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: هقذهه 
استثاؼي تِ  ، ػالن جؼل است حىن هشتَغ تِ صهاًي وِ تاهؼتمذ است وِ ( سُ)شْيذ صذس دس هثاحث پيشيي تياى شذ وِ 

وِ هَظَع حىن ششػي دس خاسج هحمك شذ ٍ تِ هشحلِ فؼليت سسيذ ٍ هجؼَل شذ  ُ هحط آى، اها باهَس خاسجي ًذاسد

اهش هؼيٌي است ٍ  ،هؼشٍض حىن ششػي دس ػالن خاسج پس است، صفت اهش خاسجي ًثَدُ ٍ ديگش هؼشٍض حىن رٌّي

  .اسد شٌاختتايذ تا ًگاُ تِ ػالن خاسج آى سا تشٌاسين تا تتَاى هَظَع حىن ششػي سا تا توام ليَدي وِ د

. گيشد ػمل ٍ ػشف هَسد تشسسي لشاس هي س هؼياس تماء هَظَع حىن ششػي  اص ًظشدس ايي دس تحث دس اداهِ
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: درسهتن 
ٍ ها َّ  [فٌ٘ظش إلى الحكن توا َّ صفٔ لألهش الخاسجٖ لكٖ ٗكَى لِ حذٍث ٍ تماء كوا تمذم، ٍ علِ٘ فالوعشٍض هحذد ٍالعاً]

، ال ٗتثع فٖ دخَلِ ٍ خشٍجِ ًحَ أخزُ فٖ عالن الجعل تل هذى لاتل٘تِ لالتصاف تالحكن خاسجاً، داخل فِ٘ ٍ ها َّ خاسج عٌِ

فالتغ٘ش هثالً ال ٗتصف تالٌجاسٔ ٍ المزاسٓ فٖ الخاسج تل الّزٕ َٗصف تزلك رات الواء، ٍ التغ٘ش سثة االتصاف، ٍ التمل٘ذ ٍ أخز 

فالتغ٘ش ح٘ث٘ٔ تعل٘ل٘ٔ ٍ لَ أخزت تم٘٘ذٗٔ جعالً ٍ دل٘الً، ٍ العلن . الحم٘مٔ الفتَى ٗكَى هي العالن توا َّ عالن أٍ هي علوِ تحسة

 .ح٘ث٘ٔ تم٘٘ذٗٔ لَجَب التمل٘ذ ٍ لَ أخز ششطاً ٍ علٔ جعالً ٍ دل٘الً

ا فٖ ّل تالٌظش الذّل٘ك العملٖ أٍ تالٌظش العشفٖ، هثالً إرا أسدى اى الوعشٍض ٍالعا تإٔ ًظش ًشخصِ: ٍ ٌّا ًَاجِ سؤاالً آخش ٍ َّ

الشثْٔ الحكو٘ٔ اى ًستصحة اعتصام الكش تعذ صٍال جضء ٗس٘ش هٌِ ف٘وا إرا احتولٌا تماء االعتصام ٍ عذم اًثالهِ تضٍال رلك 

فئًٌا إرا أخزًا تالٌظش الذّل٘ك العملٖ ٍجذًا اى الوعشٍض غ٘ش هحشص تماءً، ألى الجضء  فك٘ف ًشخص هعشٍض االعتصام؟... ءالجض

لواء ٗشكل جضءاً هي الوعشٍض تْزا الٌّظش، ٍ إرا أخزًا تالٌظش العشفٖ ٍجذًا اى الوعشٍض ال ٗضال تال٘اً تثماء ال٘س٘ش الّزٕ صال هي ا

ء ًفسِ ًَاجِْ عٌذ استصحاب الكشٗٔ تعذ صٍال الجضء ال٘س٘ش هي الواء  ٍ الشٖ. هعظن الواء ألى العشف ٗشى اًِ ًفس الواء الساتك

  .فٖ الشثْٔ الوَظَع٘ٔ

الوتثع َّ الٌّظش العشفٖ، ألى دل٘ل االستصحاب خطاب عشفٖ هٌضل على األًظاس العشف٘ٔ، فاالستصحاب ٗتثع صذق  اى: ٍ الجَاب

  .الٌمط عشفاً ٍ صذلِ كزلك ٗشتثط تاًحفاظ الوعشٍض عشفاً
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 هالک تويس، قابليت اتصاف به حکن شرعي
ظَع است يا اص ػلل ٍ اسثاب حىن تايذ وِ يه خصَصيت اص ليَد هَ دس هثاحث پيشيي تياى شذ وِ جْت تشخيص ايي

صفت يه اهش  ،حىن ،صيشا استصحاب تِ لحاؾ هشحلة هجؼَل جشياى داسد ٍ تِ لحاؾ ايي هشحلِ ؛تِ ػالن خاسج ًگاُ وٌين

. خاسجي است وِ اهش خاسجي هَظَع ٍ هَصَف ايي حىن است

است يا ليذ هَظَع ًيست ٍ  ليذ هَظَع ٍ داخل دس هَظَع ،خصَصيتسخي دس تشخيص ايي است وِ يه اوٌَى 

تشاي تاهيي ّذف هزوَس  اص آًجايي وِ حىن ششػي دس هشحلة فؼليت، صفت اهش خاسجي است، .هَظَع است اصخاسج 

داخل دس هؼشٍض  ى هؼٌا وِ اگش يه خصَصيت لاتليت  اتصاف تِ حىن ششػي داشت،تِ اي ؛تايذ تِ خاسج ًگاُ وٌين

