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: هقذهِ 
استصحبة ثِ ػٌَاى فصل هْوٖ اص هجحج استصحبة ربٗگبُ خبصٖ دس ػلن اصَل داضتِ ٍ هؼظن اصَلَ٘ى دس اسوبى 

احج اٗي سلسِ اص دسٍس وِ ًظشٗبت اصَلٖ اٗطبى هحَس هت( سُ)ضْ٘ذ صذس . ًظش داسًذوِ اٗي اسوبى وذاهٌذ اختالف  اٗي

ٍث، ضه دس ثمبء، ٍحذت لضِ٘ هت٘مِ ٍ هطىَوِ ٍ ٗم٘ي ثِ حذ: هؼتمذ است وِ استصحبة چْبس سوي داسدلشاس گشفتِ، 

.  تشتت احش  ػولٖ ضشػٖ

دٍ لضِ٘ هَسد ثشسسٖ لشاس گشفت ٍ ث٘بى ضذ وِ  ضه دس ثمبء دٍه٘ي سوي استصحبة تحت ػٌَاى  ،دس هطبلت پ٘ص گفتِ

. ثحج ضذاٍل٘ي لضِ٘ وِ ػجبست ثَد اص ػذم رشٗبى استصحبة فشدد هشدد ثِ طَس تفص٘لٖ . هتفشع خَاٌّذ ثَدثش اٗي سوي 

. ٍ ًتبٗذ آى خَاّ٘ن پشداختتطشٗح فشع دٍم ثِ  ،اٗي دسس دس ،دس اداهِ
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: درسهتي 
ت٘مي لذ ٗىَى هتصالً بضهاى الوشىَن ٍ سابماً علِ٘، ٍ لذ ٗىَى هشدداً ب٘ي اى ٗىَى ًفس صهاى ّٖ اى صهاى الن: ٍ المع٘ٔ الثاً٘ٔ

ففٖ الحالٔ اٍٛلى ٗصذق الشه فٖ البماء بال شه، ٍ اها الحالٔ الثاً٘ٔ فوثالْا اى ٗحصل لْا العلن . الوشىَن أٍ الضهاى الّزٕ لبلِ

أٍ واى لذ تٌجس لبل ساعٔ ٍ طْش، فالٌجاسٔ هعلَهٔ التحمك فٖ ّزا الثَب باى ّزا الثَب اها تٌجس فٖ ّزُ اللحظٔ  ،ًإجواال

أساساً ٍ لىٌْا هشىَؤ فعالً، ٍ صهاى الوشىَن َّ اللحظٔ الحاظشٓ، ٍ صهاى الٌجاسٔ الوت٘مٌٔ لعلِ ًفس صهاى الوشىَن ٍ لعلِ 

ٍ الوت٘مي، ٍ دٓ صهاًٖ الوشىَن ٍ فٖ هثل رله لذ ٗستشىل فٖ جشٗاى االستصحاب ٛى هي الوحتول ٍح. ساعٔ لبل رله

ٗجشٕ ، ٍ بزله ٗختل الشوي الثاًٖ، فالٗحشص وًَِ شىاً فٖ البماء أحذّوا بماء لٚخش، فالشه إرى لنٗىَى على ّزا التمذٗش ال

 . االستصحاب فٖ ول الحاالت التٖ ٗىَى صهاى الوت٘مي فْ٘ا هشدداً ب٘ي صهاى الوشىَن ٍ ها لبلِ

 «الشه»ى سٍاٗات االستصحاب، ٍ اًوا أخز بعٌَاًِ لن ٗؤخز صشٗحاً فٖ لسا «الشه فٖ البماء»ى ٍ ٗوىي دفع االستشىال با

.  أٍ ال «الشه فٖ البماء»َّ هت٘مي الحذٍث سَاء صذق علِ٘  ٍ َّ ٗالئن ول شه هتعلك بوا «ال٘م٘ي»بعذ 

تَاسد الحالت٘ي ال ٗجشٕ فٖ ًفسِ ال هي أجل  ٍ االستشىال الوزوَس إرا لن ٌٗذفع بْزا الب٘اى ٗؤدٕ إلى اى االستصحاب فٖ هَاسد

التعاسض، فئرا علن بالحذث ٍ الطْاسٓ ٍ شه فٖ الوتمذم هٌْوا فَْ ٗعلن إجواالً بالحذث اها اٙى أٍ لبل ساعٔ ٍ ٗشه فٖ 

