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: هقذهه 
 هَضَػيِ، در ًبحية حىن هطىلي ٍجَد ًذارد، ّبي ُ در ضجِ. لبثل اًمسبم استثِ هَضَػيِ ٍ حىويِ در يه اػتجبر  ُضجِ

حىويِ ، اضىبل ٍ ضجِْ از ًبحية خَد جؼل ٍ  ّبي ضجِْ در اهب ؛در ًبحية هَضَع حىن استآًچِ هَجت اضىبل است  ٍ

روي دٍم ا ستصحبة است وِ ثِ ثررسي  ،ى ضذ وِ هَضَع ٍ هحَر اصلي هجبحجگفتِ ثيب در هطبلت پيص. حىن است

. پرداختِ ضذ ثؼضي از جَاًت ٍ فرٍػبت ايي روي

ضذُ ٍ پس از آى، اضبرُ وَتبّي ثِ حىويِ ثررسي  ّبي ضجِْحىن استصحبة در راثطة روي دٍم ٍ  ، در ايي درسدر اداهِ

. روي سَم استصحبة خَاّين ًوَد
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  :درسهتي 
ات الحكمية في ضوء الركن الثاني الشبه

 اى الشمي الخاًي يستذػي ػذم جشياى االستصحاب في الشبهة الحنوية، موا إرا شل في بقاء ًجاسة الواء أٍ حشهة: ٍ قذ يقال

ليس له ٍجَد ٍ حبَت اال بالجؼل، ٍ  ششػيٍ رلل ألى الٌجاسة ٍ الحشهة ٍ مل حنن . الوقاسبة، بؼذ صٍال التغيش أٍ الٌقاء هي الذم

الجؼل آًي دفؼي فنل الوجؼَل يخبت في ػالن الجؼل في آى ٍاحذ هي دٍى اى ينَى البؼض هٌه بقاء للبؼض اآلخش ٍ هتشتباً ػليه 

لوتغيش بتوام حصصها ٍ حشهة هقاسبة الوشأة بتوام حصصها هتقاسًة صهاًاً في ػالن الجؼل، ٍ ػليه فال شل في صهاًاً، فٌجاسة الواء ا

البقاء بل ٍ ال يقيي بحذٍث الوشنَك أصالً، بل الوتيقي حصة هي الجؼل ٍ الوشنَك حصة أخشى هٌه، فال يجشي استصحاب 

.  الٌجاسة أٍ الحشهة

لن الجؼل فقط فاى حصص الوجؼَل فيه هتؼاصشة، بيٌوا يٌبغي هالحظة ػالن الوجؼَل، فاى ٍ هزا النالم هبٌي ػلى هالحظة ػا

الٌجاسة بوا هي صفة للواء الوتغيش الخاسجي لها حذٍث ٍ بقاء، ٍ مزلل حشهة الوقاسبة بوا هي صفة للوشأة الحائض الخاسجية، 

.  االستصحابفيتن بوالحظة هزا الؼالن اليقيي بالحذٍث ٍ الشل في البقاء ٍ يجشي 

  وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة  (ج

ية جذيذة، ٍ ٍ الَجه في سمٌيته اًه هغ تغايش القضيتيي ال ينَى الشل شناً في البقاء بل في حذٍث قض. ٍ هزا هَ الشمي الخالج

ٍ قذ طبق هزا الشمي ػلى . ًهليس سمٌاً جذيذاً هضافاً إلى الشمي السابق بل هَ هستٌبط هٌه ٍ تؼبيش آخش ع هي هٌا يؼلن باى هزا

االستصحاب الجاسي في الشبهات الوَضَػية، ٍ ػلى االستصحاب الجاسي في الشبهات الحنوية، ٍ ٍاجه في مل هي الوجاليي 

. مل ٍ الصؼَبات موا ًشى فيوا يليبؼض الوشا
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 حکويه هاي شبههعذم جرياى استصحاب در ادعاي 

، اهب ثرخي خَاستٌذ ق ًظر هطَْر تحت ػٌَاى ضه در ثمبء هطرح استطت ثَد وِثحج در روي دٍم لبػذُ استصحبة 

