیف فؼلی ػلیٰ ولّ تمذیشٍ داسای اثش است وِ جشیاى اصل دس ّش
دٍ ؼشف ،هَظَع داشتِ ٍ دس ًتیجِ اصَل تِ تؼاسض سالػ شًَذ ،اهّا اگش دس جایی یه ؼشف هجشای اصل
ًثاشذ ٍ ؼشف دیگش تالهؼاسض هجشای اصل لشاس گشفت ،ػلن اجوالی دس آًجا حىواً هٌحل هیشَد؛ صیشا
ؼشف غیش همذٍس ،هجشای اصل ًیست تِ دل یل آًىِ اصَل ػولیِّ تشای دفغ هشىل ػولی هىلّفیي ّستٌذ ٍ
چیضی وِ همذٍس هىلّف ًیست دس همام ػول لشاس ًویگیشد ،پس صهیٌِای تشای جشیاى اصل دس آى ٍجَد
ًخَاّذ داشت .لْزا ؼشفِ همذٍس ،تذٍى هؼاسض هجشای اصل لشاس هیگیشد.
خروج از محلّ ابتال عمالً
همصَد اص خشٍج یه ؼشف اص اتتال ػوالً ،آى است وِ هىلّف اؼویٌاى داسد وِ دس همام ػول تِ آى ؼشف
هثتال ًخَاّذ شذ.
تِ ػٌَاى هثال هىلّفی ػلن اجوالی داسد وِ إًاء هماتل اٍ ٍاجةاإلجتٌاب است یا إًائی وِ دس یىی اص
شْشّای وشَس چیي لشاس داسد ٍاجةاإلجتٌاب استّ .ش چٌذ ػمالً اهىاى داسد آى ظشف ٍالغ دس چیي هَسد
اتتالی ایي هىلّف لشاس گیشد اهّا ػادتاً ٍ ػوالً چٌیي چیضی اتفاق ًویافتذ.
اوٌَى سؤال ایي است وِ آیا تا خشٍج یىی اص اؼشاف ػلن اجوالی اص هحلّ اتتال تاص ّن ػلن اجوالی
هٌجّض است؟
بیانی در عدم تنجیش علن اجوالی هنگام خزوج بعض اطزاف اس ابتال عوالً

ػذُّای اص أػالم اص جولِ شیخ اًصاسی
هثٌای هحمّك ًائیٌی
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لائلٌذ ػلن اجوالی دس ایي هَسد ًیض هٌجّض ًیست .تش ؼثك

هی تَاى گفت دس چٌیي هَاسدی ًیض ػلن اجوالی ػلن تِ تىلیف فؼلی ػلیٰ ولّ تمذیشٍ

ًویتاشذ؛ صیشا اگش ًجاست تِ إًاء هماتلِ هىلّف اصاتت وشدُ تاشذ تىلیف فؼلی پذیذ هیآٍسدٍ ،لی اگش

 .1و كذا لو كبن التكليف في أحدهمب معلومب لكه ال على وجه التنجز ثل معلقب على تمكه المكلف منه فإن مب ال يمكه المكلف مه ارتكبثه
ال يكلف منجزا ثبالجتنبة عنه كمب لو علم وقوع النجبسة في أحد شيئيه ال يتمكه المكلف مه ارتكبة واحد معيه منهمب فال يجت االجتنبة
عه اآلخز ألن الشك في أصل تنجز التكليف ال في المكلف ثه تكليفب منجزاً( .فزائداألصول ،ج  ،2ص )020
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اصاتت ًجس تِ إًاء دس چیي تاشذ هَجة تىلیف فؼلی ًخَاّذ تَد؛ تِ دلیل آًىِ خؽاب تِ اجتٌاب اص
إًائی وِ ػوالً هَسد اتتال ًیست لغَ است ٍ اص حىین صادس ًویشَد .تٌاتشایي ػلن تِ ًجاست ،ػلن تِ
تىلیف ػلیٰ ولّ تمذیشٍ ًیست ٍ لزا هٌجّض ًویتاشذ.
اشکال بز بیاى هذکور