الحذث، ٍ ب٘ي اٙى ٍ ها لبلِ فال ٗجشٕ استصحاب  اٙى ٍ صهاى الحذث الوت٘مي هشدد الحذث فعالً، فضهاى الحذث الوشىَن َّ

 . ٍ بعط هعاًٖ ها ٗمال هي عذم اتصال صهاى الشه بضهاى ال٘م٘ي. هثل رله ٗمال فٖ استصحاب الطْاسٓ
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فرع رکي دٍم دٍهيي 
فشد هشدد دس استصحبة ث٘بى ضذ وِ فشع اٍل دس د، ٍش ثَد وِ ثش سوٌ٘ت ضه دس ثمبء هتفشع هٖ إ لضِ٘دٍ ثحج هب دسثبسُ 

 .دّ٘نسا هَسد ثشسسٖ لشاس هٖ  اداهِ،  فشع دٍمدس  .ى ًخَاّذ داضتطجك توبم فشٍض لبثل تصَس، رشٗب

: ػجبستٌذ اص اٗي دٍ ٍضؼ٘ت،. اص دٍ حبل خبسد ً٘ستٗبث٘ن وِ  ًگبُ وٌ٘ن، دسهٖهطىَن  صهبى هت٘مي ٍاگش ثِ 

. تدس غبلت هَاسد، استصحبة ثِ ّو٘ي ضىل اس .دٍ صهبى ثِ ّن هتصلٌذ ٍ صهبى ضه ثؼذ اص صهبى ٗم٘ي است (الف

هشدد است وِ ّوبى صهبى  ،ثلىِ صهبى هت٘مي ،ثِ ّن هتصل ٍ ٗىٖ سبثك ثش دٗگشٕ ثبضذهحشص ً٘ست وِ  صهبى دٍ( ة

. هطىَن ثبضذ ٗب سبثك ثش صهبى هطىَن ثبضذ

. تؼلك ٗم٘ي ٍ هطىَن ٗؼٌٖ هتؼلك ضههت٘مي ٗؼٌٖ م: ًىتِ

ثِ  داسٗنػلن اروبلٖ ؛ ٗي ضىل خَاّذ ثَد وِهسئلٔ هب ثِ ا ى دٍ تصَس اص صهبى هت٘مي ٍ هطىَن،حبل ثب تَرِ ثِ إ

ًزس ضذى آى چٌذ سبػت لجل اتفبق ، ٗب است دس صهبى حبضش، ًزس ضذُاٗي لجبس ٗب ثِ اٗي هؼٌٖ وِ ًزبست لجبس، 

صهبى  دس هَسد اهب  حبل حبضش است،، ت هطىَنساصهبى هطىَن؛ ٗؼٌٖ صهبى ًذ .ضذُ استٍ دس حبل حبضش پبن  افتبدُ

لجبس ًزس  هوىي است ّو٘ي لحظِ ؛دٍ حبلت ٍرَد داسد ،ًزبستٖ وِ ثذاى ٗم٘ي داسٗنت دٗگش، صهبى هت٘مي ٍ ثِ ػجبس

. ٍ دس حبل حبضش پبن ضذُ ثبضذ لجبس اتفبق افتبدُ پ٘ص ًزبستٍ احتوبل داسد چٌذ سبػت  ضذُ ثبضذ،

ت؛ صٗشا احتوبل داسد وِ تَاى گفت وِ سوي دٍم هحمك اس ًوٖدس حبلت اٍل ضه دس ثمبء هحشص است، اهب دس حبلت دٍم 

 .صهبى ًزبست، ّوبى صهبى هطىَن ثبضذ

سسذ وِ ثش اسبس دٍ هجٌبٕ دس سوٌ٘ت ضه دس ثمبء  وِ ثحج ثب دلت ث٘طتشٕ هطشح ضَد؛ ضشٍسٕ ثِ ًظش هٖ رْت اٗيثِ 

ربسٕ ، استصحبة ثبضذ ادلِظبّش  هٌطبء سوٌ٘ت ضه دس ثمبء، اگشثش ّو٘ي اسبس،  .ثِ ثشسسٖ اٗي لضِ٘ پشداختِ ضَد

اٗي ٍ  ّوبى صهبى ضه ثبضذًزبست دس تحمك احتوبل داسد صٗشا ضه دس ثمبء هحشص ً٘ست؛ ثِ تؼج٘ش دٗگش، ًخَاّذ ثَد؛ 

 .ضه دس خَد ًزبست است ،ضه دس ثمبء ً٘ست

ثٌبثشاٗي  استصحبة حىن ظبّشٕ است ٍ ثبٗذ ثب لبػذٓ ٗم٘ي فشق داضتِ ثبضذ، چَى وِ، ثِ اٗي هؼٌٖ هجٌبٕ دٍمطجك اهب 

