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: هقذهه 
صَستي کِ ايي دس . اًذ يا اص قيَد هَظَع آى ّستٌذ ّاي دخيل دس احکام ضشػي يا اص ضشٍط حکن ضشػي خصَصيت

ايي اگش اها  ،صًذ اي تِ ٍحذت حکن ضشػي ًوي ، اص تيي سفتي آى، ظشتِتؼليلي تاضٌذخصَصيت اص ضشٍط يا ّواى حيثيات 

آيذ کِ  هَظَع خذيذي تَخَد هي اص تيي سفتي آى تا يا ّواى حيثيت تقييذي تاضذ خصَصيت قيذ هَظَع يا هقَِم هَظَع

لي است يا خضء حيثيات تقييذي تايذ داًست کِ ايي خصَصيت اص حيثيات تؼليتٌاتشايي  .ضَد هَخة تؼذد حکن ضشػي هي

. سٍد، ضشط حکن تاضذ اهکاى استصحاب ٍخَد داسد دس ًتيدِ ّشگاُ خصَصيتي کِ اص تيي هي. گشدد هحسَب هي

حال سؤال ايي است کِ ايي دٍ حيثيت چگًَِ تايذ اص ّوذيگش تفکيک ٍ تاصضٌاختِ ضًَذ؟ ايي هطلثي است کِ دس ايي 

. دسس تِ دًثال پاسخ آى ّستين
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: درس هتن
فقذ يقال باى . كيف ًستطيغ اى ًويض بيي الحيثية التؼليلية ٍ الحيثية التقييذية الوقَهة لوؼشٍض الحكن؟: ٍ هي ٌّا يبشص السؤال التالي

هشجغ رلك َّ الذليل الششػي ألى أخز الحيثية في الحكن ٍ ًحَ ّزا األخز تحت سلطاى الشاسع، فالذليل الششػي َّ الكاشف 

 «الواء الوتغيش هتٌجس»ٍ إرا ٍسد بلساى .. يثية تؼليليةفْوٌا اى التغيش اتخز ح «الواء إرا تغيش تٌجس»د بلساى ٍسػي رلك فئرا 

.  ٍ ّكزا «قلِذُ إى كاى ػالواً»أٍ  «قلِذ الؼالن»ى التغيش حيثية تقييذية، ٍ ػلى ٍصاى رلك فْوٌا ا

أخزّا في ػالن الجؼل، إر في ػالن الجؼل يستحضش الوَلى  اى أخز الحيثية في الحكن بيذ الشاسع ٍ كزلك ًحَ: ٍ الصحيح

هفاّين هؼيٌة كوفَْم الواء ٍ التغيش ٍ الٌجاسة، فبئهكاًِ اى يجؼل التغيش قيذاً للواء ٍ بئهكاًِ اى يجؼلِ ششطاً في ثبَت الٌجاسة 

الحكوية ال يجشي بلحاظ ػالن الجؼل بل  تبؼاً لكيفية تٌظيوِ لْزُ الوفاّين في ػالن الجؼل، غيش اى استصحاب الحكن في الشبْات

دم، ٍ ػليِ فالوؼشٍض بلحاظ ػالن الوجؼَل، فيٌظش إلى الحكن بوا َّ صفة لألهش الخاسجي لكي يكَى لِ حذٍث ٍ بقاء كوا تق

 .هحذد ٍاقؼاً
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تويس حيثيات تعليلي و تقييذي روش اول 
گاُ حيثيت  ،اًذ گاُ قيذ هَظَع حکن ضشط حکن ات دخيل دس حکن ضشػي گاُکِ خصَصي گفتِ تياى ضذ دس هطالة پيص

هتغيش ًخَاّذ ضذ ٍلي  حکن ضاى،حيثيت تؼليلي تاضٌذ تا صٍال ٍ تغييشايي خصَصيات  اگش  .تؼليلي گاّي حيثيت تقييذي

. دس تغيش حکن دخالت داسد تاضٌذ؛ تغيش ٍ صٍال ايي خصَصيات، تقييذي دس صَستي کِ حيثيت

چگًَِ ايي دٍ حيثيت سا گيشد ايي است کِ  سٍي ها قشاس هي تقييذي، سؤالي کِ پيص تا هطشح ضذى حيثيات تؼليلي ٍ

؟ است يا اص هقَهات هَظَع ًداستتطخيص دّين؟ اص کدا تفْوين کِ تغيش اص  ضشٍط ًداست 

کِ دس ايٌدا تِ تَظيح سٍش اٍل  تَاى هطشح کشد تشاي تطخيص حيثيات تؼليلي اص حيثيات تقييذي دٍ سٍش هي

: صينپشدا هي

کِ چگًَِ ايي خصَصيت  دس دليل ٍ ايي يک خصَصيتصيشا اخز ؛ سخَع کشدتِ ظاّش دليل ضشػي  يذتادس ايي سٍش 