تشخی هؼتمذًذ اگش تیاى هزوَس صحیح تاشذ دٍ الصهِ داسد وِ لاتل التضام ًیست ٍ تِ تؼثیش دیگش تیاى
هزوَس دٍ هادُّی ًمط داسد ٍ ّش یه اص ایي ًمطّا وافی است تا اص تیاى هزوَس سفغ یذ شَد.
نقض اوّل :هیداًین دس ششع خؽاتاتی تَصّلی ٍجَد داسد وِ هىلّفیي سا اص استىاب تؼعی اهَس ًْی
هیوٌذ دس حالیوِ هىلّفیي ػوالً هٌتْی اص ػول ّستٌذ ،یا تِ ٍاجثاتی تِ ؼَس تَصّلی اهش هیوٌذ وِ هىلفیي
ػوالً آى سا اًجام هیدٌّذ  ،لزا تایذ گفت ایي تىالیف لغَ است ٍ ٍجَد ًذاسد .هثالً تىلیف اجتٌاب اص أول
خثاثت ،لارٍسات ،غائػ ٍ ٍ ...جَد داسد دس حالیوِ اًساى ّا فؽشتاً ٍ ػوالً حتی اگش چٌیي تىالیفی ًثَد اص
ایي اػوال اجتٌاب هیوشدًذ ،پس تایذ گفت ًثایذ چٌیي تىالیفی ٍجَد داشتِ تاشذ دس حالیوِ چٌیي ًیست.
نقض دوم :تىلیف ًسثت تِ ػصآ ؼثك ایي تیاى لغَ خَاّذ تَد؛ صیشا خذاًٍذ هیداًذ وِ اٍاهش ٍ ًَاّیِ
اٍ هَسد ػول لشاس ًخَاّذ گشفت ،پس چشا اهش ٍ ًْی هیفشهایذ!؟ هثالً ٍلتی خذاًٍذ هیداًذ تا ٍجَد ًْی
اص ششب خوش ،تؼعی تشتیة اثش ًویدٌّذًْ ،ی دس هَسد آًْا لغَ خَاّذ تَد دس حالیوِ ًویتَاى تِ ایي
سخي هلتضم شذ.
دس ًتیجِ تایذ گفت ػذم اتتال یا اتتال دس همام ػول ًمشی دس تىلیف ًذاسد ٍ حتی دس هَاسدی وِ ػوالً اتتال
ٍجَد ًذاسد تىلیف هَجَد است ٍ ػلن اجوالی ٍلَ تؼط اؼشاف آى ػوالً خاسج تاشذ هٌجّض خَاّذ تَد.
نقد و بزرسی دو نقض هذکور

پاسخ نقض اوّل :هیپزیشین دس هَاسدی وِ اًساىّا خَد تِ خَد هٌتْی ّستٌذ ٍ هشتىة ًویشًَذ،
ًْی ٍجَد ًذاسد .تِ تؼثیش دیگش اگش وسی احتوال آًىِ هثتالی تِ أول غائػ شَد دس اٍ ٍجَد ًذاشتِ تاشذ ٍ
لؽؼاً هٌتْی تاشذ ٍ اجتٌاب ًیض اهشی تَصّلی تاشذ ،هلتضم هیشَین دس ایي هَاسد تىلیفی ٍجَد ًذاسد.
ح
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إن قلتً :ویتَاى گفت هثل َوُيَ ِّر حمعلی ِه حماْلبائ ِث  1تش فشض وِ إًشاء حشهت یا إخثاس اص حشهت ثاتتِ
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اص لثل تاشذ شاهل اول غائػ ٍ ًظیش آى ًویشَدً ٍ ،ویشَد گفت أول غائػ حشام ًیست .

قلت :ایي تىلیف گشچِ ًسثت تِ اًساىّا ٍ افشادی وِ احتوال اتتالی تِ ایي گٌاُ دس آًْا فؽشتاً ٍجَد
ًذاسد ٍ راتاً هٌضجش ّستٌذٍ ،جَد ًذاسد ٍلی اگش افشادی ٍجَد داشتِ تاشٌذ وِ اص فؽشت خَد هٌحشف شذُ
تاشذ ٍ اگش ًْی ًثاشذ هوىي است آلَدُ شًَذً ،سثت تِ ایي افشاد تىلیف ٍجَد داسد .دس ٍالغ اؼالق یا
ح ح َ َْ

َْ

اْلبائ ِث ًسثت تِ وساًی وِ لؽؼاً هٌضجش ّستٌذ تا لشیٌِی لثیِّ تخصیص خَسدُ است
ػوَم َوُيَ ِّرمعلی ِه حم 
ٍ ًسثت تِ وساًی وِ اًضجاس آًْا هیتَاًذ ًاشی اص ّویي خؽاب تاشذ تىلیف ٍجَد داسد.

مقرّر :سید حامد طاهری
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