تقریرات درس خارج اصول
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پاسخ نقض دوم

اٍاهط ٍ ًَاّی ثطای تىویل ًفَس اظ ططیكِ اذتیبض ،تشطیغ شسُاًس ٍ غطض اظ آًْب تحمّك هأهَضٌ ثِ ٍ ػسم
تحمّك هٌْیٌ ػٌِ ثب اذتیبض هىلّف است .ثٌبثطایي آًچِ ثبیس اظ ططف پطٍضزگبض صبزض شَز آى است وِ شبضع
ثبیس وبضی وٌس اگط هىلّف ثرَاّس اهتخبل اٍاهط ٍ ًَاّی وٌس ایي اهىبى ثطای اٍ ٍرَز زاشتِ ثبشس؛ زض غیط
ایي صَضت اهىبى اهتخبل اذتیبضی اظ ضٍی رجط ٍ لْط ،اهطی غیط هوىي است .آًچِ وِ زض اٍاهط ٍ ًَاّی
ٍرَز زاضز لعٍم اهتخبل تشطیؼی است وِ زض لجبة ،ثِ ایي اهط ثطهیگطزز وِ هىلّف ثتَاًس اظ اهط ٍ ًْی هَال
هٌجؼج ٍ هٌعرط شَز ٍ چٌیي چیعی زض صَضت ػلن پطٍضزگبض ثِ ػصیبى هىلّف ٍرَز زاضز؛ ظیطا ّطچٌس
ذساًٍس هیزاًس ایي فطز ثب اذتیبض ذَزش هٌجؼج ٍ هٌعرط ًویشَز ،اهّب اگط اهط یب ًْی وٌس اهىبى اًجؼبث ٍ
اًعربض ثطای هىلّف حبصل است ٍ ّویي اهىبى ،غطض اظ اهط ٍ ًْی است وِ حتی زض صَضت ػلن ثِ ػسم
اًعربض ػولی ،هٌتفی ًویشَزً .تیزِ آًىِ اهط ٍ ًْی زض چٌیي شطایطی لغَ ًرَاّس ثَز.
هطحَم سیس ذَیی ضاُ حلّ زیگطی ًیع زض ضاثطِ ثب ایي اشىبالت هططح وطزُاًس وِ آى ضا زض زٍضُی
سبثك هَضز ًمس ٍ ثطضسی لطاض زازین ٍ ضاُ حلّ ایشبى ضا توبم ًساًستین .لصا رْت اذتصبض اظ شوط آى
ذَززاضی هیوٌین.
ّوبىگًَِ وِ زض ذطٍد اظ اثتالی ػمالً ،ثیبى وطزین وِ ثب رطیبى اصل هؤهّي زض یه ططف ثالهؼبضض،
ػلن اروبلی فبلس احط هیشَز ،زض هَضز ذطٍد ػولی اظ هحلّ اثتال ًیع هیتَاى گفت اصل هؤهّي زض یه ططف
ثسٍى هؼبضض ربضی ذَاّس شس ٍ زض ًتیزِ ػلن اروبلی فبلس احط هیگطزز.