. حتوبل ٍرَد داضتِ ثبضذ، وبفٖ است تب استصحبة ربسٕ ضَدّشچٌذ ثِ صَست ٗه ادس ثمبء ضه 

 لبػذُ ٗم٘ي ربسٕ است ٍ ّشگبُ  ثَد ٍ احشاص ضذ صهبى ّن ٗىٖ است، ثِ تؼج٘ش دٗگش ّشگبُ رات هت٘مي ٍ هطىَن ٗىٖ

. لبػذُ استصحبة ربسٕ است ،احشاص ًطذٍحذت صهبًٖ اٗي دٍ 

 احتوبل ػذم ٍحذت هت٘مي ٍ هطىَن اص ح٘ج صهبى وِ ثِ اٗي هؼٌب ؛وٌذ وفبٗت هٖن دس ثمبء احتوبل شّن  دس اٌٗزب 

. وٌذ وفبٗت هٖ

 ًکتِ

لبػذُ استصحبة ثبٗذ ٍحذت راتٖ ٍ تغبٗش  دساحشاص ضَد، اهب دس لبػذُ ٗم٘ي ثبٗذ ٍحذت راتٖ ٍ صهبًٖ هت٘مي ٍ هطىَن 

. ثبضذ صهبًٖ 

هتي عرتي ٍ ًکات تطثيقي 



3011404 

33 
 ((به مركس آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد كليه حقوق ايه اثر متعلق))

4 

هشدداً ب٘ي اى ٗىَى ًفس  (2)سابماً علِ٘، ٍ لذ ٗىَى (1)ّٖ اى صهاى الوت٘مي لذ ٗىَى هتصالً بضهاى الوشىَن ٍ: ٍٗٔ المع٘ٔ الثاى

حالٔ الثاً٘ٔ فوثالْا اى ٗحصل شه، ٍ اها الاٍٛلى ٗصذق الشه فٖ البماء بال ففٖ الحالٔ. (3)صهاى الوشىَن أٍ الضهاى الّزٕ لبلِ

فالٌجاسٔ هعلَهٔ التحمك فٖ  لثَب اها تٌجس فٖ ّزُ اللحظٔ أٍ واى لذ تٌجس لبل ساعٔ ٍ طْش،باى ّزا ا ،ًالعلن إجواال (4)لِ

ّزا الثَب أساساً ٍ لىٌْا هشىَؤ فعالً، ٍ صهاى الوشىَن َّ اللحظٔ الحاظشٓ، ٍ صهاى الٌجاسٔ الوت٘مٌٔ لعلِ ًفس صهاى 

االستصحاب ٛى هي الوحتول ٍحذٓ صهاًٖ  ٍ فٖ هثل رله لذ ٗستشىل فٖ جشٗاى .الوشىَن ٍ لعلِ ساعٔ لبل رله

، ٍ بزله ٗختل ٗحشص وًَِ شىاً فٖ البماء أحذّوا بماء لٚخش، فالشه إرى لنٗىَى ٍ الوت٘مي، ٍ على ّزا التمذٗش الالوشىَن 

 . ها لبلِ هشدداً ب٘ي صهاى الوشىَن ٍ (6)ٗجشٕ االستصحاب فٖ ول الحاالت التٖ ٗىَى صهاى الوت٘مي فْ٘ا، فال(5)الشوي الثاًٖ

. تفس٘ش هتصل: ٍاٍ. 1

. صهبى هت٘مي: «ٗىَى»هشرغ ضو٘ش . 2

. صهبى هطىَن: هشرغ ضو٘ش. 3

هىلف : هشرغ ضو٘ش. 4

. اٗي لَل هجٌٖ ثش استظْبس ضه ثش ثمب اص ظبّش لسبى ادلِ است.  5

ول الحبالت : هشرغ ضو٘ش. 6
Sco1:16:03 

 

جرياى استصحاب تر اساس هثٌاي اٍل  
اوٌَى دس  اهب ،ث٘ي سوٌ٘ت ضه دس ثمبء ثش اسبس دٍ هجٌب تفبٍت ٍرَد داسددس لضِ٘ دٍم، وِ  ضذث٘بى تِ گف دس هطبلت پ٘ص 

وِ  ربٖٗدس  حتٖ طجك هجٌبٕ اٍل اگش سوٌ٘ت ضه دس ثمبء سا اص ادلِ استصحبة استظْبس وٌ٘ن، صذد آً٘ن وِ ث٘بى وٌ٘ن؛