. ثررسي ضذدر هطبلت پيطيي  استظْبر وٌٌذ وِ ي از ايي رويديگر ضىل

حىويِ ًبهوىي  ّبي ضجِْثرخي از اصَليَى هؼتمذًذ وِ اگر ضه در ثمبء، روي استصحبة ثبضذ، جريبى استصحبة در 

حىن ثب توبم  ؛فرآيٌذ دفؼي استدر جؼل حىن ضرػي است ٍ جؼل حىن، يه ف ضه هىل ،ّب ضجِْ است؛ زيرا در ايي

ٍاضح است وِ  داضتِ ثبضين ٍضه  ء،ثراي تحمك روي دٍم ثبيذ در ثمب ايي در حبلي است وِ .ضَد ق يىجبرُ جؼل هيٍضك

.  حذٍث ٍ ثمب هتصَر ًيست حىن، پس در جؼل ،حذٍث ٍ ثمب در تذريجيبت هؼٌب دارد ًِ دفؼيبت

 هثال

 هتغيري ثٌبثرايي ًجبست آة  .ارع همذس ثِ يىجبرُ ًجبست را ثر آة هتغير ثب توبم حصصي وِ دارد جؼل ًوَدُ استش

ضه  ر از اٍ زائل ضذُ استاگر هىلف در آثي وِ تغي آيذ تب ثمبي آة هتغير ثِ حسبة ًويوِ تغيرش زائل ضذُ است، 

. ضَداستصحبة جبري  ثبلتجغ ٍ ثبضذم هحمك ضذُ وي دٍ، ٍ ثذيي سبى راٍ ضه در ثمبي ًجبست استثگَيين ضه  ،ورد

وٌين وِ حرهت همبرثت  پس از حيض ٍ پيص از غسل ضه هي .استدر ٌّگبم حيض  ّوسرهمبرثت ثب حرهت  ،هخبل دٍم

 .حصص جؼل ًوَدُ است يىجبرُ ثب توبم ضمَق ٍحرهت همبرثت در حبل حيض را همذس، ضبرع  ٌَّز ثبلي است يب ًِ؟

روي دٍم  ٍ در ًتيجِ،آيذ  ضه در حرهت در ٌّگبم حيض ثِ حسبة ًوي ،هىلف در پبيبى حيضثٌبثرايي ضه 

. استصحبة توبم ًيست

حکويه  هاي شبههفقذاى رکي ًخست استصحاب در ادعاي  
يميٌي ثِ يؼٌي اصال . تب ايٌحب ثحج در فمذاى روي دٍم در ضجِْ حىويِ ثَد اهب روي ًخست ًيس در ايي هَارد هفمَد است

از ًمبي از حيض ًذارين تب روي ًخست استصحبة تحمك داضتِ ثبضذ ثلىِ آًچِ يميي دارين  ثؼذ ٍث حرهت همبرثتحذ

ثخطي از حىن ضرػي است ٍ آًچِ ضه دارين ثخص ديگري از حىن ضرػي است، آًچِ يميي دارين حذٍث حرهت 

ثٌبثرايي هب . حيض پبن ضذُ است ثراي زى حبيض است ٍ آًچِ ضه دارين حذٍث حرهت همبرثت ثراي زًي است وِ از

پس روي . ًذارين تب استصحبثي جبري ثبضذ ي ثِ حذٍث ٍ حرهتًسجت ثِ حرهت همبرثت ثؼذ از حيض ّيچ يميي

. ًخست ًيس هفمَد است

هتي عربي و ًکات تطبيقي 
بقاء ًجاسة الواء أٍ حشهة في  (1)اى الشمي الخاًي يستذػي ػذم جشياى االستصحاب في الشبهة الحنوية، موا إرا شل: ٍ قذ يقال

ليس له ٍجَد ٍ حبَت اال  .ششػيألى الٌجاسة ٍ الحشهة ٍ مل حنن  (3)ٍ رلل. ، بؼذ صٍال التغيش أٍ الٌقاء هي الذم(2)الوقاسبة