1

نتیجه آنکه :اگط یىی اظ اططاف ػلن اروبلی اظ هحلّ اثتال ذبضد ثبشس (ػوالً یب ػمالً) ػلن اروبلی هٌزّع
ًرَاّس ثَز؛ ظیطا ػلن ثِ تىلیف فؼلی ػلیٰ ولّ تمسیطٍ ًرَاّس ثَز.
شبههی مفهومیه و مصداقیهی خروج از محلّ ابتال
هطحَم شید اًصبضی هسئلِای ضا ططح وطزُ اًس وِ اگط زض هَضزی شه ضخ زّس وِ آیب ذبضد اظ هحلّ
اثتال است یب ذبضد ًیست ،هىلّف چِ ٍظیفِای زاضز؟
ثِ تؼجیط اصَلیَى شه یب ثِ ًحَ شجِْی هفَْهیِ ٍ یب ثِ ًحَ شجِْی هصسالیِ است ،وِ زض هب ًحي فیِ
ثب تسبهح ٍ رطی ثط هٌَال لَم ایي زٍ لسن ضا چٌیي هیتَاى تَظیح زاز:
گبّی هىلّف ًویزاًس ذطٍد اظ اثتال ثِ چِ هؼٌبست ٍ اظ ایي رْت شه زاضز وِ آیب أحس اططاف ػلن
اروبلی ذبضد اظ هحلّ اثتال است یب ذیط .زض ایي صَضت وِ شه ًبشی اظ اروبل هفَْهی است آى ضا
شجِْی هفَْهیِی ذطٍد اظ هحلّ اثتال هیًبهین.
ٍلی گبّی هىلّف حمیمت ٍ هؼٌبی ذطٍد اظ اثتال ضا ثِ ذَثی هیزاًس ٍ فطظبً هیزاًس وِ اگط اًبء هَضز
ًظط زض سِ ویلَهتطی اٍ ٍالغ شسُ ثبشس اظ هحلّ اثتالی اٍ ذبضد است ،اهّب ًویزاًس اًبء هَضز ًظط چِ
همساضی اظ اٍ فبصلِ زاضز .زض ایي حبلت ،شجِْ ضا شجِْی هصسالیِی ذطٍد اظ هحلّ اثتال هیًبهین.
مفهومیهیخروجازمحلّابتال 

شبههی

شید

هیفطهبیس :1اگط شهّ زض ذطٍد اظ هحلّ اثتال ًبشی اظ شجِْی هفَْهیِ ثبشس ثبیس احتیبغ وطز ٍ

ػلن اروبلی ضا هٌزّع زاًست؛ ثِ زلیل آًىِ ذطٍد اظ اثتال ثِ هٌعلِی هرصّص هٌفصل است ٍ زض ربی
ذَزش احجبت شسُ است وِ اروبل هرصّص هٌفصل ثِ ػبم یب هطلك سطایت ًویوٌس ،زض ًتیزِ ٌّگبم شه
ثِ ػوَم ػبم یب اطالق هطلك ضرَع ذَاّس شس .زض هب ًحي فیِ ًیع ٍلتی هىلّف ػلن زاضز شبضع فطهَزُ
است« :اجتنب عن النجس» ،تٌْب زض ربیی وِ یمیي زاضز اظ ایي اطالق ذبضد شسُ است هىلّف آظاز است ٍ
لعٍم ارتٌبة ًساضزٍ ،لی اگط زض هَضزی شه شَز وِ آیب ایي اطالق ،تمییس ذَضزُ است هطرغ هب ّوبى
اطالق «اجتنب عن النجس» است .هىلّ فی وِ ػلن زاضز یب اًبء همبثل اٍ ًزس است یب اًبء زض شْط زیگط ،ثِ
همتعبی اطالق «اجتنب عن النجس» ثبیس اظ ًزس هصوَض ارتٌبة وٌس ٍ ایٌىِ شبیس هرصّص ٍ همیّسی آهسُ
ثبشس هبًغ اظ توسّه ثِ اطالق ًیست ٍ ػلن اروبلی هٌزّع است.
 .1فرائد االصول (ط -مجمع الفکر) ،ج  ،2ص .232
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توجّه به یک نکته در شبههی مفهومیه

حمیمت آى است وِ شجِْی هفَْهیِ زض ربیی اطالق هی شَز وِ لفظی اظ ربًت شبضع استؼوبل شسُ
ثبشس ٍ زاضای هؼٌبی هزولی ثبشس ٍ هؼلَم ًشَز وِ هفَْم ایي لفظ ،الل یب اوخط ٍ یب هطزّز ثیي زٍ شیء
هتجبیي ثبشس .اهّ ب اگط لفظی اظ ربًت شبضع ًجبشس ثلىِ یه زضن ػملی ٍرَز زاشتِ ثبشس ،شجِْی هفَْهیِ زض
زضن ػملی هؼٌب ًساضز؛ ظیطا ذَزِ هؼٌب زضن هیشَز .لصا شجِْای وِ تمطیط شس ضا ًویتَاى شجِْی هفَْهیِ ثِ
هؼٌبی ضایذ زاًست ،ثلىِ هالنِ شجِْی هفَْهیِ زض آى ٍرَز زاضز؛ ثِ ایي هؼٌب وِ ػمل زضن هیوٌس وِ
هؼٌبی ذطٍد اظ اثتال فی الزولِ هبًغ فؼلیت تىلیف است اهّب ػمل ًویتَاًس ثِ صَضت زلیك هُسضَن ذَز ضا
تجییي وٌس ،ثسیي رْت هٌبطبً ٍ هؼیبضاً ثب شجِْی هفَْهیِی ضایذ ٍ زاضد یىسبى ذَاّس ثَز.
لصا شید هؼتمس است اظ آًزب وِ زضن ػمل ثِ هٌعلِی لطیٌِی هٌفصلِ است ٍ همساض هبًؼیت آى اظ حىن
فؼلی ًعز ػمل هؼلَم ًیست ،زض هَاضز شه ثبیس ثِ اطالق یب ػوَم زلیل توسّه وطز.
اشکال بر کالم شیخ

