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  «معن ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  ااهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»                                                  
 مروری بر مباحث گذشته:

 همتضای اصل لفظی دس هَاسد ضه دس تؼثذیت ٍ تَصلیت تِ پایاى سسیذ. تحث دس 

ًیاص تهِ لدهذ   ٍاجة ضه وٌین یؼٌی ) ضه وٌین ٍاجثی دى تَصلی تَ تؼثذی ٍ وِ اگش دس اصل تحث دس همام اٍل تذیي ضشح تَد

 ؟لفظی هی تَاًذ ساُ گطا تاضذ یا خیشآیا اعالق دلیل  (لشتت ٍ لدذ اهش داسد یا ًذاسد

دس همام اٍل تش خالف ًظش هحمك خشاساًی ٍ تؼضی دیگش وِ توسهه تهِ اعهالق سا دس ههَاسد ضهه دس تؼثهذیت ٍ        ًتیجِ تحث 

عالق دس توسه تِ ا عثك ًظش هحمك خشاساًی داسد.ٍجَد  دلیل لفظی ایي ضذ وِ اهىاى توسه تِ اعالق ی داًٌذتَصلیت جایض ًو

تت دس هتؼلك اهش هحال است، لزا اص ػذم ٍجَد ایهي  وِ اهىاى اخز لیذ تاضذ ٍ اص آًجا وِ اخز لدذ لیذ لدذ لشجایی هوىي است 

ٍ هی تهَاًین تها    هی تاضذ اهىاى توسه تِ اعالق وِ هختاس تذیي ضشح استًظش فت. اها شلیذ ًوی تَاى ػذم اػتثاس آى سا ًتیجِ گ

  .ًتیجِ تگیشین وِ لیذ لدذ لشتت هؼتثش ًیست ،تِ اعالق دلیلتوسه 

 سا ًتیجِ تگیشینػثادت تَصلیت هی تَاًین ة تؼثذی ٍ تَصلی، دس دٍساى اهش تیي ٍاجعالق اصالة اال تِ ػثاست دیگش تا توسه تِ

 اهها  ق ههی تاضهذ  االعال توسه تِ اعالق ٍ اخز تِ اصالةهختاس ها جَاص وِ  گزضت ٍ تیاى ضذ ٍ هثسَعاً هفدالًتحث آى  الثتِ وِ

  .لائل تِ ػذم جَاص توسه تِ اعالق ضذًذاص ػلواء جوغ وثیشی 

 اصول عملیهمقام دوم: مقتضای 

سا  لفظهی وسه تهِ اعهالق   وِ ت ًظش هختاس یا عثك ،ضذ لفظی لائل تِ ػذم جَاص توسه تِ اعالق اگش وسی هاًٌذ هحمك خشاساًی

ًتَاًین تِ اعالق توسه وٌین دس ایٌدَست اصل ػولهی ههِ التضهایی     ،خاعش ػذم تواهیت همذهات حىوت اگش تِجایض هی داًین 

 داسد؟

تحث ًیض لاتل هختاس هحمك خشاساًی لاتل تحث هی تاضذ عثك ًظش هغاتك هثٌای  اًغَس وِضای اصل ػولی ّوتمهتِ ػثاست دیگش 

 هی تاضذ.

وِ لدذ  هىلف ضه داضتِ تاضذاگش یؼٌی االعالق هی تاضٌذ)  تِ اصالةتوسه جَاص لائل تِ ػذم  وِ وساًی هاًٌذ هحمك خشاساًی 

اخهز   هثال هغاتك فشهایص هحمك خشاساًی ًوی تَاًذ تِ اعالق ایي دلیل اخز وٌذهؼتثش است یا ًِ  اصلشتت دس ضستي لثاس تشای ًو
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اص ّواى اٍل دس ههَاسد  ( لاتل اخز ًیست صیشا اهىاى اخز ایي لیذ ٍجَد ًذاسد دلیلیه َته تِ ػٌَاى اغسل ث تت اص دلیللدذ لش