تَاًذ اص ًحَُ اخز يک خصَصيت  دس اختياس ضاسع هقذس است ٍ تٌْا دليل صادس اص ضاسع هقذس است کِ هي ،اخز ضَد

. دس دليل خثش دّذ

هثال 

اگش تغيش صائل ضذ ٍ ضک کشدين کِ تش  ، تٌاتشاييايي تغيش تِ ًحَ ضشط آهذُ است «الواء اى تغيش فَْ ًدس»دس دليل  

ظاّش دليل  «الواء الوتغيش ًدسٌ» ضکل تَد کِ  ايي تِ  اها اگش. ي استصحاب ًداست استًداست تاقي است يا ًِ هدشا

. کٌذ ت تقييذي پيذا هيػي حيثيقيذ هَظَع است ٍ اص هقَهات هَظَع است ٍ ًسثت تِ حکن ضش ،ايي است کِ تغيش

  .هدشاي استصحاب ًيست ،ٍ آب ّوچٌاى ًدس تاضذ تٌاتشايي اگش تغيش اص تيي سفت

خَاّين تذاًين ػلن کِ دس خَاص تقليذ دخالت داسد حيثيت تقييذي است يا حيثيت تؼليلي؟  دس هثال دٍم هي

ت ٍ تا اص تيي سفتي ػلن، اهکاى اداهِ تقليذ ٍخَد حيثيت تقييذي اس« د الؼالنقلِ»تگَيذ  ضاسعاگش  تا سخَع تِ لساى دليل،

 اگش ػلن اص تييفْوين حيثيت تؼليلي است ٍ  ايٌدا ػلن دس قالة ضشط است ٍ هي «دُ اى کاى ػالواًقلّ»اها اگش تگَيذ  .ًذاسد

. تشٍد اهکاى اداهِ تقليذ ٍخَد داسد

هتن عربي و نکات تطبيقي 
 (1)فقذ يقال. ع اى ًويض بيي الحيثية التؼليلية ٍ الحيثية التقييذية الوقَهة لوؼشٍض الحكن؟كيف ًستطي: ٍ هي ٌّا يبشص السؤال التالي

باى هشجغ رلك َّ الذليل الششػي ألى أخز الحيثية في الحكن ٍ ًحَ ّزا األخز تحت سلطاى الشاسع، فالذليل الششػي َّ 

الواء الوتغيش »ٍ إرا ٍسد بلساى  لتغيش اتخز حيثية تؼليليةا ًا اىاُفِ «الواء إرا تغيش تٌجس»بلساى  الكاشف ػي رلك فئرا ٍسد

 . ٍ ّكزا «قلِذُ إى كاى ػالواً»أٍ  «قلِذ الؼالن»ى التغيش حيثية تقييذية، ٍ ػلى ٍصاى رلك فْوٌا ا «هتٌجس

پاسخ ًخست  .1

Sco1:09:40 

نقذ روش اول تويس حيثيات 
چگًَگي اخز دي ايي است کِ تِ لساى ادلِ سخَع کشدُ ٍ تياى ضذ کِ يک سٍش تشاي تويض حيثيات تؼليلي اص تقيي

ٍ دس  قشاس ًگشفتِ است( سُ)هَسد پزيشش ضْيذ صذس سخي ايي . خصَصيات دخيل دس حکن ضشػي سا تذست تياٍسين
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چگًَگي ٍ ًحَٓ اخز آى دس ػالن خؼل تِ اختياس ٍ اخز يک حيثيت دس حکن ضشػي دسست است کِ : فشهايذ آى هيًقذ 

هشتَط تِ استصحاب حکن دس ضثْات حکويِ ٍ ًذاسين کاسي تا ػالن خؼل ها  کًِکتِ ايي است ست؛ اها دست ضاسع ا

. ٍ ايي سٍش هطکل ها سا حل ًخَاّذ کشد ػالن هدؼَل ٍ فؼليت است

  تويس حيثيات تعليلي و تقييذيروش دوم 

ػالن  حکن هشتَط تِ صهاًي کِ تاتياى  طثق ايي هشاخؼِ تِ ػالن خاسج است،  کٌذ، هطشح هي( سُ)کِ ضْيذ صذس يساُ دٍم

ػثاست اص توام قيَدي  هؼشٍض ايي چٌيي حکوي،. استثاطي تِ اهَس خاسخي ًذاسد ،ٍ تِ فؼيلت ًشسيذُ است خؼل است

کِ هَظَع حکن ضشػي دس خاسج هحقق ضذ ٍ تِ  اها تِ هحط آى. لَخَد داًستِ استاست کِ ضاسع هقذس هفشٍض ا

