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: هقذهه 
 -سفتِ اص ظَْس سٍايات تاب استصحابتشگ -سکي دٍم استصحاب سا ( سُ)شْيذ صذس. قَام استصحاب تِ اسکاى آى است

سفغ يذ اص حالت ساتق تِ ايي شکل است کِ  اًذ کِ ايي سکي لي، تياى کشدُاص ػلواي اصَاها تشخي  ،داًذ شک دس تقاء هي

هطشح گشديذ کِ تش اشکاالتي ٍ  شذس صهيٌة سکي دٍم استصحاب هطشح تش ايي اساس هثاحثي د. ًقض يقيي تِ شک تاشذ

.  شذ هتشتة ًوي اي تش ايي شکل اساس آى ثوشُ

 .پشداصين هطشح خَاّذ شذ کِ تِ تشسسي آى هي س ايي تياى جذيذ اص سکي دٍمب دس ايي دسس اشکال ديگشي ،دس اداهِ
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: درسهتن 
سبثقٔ ًقضبً لل٘ق٘ي اى االستصحبة هتقَم ثبى ٗكَى سفع ال٘ذ عي الحبلٔ ال: ثن اى ّزا الشكي الثبًٖ قذ ٗصبغ ثص٘بغٔ أخشى، ف٘قبل]

د هي تلك علقبً ثبلَاقع ثل ثبلجبهع، فال ٗحتول اى ٗكَى إٔ ٍاحاى العلن اإلجوبلٖ ل٘س هت: ٍ ًالحظ على رلك أٍالً... . ثبلشك

 [.األش٘بء هعلَم الٌجبسٔ

لَ سلوٌب اى العلن اإلجوبلٖ ٗتعلق ثبلَاقع فَْ ٗتعلق ثِ على ًحَ ٗالئن هع الشك فِ٘ أٗضبً ٍ دل٘ل االستصحبة هفبدُ اًِ : ٍ ثبً٘بً

ؤّب فِ٘ هشكَكبً، ٍ ّزا ٗشول هحل الكالم حتى لَ اًطجق العلن اإلجوبلٖ ال ٗشفع ال٘ذ عي الحبلٔ السبثقٔ فٖ كل هَسد ٗكَى ثقب

اى الجبء ٌّب : كبى الجَاة. ثل ال ٗشول ألًٌب حٌ٘ئز ال ًٌقض ال٘ق٘ي ثبلشك ثل ثبل٘ق٘ي: فبى ق٘ل. ثبلٌجبسٔ على ًفس الوَسد أٗضبً

أٍ االستخبسٓ، ثل ٗشاد ثزلك اًِ ال ًقض فٖ حبلٔ  ال ٗشاد ثْب الٌْٖ عي الٌقض ثسجت الشك، ٍ اال للزم إهكبى الٌقض ثبلقشعٔ

.  الشك ٍ ّٖ هحفَظٔ فٖ الوقبم
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 اشکال دوم بر رکن دوم
دٍ اشکال تِ  .سفغ يذ اص حالت ساتقِ ًقض يقيي تِ شک تاشذاًذ کِ  گًَِ تؼشيف کشدُ اييسا  استصحاب تشخي سکي دٍم

ي جذيذي هتشتة  رشت ٍ تياى شذ کِ تش ايي شکل ثوشُدس هثاحث پيشيي گاًذ کِ اشکال اٍل  ايي تؼشيف ٍاسد کشدُ

. کِ ػلن اجوالي هتؼلق تِ ٍاقغ تاشذ دس حالي کِ ػلن اجوالي هتؼلق تِ جاهغ است ًِ ٍاقغ ًيست هگش ايي

طثق قَل  -است کِ حتي اگش ػلن اجوالي سا تِ ٍاقغ تؼلق دّينگًَِ  ي کِ تش ايي شکل ٍاسد شذُ است، ايياشکال دٍم

شک ٍ  ػلن اجوالي تِ دليل اجوالي کِ دس دسٍى خَد داسد تا اثشي ًذاسد ٍ هفيذ فايذُ ًيست؛ صيشاتاصّن   -هحقق ػشاقي

گًَِ ًيست کِ ػلن اجوالي ٍاقغ  گَيين ػلن اجوالي تِ ٍاقغ تؼلق يافتِ است ايي ٍقتي هيتِ تؼثيش ديگش  .اتْام تٌاسة داسد

  .اسددّذ تلکِ شک ٍ اجوال ّن ٍجَد د سا شفاف ًشاى هي

ّا دٍ  ّش يک اص ايي ظشف دسهکلف  ،ّا داسين، ًسثت تِ حالت کًٌَي دس دٍ ظشف کِ ػلن تِ طْاست ساتق آى: هثال

