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: هقذهه 
داًذ ٍ اگز ايي دٍ لضيِ ٍحذت ًذاضتِ  ٍحذت لضيِ هتيمي ٍ هطىَن هيروي سَم لبػذٓ استصحبة را ( رُ)ضْيذ صذر 

الجتِ درثبرٓ ايي روي در ّز دٍ . ام السم ثزخَردار ًجَدُ ٍ اهىبى جزيبى ًخَاّذ داضتثبضٌذ در حميمت استصحبة اس لَ

ضجِْ حىوي ٍ هَضَػي اختالف ًظز ٍ اضىالتي ثيي اصَليَى ٍجَد دارد وِ در ايي سلسِ درٍس ثِ آى پزداختِ خَاّذ 

. ضذ

. خَاّذ گزفت هَرد ًمذ ٍ ثزرسي لزار ،ّبي هَضَػي در ايي درس روي سَم ٍ تطجيك آى ثز ضجِ
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  :درسهتي 

:  ٍحذٓ القع٘ٔ الوت٘قٌٔ ٍ الوشنَمٔ]

ٍ قذ طثق ّزا الشمي على االستصحاب الجاسٕ فٖ الشثْات الوَظَع٘ٔ، ٍ على االستصحاب الجاسٕ . ٍ ّزا َّ الشمي الثالث

 [: فٖ الشثْات الحنو٘ٔ، ٍ ٍاجِ فٖ مل هي الوجال٘ي تعط الوشامل ٍ الصعَتات موا ًشى ف٘وا ٗلٖ

تطث٘قِ فٖ الشثْات الوَظَع٘ٔ   : ٍالًأ

اًِ ٗعتثش فٖ جشٗاى االستصحاب : التعث٘ش عي ّزا الشمي تالص٘اغٔ التال٘ٔ( قذس اللَِ سٍحِ)جاء فٖ إفادات الش٘خ األًصاسٕ 

تعذ إحشاص تقاء الوَظَع إر هع تثذل الوَظَع ال ٗنَى الشل شناً فٖ الثقاء، فال ٗونٌل هثالً اى تستصحة ًجاسٔ الخشة 

ٍ ّزُ الص٘اغٔ سثثت االستشنال فٖ جشٗاى االستصحاب ف٘وا . استحالتِ ٍ ص٘شٍستِ سهاداً، ألى هَظَع الٌجاسٔ الوت٘قٌٔ لن ٗثق

ٍد، فوع الشل فٖ ٍجَدّا تقاء للواّ٘ٔ اال تالَج، ألى هَظَع الَجَد الواّ٘ٔ ٍ الء تقاءً إرا ماى الوشنَك أصل ٍجَد الشٖ

ٍ مزلل سثثت االستشنال أح٘اًاً ف٘وا إرا ماى الوشنَك هي  الوَظَع، فن٘ف ٗجشٕ االستصحاب؟ء ٗوني إحشاص تقاتقاءً ال

الصفات الثاًَٗٔ الوتأخشٓ عي الَجَد مالعذالٔ، ٍ رلل ألى صٗذاً العادل تاسٓ ٗشل فٖ تقاء عذالتِ هع العلن تثقائِ حّ٘اً، ففٖ هثل 

ٍ أخشى ٗشل فٖ تقاء صٗذ ح٘اً ٍ ٗشل  .َّ ح٘آ صٗذ هعلَم الثقاء عْا ٍرلل ٗجشٕ استصحاب العذالٔ تال إشنال، ألى هَظَ

ٍ ّزُ  العذالٔ هع اى هَظَعْا غ٘ش هحشص؟أٗعاً فٖ تقاء عذالتِ على تقذٗش ح٘اتِ، ٍ فٖ هثل رلل م٘ف ٗجشٕ استصحاب تقاء 

إلى القَل تاى الوعتثش فٖ  ٍ هي ٌّا عذل صاحة النفاٗٔ عٌْا. هثشس لْاشأت هي الص٘اغٔ الوزمَسٓ ٍ ّٖ الاالستشناالت ى

االستصحاب ٍحذٓ القع٘ٔ الوت٘قٌٔ ٍ الوشنَمٔ، ٍ ّٖ هحفَظٔ فٖ هَاسد االستشنال اًٙفٔ الزّمش، ٍ اها افتشاض الوستصحة 

.  عشظاً ٍ افتشاض هَظَع لِ ٍ اشتشاغ إحشاص تقائِ، فال هَجة لزلل
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 تطبيق رکن سوم در شبهات هوضوعيه

ُ سيذ ػبلن دارين اگز يميي ةثزاي هثبل  .لضيِ هتيمي ٍ هطىَن است تة؛ يؼٌي ٍحذروي سَم استصحب هَضَع ثحث،

روي سَم را احزاس ثمبي هَضَع  ،در وتبة رسبئل (رُ)ضيخ اػظن اًصبري .سيذ ػبلن داضتِ ثبضينثِ ّوبى  ثبيذ ضه

