تقریرات درس خارج اصول

ّ
ّ
سّ
ح
م
ی
س
حض
ط
ط
م
ا
رت آیت اهّلل ید مدرضا مدر ی با با ی زیدی د ت ربکاهت
دورهیدومـسالنهمـسالحتصییل29ـ 29

جلسه  09ـ سه شنبه 02/2/09

بیاى دیگری در لزٍم احتیاط در صَرت دٍم اضطرار
تاوٌَى دٍ تیاى دس تٌجیض علن اجوالی دس صَست دٍم اضطشاس تیاى وشدین ٍ ّیچوذام سا ًپزیشفتین .تیاى
دیگشی ًیض هیتَاى اسائِ وشد:
دس صَست دٍم اضطشاس یعٌی حالتی وِ اتتذا تىلیف حادث هیشَد سپس اضطشاس پذیذ هیآیذ ٍ آىگاُ
علن تِ تىلیف حاصل هیشَد ،هیتَاى استصحاب فشد سا جاسی وشد تِ ایي تشتیة وِ:
تا حذٍث تىلیف دس اتتذای صثح ،اص آًجا وِ تىلیف تاتع علن ٍ جْل هىلّف ًیست ٍ اتتذای صثح ًیض
هىلّف داسای اضطشاس ًثَدُ است هیتَاى گفت یه تىلیف فعلی حادث شذُ است ٍ تا آًىِ استصحاب
جاهع ٍ ولّی جاسی ًویتاشذ اهّا استصحاب فشد جاسی است؛ صیشا یىی اص دٍ إًاء دس هتي ٍالع علیالفشض
ًجس شذُ است ٍ تىلیف اجتٌاب ًسثت تِ إًاء فعلی گشدیذُ است ،اوٌَى شه داسین حىن ّواى فشد آیا
تعذ اص عشٍض اضطشاس صایل شذُ است یا خیش ،وِ هیتَاى آى سا تا استصحاب شخص تالی داًست.
پس دس حمیمت فشدی اص تىلیف حادث شذُ است ،اگش ایي فشد ّواى طشف هَسد اضطشاس تَدُ تاشذ
اوٌَى صایل شذُ است ٍ اگش غیش آى طشف تاشذ ّوچٌاى تالی است ،لزا تا شهّ دس تماء فشد حىن «إجتٌة
عي الٌجس» هیتَاى استصحاب آى سا جاسی ساخت.
اشکال بر بیان سوم

دس اشىال تِ ایي استصحاب چٌیي گفتِ شذُ است :ایي استصحاب دس ٍالع ،استصحاب فشدد هشدّد است
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وِ جاسی ًیست؛ صیشا اگش «إجتٌة» هشتَط تِ إًاء هضطشٌالیِ تاشذ اوٌَى صایل شذُ است ٍ اگش هشتَط تِ غیش
آى تاشذ ٌَّص تالی است ٍ لزا ایي فشد ،هشدّد تیي فشد تالی ٍ فشد صایل است.
دفع اشکال از بیان سوم