داًذ ًجس شذُ است احتوال ّن  هي دّذ ايي ّواى ظشفي است کِ اجواالً کِ احتوال هي ، دس کٌاس اييدّذ احتوال هي

تقاي کِ  ايياحتوال ادػاي تؼلق ػلن اجوالي تِ ٍاقغ، . ُ هْوي استايي ًکت ٍ دّذ کِ ايي ظشف طْاست ساتق سا داسد هي

 .کٌذ ًفي ًويّا سا  تِ طْاست ساتق ظشف

هفاد دليل دٍم ايي است کِ دس ّش   ؛گشدد استصحاب تش هي دٍم تخش ديگش اشکال دٍم تِ هفاد دليل: اداهه هطلب

دس ّش کذام اص  .گًَِ است دس ايٌجا ّن ّويي. يض ًيستسٍد سفغ يذ اص حالت ساتقِ جا حالتي کِ احتوال حالت ساتقِ هي

تگَيين ػلن  اگش  .دٍ ظشفي کِ ًجس شذُ است ّشچٌذ احتوال داسد کِ ًجس تاشذ احتوال ّن داسد کِ ًجس ًشذُ است

اي حالت دس کٌاس ايي ػلن اجوالي  تايذ احتوال تق ،تِ ٍاقغ تؼلق يافتِ است ،اجوالي تِ ًجاست يکي اص ايي دٍ ظشف

شَد کِ ّش يک اص ايي دٍ  ى هَجة هيهيُ. ػلن اجوالي هؼٌا داشتِ تاشذ دس يکي اص ايي دٍ ظشف تاقي تاشذ تا ساتق

 .ظشف هشوَل دليل استصحاب تاشذ
متن عربی و نکات تطبیقی 

دل٘ل االستصحبة هفبدُ أٗضبً ٍ  (1)لَ سلوٌب اى العلن اإلجوبلٖ ٗتعلق ثبلَاقع فَْ ٗتعلق ثِ على ًحَ ٗالئن هع الشك فِ٘: ٍ ثبً٘بً

حتى لَ اًطجق العلن  (3)فِ٘ هشكَكبً، ٍ ّزا ٗشول هحل الكالم (2)اًِ ال ٗشفع ال٘ذ عي الحبلٔ السبثقٔ فٖ كل هَسد ٗكَى ثقبؤّب

 اإلجوبلٖ ثبلٌجبسٔ على ًفس الوَسد أٗضبً

. ٍاقغ: هشجغ ضويش. 1

. حالت ساتق: هشجغ ضويش. 2

. طْاست ساتق ٍ ػلن اجوالي تِ ًجاست فؼلي يکي داسيندٍ ظشف کِ ػلن تفصيلي تِ : يؼٌي. 3

Sco1:  11:33 

 (ره)شهيذ صذر به اشکال
گَييذ حتي اگش ظشف سوت چپ ّواى ظشفي تاشذ کِ ػلن اجوالي تِ ًجاست آى تؼلق يافتِ تاشذ تاص ّن  شوا هي 

اتق شست ٍ تٌا ّاست ساگش هکلف دس ظشف سوت چپ دست اص ط ست؛ صيشاايي قاتل قثَل ًي .هجشاي استصحاب است
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ًقض يقيي  کضدُ ٍ تِ ػثاست ديگش،ُ ػلن اجوالي تِ ًجاست اسطًقض يقيي تِ طْاست ساتقِ  تَ سا تش ًجاست گزاشت،

صيشا  ؛دس تش تگيشدلن اجوالي تِ آى تؼلق يافتِ است تَاًذ هَسدي سا کِ ع ٍ هفاد دليل استصحاب ًوي ًوَدُ است تِ يقيي

.  ت کِ ًقض ًکي يقيي سا تِ شک دس حالي کِ اگش ػلن اجوالي تاشذ ًقض يقيي تِ يقيي استهفاد دليل استصحاب ايي اس

. ًيست

پاسخ شهيذ صذر 
تِ  ايٌجادس . تِ هؼٌاي سثثيت تاشذ (قض اليقيي تالشکىالت)ايي اشکال هثتٌي تش ايي است کِ تاي دس دليل استصحاب  

دس تالشک تِ هؼٌاي  «تا» گَيذ  هي (سُ)صذس  شْيذ. ًِ شکاين  دست کشيذُ اص يقيي تِ طْاست ،هَجة يقيي اجوالي