ي وِ ًيبس ثِ هَضَػي ؛ هبًٌذ سفيذض است وِ ًيبس ثِ هَضَع داردرَاس ديذ ايطبى هستصحت يه ع .داًذ هستصحت هي

ثٌبثزايي استصحبة ػزض . خزگَش است تب حزهت ثِ آى تؼلك ثگيزد ٍجَدخزگَش وِ ًيبس ثِ  تدارد يب حزهت گَش

ضه » ،ضَد وِ ضه هبى يميي ٍ ضه ثبػث هيهَضَع در ستفبٍت . ٍلتي اهىبى دارد وِ ثمبء هَضَع آى احزاس ضذُ ثبضذ

تَاى، استصحبة  وستزي وِ اس سَختي يه چَة ًجس ثذست آهذُ ًويثزاي هثبل در خب. هحسَة ًگزدد« در ثمبء

  .ًجبست وزد؛ سيزا ديگز هَضَػي ثبلي ًوبًذُ است ٍ هَضَع ًجبست وِ چَة ثَدُ است اس ثيي رفتِ است

هتن عربي و نکات تطبيقي 
اًِ ٗعتثش فٖ جشٗاى : التال٘ٔ تالص٘اغٔ ( 2)التعث٘ش عي ّزا الشمي (1) (قذس اللَِ سٍحِ)جاء فٖ إفادات الش٘خ األًصاسٕ 

االستصحاب إحشاص تقاء الوَظَع إر هع تثذل الوَظَع ال ٗنَى الشل شناً فٖ الثقاء، فال ٗونٌل هثالً اى تستصحة ًجاسٔ 

 ى هَظَع الٌجاسٔ الوت٘قٌٔ لن ٗثق، أل(3)الخشة تعذ استحالتِ ٍ ص٘شٍستِ سهاداً

 .290ٍ291، ظ3فزائذ االصَل، ج: آدرس .1

 .سَمروي : يؼٌي .2

. خبوستز: يؼٌي .3

Sco1: 6:56 

اشکاالت دیذگاه شيخ در هورد دکن سوم 
. ضَدهَاجِ هيهطىالتي  ثب تطجيك روي سَم ثز استصحبة جبري در ضجْبت هَضَػيِ ،رُ)اسبس تمزيز ضيخ اًصبري ثز

. ضَد ًوبيبى هي ،وِ يه استصحبة هَضَػي است ءى هطىل در اثجبت اصل ٍجَد ضيياٍل

ثبيذ ( رُ)در ثيبى ضيخ اًصبري. داًٌذ ٍ ٍجَد اًسبى ػزضي هبّيت اًسبى است ٍجَد را هبّيت هيدر فلسفِ، هَضَع 

اس طزف ديگز هبّيت هؼزٍض ٍجَد است ٍ هبّيت . هستصحت ٍجَد ضيء استهَضَع هستصحت احزاس ضَد ٍ 

ضه در ثمبي ٍجَد  هبّيت است ٍ ثبثذٍى ٍجَد ثمبيي ًذارد؛ يؼٌي ضه هب در ثمبي ٍجَد هبّيت، ضه در ثمبي خَد 

. استصحبة ٍجَد هوىي ًيست (رُ)پس اس ديذگبُ ضيخ اًصبري. يه ضيء، احزاس ثمبي هبّيت آى هوىي ًيست

. وٌذ فتي اس صفبت ثبًَي ضيئي وِ ضه در ثمبي آى دارين، ثزٍس هيظ طجك ايي ديذگبُ، در استصحبة ،اهب اضىبل دٍم

ثز آى هتزتت  تب ضي هَجَد ًجبضذ صفت ؛است ءفزع ثز ٍجَد ضي اُ وِ ثجَت آىضَد  صفبت ثبًَي ثِ صفبتي اطالق هي

هحزس  اصل ٍجَد سيذ ثخَاّين ػذالت سيذ را استصحبة وٌين ثبيذ اگز .هؼٌبست ًخَاّذ ثَد؛ تب اًسبى ًجبضذ ػذالت آى ثي

ول ة هصر روي سَم يؼٌي احزاس هَضَع هستصحسيزا د .استصحبة هوىي ًيست است، هطىَن ثبضذ ٍ تب ٍجَد سيذ

. دارين

هتن عربي و نکات تطبيقي 
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، ألى هَظَع الَجَد ء تقاءً ٍ ّزُ الص٘اغٔ سثثت االستشنال فٖ جشٗاى االستصحاب ف٘وا إرا ماى الوشنَك أصل ٍجَد الشٖ 

ٍ  ء الوَظَع، فن٘ف ٗجشٕ االستصحاب؟ٗوني إحشاص تقاٍد، فوع الشل فٖ ٍجَدّا تقاءً التقاء للواّ٘ٔ اال تالَجالواّ٘ٔ ٍ ال

ف٘وا إرا ماى الوشنَك هي الصفات الثاًَٗٔ الوتأخشٓ عي الَجَد مالعذالٔ، ٍ رلل ألى صٗذاً  (1)مزلل سثثت االستشنال أح٘اًاً

