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: هقذهِ
 هَسد تشسسیايي تخش اص هثاحث هَضَػي است وِ دس  ،استصحبة فشد هشدد وِ اص فشٍػبت سوي دٍم استصحبة است

چيست؟ ٍ اص سَي ديگش آيب فشد هشدد سا تحت ػٌبٍيي  ،ًشأ سوٌيت شه دس ثمبءوِ م اص طشفي ايي. لشاس گشفتِ است

. تالف ًظش دس استصحبة فشد هشدد شذُ استهالحظِ ًوَد؟ هَجت اخ ،تفصيلي ثبيذ ًظش وشد يب ثب ػٌَاى اجوبلي

تحت ػٌبٍيي ظَْس ادلِ استصحبة ثبشذ ٍ فشد هشدد  ،وِ هٌشأ سوٌيت ايي سوي اسبس  ايي گفتِ ثش دس هطبلت پيش 

  .فتين وِ ايي استصحبة هحصلي ًذاسد ٍ جبسي ًخَاّذ ثَدًتيجِ گشتفصيلي لحبظ گشدد 

ثمبء ثشّبى ثبشذ ًِ ظَْس ادلِ،  وِ هٌشأ سوٌيت شه دس ثب لحبظ ػٌَاى اجوبلي ثشاي فشد هشدد ٍ ايي ،دس ايي دسس ،دس اداهِ

. پشداصين ثِ ثشسسي استصحبة فشد هشدد هي
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: درسهتي 
فی الثقاء ػلى كل  تؼٌاٍيٌها التفصيلية ال ًجذ شكاً  الصحيح اى هزا االستصحاب ال هحصل له، ألًٌا حيٌوا ًلحع االفشادٍ لكي ]

الحظٌاها تؼٌَاى إجوالی ٍ هَ ػٌَاى اإلًساى الّزي دخل إلى الوسجذ  ٍ إرا  [ء صيذ تحسة الفشضيحتول تقاتقذيش، إر ال

.  فالشك فی الثقاء ثاتت

تؼٌَاًه التفصيلیّ فهَ هتؼزس، إر لؼل هزا الفشد هَ صيذ ٍ صيذ ال شك فی تقائه  صحاب الفشد الوشدد إثثات تقاء الفشد فاى أسيذ تاست

تؼٌَاًه اإلجوالی فالشكي الثاًی هحفَظ ٍ لكي الشكي الشاتغ غيش هتَفش،  ٍ اى أسيذ ته إثثات تقاء الفشد فيكَى الشكي الثاًی هختالً، 

.  هتشتة تحسة الفشض ػلى الؼٌَاى اإلجوالی تل ػلى الؼٌاٍيي التفصيلية لالفشادألى األثش الششػی غيش 

يكفی فيه تقاء الثاتتة تظهَس الذليل، ٍ الٍ هي هٌا ًؼشف اى ػذم جشياى استصحاب الفشد الوشدد هي ًتائج سكٌية الشك فی ال

.  الشاسع تثقاء الفشد الَاقؼی هغ احتوال قطؼٌا تخشٍجه يأتى الؼقل ػي تؼثذلحكن الظاهشي هتقَم تالشك، إر الالثشهاى القائل تاى ا
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( يادآٍري)لحاظ فرد مردد با عناوین تفصیلی  
دس استصحبة فشد هشدد، فشض وشدين وِ احش ششػي هتشتت ثش ٍجَد فشد ثوب ّي فشد ثبشذ ٍ ثب ػٌبٍيي تفصيلي ثِ هسئلِ 

آًجبيي وِ ثب ػٌبٍيي تفصيلي شه دس ثمبء هحشص ًخَاّذ  فشهَدًذ اص( سُ)ًتيجِ ثحج ايي شذ وِ شْيذ صذس . پشداختين

. هحصلي ًخَاّذ داشت ٍ جبسي ًيست ،ثَد، استصحبة فشد هشدد

لحاظ فرد هردد با عٌَاى اجوالي 
اگش . شخصي ٍاسد هسجذ شذُ است، ٍلي شه داسين صيذ است يب خبلذ دس استصحبة فشد هشدد ثِ ايي هخبل پشداختين وِ

دّين وِ ٌَّص دس هسجذ ثبشذ، ٍ فشض سا ثش ايي  اهب اگش خبلذ ثبشذ احتوبل هي وِ خبسد شذُ است، ثبشذ، ػلن داسينصيذ 

هتشتت  ، احش ششػيٍجَة تصذق ثِ دٍ دسّن ،هخبل ايي دس. ثبشذفشد ثوب َّ فشد   هتشتت ثش ٍجَد ،گزاشتين وِ احش ششػي

  .ثَد ثش ٍجَد صيذ ثوب َّ صيذ يب خبلذ ثوب َّ خبلذ دس هسجذ

ثِ ػٌَاى تفصيلي  لحبظ وشد؛تَاى  هي شىل،ثِ دٍ  شخصي وِ ٍاسد هسجذ شذُ است،ثيبى فشهَدًذ  (سُ)يذ صذسشِ 