وثشای ایي سخي وِ استصحاب فشد هشدّد صحیح ًیست هَسد پزیشش است ،اهّا ها ًحي فیِ چٌیي ًیست
تلىِ استصحاب فشد هشخص ٍ هعیّي است تِ ایي صَست وِ:
اتتذای صثح وِ أحذاإلًائیي ًجس هیشَد علیالفشض فی علن اهلل هعیّي است ٍ 1تِ تعثیش دیگش دس
ًفساألهشً ،جاست تِ إًاء خاصّی اصاتت وشدُ است ٍ ًیض طثك فشض ،اضطشاس تعذاً عاسض هیشَد ٍ إًائی
وِ ًجس شذُ است هستتثع تىلیف تَدُ ٍ حىن «إجتٌة عي الٌجس» تِ آى تعلّك گشفتِ ٍ فعلیت یافتِ
استّ ،ش چٌذ هٌجّض ًشذُ است .سأس صٍال ،اضطشاسی تش یه إًاء عاسض هیشَد ٍ ًویداًین ایي اضطشاس
تِ ّواى إًاء ًجس عاسض شذُ یا خیش ٍ اوٌَى وِ علن پیذا هیشَد ساتماً یه إًاء هشخص (فی ًفس األهش)
ًجس شذُ است ٍ تىلیف آى فعلیت یافتِ است ٍ حال شهّ دس سمَط آى تىلیف داسین ،هیتَاًین تگَیین
ًفس ّواى تىلیف ٍ شخص آى ٌَّص تالی است .ایي استصحاب ًِ استصحاب ولّی است ٍ ًِ استصحاب
فشد هشدّد است ٍ اطالق ادلِّی استصحاب شاهل آى هیشَد .دس ًتیجِ تا ٍجَد ایي تىلیف ،عمل حىن
هیوٌذ اشتغال یمیٌی ،فشاغ یمیٌی طلة هیوٌذ ٍ لزا تایذ اص ظشف دیگش ًیض اجتٌاب وشد.
تِ ًظش هی سسذ ایي تیاى توام است ٍ استصحاب شخص جاسی است ،آسی ،اگش لائل شَین دس جشیاى
استصحاب ،احشاص اتّصال صهاى شه تِ صهاى یمیي الصم است دس ایي صَست استصحاب جاسی ًویتاشذ؛
صیشا اوٌَى وِ شهّ دس تماء هتیمّي داسین ،صهاى شه اوٌَى است ٍلی صهاى یمیي تا آى داسای فاصلِ است ٍ
احتواالً اضطشاس ًسثت تِ ّویي فشد است ٍ دس ًتیجِ احشاص ًویشَد وِ صهاى شه هتّصل تِ صهاى یمیي
است .تٌاتشایي آىگًَِ وِ صاحة وفایة هعتمذًذ ،چٌیي استصحاتی دس ایٌجا جاسی ًیست ٍ ،إال جشیاى
استصحاب هشىلی ًذاسد.
نتیجه :استصحاب شخص حىوی وِ لثالً تَدُ است تاعج هیشَد وِ دس چٌیي صَستی احتیاط الصم تاشذ.
صورت سوم اضطرار :ابتدا حدوث تکلیف ،سپس علن به تکلیف و سپس اضطرار
تِ عٌَاى هثال اتتذای صثح تىلیفی حادث هیشَد ٍ یه ساعت تعذ علن تِ تىلیف حاصل هیشَد ٍ
 .1چون میدانیم فقط یک إناء نجس شده است نه بیشتر.
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تعذ اص علن تِ تىلیف ،اضطشاس عاسض هیشَد .آیا دس ایي حالت علن اجوالی هٌجّض است یا خیش؟
دس ایي صَست ًیض ًظشات هتفاٍتی ٍجَد داسد .هشحَم آخًَذ دس هتي وفایة 1هعتمذًذ اگش حتی اضطشاس
تعذ اص تٌجیض تىلیف حاصل شَد هَجة عذم هٌجّضیت علن اجوالی دس اداهِ هیشَد .سپس ایشاى دس
حاشیِ تش وفایة 2دس ایي صَست لائل تِ احتیاط هیشًَذ.
بیاى آخًَد

در هتي کفایة در عدم تٌجیز علن اجوالی

هشحَم آخًَذ دس هتي وفایة تیاى هیوٌٌذ اص آًجا وِ اضطشاس اص حذٍد تىلیف است ٍ ّش تىلیفی همیّذ
تِ «سُفع هااضطشٍ الیِ» است ،الهحالِ تىلیف اص اتتذا هحذٍد تِ حذّ اضطشاس تَدُ است ٍ تعذ اص اضطشاس،
تىلیفی ٍجَد ًذاسد .دس ًتیجِ تعذ اص اضطشاس ،علن تِ ٍجَد تىلیف ٍجَد ًذاسد ٍ احتوال حىن دس یه
طشف ،شثِْی تذٍیِ خَّذ شذ وِ هجشای تشائت است.
سپس ایشاى هیگَیذ :هوىي است وسی تَّّن وٌذ وِ عشٍض اضطشاس تش احذاألطشاف تا فمذاى
احذاألطشاف یىی است ٍ دس ًتیجِ تا فمذاى احذاألطشاف ًیض تایذ ّویي سخي سا جاسی داًست ٍ هذّعی شذ
یه طشف هفمَد است ٍ طشف دیگش هشىَنالتىلیف ٍ هجشای تشائت هیتاشذٍ .لىي ًثایذ دس دام ایي
تَّّن گشفتاس شذ؛ صیشا تىلیف ًسثت تِ فمذاى اطشاف ،هحذٍدیتی ًذاسد؛ یعٌی تىلیف اص حیج فمذاى ٍ عذم
آى هطلك است ٍ لزا تا علن اجوالی ،تىلیف هطلماً تش عْذُی هىلّف هیآیذ ٍ اص آًجا وِ اشتغال یمیٌی تِ
حىن عمل ،همتضی تشائت یمیٌی است تٌاتشایي تعذ اص علن تِ ًجاست یىی اص اطشاف ،رهِّی هىلّف هشغَل
شذُ ٍ تایذ اص عْذُی آى تشآیذ؛ تِ خالف اضطشاس وِ اص حذٍد تىلیف است ٍ تىلیف ،هحذٍد تِ آى
هیتاشذ ٍ حىن اص اتتذا همیّذ تِ عذم اضطشاس است ٍ ٍلتی اضطشاس حاصل شذ علن اجوالی واسایی خَد سا
اص دست هیدّذ ٍ تٌْا احتوال ًجاست دس إًاء دیگش ٍجَد داسد وِ هجشای اصل تشائت است.
تٌاتشایي دس صَستی وِ علن لثل اص اضطشاس تاشذ هاًٌذ حالتی وِ اضطشاس لثل اص علن است ،علن اجوالی
استذاهةً هٌجّض ًخَاّذ تَد.
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