عْا ٍ ، ففٖ هثل رلل ٗجشٕ استصحاب العذالٔ تال إشنال، ألى هَظًَ)3)حّ٘ا (2)العادل تاسٓ ٗشل فٖ تقاء عذالتِ هع العلن تثقائِ

ٍ أخشى ٗشل فٖ تقاء صٗذ ح٘اً ٍ ٗشل أٗعاً فٖ تقاء عذالتِ على تقذٗش ح٘اتِ، ٍ فٖ هثل رلل م٘ف  .اءَّ ح٘آ صٗذ هعلَم الثق

 العذالٔ هع اى هَظَعْا غ٘ش هحشص؟ٗجشٕ استصحاب تقاء 

. ضَد اخزي يطه تَضيح دادُ هيحبلت دٍم اس ػجبرت ضه ٍ تبرُ ي اس ػجبرت  لضيِ دٍ حبلت دارد حبلت اٍل :يؼٌي .1

سيذ : يزهزجغ ضن. 2

. حبل اس ضويز ثمبئِ. 3

Sco2: 16:2 

نظر صاحب کفایه درباره رکن سوم 
ثبػث ضذ وِ ضبگزد ايطبى هحمك خزاسبًي ضىل ديگزي اس  ،(رُ)اضىبالت ٍارد ضذُ ثز روي سَم اس ديذگبُ ضيخ اًصبري

هطزح ضذُ، حل خَاٌّذ ثب ايي ثيبى ديگز دٍ اضىبل  .است وِ ٍحذت دٍ لضيِ هتيمي ٍ هطىَنروي سَم ارائِ ًوبيٌذ 

. ضذ

سيذ سًذُ  ؛ يؼٌي يميي دارين وِدر ايٌجب ّز دٍ لضيِ يىي ّستٌذچَى  اهب. داضتينٍجَد سيذ اصل ضه در  در اضىبل اٍل،

، ّز دٍ لضيِ راجغ ثِ پس ّز دٍ لضيِ هتيمي ٍ هطىَن يىي است. يب ًِ است سًذُ ُ ٍ االى ضه دارين وِ ٌَّسثَد

  .سًذُ ثَدى سيذ است

.  ّويي ػذالت سيذ است درهب  ضه ثِ ػذالت سيذ يميي داضتين ٍ اوٌَى   ضىبل دٍم ًيش هطىلي ًخَاّين داضت؛ سيزادرا

هحمك خزاسبًي روي سَم را ثِ ايي ضىل جذيذ ارائِ ًذارين، ( رُ)اس آًجبيي وِ دليلي ثزاي التشام ثِ ًظز ضيخ اًصبري

. ضَد ، وٌبر گذاضتِ هي(رُ)ًوَدًذ ٍ ديذگبُ ضيخ اًصبري

هتن عربي و نکات تطبيقي 
ٍ هي ٌّا عذل صاحة النفاٗٔ عٌْا إلى القَل تاى . لْا (1)هثشسشأت هي الص٘اغٔ الوزمَسٓ ٍ ّٖ الٍ ّزُ االستشناالت ى 

، ٍ اها افتشاض (2)الوعتثش فٖ االستصحاب ٍحذٓ القع٘ٔ الوت٘قٌٔ ٍ الوشنَمٔ، ٍ ّٖ هحفَظٔ فٖ هَاسد االستشنال اًٙفٔ الزّمش

 . ، فال هَجة لزلل(3)هستصحة عشظاً ٍ افتشاض هَظَع لِ ٍ اشتشاغ إحشاص تقائِال

  .ًِ پطتَاًِ رٍايي دارد ًِ ػمالًي ًذارد، ّيچ تَجيْي: يؼٌي. 1

  .صفت هَارد. 2

. هَضَع :هزجغ ضويز. 3
 

 

Sco1:20:53 
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: چکيذه
. داًذ روي سَم را احزاس ثمبي هَضَع هستصحت هي (رُ)ضيخ اػظن اًصبري. 1

. هستصحت يه ػزض است وِ ًيبس ثِ هَضَع دارد؛ هبًٌذ سفيذي وِ ًيبس ثِ هَضَػي دارد( رُ)اًصبري ضيخ اس ديذ . 2

 وٌذ در تطجيك روي سَم ثز استصحبة جبري در ضجْبت هَضَػي هطىالتي ثزٍس هي( رُ)ثزاسبس ًظز ضيخ اًصبري . 3

:  وِ ػجبرتٌذ اس

. استصحبة ٍجَد هوىي ًيست  -الف

. وٌذ فتي اس صفبت ثبًَي ضيئي وِ ضه در ثمبي آى دارين، ثزٍس هيظ ستصحبةدر ا -ة

« ٍحذت لضيِ هطىَوِ ٍ هتيمٌِ»ثب تؼجيز  ثِ سجت هطىالت ًبضي اس تمزيز  ضيخ اًصبري، صبحت وفبيِ روي سَم را. 4

 .هطزح ًوَدُ است

 

 