  .هسذٍد است ساُ دلیل لفظیصیشا  ذٌسجَع وٌ اصل ػولی تِ هستمیواً ؼثذیت ٍ تَصلیت تایذضه دس ت

 هی سٍین. سشاؽ اصل ػولی ِ همذهات حىوت توام ًثاضذدس صَستی و ،هغاتك ًظش هختاساها 

داضتِ اص جْت دیگشی هطىل  لفظی دلیل هی تَاًین توسه وٌین اها هوىي استتِ اعالق لفظی  تِ ػثاست دیگش هغاتك ًظش هختاس

ی دیگش یؼٌی یىلدذ لشتت هطىلی ًذاضتِ تاضذ اها هوىي است هتىلن دس همام تیاى ًثاضذ  لیذ  اهىاى اخز ّش هٌذ اص جْت ،تاضذ

  تشٍین. سشاؽ اصل ػولی صَست ػذم تواهیت همذهات حىوت تایذ دس اًًاهاس لزا ها ًیض ات حىوت توام ًثاضذاص همذه

ٍ دس ایي جْت فشلی  است  دس هَاسد ضه دس تؼثذیت ٍ تَصلیت دٍم تحث اص همتضای اصَل ػولیِتحث دس همام خالصِ آى وِ 

 .اخز تِ اعالق ًیستائلیي تِ جَاص تیي لائلیي تِ ػذم جَاص اخز تِ اعالق ٍ ل
 مقدمه 

 لثل اص تشسسی همتضای اصل ػولی روش دٍ  ًىتِ تِ ػٌَاى همذهِ الصم است:
 اول:نکته 

 السام اصَل ػولیِ

  دى ٍ یا  ضشػی تَدى تش سِ لسن اًذ:اص حیث ػملی تَ ِاصَل ػولی تِ عَس ولی

دائش تهیي   یؼٌی ٍلتی اهش، ًوی تَاًذ ٍسٍد پیذا وٌذ ضشع وِ تِ ّیچ ٍجِدٍساى تیي هحزٍسیي  تخییش دس هاًٌذ ػملی هحض:اصَل 

است  ایيًیض اًجام ٍ تشن ٍ فشض  ا هختاس هی وٌذ تیيشای احتیاط ٍ جوغ ًیست ٍ ػمل ها سجایی ت ٍجَب ٍ حشهت است دیگش

  ّش دٍ سا  ًوی تَاًین وٌاس تگزاسین. وِ

است ػمالیی هوىي  ّشهٌذ ستها واى اص دیذ ػمل الصم ًی اتماءاست.  اتماء ها واى استدحاب وِ ّواى هاًٌذ ضشػی هحض:اصَل 

سا تش یمیي ساتك تگزاس ٍ یمیي ساتك سا تها ضهه    تٌایؼٌی  لطهست وِ هی گَیذ ال تٌمض الیمیي تاضاسع ا تاضذ اها ػملی ًیست ٍ

 .ًمض ًىي

 هی ضَد.  تشائت ضشػی هثل تشائت وِ تمسین تِ تشائت ػملی ٍ :ٍ ػملیاصَل ػولیِ ضشػی 

ثاتت ههی  حذیث سفغ تشائت تا اخشی  .وِ هی ضَد تشائت ػملی ثاتت هی ضَد تَاسغِ لثح ػماب تالتیاى ػملتشائت تا حىن  تاستاً

 ػمل است ٍ هستٌذ تشائت تاستاً تِ ػثاست دیگشتشائت ضشػی است.  ،، سفغ ػي اهتی تسؼِ وِ ایي تشائتهثل سفغ ها ال یؼلوَى .ضَد

 .ضشع است تاستاً

ضای تماصل ػولی ػملی ٍ اخشی ههمتضای  اٍالً تایذتِ ّویي خاعش  ،التضای ایي دٍ لسن اص تشائت تا ّن هتفاٍت است اص آًجا وِ