هَسد ثحج  ،، لحبظ وٌينثِ ػٌَاى تفصيليفشد هشدد سا  وِ ايي .اٍ سا لحبظ داشت ،ثِ ػٌَاى اجوبلي يباٍ سا ديذ ٍ شَد  هي

 ،ت ػٌَاى اجوبليتح ،شذُ استهسجذ اگش فشدي سا وِ ٍاسد اهب  .استوِ هشىل اص سوي دٍم لشاس گشفت ٍ ثيبى شذ 

ًسبى ولي ٌَّص دس هسجذ اًسبًي دس هسجذ ثَد ٍ حبال شه داسين وِ ا داًين  ثِ ايي ثيبى وِ هي؛ هستصحت لشاس دّين

 ؛ت يب ًِين وِ اًسبًي دس هسجذ ّسشه داس صيشا ٍالؼبً ؛ًذاسين ء،هشىلي اص ًبحيِ شه دس ثمب ،دس ايي هَسدّست يب ًِ، 

هشىل دس ايي هَسد فمذاى سوي  .چِ وسي ٍاسد هسجذ شذُ است داًين ًبشي اص ايي ثبشذ وِ ًوي ،ّشچٌذ وِ ايي شه

وِ ٍجَة  اييٍ فشض  ،ًِ ػٌَاى اجوبلي ثبشذ ثش فشد ثوب َّ فشد فشض ثش ايي ثَد وِ احش هتشتت صيشا ؛چْبسم است

ّشچٌذ استصحبة  ؛احشي ًذاسد ،ثٌبثشايي ايي فشض .ولي ًِ اًسبى ،يذ يب خبلذ دس هسجذ ثَدهتشتت ثش ٍجَد ص ،تصذق

. هشىلي ًذاسد

هتي عربي ٍ ًکات تطبيقي 
فی الثقاء ػلى كل  ًجذ شكاًاالفشاد تؼٌاٍيٌها التفصيلية ال هحصل له، ألًٌا حيٌوا ًلحعلكي الصحيح اى هزا االستصحاب ال ٍ]

تؼٌَاى إجوالی ٍ هَ ػٌَاى اإلًساى الّزي دخل إلى الوسجذ  (1) حظٌاهاٍ إرا ال [ء صيذ تحسة الفشضيحتول تقاتقذيش، إر ال

.  (2) ثاتت فالشك فی الثقاء

شك فی تقائه ر لؼل هزا الفشد هَ صيذ ٍ صيذ الفاى أسيذ تاستصحاب الفشد الوشدد إثثات تقاء الفشد تؼٌَاًه التفصيلیّ فهَ هتؼزس، إ

فالشكي الثاًی هحفَظ ٍ لكي الشكي الشاتغ غيش  (3) ات تقاء الفشد تؼٌَاًه اإلجوالیفيكَى الشكي الثاًی هختالً، ٍ اى أسيذ ته إثة

 . ، ألى األثش الششػی غيش هتشتة تحسة الفشض ػلى الؼٌَاى اإلجوالی تل ػلى الؼٌاٍيي التفصيلية لالفشاد(4)هتَفش

 .لیاجواػٌَاى الحظٌا الفشد الَاقؼی ب: استافشاد؛ تؼجيش ثْتش ايي : هشجغ ضويش. 1

. سوي دٍم ّست اهب سوي چْبسم هفمَد خَاّذ ثَد :يؼٌي. 2

. ايي لسن ّوبى استصحبة ولي لسن حبًي است وِ ثؼذاً خَاّذ آهذ. 3

 .سوي چْبسم وِ تشتت احش ششػي است، ٍجَد ًذاسد: يؼٌي. 4
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Sco1:10:42 

 رکي دٍم بر اساس برّاى
اهب اگش دليل  .استظْبس وٌين ،ظبّش دليل استصحبة لبء سا اصتب ايٌجب سخي سا ثش اسبس ايي هجٌب پيش ثشدين وِ شه دس ة

ٍع آى شه هبخَر حىن ظبّشي است، پس ثبيذ دس هَض ،استصحبة وشد ، ثشّبًي ثبشذ وِ ثيبى هيسوٌيت شه دس ثمبء

 ، دس ايي صَست هشىلي دساشتجبُ ًشَد ثبيذ ايي شه سا شه دس ثمبء فشض وشد ،يميي وِ ثب لبػذٓ ثبشذ، ٍ ثشاي ايي

. جشيبى استصحبة ٍجَد ًذاسد

يؼٌي  ؛ثبيذ شه دس ثمبء احشاص شَد ؛حبثت وٌين ،ايي است وِ اگش شه دس ثمبء سا اص ظَْس دليل استصحبة حميمت اهش

 ؛ صيشااشىبل دس ّويي ثَد ،ٍ دس هحل ثحج ،اين داسين وِ يميي ثِ حذٍث اٍ داشتِ ياحشاص وٌين وِ شه دس ثمبء ّوبى فشد

