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هقدهه 
استصحاب تَاى وِ اگز اهارُ تز حدٍث لائن شدُ تاشد هٖ_ ت ٗم٘ي تِ حدٍث شْ٘د صدر در پاسخ تِ اشىال روٌّٖ

ُ است ٍ ٗا هؼالذ هَضَػّٖ ٓٗا هؼالذ شثِ ،اهارُ تز حدٍث. ختتِ طزح ًظزِٗ خَد پزدا _،را رارٕ ًوَد ٗا خ٘ز

چْار  تدٗي تزت٘ة، .ُهَضَػّٖ ُٓ است ٗا ًاشٖ اس شثِحىوّٖ ٍ شه در تماء ً٘ش ٗا ًاشٖ اس شثْٔ ،ُحىوّٖ ٓشثِ

هَرد تزرسٖ ٍ تحل٘ل ٍالغ شد ٍ  ،صَرت اٍل وِ شه در حدٍث ٍ تماء، هَضَػٖ تَد. شَدصَرت حاصل هٖ

. اها دٍ استصحاب حىوٖ ٍ هَضَػٖ لاتل رزٗاى است ،شدٗزِ رس٘دٗن وِ استصحاب ٍالؼٖ رارٕ ًوٖتِ اٗي ًت

شًَد وِ طثك صَرت دٍم، شه در حدٍث، حىوٖ ٍ شه در تماء، در اٗي درس، صَرت دٍم ٍ سَم تث٘٘ي هٖ

وِ شه در طثك صَرت سَم  .گفتِ شد در صَرت دٍم ّن ٍرَد دارد صَرت اٍل ٓآى چِ درتار. ٕ استهَضَع

اها استصحاب حىوٖ لاتل  ،حدٍث، هَضَػٖ ٍ شه در تماء، حىوٖ تاشد استصحاب هَضَػٖ هوىي ً٘ست

. رزٗاى است

. لذا هزارؼِ تِ آى ضزٍرٕ است ؛رٍشي است ارتثاط اٗي درس تا هثاحج درس گذشتِ واهالً
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هتن درس 
ٓ، کوا إرا دلّت األهاسٓ علٖ ًداسٔ الواء ّٔ هَضَعّٖٓ ٍ ٗکَى الشکّ فٖ الثقاء شةاى تعالح األهاسٓ شثْٔ حکوّٖ: الثاً٘ٔ

ٍ ٌّا ٗدشٕ ًفس الَخْ٘ي الساتق٘ي، ح٘ث ٗوکي استصحاب التغّ٘ش، ٍ ٗوکي استصحاب . الوتغّ٘ش ٍ شکّ فٖ تقاء التغّ٘ش

. ًفس الٌداسٔ الظاّشٗٔ الوغّ٘آ تاستفاع التغّ٘ش، للشکّ فٖ حصَل غاٗتْا

ٓ، کوا إرا دلّت األهاسٓ علٖ ًداسٔ الثَب ٍ ٗکَى الشکّ فٖ الثقاء شثْٔ حکوّٖٓ هَضَعّٖأى تعالح األهاسٓ شثْٔ : الثالثٔ

. ٍ شکّ فٖ تقائْا عٌذ الغسل تالواء الوضاف

ٍ فٖ ّزُ الصَسٓ ٗتعزّس إخشاء االستصحاب الوَضَعٖ، إرا ال شکّ فٖ ٍقَع الغسل تالواء الوضاف ٍ عذم ٍقَع 

عي ًداسٔ الثَب تخثش ساء االستصحاب علٖ الَخِ الثاًٖ، الىّ األهاسٓ الوخثشٓ الغسل تالواء الوطلق، ٍ لکي ٗوکي إج

د الثاتت علٖ ٍفقْا تذل٘ل عي تقاء ّزُ الٌداسٔ ها لن ٗحصل الوطّْش الَاقعٖ، ٍ علٖ ّزا األساس ٗکَى التعةّ التزاهاً

