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هقدهه 
لَل اٗي ثَز وِ اگط اٗي  شجْٔ ٍاضز شسُ ثط. حسٍث، ضوي ًرست استصحبة استهشَْض هؼتمس ّستٌس وِ ٗم٘ي ثِ 

ثِ حسٍثش ًساضٗن، حىن وطز ٗب ذ٘ط؟ آى ثِ ثمبء چ٘عٕ وِ ٗم٘ي  تَاى ثبهؼتجط ثط حسٍث ٍخَز زاشتِ ثبشس هٖ اهبضٓ

زض اٗي زضس ثِ ضاُ . زًجبل وطز وِ ثب ًمس شْ٘س صسض هَاخِ شس «حىَهت»اٗي هشىل ضا اظ ططٗك  ق ًبئٌٖ٘ حلّهحكّ

 .زّسپبسد هٖ ثِ اٗي شجِْ شَز وِ اظ ططٗك خؼل هالظهِ ث٘ي حسٍث ٍ ثمبء،پطزاذتِ هٖ ق ذطاسبًٖهحكّحلّ 

وِ ثطإ ّ٘چ وس لبثل التعام  _ وشس ٍ پ٘بهسّبٕ آى ضاق ذطاسبًٖ ضا ثِ چبلش هٖ، زٗسگبُ هحكّهطحَم ذَٖٗ

گ٘طز ٍ ق ذطاسبًٖ ثط هطحَم ذَٖٗ اشىبل هٖزض پبٗبى، شْ٘س صسض ثِ زفبع اظ هحكّ. گطززض هٖهتصنّ _ ً٘ست

. زاًسق ذطاسبًٖ ضا ٍاضز ًوٖاػتطاض استبز ذَز ثط هحكّ

هطحَم « هصجبح االصَل»ق ذطاسبًٖ ٍ هحكّ« االصَل کفاٗٔ»شَز ثطإ تىو٘ل هطبلت اٗي زضس ثِ ٕپ٘شٌْبز م

 .ذَٖٗ هطاخؼِ شَز
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 هتن درس

فٖ دل٘ل  اىّ ال٘ق٘ي تالحدٍث ل٘س زکٌاً –علٖ ها ق٘ل فٖ تفس٘سُ  –ها ذکسُ صاحة الکفاٗٔ ٍ حاصلِ : الَجِ الثاًٖ

ٍ قد اعتسض السّ٘د األستاذ علٖ ذلک تاىّ هفادُ لَ کاى . ٗي الحدٍث ٍ الثقاءاالستصحاب تل هفاد الدل٘ل جعل الوالشهٔ ب

عول٘اً، ٍ لَ کاى  علٖ الثقاء ٍ َّ خلف کًَِ أصالً ٍاقع٘اً الوالشهٔ ت٘ي الحدٍث ٍ الثقاء فٖ هسحلٔ الَاقع لصم کًَِ دل٘الً

تعط أطساف العلن  حدٍث تٌجّص الثقاء، لصم تقاءهفادُ الوالشهٔ ت٘ي الحدٍث ٍ الثقاء فٖ هسحلٔ التٌجّص فکلّوا تٌجّص ال

ٍ الوفسٍض اىّ دل٘ل االستصحاب ٗجعل  حتّٖ تعد اًحاللِ تعلن تفص٘لٖ، الًّْا کاًت هٌجّصُ حدٍثاً اإلجوالٖ هٌجّصٓ

. الوالشهٔ ت٘ي الحدٍث ٍ الثقاء فٖ التٌجّص

ٍاقعٖ ٍ الثقاء الظاّسٕ، ٍ هسدّ ذلک فٖ الحق٘قٔ الوالشهٔ ت٘ي الحدٍث ال ،ٍ ّرا االعتساض غسٗة الىّ الوساد تالوالشهٔ

. تالحدٍث، فال ٗلصم شٖء هوّا ذکس إلٖ التعثّد تالثقاء هٌَطاً



3011404 

24 

 ((كليه حقوق ايه اثر متعلق به مركس آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد))   
 

3 

( یادآوری)دیدگاهها در هورد یقين به حدوث 
ض وسٖ ٗم٘ي ًساشتِ اي اٗي اشىبل هططح شسُ وِ .طجك ًظط هشَْض، ٗم٘ي ثِ حبلت سبثمِ، ضوي استصحبة است