 .ٍرَد داسداة استصح اهىبى ارشإ ،سٍد احتوبل ٍحذت صهبى هت٘مي ٍ هطىَن هٖ
تَضيح هطلة 

. ن ثؼذ اص ػٌَاى ٗم٘ي اخز ضذُ استسٍاٗبت ػٌَاى شاٗي دس  صشفبًٍ  ٍرَد ًذاسد ءدس دل٘ل استصحبة ػٌَاى ضه دس ثمب

ثشإ ٍ احشاص ٍحذت راتٖ هت٘مي ٍ هطىَن وبفٖ است   ثٌبثشاٗي ، چَى ضه دس ثمبء دس لسبى ادلِ استصحبة ٍرَد ًذاسد

 لىي اص آًزب وِ. ى، احشاص ٍحذت الصم ً٘ست، اهب اص ح٘ج صهبثبٗذ ثمب ثؼذ اص حذٍث ثبضذ ثبضذ ليوِ هطىَن ثمبٕ هتٖ آى

. الصم است ث٘ي استصحبة ٍ لبػذُ ٗم٘ي تفبٍت ٍرَد داضتِ ثبضذ، احتوبل تغبٗش صهبًٖ وبفٖ است

اهب دس . ٍرَد ًخَاّذ داضتدٗگش فشلٖ ث٘ي اخز سوٌ٘ت اص ظبّش ادلِ استصحبة ٗب اص  ثشّبى هزوَس ثب پزٗشش اٗي لَل 

ٍرَد تصحبة سا ربسٕ وشد ّشچٌذ تؼبسضٖ تَاى اس دس هَاسد تَاسد حبلت٘ي ثش ٗه هَضَع ًوٖصَست ػذم پزٗشش آى؛ 

. ًذاضتِ ثبضذ

چ٘ست؟  هشاد اص تَاسد حبلت٘ي ثش هَضَع ٍاحذ :سَال
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وِ وذام ٗه اص اٗي دٍ حبلت همذم ثش  هَسد دٍ حبلت هتضبد لشاس ثگ٘شد ٍ ًذاً٘ن ، اٗي است وِ ٗه هَضَع هشاد :پاسخ

داًذ  داًذ وِ حذحٖ اص اٍ صبدسضذُ است ٍ دس ػ٘ي حبل ٍضَ ّن گشفتِ است اهب ًوٖ هىلف هٖ ثشإ هخبل. دٗگشٕ است

  .داًذ دس حبل حبضش هحذث است ٗب هتطْش ًوٖدس ًت٘زِ ثشػىس ٍ  ثؼذ ٍضَ گشفتِ است ٗب ٍ اثتذا هحذث ضذُ

 اهب ٍالؼ٘ت .حبة ربسٕ است ثِ ضشط آى وِ ثب استصحبة دٗگش تؼبسض ًىٌذظهَاسدٕ است دس چٌ٘يطجك لَل هطَْس، 

دّ٘ن   صٗشا احتوبل هٖ ؛تؼبسض ثشسذ ّ٘چ وذام اص دٍ استصحبة ربسٕ ًخَاّذ ثَداٗي است وِ پ٘ص اص آًىِ ًَثت ثِ اهش 

: دٍ حبلت داسدحذث  صهبى ػلن ثِ حبل حبضش است اهبصهبى حذث هطىَن  ؛صهبى هت٘مي ٍ هطىَن ٗىٖ ثبضذ

. دس اٗي حبلت صهبى حذث، حبل حبضش استاثتذا ٍضَ گشفتِ ثؼذ اص اٍ حذث صبدس ضذُ ثبضذ  ( الف

. صهبى حذث هؼلَم، لجل اص صهبى ضه دس حذث استاثتذا هحذث ثَدُ ثؼذ ٍضَ گشفتِ ثبضذ، دس اٗي حبلت ( ة

. تَاى ث٘بى وشد ى ّو٘ي حبلت سا ثشإ طْبست ّن هٖػٖ. ثب اٗي دٍ احتوبل، ٍحذت صهبى هت٘م٘ي ٍ هطىَن  هحشص ً٘ست

هتي عرتي ٍ ًکات تطثيقي 
ى سٍاٗات االستصحاب، ٍ اًوا أخز لن ٗؤخز صشٗحاً فٖ لسا (1) بعٌَاًِ «الشه فٖ البماء»ٍ ٗوىي دفع االستشىال باى 