ٓ ٗسثة ٍاقعٖ ٍ لَ علٖ ًحَ الشثْٔ الحکوّٖس الس الَاقعٖ أٗضاً، فالتشدّد فٖ حصَل الوطِّهغّٖ٘ تالوطِّ داًٗٔ تعةّالححّ

 .ٗٔ ٍ الزٕ َّ هت٘قّي حذٍثاً، ف٘دشٕ فِ٘ االستصحابد الوستفاد هي دل٘ل الححّفٖ تقاء التعةّ الشکّ
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یادآوری 
تِ حدٍث تٌشٌ٘د ٍ چ٘شٕ وِ حدٍث آى ٗمٌٖ٘ ً٘ست را  تَاًد تِ رإ ٗم٘يهٖآٗا اهارُ تز حدٍث  :اشکال

چْار صَرت هزتَط تِ هَرد اهارُ ٍ شه در تماء را هطزح  ،ر در پاسخ تِ اٗي اشىالاستصحاب ًوَد؟ شْ٘د صد

. ًوَد وِ صَرت اٍل در درس گذشتِ تزرسٖ شد

بقاء  و صورت دوم شک در حدوث
هخل اٗي وِ اهارُ تگَٗد آتٖ وِ . ُهَضَػّٖ ُٓ است ٍ شه در تماء، شثِحىوّٖ ٓشثِ ،در اٗي صَرت، هَرد اهارُ

چَى اس شارع سؤال  ،ُ استحىوّٖ ٓاٗي شثِ. س استػن آى تِ ٍاسطِ ًزس، تغ٘٘ز وزدُ تاشد هتٌذّرًگ ٗا تَ ٗا ط

ر وٌ٘ن وِ تغّٖشه هٖدر هَرد ٗه ظزف آب خاص است ٗا خ٘ز؟ حال ها شَد وِ آب تا اٍصاف هذوَر ًزس هٖ

ن در تماء ًزاست آب، ٍ شتَدُ ُ لذا شثِْ، هَضَػّٖ ؛ر خاررٖ، هَضَع استسائل شدُ است ٗا خ٘ز؟ سٍال تغّٖ

چَى تا  ،مًىٌٖاستصحاب ًزاست ٍالؼٖ را رارٕ ى است وِ حىن اٗي صَرت آ. ُ استهَضَػّٖ ًٓاشٖ اس شثِ

تَاى اب راٗگشٗي هٖاها اس دٍ استصح ؛شَٗنهَارِ هٖ «ٗم٘ي تِ حدٍث ًزاست ٍالؼٖ ًدارٗد»وِ  اشىالاٗي 

  :استفادُ ًوَد

حدٍث تغّ٘ز در آب ٍ تماء : اس دٍ رشء تشى٘ل شدُ است ،آب هتغّ٘ز هَضَع ًزاست :استصحاب هوضوعی( الف

ر شه دارٗن وِ تا استصحاب آى را احزاس اها در تماء تغّٖ ،وٌ٘ناصل حدٍث تغّ٘ز در آب را تالَرداى احزاس هٖ. تغّ٘ز

. ارواى استصحاب ً٘ش توام است. ًواٗ٘نهٖ

هدلَل هطاتمٖ وِ حدٍث : وٌد دٍ هدلَل داردداللت هٖإ وِ تز ًزاست آب هتغّ٘ز اهارُ :استصحاب حکوی( ب

ت٘ي هفاد اٗي دٍ  .ر استر تا سهاى تماء تغٍّٖ هدلَل التشاهٖ وِ تماء ًزاست آب هتغّٖر است ًزاست در آب هتغّٖ

ر ٍ تماء آى تا سهاى ها را تِ حدٍث ًزاست در آب هتغّٖ ،ٗت دل٘ل اهارُهمتضإ حذّ. هدلَل ً٘ش هالسهِ ٍرَد دارد

وِ هدلَل گزدد تزهٖد تِ تماء ًزاست تِ شه در تماء تؼةّ ً٘شر ٍ سٍال آى شه در تماء تغّٖ .وٌدهتؼثّد هٖ رتماء تغّٖ

