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 «معينج  للي ححمد و ل ه اطاايرنن و العنن للي ادداهم  ااهّلل رب العالمين و صلي الحمدهّلل»
 مقتضای اصل عملی

-ًتیجِ ،اس ادلِارسیبثی آى ایي سَال هطزح است کِ اگز  لضب ٍ ثیبى فزٍض هختلف ٍ ٍ ثؼذ اس ثزرسی هسئلِ اجشاء، اس حیث اػبدُ

  ؟همتضبی اصل ػولی چیست، ای یبفت ًشذ

ّوبًطَر کِ هالحظِ شذ ّن خیز؟ یب  ثبشذاجشاء هی ًتیجِ آى تب هؼلَم شَد ثزرسی شذمبم اثجبت ٍ همتضبی ادلِ هدر جلسبت لجل 

فزض ثیبى ٍ هَرد ثزرسی  ی ادلِ در ّز یک اس ایي چْبربهمتض ٍ ن در هجحث لضب چْبر فزض هطزح گزدیذّاداء ٍ  در هجحث

 . اجشاء شذین ثِ ػذم یک فزض لبئل رٍ د لبئل ثِ اجشاء فزض هالحظِ شذ کِ در سِلزار گزفت ٍ 

 ؟همتضبی اصل ػولی چیست بًذینهحبلت شک ثبلی  رد ٍ کشف کٌین را اءاجشاء یب ػذم اجش َاًستینثب هزاجؼِ ثِ ادلِ ًت حبل اگز
 بحثموضوع تنقیح 

ثبیذ خَد  اثتذا نثزرسی کٌی ٍلت یؼٌی لضب ٍ ًسجت ثِ خبرج ل ٍلت یؼٌی اػبدُخی را ًسجت ثِ داکِ همتضبی اصل ػولیٌلجل اس ا

دد ٍ هؼلَم شَد کِ شک چگًَِ یؼٌی اثتذا هؼٌب ٍ هتؼلك شک در هبًحي فیِ هشخص گز. تشزیح شَدٍ هَضَع ایي هسئلِ تٌمیح 

 هبهَرثِ هبّیتتؼذد  شک در یبدر تؼذد یب ٍحذت اهز است  شک اس شک ٍ تحیز، رَظب هٌآیثِ چِ هؼٌبست؟ ٍ هی شَد  تصَیز

 ؟ است

 چٌذ اهز صَرت گزفت:ثب هالحظِ  ،حث لضب هطزح شذث ٍبر فزضی کِ در ثحث اػبدُ چْ

  حذت ٍ تؼذد در اهز.ٍ: 1

  .وبع یب ًجَد اجوبعظِ اجثب هالح: 2

 .هبّیت هبهَر ثِ ٍ ػذم اختالف در هبهَرثِالف در اخت: 3

  دلیل. اطالق دلیل یب ػذم اطالق: 4

ثگَیین اٍاهز هتؼذد ّستٌذ اهب ٍ ًشَین اهز ثِ ٍحذت  اگز لبئلٍ  صَرت لبثل فزض استاگز لبئل ثِ ٍحذت اهز شَین یک 

 السم ًیست اتیبى گزدد، صَرت دیگزی لبثل فزض هی ثبشذ. یک ػولثیشتز اس اهب  ثِ ّزچٌذ هتؼذد است اجوبع دارین کِ هبهَر

یکی  هبّیت ایي دٍ هبهَر ثِثبیذ ثجیٌین  هتؼذد ثبشذ ًیش زاه ًذارین ٍ ثز کفبیت اتیبى ثِ ػول ثزای یک ثبراجوبع کِ  ّن در جبیی

 ثَد کِ هٌجزی اًِي جْبت چْبر گبای .ثبیذ ثجیٌین اطالق دارین یب ًذارینّب یکی ًجبشٌذ  یب هختلفٌذ ٍ در جبیی کِ هبّیت هی ثبشٌذ

 .هب ًحي فیِ شذ ربر صَرت دْزض چثِ ف
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ٍ ًبچبر شَین ثِ سزاؽ  استفبدُ کٌین اجشاء یب ػذم اجشاء را ،شَد ًتَاًین اس ادلِ هبًغ هی یذ کِکذام ًبحیِ پذیذ هی آ ردحبل شک 

  ؟اصَل ػولیِ ثزٍین

ًبحیِ اجوبع ًیش  سشک هکلف در ٍحذت یب تؼذد تکلیف ًیست، ّوچٌیي ا .اهز ًوی تَاًذ ثبشذ اس ًبحیِ ٍحذت ٍ تؼذدایي شک 

ٍ  ًذاریناجوبػی ًیش ثز کفبیت ٍحذت ػول ست کِ ا ایيلَم است ٍ فزض ٍحذت ٍ تؼذد اهز ًیش هؼ ًوی ثبشذ سیزا تکلیف هَال ٍ

هطلت چْبرم شک ٍ تزدیذ اس ًبحیِ ػوذُ  ثبشذ یکی ًیش تکلیف دٍ. اگز هبّیت رٍشي است َرثِ ثزای هکلفهبّیت ایي دٍ هبه

  .ًذارد اطالق دارد یب اهز اٍلی ٍالؼی ٍ دلیل اهز اضطزاری ب دلیلکِ آی ایي پذیذ هی آیذ یؼٌی