بقاء للبؼض  (5)يخبت في ػالن الجؼل في آى ٍاحذ هي دٍى اى ينَى البؼض هٌه (4)بالجؼل، ٍ الجؼل آًي دفؼي فنل الوجؼَل

ػليه صهاًاً، فٌجاسة الواء الوتغيش بتوام حصصها ٍ حشهة هقاسبة الوشأة بتوام حصصها هتقاسًة صهاًاً في ػالن  (6)ٍ هتشتباًاآلخش 

الجؼل، ٍ ػليه فال شل في البقاء بل ٍ ال يقيي بحذٍث الوشنَك أصالً، بل الوتيقي حصة هي الجؼل ٍ الوشنَك حصة أخشى 

 . الحشهةهٌه، فال يجشي استصحاب الٌجاسة أٍ 
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فبػل است، ّردٍ ٍجِ درست  ،هىلف همذر خَاًذُ ضَد هؼلَماگر ضه هجَْل خَاًذُ ضَد فبػل ًيبز ًذارد اهب اگر . 1

 .است

 .است لف ًٍطر هرتتثمبي ًجبست ٍ حرهت همبرثت . 2
. استذػبي حىن: هطبراليِ. 3

. حىن ضرػي: يؼٌي. 4

. هجؼَل :هرجغ ضوير. 5

. ثمبءً :هؼطَف ػليِ. 6

Sco1:10:55 

 پاسخ شهيذ صذر به ادعاهاي هطرح شذه
ٍ در صَرتي وِ ثِ لحبظ ػبلن هجؼَل ثِ  توروس ثر ػبلن جؼل است هسثَر ثر اسبس ديذگبُ فرهبيذ هي( رُ)ضْيذ صذر 

. لضيِ ًگريستِ ضَد ايي اضىبل، ٍارد ًخَاّذ ثَد

ٍ ديگري ثِ ػبلن فؼليت  ثِ ػبلن جؼلهرثَط  ييه :داردٍ تحمك حىن ضرػي دٍ حجَت ثيبى هطلت ثِ ايي ضىل است وِ 

در دٍ . ثبلي خَاّذ ثَد ٍ سپسوٌذ  حذٍث پيذا هي ٍ در يه زهبى، حىن تذريجي استدر هرحلِ فؼليت،  .يب هجؼَل

 ءٍ ايي ًجبست ثمب ضَد حبدث هيضَد، ًجبست  ٍلتي آة هتغير هي وِ ثيبى ضذ هطلت ثِ ّويي ضىل است؛ّن هخبلي 

در  .ضَد ًجبست ّن زائل هي ،استورار دارد يب ثب زٍال ، ًجبستتب ثؼذ از زٍال آيبوِ لِ است ٍ ضه هب در ايي هرحدارد 

ثٌبثرايي  .ثمبء ثِ لحبظ ػبلن هجؼَل دارد ٍ حذٍث ٍ استهَرد حرهت همبرثت در حبل حيض، ًيس هسئلِ ثِ ّويي ضىل 

ن هىلف ضَد گفت وِ ش گيرًذ ٍ هي ٍد هيثيٌين احىبم هبّيت تذريجي ثِ خ ٍلتي وِ هب احىبم را در هرتجِ هجؼَل هي

  ..اروبى استصحبة توبم استدر حرهت همبرثت در ٌّگبم حيض است، ثٌبثرايي، ضه   ،ءدر حرهت همبرثت ثؼذ از ًمب

رکي سوم استصحاب 
اي وِ هىلف ثِ آى يميي  لضيٍِجِ روٌيت ايي است وِ اگر  .است استصحبة، ٍحذت لضيِ هتيمي ٍ هطىَنروي سَم 

. ديگري است ًخَاّذ ثَد ٍ ضه در لضية اي وِ در آى ضه دارد يىي ًجبضٌذ، ضه، در ثمبي لضيِ هتيمي ٍ لضيِدارد 

ٍ ثب تَجِ ثِ ايي هطلت رٍضي است وِ ايي روي ثيبى ديگر روي  .ثبيذ ثيي ايي دٍ ٍحذت ثرلرار ثبضذ جْت، ّويي ثِ 