اصل ػولی گاّی ػملی است  همتضای اصل ػولی سا تذاًین ٍلی ایيها هی خَاّین  ّش هٌذپس  .لی ضشػی هطخص ضَداصل ػو

 همتضای اصل ػولی ػملی ٍ همتضای اصل ػولی ضشػی هیست؟سٍضي ضَد وِ ٍ  تایذ تفىیه ضَد ٍ ٍ گاّی ضشػی
 نکته دوم

لدذ لشتت دس هتؼلك اههش   دس تاب اهىاى اخز دٍ هثٌا ،شی وٌینیپیگ اساس هثاًی وِ دس تحث لثلی تیاى وشدین تشسا تایذ ایي هسالِ 

هحمك خشاساًی ٍ اهثال ایطاى تهَد وهِ   هثٌای  ،یه هثٌا .لِ اثش گزاس استا دس تؼضی اص فشٍض ایي هساثٌٍ ایي دٍ ه ٍجَد داضت
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اهىاى اخز لدذ لشتهت دس هتؼلهك    ٌای هختاس تَد یؼٌیهث، ی دیگشهثٌا .هتؼلك اهش ًیست سذ وِ اهىاى اخز لدذ لشتت دهؼتمذ تَدً

 .اهش ّست

 ٍ همتضای اصل ػولی ضشػیِ هیست؟  همتضای اصل ػولی ػملی ظِ ایي دٍ ًىتِ هی خَاّین تثیٌینتا هالح

دس هتؼلهك   تَاًهذ  ّواًغَس وِ سایش اجضاء ٍ ضشایظ سا هی ٍ ضاسع) دس هتؼلك اهش هحال ًیستلشتت  وِ اخز لدذهختاس ًظش عثك 

 ها ًحي فیِ یىی اص هدادیك دٍساى اهش(. یت یا ضشعیت دس هتؼلك اهش اخز وٌذاخز وٌذ لدذ لشتت سا ّن هی تَاًذ تِ ػٌَاى جضیاهش

 ؟لل ٍ اوثش استثاعی است یؼٌی هِا دٍساى اهش تیي  اص هدادیكها ًحي فیِ هی گَیین ایٌىِ  اها ی است ٍتیي الل ٍ اوثش استثاع

 اللی ٍ استثاعیاستم :ٍ اوثش تش دٍ لسن استلل ا

هاى ذ تَالل ص دسایٌجا اُ تَهاىصذ تَهاى تذّىاس است یا صذ ٍ پٌج ضه داسد وِ وسی اگش ،هثل تاب دیي :یاستماللالل ٍ اوثش 

اٍ تشی هی ضهَد حتهی    ػی پشداخت وٌذ تِ ّویي اًذاصُهذ ایي ضخص تِ اًذاصُ صذ تَهاى تِگش ا تَهاى ، است ٍ اوثش صذٍ پٌجاُ

الل ٍ اوثش تها ّهن ستغهی     لزا .اُ تَهاى دیگش تذّذتایذ پٌج ایي است وِ تؼذاً ًْایتي اٍ صذ ٍپٌجاُ تَهاى تاضذ، اگش فی الَالغ دی

  .ًذاسًذ

هشدد تیي  . هثال تىلیفًذاسدّیچ فائذُ ای  اتیاى تِ الل تاضذ اوثش ف اٍتىلی چًِاى وٌذ، هٌااگش وسی تِ الل اتی استثاعی:الل ٍاوثش 

اٍ اتیاى تِ ًوهاص یهاصدُ جضیهی     حالیىِ ٍظیفِ ًواص دُ جضیی تىٌذ دساتیاى تِ  هىلف اگش ،اص دُ جضیی ٍ ًواص یاصدُ جضیی تاضذًو

ثَل تطَد تلىِ لًِ جضء یاصدّن سا تیاٍسد تا ًواصش تتَاًذ جذاگادس صهاى دیگش  . یؼٌی ایٌغَس ًیستذُ ای ًذاسدػولص  فای تاضذ.