. وٌ٘نلذا ًزاست ظاّزٕ آب را استصحاب هٖ ؛ٗت اهارُ استالتشاهٖ ٍ همتضإ دل٘ل حذّ داللتِ

هتن عربی و نکات تطبيقی 
ٓ، کوا إرا دلّت األهاسٓ علٖ ًداسٔ الواء ٍ ٗکَى الشکّ فٖ الثقاء شثْٔ هَضَعّٖٓ اى تعالح األهاسٓ شثْٔ حکوّٖ: الثاً٘ٔ

ٍ ٗوکي استصحاب  (1)ٍ ٌّا ٗدشٕ ًفس الَخْ٘ي الساتق٘ي، ح٘ث ٗوکي استصحاب التغّ٘ش. الوتغّ٘ش ٍ شکّ فٖ تقاء التغّ٘ش

. (4)افٖ حصَل غاٗتِ( 3)تاستفاع التغّ٘ش، للشکّ  (2)ًفس الٌداسٔ الظاّشٗٔ الوغّ٘آ

. استصحاب هَضَػٖ: ٗؼٌٖ. 1

. ُ هدلَل التشاهٖ دل٘ل اهارُ دارداشارُ ب .2

. «وي استصحاب ًفس الٌزاسِ الظاّزِٗٗن»دل٘ل  .3

. ًزاست: هزرغ ضو٘ز .4

Sco1: 09:53 
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( هباحج اداهة)و بقاء در حدوث شک  های چهارگانةصورت
در صَرت دٍم،  اها .ر تماء ّن هَضَػٖ تَدد ُ تَد ٍ شههَضَػّٖ ٓهَرد شثِ شه در حدٍث، در صَرت اٍل،

. ُ است ٍ شه در تماء، هَضَػٖ استحىوّٖ ٓاهارُ، هؼالذ شثِ

صورت سوم شک در بقاء و حدوث 
اهارُ تز ًزاست لثاس  هخالً. ُحىوّٖ ُٓ است ٍ شه در تماء، شثْٔهَضَػٖ ٓدر اٗي صَرت، اهارُ، هؼالذ شثِ

وٌد وِ آٗا ٗؼٌٖ شه هٖ ؛ا آب هضاف، در تماء اٗي ًزاست شه وٌدوٌد ٍ پس اس شستي لثاس بف داللت هٖهىلّ

. شَدُ هٖحىوّٖ شثْٔ در اٗي صَرت، !رات است ٗا خ٘زآب هضاف رشء هطِِ

هتن عربی و نکات تطبيقی 
لثَب ٓ، کوا إرا دلّت األهاسٓ علٖ ًداسٔ آ ٍ ٗکَى الشکّ فٖ الثقاء شثْٔ حکوّٖأى تعالح األهاسٓ شثْٔ هَضَعّٖ: الثالثٔ

 .عٌذ الغسل تالواء الوضاف (1)ٍ شکّ فٖ تقائْا

. ًزاست: هزرغ ضو٘ز . 1

م اهزٕ هسلّ ،لثاس تا آب هطلكشستِ ًشدى چَى  ؛استصحاب هَضَػٖ ٍرَد ًدارددر صَرت سَم، اهىاى  :نکته

د إ ٍرَد ًدارپس در هَضَع، شثِْ .تا آب هضاف شستِ شدُ است، هؼلَم الحدٍث استاست ٍ اٗي وِ لثاس 

هدلَل هطاتمٖ اهارُ، حدٍث ، تِ اٗي صَرت وِ ؛شَداها استصحاب حىوٖ رارٕ هٖ ؛تا درصدد استصحاب تاش٘ن

ر شزػٖ، اس تماء ًزاست لثاس تا سهاى ػدم حصَل هطِّ ،وٌد ٍ هدلَل التشاهٖ اهارًُزاست در لثاس را حاتت هٖ