ق هدبلٖ ثطإ خطٗبى استصحبة ٍخَز ذَاّس زاشت؟ هحكّ آٗب ،هؼتجط ثط حبلت سبثمِ زاشتِ ثبشس اهب اهبضٓ ،ثبشس

اهب شْ٘س  ،تَاًس خبٗگعٗي ٗم٘ي شَززٕ ثِ حسبة آٍضز وِ هٖت اهبضُ، آى ضا ػلن تؼتًّبئٌٖ٘ اظ ططٗك هفبز زل٘ل حدّٖ

. صسض ثب زٗسگبُ ٍٕ هربلفت ًوَز

پاسخ صاحب کفایه به اشکال فوق 
هفبز زل٘ل استصحبة، خؼل ضاسبًٖ ٗم٘ي ثِ حسٍث ضا ضوي استصحبة ًوٖ زاًس ثلىِ هؼتمس است وِ هحمك خ

اگط ثِ  هثالً .ٗؼٌٖ شبضع همسس ث٘ي حسٍث ٍ ثمبء شٖء هالظهِ ثطلطاض وطزُ است ؛ٍ ثمبء استهالظهِ ث٘ي حسٍث 

ثٌبثط . زض ظهبى الحك استهستلعم ثمبء ًدبست اٗي آة  ،ًدبست فالى آة ٗم٘ي وٌ٘ن حسٍث ًدبست زض اٗي آة

زض زضس . زٗسگبُ صبحت وفبِٗ هدبلٖ ثطإ حلّ هشىل ثبلٖ ًوٖ هبًس؛ چَى صَضت هسئلِ ضا پبن وطزُ است

. آٌٗسُ ثِ اٗي هطلت پطزاذتِ ذَاّس شس

هتن عربی و نکات تطبيقی 
تالحدٍث ل٘س زکٌاً فٖ دل٘ل  اىّ ال٘ق٘ي –علٖ ها ق٘ل فٖ تفس٘سُ  –ٍ حاصلِ  (1)ها ذکسُ صاحة الکفاٗٔ: الَجِ الثاًٖ

(. 3)الوالشهٔ ت٘ي الحدٍث ٍ الثقاء (2)االستصحاب تل هفاد الدل٘ل جعل

. 309، ص 2وفبِٗ االصَل، ج .1

. وِ زض ٍالغ هالظهِ ثطلطاض ثبشس شبضع اٗي هالظهِ ضا خؼل وطزُ است ًِ اٗي: ٗؼٌٖ .2

. تقاء ذلک الشٖء حدٍث الشٖء ٗستلصم شسعاً: ٗؼٌٖ .3

Sco1: 03:58 

 

اعتراض هرحوم خویی به پاسخ صاحب کفایه 
. هؼتمس ثِ هالظهٔ خؼل٘ٔ شطػِ٘ شس ،صبحت وفبِٗ زض همبم زفبع اظ زٗسگبُ هشَْض

ٗب زض هطحلٔ ٍالغ است ٗب  ،هسّػبٕ صبحت وفبِٗ هجٌٖ ثط هالظهٔ خؼل٘ٔ ث٘ي حسٍث ٍ ثمبء: گَٗسآٗت اهلل ذَٖٗ هٖ

ًدبست ٍالؼٖ  ث٘ي حسٍثثِ طَض هثبل  لغ ثبشس ثِ هؼٌبٕ اٗي است وِ ٍا هطحلٔاگط هالظهِ زض . تٌدّع زض هطحلٔ

زض اٗي صَضت استصحبة، اصل ػولٖ ٍ زل٘ل ثط  ؛زض فالى آة ثب ثمبء ًدبست ٍالؼٖ زض آى، هالظهِ ثطلطاض است

 زضاگط هالظهِ . شَز وِ ًبظط ثِ ٍالغ است ٍ اٗي ذالف فطض استهٖثلىِ ٗه اهبضُ  ،حىن ظبّطٕ ًرَاّس ثَز

اٗي ًدبست هشىَن  ،فالى آة هٌدّع شس تٌدّع ثبشس ثِ اٗي هؼٌبست وِ اگط حسٍث ٗه شٖء هثل ًدبستِ هطحلٔ