چِ ثسب آى فشد صيذ ثبشذ ٍ  ؟داسين يب ًِشه  ّن دس ثمبء ّوبىُ ّوبى فشدي وِ يميي ثِ حذٍث اٍ داسين داًستين ن هب ًوي

  .شه داسين ،اين آًچِ وِ ثذاى يميي داشتِدس ثمبء تَاًين ثگَيين وِ  پس ًوي ،داًين وِ صيذ خبسد شذُ است هب هي

: وشد ثيبى هيوِ  ثبشذ يسوٌيت شه دس ثمبء اص طشيك ثشّبى وِ ثٌبثش ايياهب 

.  استصحبة حىن ظبّشي است ٍ شه ًيبص داسد .1

. لبػذُ يميي ثب استصحبة فشق داسد ٍ شه دس ثمبء ًيبص داسد .2

ّيچ هبًؼي ٍجَد ًذاسد وِ شبسع همذس  ػمالً ،ٍاسد شذُ است هشىَن الجمبء است دس ٍالغ، احتوبل ثذّين فشدي وِاگش 

 سا ثٌبتَاى،  ًويثِ تؼجيش ديگش . ثِ خشٍد اٍ داسيذٍاسد هسجذ شذُ است ٍ يميي  يذ ثٌب سا ثش فشدي ثگزاس وِ دس ٍالغ،ثگَ

يميي ثِ  دّين، گزاسين وِ احتوبل هي ي هيثمبء فشدثش ثلىِ ثٌب سا  ،خبسد شذُ است وِ يميٌبً گزاشت ثش ثمبء خَد فشدي

. خشٍد اٍ داسين

ًکتِ دٍ 

الصم ًيست  ؛ لزا دس ايي ثحج ًيضاستشىي وبفي  تشييوَچه ،ثبشذ  ضَعهَظبّشي ثتَاًذ داساي  وِ حىن ثشاي ايي. 1

. احشاص شَد ،شه دس ثمبء ًسجت ثِ فشدي وِ دس ٍالغ ٍاسد هسجذ شذُ است

الصم ًيست وِ  اهب  ،يىي است راتبً ،هَضَع استصحبة جبيي است وِ هتؼلك يميي ٍ شه ،(سُ)ثِ ًظش شْيذ صذس .2

. ثؼذ تَضيح دادُ خَاٌّذ شذ ّبي ى هطلت دس دسساي. احشاص وٌينتفبٍت صهبًي ايي دٍ سا 
 

هتي عربي ٍ ًکات تطبيقي 
يكفی تقاء الثاتتة تظهَس الذليل، ٍ الٍ هي هٌا ًؼشف اى ػذم جشياى استصحاب الفشد الوشدد هي ًتائج سكٌية الشك فی ال

اسع تثقاء الفشد الَاقؼی هغ احتوال قطؼٌا يأتى الؼقل ػي تؼثذ الشلحكن الظاهشي هتقَم تالشك، إر الالثشهاى القائل تاى ا(1)فيه

 . تخشٍجه

  .ػذم جشياى استصحاب الفشد الوشدد :هشجغ ضويش .1

Sco2:18:42 
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 :چکيذُ
. ػٌَاى اجوبليثِ  يبى تفصيلي اٍيػي ا؛ ةًظش وشد شخص هشددتَاى ثِ  هي، ثِ دٍ شىل. 1

اًسبًي دس هسجذ ثَد ٍ حبال شه  داًين ثيبى وِ هي ثِ ايي ت ػٌَاى اجوبلي هستصحت لشاس دّين،تح هشدد سا، اگش فشد. 2

. داسين وِ اًسبى ولي ٌَّص دس هسجذ ّست يب ًِ، دس ايي هَسد هشىلي اص ًبحيِ شه دس ثمبء، ًذاسين

يؼٌي  ؛وٌين، هشىل هب ثشاي استصحبة اص ًبحيِ سوي چْبسم است دس حبلتي وِ فشد هشدد سا ثب ػٌَاى اجوبلي لحبظ هي. 3

. آى هتشتت ًيست  ثش ،ٍضاحش ششػي هفش

ي است، پس ثبيذ دس هَضَع آى شه وشد، استصحبة حىن ظبّش اگش دليل سوٌيت شه دس ثمبء ثشّبًي ثبشذ وِ ثيبى هي. 4

وِ ثب لبػذُ يميي اشتجبُ ًشَد ثبيذ ايي شه سا شه دس ثمبء فشض وشد، دس ايي صَست هشىلي دس  خَر ثبشذ، ٍ ثشاي اييهأ

.  سدجشيبى استصحبة ٍجَد ًذا

الصم ًيست وِ اهب  ،يىي است راتبً ،هَضَع استصحبة جبيي است وِ هتؼلك يميي ٍ شه ،(سُ)ثِ ًظش شْيذ صذس. 5

. تفبٍت صهبًي ايي دٍ سا احشاص وٌين

 

 