الیوَا الصلَٓ هغ  » ٍ « هغ الَضَ الیوَا الصلَٓ »یلدٍ دل ثز هی گزدین ٍ گذشتِهجبحث ثِ  هال ایي هسئلِ رٍشي شَدثزای ایٌکِ کب

 .کٌینهی را ثزرسی «التیون 

هغ  ا الصلََٓولیلیل اتیجِ اطالق دًاطالق دارًذ ٍ  «هغ التیون لصلَٓا َاالیو »ٍ « هغ الَضَ الیوَا الصلَٓ» ز دٍ دلیلّثِ حست ظب

ِ ِ ًوبس ثب ٍضَ چهکلف را اهز هی کٌذ ث« هغ الَضَ َا الصلَٓالیو »سیزا در صَرت اتیبى ثِ ًوبس هغ التیون است.الَضَ ػذم اجشاء 

 اء ثبشذ. سیزا:ًوی تَاًذ اجش«  هغ التیون یوَا الصلَٓلا» َاًذُ ثبشذ. اهب ًتیجِ اطالقچِ ًخ لجلش ًوبس ثب تیون خَاًذُ ثبشذ

 .ى ثِ ًوبس ثب تیون استبی، تٌْب ثوزُ ایي اطالق جَاس اتٍ ػذم اجشاء ًذاردرثطی ثِ اجشاء «هغ التیون  لصلَٓا االیوَ »ظبّز اطالق

 . یؼٌی گبّیٍ ایي غیز اس هسئلِ اجشاء استتٌْب چیشی کِ اس دلیل ًوبس ثب تیون استفبدُ هی شَد هشزٍػیت ًوبس ثب تیون است یؼٌی 

را دارین ٍ گبّی لصذ اثجبت اجشاء یک ػول را دارین کِ ایٌذٍ ثب ّن هتفبٍت ػول  ٍػیت ٍ رخصت ًسجت ثِ یکهشزلصذ اثجبت 

یچ رثطی ثِ هسئلِ ٍ اجبسُ خَاًذى ًوبس ثب تیون ّ دادُ فمط اجبسُ ًوبس ثب تیون«  هغ التیون ا الصلَٓیوَلا» ّستٌذ. پس شبرع ثب اهز

 .اهب ثِ ایي هؼٌب ًیست کِ هجشی اس اهز ٍالؼی ثبشذسب ًوبس ثب تیون در یک سهبى ثزای هکلف جبیش ثبشذ چِ ث یؼٌی. ًذارد اءاجش

در ثِ ایي ثیبى کِ هٌشبء شک هکلف  هی ثبشذ اهز ٍالؼی هَال کِ دال ثز ی استس حیث اطالق دلیلا هکلفشک ٍ تزدیذ  پس

اطالق  «هغ التیون َٓلالص ایوَال»لیلدٍ اطالق داشتِ ثبشذ« هغ الَضَ َٓالصل الیوَا »یللد اگز . ثِ ػجبرت دیگزاست دلیل ًبحیِ آى

اطالق « هغ التیون الصلَٓ َا ویال» ٍ ًِ دلیل « َهغ الَض َٓالصلاالیوَ »دلیل . ٍلی اگزهؼلَم استهکلف تکلیف ًذاشتِ ثبشذ، 

ٍالؼی اٍلی اطالق دارد ًِ  ًِ دلیل دال ثز اهزدر هب ًحي فیِ ثِ ایي هؼٌب است کِ  شکس پ .جبی شک استّوبى ٌجب ای ًذاشتٌذ

 دال ثز اهز ٍالؼی ثبًَی .دلیل 

هشزٍػیت ًوبس ثب  حذالل ِ ثبشذثب تیون اطالق داشتبس وًدلیل اگز  .اطالق ًذارًذ ػوذُ هشکل ایي است کِ ّیچ یک اس دٍ دلیل

ٍػیت ایي زاصل هشَد ٍ شیودُ ًاطالق استفب اهز ثِ ًوبس ثب تیوندلیل  است کِ اسیي ا ضٍلی فزشذ. تیون ثزای هکلف ثبثت هی

اطالق ًذارد ٍ لذا هب ًیش  « هغ الَضَ لَٓصالا یوَال »اس طزف دیگز دلیل هحل تزدیذ است ای هکلفزس ثب تیون ٍ صحتش ثبًو

 داًین ًوبس ثب تیون هجشی ّست یب خیز؟ًوی

را ثز هکلف  سبثِ ّز حبل ًو« هغ التیون الصلَٓ الویَا » ٍ دلیل «الصلَٓ هغ الَضَا الیوَ» کِ دلیلایي است  اصل هسئلِپس 

  .ًذق ًذارالاط در حبلی کِ اًذ ٍاجت کزدُ

شک  ٍلی .ًذارددستزسی  ٍ اس سَی دیگز ثِ آةثخَاًذ  سبذ ثبیذ ًوًهی داهکلف ت شذُ ٍ ٍاج س ثز هکلفبًوحبل اس یک سَ 

اصل هشزٍػیت ٍلتی . تزدیذ استوبس ثزایش هحل شک ٍ ً هشزٍػیتٍ خیز یب  ثزای اٍ هشزٍع هی ثبشذًوبس ثب تیون کِ آیب د راد
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لذا در ایي فزض لبئل ثِ ػذم اجشاء هی  .هجشی ثبشذ. اس طزفی دلیل دیگز ّن اطالق ًذارد ػجبدت هحل تزدیذ ثَد چطَر هی تَاًذ

  شَین.

 «الحوذ هلل رة الؼبلویي»