ى است وِ اگط هب اٗي صَضت آ الظهٔ. اختٌبة اظ اٗي آة ٍاخت استزض ظهبى الحك ً٘ع هٌدّع است ٍ ثط هىلّف 

وِ ٗه ططف ػلن  حبال ؛ظ استاخوبلٖ هٌحّ ػلن اخوبلٖ زاشتِ ثبش٘ن ٍ ٌَّظ اططاف آى هٌحلّ ًشسُ ثبشس، اٗي ػلن

ظ ّست ٗب ذ٘ط؟ هشىَن زض ططف زٗگط هٌحّ وٌ٘ن وِ آٗب ًدبستِشه هٖ ،اخوبلٖ تجسٗل ثِ ػلن تفص٘لٖ شسُ
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؛ ظٗطا ظطفٖ وِ ػلن تفص٘لٖ ثِ آى تؼلّك گطفتِ است لجل اظ ظ استگَٗس اٗي ًدبست ّوچٌبى هٌحّاستصحبة هٖ

ى وِ ػلن اخوبلٖ هٌحل شسُ است ٍ شه زض تٌدّع ًدبست .اوي. ست هٌدّع ثَزاًحالل ػلن اخوبلٖ، زاضإ ًدب

ٍخَز زاضز، استصحبة ثِ ثمبء آى ظطف ثط تٌدّع سبثك حىن هٖ وٌس؛ ثِ زل٘ل اٌٗىِ فطض ثط اٗي است وِ 

م ، ثِ اٗي اهط هلتعزض حبلٖ وِ ًِ شوب ٍ ًِ زٗگطاى. استصحبة، هالظهٔ ث٘ي حسٍث ٍ ثمبء زض همبم تٌدّع است

. ق ػلن تفص٘لٖ است ٍخَة احت٘بط ًساضزچَى اختٌبة اظ ططفٖ وِ ذبضج اظ هتؼلَ ً٘ست٘س،

هتن عربی و نکات تطبيقی 
ت٘ي الحدٍث ٍ الثقاء فٖ هسحلٔ الَاقع لصم  (3)تاىّ هفادُ لَ کاى الوالشهٔ (2)علٖ ذلک (1)ٍ قد اعتسض السّ٘د األستاذ

ف کًَِ أصالً عول٘اً، ٍ لَ کاى هفادُ الوالشهٔ ت٘ي الحدٍث ٍ الثقاء فٖ هسحلٔ دل٘الً ٍاقع٘اً علٖ الثقاء ٍ َّ خل (4)کًَِ

حتّٖ تعد اًحاللِ تعلن  لن اإلجوالٖ هٌجّصٓتقاء تعط أطساف الع (6)تٌجّص الحدٍث تٌجّص الثقاء، لصم (5)التٌجّص فکلّوا

جعل الوالشهٔ ت٘ي الحدٍث ٍ الثقاء فٖ حدٍثاً ٍ الوفسٍض اىّ دل٘ل االستصحاب ٕ ٓکاًت هٌجّص (8( )7)تفص٘لٖ، الًّْا

. التٌجّص

. 97، ص 3هصجبح االصَل، ج  .1

. هب شوطُ صبحت الىفبِٗ: هشبضالِ٘ .2

. الَالغ فَْ ثبق فٖ الَالغ شطػبً ول شٖء حسث فٖ: ٗؼٌٖ .3

. استصحبة: هطخغ ظو٘ط .4

. تٌدّع تفس٘ط هالظهِ زض هطحلٔ. 5

. خَاة لَ وبى .6

. ططاف ثِ صَضت هٌدّعٍم ثمبء ثؼط الع سجت. 7

. اططاف ػلن اخوبلٖ: هطخغ ظو٘ط .8

Sco2: 16:27 

اعتراض شهيد صدر بر کالم آیت اهلل خویی 
ٕ اٗي هؼتمس ثِ خؼل هالظهِ ث٘ي حسٍث ٍ ثمبء اظ ططف شبضع ثَز ٍ هطحَم ذَٕزض استصحبة صبحت وفبِٗ 