گاُ يقيي  گَيذ ّيچ اگش هؼٌاي سثثيت تذّذ حق تا هستشکل است هي «ءتا»ايي  .دّذ سثثيت ًيست تلکِ هؼٌاي ظشفيت هي

 دس فشضي کِ هستشکل هطشح کشد يقيي تِ طْاست ظشف سوت چپ سا تا يقيي اجوالي. ًقض ًکي خَد سا تِ سثة شک

صيشا  ؛اها ايي تفسيش اص استصحاب دسست ًيست .س دليل استصحاب هتَجِ اٍ ًيستٍ ًْي دًجاست ًقض کشدُ است  تِ

، هاًٌذ قشػِ ؛دست اص يقيي تشداسد تِ سثة چيضّايي غيش اص شک تَاًذهيداسد  ئهکلف ّشگاُ يقيي تِ حالت ساتقِ شي

کِ استخاسُ تگيشد کِ ظشف  يا ايي .قشػِ ظشف سا ًجس تذاًذ  ٍ تِ تْاًِ تياًذاصد کِ ظشف پاک است يا ًجس قشػِ هثالً

ٍاسطِ شک تلکِ تِ ٍاسطِ ص يقيي حالت ساتق تشداسد اها ًِ تِ دست اٍ يا ًِ ٍ تٌا سا تش ًجاست تگزاسد  است پاک

ػٌاي ظشفي تِ هؼٌاي سثثيت ًيست تلکِ  م ءداليل خاسجي ايي تا تش اساس ايي. کِ ايي ػلن جايض ًيست استخاسُ ٍ حال آى

ايٌجا ديگش اشکال ٍاسد  .سا  ًقض ًکي گَيذ دس حالي کِ شک دس حالت ساتق داسيذ يقيي تِ حالت ساتق هي دّذ ٍ هي

کٌذ شک داسد کِ طْاست تاقي است يا ًِ طثق دليل استصحاب کِ  ًيست هکلف ٍقتي ظشف سوت چپ سا ًگاُ هي

ٍ دليل . اقي است يا ًِ دست اص حالت ساتقِ تش ًذاسيذگَيذ دس ايي حالت کِ شک داسيذ کِ تِ طْاست ساتق ب هي

. شَد استصحاب شاهل ايي هَسدي کِ هتؼلق ػلن اجوالي تَد هي

هتن عربي و نکات تطبيقي 
الٌْٖ عي  (2)اى الجبء ٌّب ال ٗشاد ثْب: كبى الجَاة. ألًٌب حٌ٘ئز ال ًٌقض ال٘ق٘ي ثبلشك ثل ثبل٘ق٘ي (1)ثل ال ٗشول: فبى ق٘ل 

 (4)اًِ ال ًقض فٖ حبلٔ الشك ٍ ّٖ (3)الشك، ٍ اال للزم إهكبى الٌقض ثبلقشعٔ أٍ االستخبسٓ، ثل ٗشاد ثزلك الٌقض ثسجت

 . هحفَظٔ فٖ الوقبم

. ػطف تش يشول ساتق. 1

تاء : هشجغ ضويش. 2

تاء : هشاساليِ. 3

شک : هشجغ ضويش. 4

Sco2:23:01 
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: چکيذه
طثق قَل  -است کِ حتي اگش ػلن اجوالي سا تِ ٍاقغ تؼلق دّينگًَِ  اييي کِ تش شکل دٍم ٍاسد شذُ است، اشکال دٍم. 1

شک ٍ  ػلن اجوالي تِ دليل اجوالي کِ دس دسٍى خَد داسد تا اثشي ًذاسد ٍ هفيذ فايذُ ًيست؛ صيشاتاصّن   -هحقق ػشاقي

. اتْام تٌاسة داسد

ليل دٍم ايي است کِ دس ّش حالتي کِ احتوال هفاد د ؛گشدد استصحاب تش هي دٍم تخش ديگش اشکال دٍم تِ هفاد دليل. 2

. سفغ يذ اص حالت ساتقِ جايض ًيست سٍد حالت ساتقِ هي

دس تش تگيشد صيشا هفاد دليل استصحاب لن اجوالي تِ آى تؼلق يافتِ است تَاًذ هَسدي سا کِ ع هفاد دليل استصحاب ًوي. 3

. الي تاشذ ًقض يقيي تِ يقيي استايي است کِ ًقض ًکي يقيي سا تِ شک دس حالي کِ اگش ػلن اجن

. دّذ دس تالشک تِ هؼٌاي سثثيت ًيست تلکِ هؼٌاي ظشفيت هي «تاي» (سُ)صذس  شْيذتِ ًظش  . 4

 

 

 