صيشا صفتي اص صفات اهش  ؛اهش خاسخي است ًثَدُ ٍ يک ضذ ديگش هؼشٍض حکن رٌّي هشحلِ فؼليت سسيذ ٍ هدؼَل

  .خاسخي ضذُ است

هثال 
اها ٍقتي دس خاسج  ،کٌذ خَاّذ ٍخَب حح سا خؼل کٌذ هؼشٍض آى سا هکلف هستطيغ فشض هي ٍقتي ضاسع هقذس هي

هکلف ايٌدا ديگش ٍخَب حح تش  .صيذي پيذا ضذ کِ دس سي تکليف هستطيغ ضذ هؼشٍض ٍخَب حح صيذ خاسخي است

 . ٍصف صيذ ضذُ است ٍ ضذُ است، تلکِ تِ صيذ تؼلق گشفتِاس ىهستطيغ ب

اداهه هطلب 
هٌظَس هَصَف ٍ هَظَع  گَيين هؼشٍض، پس اگش هي. ػشض است ٍ ايي صفت ّواى صفت اهش خاسخي است ،حکن

 حذٍث ٍ تقاٍ است تي اص صفات خاسخي تِ حکن ًظش کٌين تِ ػٌَاى صفدس هشحلِ هدؼَل اگش ٍاظح است کِ .  است

کٌذ ٍ تا  استطاػت داسد ٍخَب تش ػْذُ اٍست ٍ تقا پيذا  حذٍث پيذا هي ،ٍقتي دس صيذ پذيذ آهذحح، استطاػت  . داسد

.  کٌذ هي

نتيجه  
هؼشٍض  پس است، صفت اهش خاسخي ،دس هشحلِ فؼليتٍ حکن ضشػي دس ػالن خاسج حاصل هطلة ايي است کِ چَى 

اهش هؼيٌي است ٍ تايذ تا ًگاُ تِ ػالن خاسج آى سا تطٌاسين تا تتَاى هَظَع حکن ضشػي سا  ،ي دس ػالن خاسجحکن ضشع

 .تا توام قيَدي کِ داسد ضٌاخت

هتن عربي و نکات تطبيقي 
لى اى أخز الحيثية في الحكن بيذ الشاسع ٍ كزلك ًحَ أخزّا في ػالن الجؼل، إر في ػالن الجؼل يستحضش الوَ: ٍ الصحيح

هفاّين هؼيٌة كوفَْم الواء ٍ التغيش ٍ الٌجاسة، فبئهكاًِ اى يجؼل التغيش قيذاً للواء ٍ بئهكاًِ اى يجؼلِ ششطاً في ثبَت الٌجاسة 

تبؼاً لكيفية تٌظيوِ لْزُ الوفاّين في ػالن الجؼل، غيش اى استصحاب الحكن في الشبْات الحكوية ال يجشي بلحاظ ػالن الجؼل بل 

 (1)هجؼَل، فيٌظش إلى الحكن بوا َّ صفة لألهش الخاسجي لكي يكَى لِ حذٍث ٍ بقاء كوا تقذم، ٍ ػليِبلحاظ ػالن ال

 .هحذد ٍاقؼاً (2)فالوؼشٍض

. کِ حکن صفت اهش خاسخي تاضذ تٌاتشايي. 1
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. هَظَع حکن ضشػي :يؼٌي. 2

 

 

Sco 21:31:  
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: چکيذه
صيشا اخز ؛ کٌينسخَع تِ ظاّش دليل ضشػي ى است کِ سٍش اٍل تشاي تطخيص حيثيات تؼليلي اص حيثيات تقييذي اي. 1

. دس اختياس ضاسع هقذس است ،کِ چگًَِ ايي خصَصيت اخز ضَد دس دليل ٍ ايي يک خصَصيت

چگًَگي ٍ ًحَٓ اخز اختياس ٍ اخز يک حيثيت دس حکن ضشػي ّشچٌذ : فشهايذ دس ًقذ سٍش اٍل هي (سُ)ضْيذ صذس. 2

استصحاب حکن دس ضثْات ٍ ًذاسين کاسي تا ػالن خؼل ها  کًِکتِ ايي است اها  آى دس ػالن خؼل تِ دست ضاسع است؛

. هشتَط تِ ػالن هدؼَل ٍ فؼليت استحکويِ 

دس ٍ حکن ضشػي دس ػالن خاسج ، چَى هشاخؼِ تِ ػالن خاسج است کٌذ، هطشح هي( سُ)کِ ضْيذ صذس يساُ دٍم. 3 

. اهش هؼيٌي است ،ي دس ػالن خاسجهؼشٍض حکن ضشع پس است، صفت اهش خاسخي ،هشحلِ فؼليت

هٌظَس هَصَف ٍ هَظَع  گَيين هؼشٍض، پس اگش هي. ػشض است ٍ ايي صفت ّواى صفت اهش خاسخي است ،حکن. 4

. است

 