.  (3)أٍ ال «الشه فٖ البماء» َّ هت٘مي الحذٍث سَاء صذق علِ٘ ٍ َّ ٗالئن ول شه هتعلك بوا (2) «ل٘يالٖ»بعذ  «الشه»

ال هي  (4)ٍ االستشىال الوزوَس إرا لن ٌٗذفع بْزا الب٘اى ٗؤدٕ إلى اى االستصحاب فٖ هَاسد تَاسد الحالت٘ي ال ٗجشٕ فٖ ًفسِ

فٖ  أجل التعاسض، فئرا علن بالحذث ٍ الطْاسٓ ٍ شه فٖ الوتمذم هٌْوا فَْ ٗعلن إجواالً بالحذث اها اٙى أٍ لبل ساعٔ ٍ ٗشه

، فضهاى الحذث الوشىَن َّ اٙى ٍ صهاى الحذث الوت٘مي هشدد ب٘ي اٙى ٍ ها لبلِ فال ٗجشٕ استصحاب (6) الحذث فعالً

 .عذم اتصال صهاى الشه بضهاى ال٘م٘ي (7)هي (6) بعط هعاًٖ ها ٗمالّزا ٍ . الحذث، ٍ هثل رله ٗمال فٖ استصحاب الطْاسٓ

. ضه دسثمبء ثوب َّ َّ: ٗؼٌٖ. 1

. تٌمط ال٘م٘ي ابذاً باشهال. 2

الٗصذق . 3

. اگش تؼبسض ّن ًجبضذ، استصحبة هزبل رشٗبى ًذاسد :ٗؼٌٖ. 4

حبل حبضش   :ٗؼٌٖ. 5

ٍ دس صَست ٍرَد ضجِْ ػذم اتصبل، احشاص ضَد هؼتمذًذ وِ ثبٗذ اتصبل صهبى ضه ٍ ٗم٘ي هشحَم صبحت وفبِٗ . 6

  1.استصحبة ربسٕ ً٘ست

. ث٘بًِ٘، ث٘بى هب ٗمبل: هي. 7

 
Sco2:31:01 

                                                 
. تحت ػٌَاى ضجِْ اًفصبل صهبى ضه اص صهبى ٗم٘ي، ث٘بى خَاّذ ضذ 523اٗي ثحج دس ثبة  استصحبة هزَْلٖ التبسٗخ صفحِ .  1
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 ((به مركس آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد كليه حقوق ايه اثر متعلق))

6 

: چکيذُ
صهبى هت٘مي ٍ هطىَن، ٗب ثِ ّن هتصلٌذ ٍ صهبى ضه ثؼذ اص ٗم٘ي است ٗب صهبى هت٘مي هشدد است وِ ّوبى صهبى . 1

. هطىَن ثبضذ ٗب سبثك ثش صهبى هطىَن

. هت٘مي ٗؼٌٖ هتؼلك ٗم٘ي ٍ هطىَن ٗؼٌٖ هتؼلك ضه. 2

اهب  .ن دس ثمبء، ظبّش ادلِ ثبضذ، استصحبة ربسٕ ًخَاّذ ثَدهت٘مي هشدد است، اگش هٌطبء سوٌ٘ت ش ىدس حبلتٖ وِ صهب. 3

. طجك هجٌبٕ دٍم، ضه دس ثمبء ّشچٌذ ثِ صَست ٗه احتوبل ٍرَد داضتِ ثبضذ، وبفٖ است تب استصحبة ربسٕ ضَد

دس لبػذُ ٗم٘ي ثبٗذ ٍحذت راتٖ ٍ صهبًٖ هت٘مي ٍ هطىَن احشاص ضَد، اهب دس لبػذُ استصحبة ثبٗذ ٍحذت راتٖ ٍ . 4

. تغبٗش صهبًٖ ثبضذ

رْت دفغ اضىبل ػذم رشٗبى استصحبة ث٘بى ضذُ است وِ چَى ضه دس ثمبء دس لسبى ادلِ استصحبة ٍرَد ًذاسد . 5

. احشاص ٍحذت راتٖ هت٘مي ٍ هطىَن وبفٖ است ٍ اص ح٘ج صهبى، احتوبل تغبٗش صهبًٖ وبفٖ است  ثٌبثشاٗي

. ٍرَد ًذاضتِ ثبضذتصحبة سا ربسٕ وشد ّشچٌذ تؼبسضٖ ستَاى ا دس هَاسد تَاسد حبلت٘ي ثش ٗه هَضَع ًوٖ. 6

 

 

 

 

 

 
 