. دٍم است ًِ يه روي جذيذ

در اداهِ هطىالت هرثَط ثِ تطجيك روي  (رُ)ضْيذ صذر .ٍجَد داردطجيك ايي روي اهب ًىتِ در هطىالتي است وِ در ت

 ّبي ضجِْجبري در  اثتذا هطىالت هرثَط ثِ تطجيك روي سَم در استصحبة ؛وٌٌذ سَم را در دٍ ثخص هطرح هي

. حىويِ ّبي ضجِْهَضَػيِ ٍ سپس 

هتي عربي و ًکات تطبيقي 
، بيٌوا يٌبغي هالحظة ػالن الوجؼَل، فاى (1)جؼل فقط فاى حصص الوجؼَل فيه هتؼاصشةٍ هزا النالم هبٌي ػلى هالحظة ػالن ال

حذٍث ٍ بقاء، ٍ مزلل حشهة الوقاسبة بوا هي صفة للوشأة الحائض  (3)لها (2)الٌجاسة بوا هي صفة للواء الوتغيش الخاسجي

.  اء ٍ يجشي االستصحاباليقيي بالحذٍث ٍ الشل في البق (5)، فيتن بوالحظة هزا الؼالن(4)الخاسجية
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. استٍ ّن زهبى ّن ػصر : يؼٌي. 1

. صفت آة است: الخبرجي. 2

. ًجبست: هرجغ ضوير. 3

. صفت زى است : الخبرجيِ. 4

. ػبلن فؼليت: يؼٌي. 5

 

:  ٍحذة القضية الوتيقٌة ٍ الوشنَمة (د 

لشل شناً في البقاء بل في حذٍث قضية جذيذة، ٍ ٍ الَجه في سمٌيته اًه هغ تغايش القضيتيي ال ينَى ا. ٍ هزا هَ الشمي الخالج

ٍ قذ طبق هزا الشمي . (1)هي هٌا يؼلن باى هزا ليس سمٌاً جذيذاً هضافاً إلى الشمي السابق بل هَ هستٌبط هٌه ٍ تؼبيش آخش ػٌه

في مل هي  (2)ػلى االستصحاب الجاسي في الشبهات الوَضَػية، ٍ ػلى االستصحاب الجاسي في الشبهات الحنوية، ٍ ٍاجه

. مل ٍ الصؼَبات موا ًشى فيوا يليالوشا (3)الوجاليي بؼض

. روي دٍم :هرجغ ضوير. 1

. روي سَم :فبػل. 2

هفؼَل ٍاجِ  .3
 

Sco2:24:55 
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: چکيذه
حىويِ ًبهوىي  ّبي ضجِْثرخي از اصَليَى هؼتمذًذ وِ اگر ضه در ثمبء، روي استصحبة ثبضذ، جريبى استصحبة در  .1

ثراي تحمك روي  ؛فرآيٌذ دفؼي استف در جؼل حىن ضرػي است ٍ جؼل حىن، يه ضه هىل ،ّبُ ضجِدر ايي  .است

. حذٍث ٍ ثمب در تذريجيبت هؼٌب دارد ًِ دفؼيبتٍاضح است وِ  داضتِ ثبضين ٍضه  ء،دٍم ثبيذ در ثمب

. در ضجِْ حىويِ هفمَد استًيس هبًٌذ روي دٍم  روي ًخست  

توروس ثر ػبلن جؼل است ٍ در صَرتي وِ ثِ لحبظ ػبلن هجؼَل ثِ لضيِ ًگريستِ  هجٌي ثرروي دٍم  اضىبل ٍارد ثر. 2

. رفغ خَاّذ ضذايي اضىبل ضَد 

اي وِ در آى ضه دارد يىي ًجبضٌذ،  اي وِ هىلف ثِ آى يميي دارد ٍ لضيِ لضيِاست وِ اگر  روي سَم اييٍجِ روٌيت . 3

. گري است دي ًخَاّذ ثَد ٍ ضه در لضية ضه، در ثمبي لضيِ هتيمي

 

 

 

 