 .اتیاى وٌذ ٍتاسُ ًواص سا تِ صَست یاصدُ جضییتایذ د تشی ضذى رهِتشای 

  .سد اصل ػولی ػملی دس دٍساى اهش تیي الل ٍ اوثش استثاعی اختالف استدس هَ

  .همتضای حىن ػمل اضتغال است :ی هی گَیٌذهمتضای حىن ػمل تشائت است ٍ تؼض :تؼضی هی گَیٌذ

یك اٍلی تایذ لائل تِ عش دس ها ًحي فیِ  هسلواً اضتغال تذاًذ اگش وسی همتضای حىن ػمل سا دس دٍساى اهش تیي الل ٍ اوثش استثاعی

 تِ اضتغال تطَد.

تایهذ لائهل تهِ    ِ عشیك اٍلی ها ًحي فیِ تاوثش استثاعی لائل تِ اضتغال ضذ دس ٍ الل تیي اگش وسی دس دٍساى  هی گَیین ػلت ایٌىِ

یؼٌی ضاسع  ،هتؼلك اهش تَدُ سد اهىاى اخز سایش اجضاءاست وِ  یي لدذ لشتت ٍ سایش اجضاء دس ایيفشق ت وِاضتغال تطَد ایي است 

اجة است یها  ٍ ذین ًواص ًِ جضیی تذٍى سَسُهشدد ض اگش ٍ وٌذ اها ًىشدُ دس ػثادت روش هی تَاًستِ سَسُ سا تِ ػٌَاى یه جضء

ٍ ضاسع ههی تَاًسهتِ تگَیهذ     ُّن ًیاهذُ تا ایٌىِ اهىاًص تَدجضء د اتیاى ،ًیض ظاّش دلیل حالیىِ دس دس ًواص دُ جضیی ٍ تا سَسُ

دس هَسد لیذ لدذ لشتت ٍ لدهذ اههش    حىن تِ اضتغال وٌذ دس ها ًحي فیِ وِ تحث دس الل ٍ اوثش استثاعیاگش وسی  .صل هغ سَسُ

ضه وٌین وِ لدذ اهش جضء یاصدّن ًواص است یا خیش هَى دٍساى اهش تیي ًواص  اگش .تایذ حىن تِ اضتغال تىٌذ است تِ عشیك اٍلی

وثش استثاعی است تِ ػالٍُ ایي جضء یاصدّن اهىاى اخزش دس هاهَس تِ ٍ هتؼلك اهش صدُ جضیی دٍساى تیي الل ٍ ادُ جضیی ٍ ًواص یا

وٌین دس  ىن تِ اضتغالٍلتی دس هَسد ضه دس لیذی وِ اهىاى آٍسدًص تَدُ حصیشا  .ٌینًثَدُ تِ عشیك اٍلی تایذ حىن تِ اضتغال و

   .ىاى اخزش ًیست تِ عشیك اٍلی تایذ حىن تِ اضتغال وٌینلیذی وِ اه سهَسد ضه د
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لیهذ لدهذ لشتهت ًیهض     اهىاى اخز هَسد  سد ٍ هی وٌذ دس دٍساى اهش تیي الل ٍ اوثش استثاعی ػمل حىن تِ اضتغالهحمك خشاساًی 

   .حىن تِ اضتغال هی وٌذػمل وزاله تلىِ تِ عشیك اٍلی 

ٍ یمهیي داسد   اص عشفی هىلف ًسثت تِ اللایي جْت است وِ  داًذ تِ هیاستثاعی حىن ػمل سا تشائت الل ٍ اوثش  دس وسی وِ  اها

لهزا ػمهل   د هىلف ضه داس تش الل ئذاها دس هَسد صا .هی ضَد ًسثت تِ اوثش ضه داسد لزا تىلیف دس هَسد الل ضاهل حال هىلف

 حىن تِ تشائت هی وٌذ .

 «ٍالحوذهلل سب الؼالویي»