در تمسّک به اطالق و تنجّز علن اجمالی

ثطذی ثط شید اشىبل وطزُاًس وِ ثِ چِ زلیل زضن ػملی ضا ثِ هٌعلِی لطیٌِی هٌفصلِ لطاض زازُایس؟ ایي
زضن ػملی ثطای ًَع هطزم حبصل است لصا ثِ هٌعلِی هرصّص هتّصل است ٍ ّوبىگًَِ وِ پصیطفتِ شسُ
است وِ اگط لطیٌِی هتّصلِ زاضای اروبل ثبشس زض شجْبت هفَْهیِ ًویتَاى ثِ اطالق یب ػوَم ضرَع وطز،
زض هب ًحي فیِ ًیع «اجتنب عن النجس» لطیٌِی هتّصلِای زاضز وِ زاضای اروبل است ٍ ایي اروبل ثِ هطلك
سطایت هیوٌس ٍ لصا ًویتَاى ثِ اطالق توسّه وطز.
دفع اشکال بر شیخ انصاری

هحمّك ػطالی ٍ 1هحمّك ًبئیٌی
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زض زفبع اظ والم شید

فطهَزُاًس :لطیٌیت ذطٍد اظ اثتال زض همبم

ػول (ًِ ذطٍد ػملی) زض ػسم سؼِی تىلیف ًسجت ثِ هَاضز آى ،ثِ هٌعلِی هرصّص هٌفصل است؛ ظیطا ثب
تشىیل همسّهبت ٍ صغطیٰ ٍ وجطیٰ ثِ آى زست هییبثین ٍ چیعی وِ ثب استسالل ٍ زفغ شجِْ تخجیت هیشَز
لطیٌِی هتّصلِ ًرَاّس ثَز ٍ الهحبلِ لطیٌیت آى ثِ هٌعلِی هرصّص هٌفصل ذَاّس ثَز ٍ زض ًتیزِ زض
شجِْی هفَْهیِی هرصّص هیتَاى ثِ ػوَم ػبم یب اطالق هطلك توسّه وطز.

 .1نهایة االفکار ،ج  ،3ص .342
 .2فوائد االصول ،ج  ،4ص .55
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ثِ ًظط هیضسس ایي زفبع ،صحیح ثبشس؛ ظیطا هیبى ذطٍد ػملی اظ اثتال ٍ ذطٍد ػولی اظ هحلّ اثتال
تفبٍت ضٍشٌی ٍرَز زاضز .اگط چیعی هخالً ثِ ذبطط ػسم همسٍضیت اظ هحلّ اثتال ذبضد گطزز ّط ػبللی
هتَرِّ هیشَز تىلیف ًسجت ثِ آى اطالق ًساضز ،اهّب زض ذطٍد ػولی اظ هحلّ اثتال ًیبظهٌس تشىیل استسالل
است ٍ ایٌىِ غطض اظ تىلیف چیست ٍ یب هَاضز ًمط ،ضفغ شَز تب حبثت شَز وِ هتؼلّك تىلیف ًجبیس ػوالً
ذبضد اظ هحلّ اثتال ثبشس .لصا لطیٌِی لجّیِی هٌفصلِ هحسَة هیشَز ٍ هبًغ اظ ضرَع ثِ ػبم ٍ هطلك ٌّگبم
شه ًرَاّس ثَز.
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