زام اظ آى زٍ هطحلِ زاضإ لَاظهٖ ّستٌس وِ وِ ّط ن ؛ زض حبلٍٖالغ ٍ تٌدّع ًساًست هالظهِ ضا ذبضج اظ زٍ هطحلٔ

. ّب پبٗجٌس ً٘ستوسٖ ثِ آى

ثلىِ هطاز ٍٕ  ؛،تٌحّ ٍالغ است ٍ ًِ زض هطحلٔ ًِ زض هطحلٔ ،ث٘ي حسٍث ٍ ثمبءاظ خؼل هالظهِ هٌظَض صبحت وفبِٗ 

زاشت٘ن زض ٗؼٌٖ اگط چ٘عٕ زض ٍالغ حبزث شس ٍ شه زض ثمبء آى  ؛ث٘ي حسٍث ٍالؼٖ ٍ ثمبء ظبّطٕ است هالظهٔ

ذطبٕ هطحَم ذَٖٗ . استصحبة ًساضز اٗي اهط هٌبفبتٖ ثب اصل ػولٖ زاًستيِ. وٌ٘نظبّط حىن ثِ ثمبء آى شٖء هٖ

زض حبلٖ وِ حسٍث  است؛ ظ زاًستِفٖ الَالغ ٍ تٌحّثجَت  لبء ضا هبًٌس حسٍث زاضإ زٍ هطحلٔاٗي است وِ ة

. ثمبء ٍالؼٖ ثب ًِ ،ٍالؼٖ ثب ثمبء ظبّطٕ هالظهِ زاضز
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هتن عربی و نکات تطبيقی 
فٖ  (3)ذلک (2)الوالشهٔ ت٘ي الحدٍث الَاقعٖ ٍ الثقاء الظاّسٕ، ٍ هسدّ ،الىّ الوساد تالوالشهٔ (1)ٍ ّرا االعتساض غسٗة

(. 4)تالحدٍث، فال ٗلصم شٖء هوّا ذکس( 3)ق٘قٔ إلٖ التعثّد تالثقاء هٌَطاًالح

. ػد٘ت :ٗؼٌٖ .1

. هطخغ ٍ ثبظگشت :ٗؼٌٖ .2

. ظهِ ث٘ي حسٍث ٍالؼٖ ٍ ثمبء ظبّطٕهال: لِ٘هشبضا .3

حبزث شسُ  ،اٗي است وِ ًدبست –هثالً  –ٗؼٌٖ شطط تؼجّس ثِ ثمبء ًدبست . ز ٍ اشبضُ ثِ شطط زاضزحبل اظ تؼتّ .4

. ثبشس

. غ٘ط لبثل التعام زٍ هحصٍض ذلف ٍ الظهٔ: ٗؼٌٖ. 5

Sco3: 22:37 
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چکيده 
هؼتمس ثِ  _ ًِ ٗم٘ي ثِ حسٍث _هؼتجط  ٓإ استصحبة ثب ٍخَز اهبضصبحت وفبِٗ زض پبسد ثِ اشىبل اهىبى اخط. 1

. شَزشطػِ٘ ث٘ي حسٍث ٍ ثمبء هٖ ٓهالظم

ذلف ٍ : وٌس وِ ػجبضتٌس اظثِ والم صبحت وفبِٗ زٍ هحصٍض اظ والم ٍٕ استٌتبج هٖآٗت اهلل ذَٖٗ زض اػتطاض . 2

. ستػلن تفص٘لٖ ًٖ قوِ هتؼلَ هٌحل شسُ ٍخَة احت٘بط ٍ تٌدّع ٗه ططف ػلن اخوبلٖ

هالظهِ ث٘ي حسٍث  ،چَى هطاز ٍٕ ؛اػتطاض هطحَم ذَٖٗ ثِ صبحت وفبِٗ ٍاضز ً٘ست ،اظ ًظط شْ٘س صسض. 3

.  ٍالؼٖ ٍ ثمبء ظبّطٕ است

زض حبلٖ  ؛زاًسثجَت فٖ الَالغ ٍ تٌدّع هٖ ٖٗ حسٍث ٍ ثمبء ضا زاضإ زٍ هطحلٔاظ ًظط شْ٘س صسض، هطحَم ذَ. 4

 .ً٘ستوِ ثمبء ّوبًٌس حسٍث 
  