د تِ تماء ًزاست لثاس اوٌَى در تؼةّ. وٌدٍل اهارُ هٖد تِ هفاد دٍ هدلٗت اهارُ ّن ها را هتؼةّدل٘ل حذّ. دّدخثز هٖ

ر شزػٖ ٍ ٍالؼٖ غاٗت ًزاست تالِ٘، تحمك هطِّ)چَى در حصَل غاٗت ًزاست تالِ٘ شه دارٗن  ؛وٌ٘نشه هٖ

. وٌ٘ند تِ تماء ًزاست لثاس را استصحاب هٖتٌاتزاٗي ارواى استصحاب توام است ٍ تؼةّ(. است

هتن عربی و نکات تطبيقی 
ّزُ الصَسٓ ٗتعزّس إخشاء االستصحاب الوَضَعٖ، إرا ال شکّ فٖ ٍقَع الغسل تالواء الوضاف ٍ عذم ٍقَع  ٍ فٖ

ًداسٔ الثَب  ّزُ الىّ األهاسٓ الوخثشٓ عي ،(1)الغسل تالواء الوطلق، ٍ لکي ٗوکي إخشاء االستصحاب علٖ الَخِ الثاًٖ

 (2)د الثاتت علٖ ٍفقْاالَاقعٖ، ٍ علٖ ّزا األساس ٗکَى التعةّ تخثش التزاهاً عي تقاء ّزُ الٌداسٔ ها لن ٗحصل الوطّْش

س الَاقعٖ ٍ لَ علٖ ًحَ الشثْٔ أٗضاً، فالتشدّد فٖ حصَل الوطِّ (4)س الَاقعٖداً هغّٖ٘ تالوطِّٗٔ تعةّالححّ (3)تذل٘ل

 (6)ثاً، ف٘دشٕ فِ٘ٗٔ ٍ الزٕ َّ هت٘قّي حذٍد الوستفاد هي دل٘ل الححّفٖ تقاء التعةّ الشکّ  (5)ٓ ٗسثةالحکوّٖ

 .االستصحاب

. استصحاب حىوٖ: ٗؼٌٖ. 1

. اهارُ: ه٘زهزرغ ض .2

. ق تِ حاتتهتؼلّ ،رار ٍ هززٍر .3

. ر ٍالؼٖ ّست ٗا خ٘ز؟آٗا آب هضاف، هطِّ: ٗؼٌٖ .4
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. خثز تزدّد. 5

                          Sco2: 18:41                                                                                              .تؼثّد: هزرغ ضو٘ز .6
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چکيده  
 ُٓ تاشد ٍ شه در تماء شثِحىوّٖ تِ اٗي است وِ اهارُ، هؼالذ شثْٔ صَرت دٍم شه در حدٍث ٍ تماء. 1

در ٍ شه در تماء ًزاست آب تِ خاطز شه  ،ر آب تِ ٍاسطِ تزخَرد تا ًزسهخل داللت اهارُ تز تغّٖ. ُهَضَػّٖ

. ر ٍ ػدم سٍال آىسٍال تغّٖ

. شَدرارٕ هٖ( تماء ًزاست ظاّزٕ)ٍ استصحاب حىوٖ ( رتماء تغّٖ)در صَرت فَق، استصحاب هَضَػٖ . 2

 ُ تاشد ٍ شه در تماء، شثْٔهَضَػّٖ ء تِ اٗي است وِ هَرد اهارُ، شثْٔصَرت سَم شه در حدٍث تما. 3

. ٍ شه در تماء ًزاست لثاس اس شستي تا آب هضافف هخل داللت اهارُ تز ًزاست لثاس هىلّ. ُحىوّٖ

اها  ،شَدًدارٗن، استصحاب هَضَػٖ رارٕ ًوٖ ٕدر هَضَع خارد در صَرت فَق، اس آى را وِ شىٖ. 4

 .د تِ تماء ًزاست لثاس، رارٕ استٗؼٌٖ استصحاب تؼةّ ،استصحاب حىوٖ
  