س صَستي وِ اص ايي لاتليت تشخَسداس ًثَد تلىِ خَد، ػلت حىن تَد، هشخص د، اها ٍ اص ليَد هَظَع است حىن تَدُ

 .اص حيثيات تؼليلي است شَد هي
اگش لاتليت  ؛لساى دليل اخز شذُ تاشذػالن جؼل ٍ تِ ّش ًحَي ايي خصَصيت دس  تٌاتشايي، تِ ػالن جؼل واسي ًذاسين ٍ

م ششػي، حيثيت ًِ هتصف تِ حه ،تَدتصاف داشت هَظَع حىن ششػي است ٍ اگش ششغ اتِ حىن ششػي اتصاف 

. تؼليلي حىن ششػي خَاّذ تَد

هثال 
ًجس  ،تَاى گفت تغيش ًوي ٍ شَد صيشا تغيش تِ ًجاست ٍصف ًوي ؛خصَصيت تغيش، ششغ حىن است ًِ ليذ هَظَع

 اها خصَصيت .ششغ ًجاست است ،تغيش صيشا ًجاست صفت آب است ٍ آب تِ سثة تغيش ًجس شذُ است ٍ ؛است

ص صيشا تمليذ ا. تَاى گفت ػلن ػالن جايض التمليذ است وٌين هي صيشا ٍلتي تِ ٍجَب تمليذ ًظش هي ؛م، ليذ هَظَع استػل

دس ػالن هوىي است آيذ ّشچٌذ  ػلن اص حيثيات تمييذي تِ حساب هي پس .ػالن تِ جْت ػلن اٍست ًِ شخص ػالن

. اخز شذُ تاشذ حىن جؼل تِ ػٌَاى ششغ

 

طبيقي هتن عربي و نکات ت
لاتل٘تِ  (4)أخزُ فٖ عالن الجعل تل هذى (3)ًحَ (2)ٍ خشٍجِ (1)ٍ ها َّ داخل فِ٘ ٍ ها َّ خاسج عٌِ، ال ٗتثع فٖ دخَلِ

لالتصاف تالحكن خاسجاً، فالتغ٘ش هثالً ال ٗتصف تالٌجاسٔ ٍ المزاسٓ فٖ الخاسج تل الّزٕ َٗصف تزلك رات الواء، ٍ التغ٘ش سثة 

فالتغ٘ش ح٘ث٘ٔ تعل٘ل٘ٔ ٍ لَ أخزت . ر الفتَى ٗكَى هي العالن توا َّ عالن أٍ هي علوِ تحسة الحم٘مٔاالتصاف، ٍ التمل٘ذ ٍ أخ

 .تم٘٘ذٗٔ جعالً ٍ دل٘الً، ٍ العلن ح٘ث٘ٔ تم٘٘ذٗٔ لَجَب التمل٘ذ ٍ لَ أخز ششطاً ٍ علٔ جعالً ٍ دل٘الً

هاي هَصَلِ : هشجغ ظويش. 1ٍ2

هفؼَل اليتثغ . 3

. تِ هؼٌي همذاس است هذي؛ ػؽف تش ًحَ اخزُ. 4

Sco1:10:08 
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بقاء هوضوع هعيار 
يا  ايجاد ًىٌذ س اهىاى جشياى استصحابخللي دششغ حىن تاشذ ٍ اص تيي سفتي آى  ،وِ يه خصَصيت تا ايٌجا هؼياس ايي

حىن لاء هَظَع هؼياس بخَاّين تذاًين  حال هي .اشذ ٍ سوي چْاسم سا هختل ًوايذ، هَسد تشسسي لشاس گشفتليذ هَظَع ب

 ششػي چيست؟
؛ تَاًين تِ هَظَع حىن ششػي ًگاُ وٌين ٍ تِ ػثاست ديگش تِ دٍ شىل هي دس هَظَع حىن ششػي دٍ هؼياس ٍجَد داسد

  .هتساهح ػشفي استػملي ٍ تذٍى ّيچ تساهحي است ٍ هؼياس دٍم، ًگاُ ًگاُ  يه هؼياس، 

. دٍ هَسد تشسسي لشاس گيشد ّويي جْت تايذ دس ّش هؼياس دس شثْات، چِ حىويِ ٍ چِ هَظَػيِ ٍجَد داسد ٍ تِ دٍ ايي 

   هثال

: دّين ّاي حىويِ ٍ هَظَػيِ هَسد تشسسي لشاس هي سا دس شثِْ تشاي هثال شه دس وشيت آب 

يميي تِ وشيت  وِ تَدُ اي تِ اًذاصُ آب ظشف وٌين فشض ، داًين هيوشيت سا ى دليك ها همذاس دس ايي شثِْ :شثِْ حىويِ

شَد يا  هٌفؼل هي ،وٌين وِ تا اصاتت ًجاست ايٌجا شه هي ؛شَد تؼذ اص تاتش خَسشيذ اًذوي اص آب ون هي اها ،آى داسين

 ا ًگاُ ػملي تِ شثِْ ًگاُ وٌين،اگش ب .ٍ هٌشا شه ها ًذاًستي همذاس دليك آب وش تِ لحاؾ يه حىن ششػي است ؟ًِ

، وشيت خاسج وشدُ تاشذ اص ّويي همذاس تثخيش آب سا چِ تسا تٌاتشايي، . هَظَع است ءاًذن تثخيش شذُ جض ّويي همذاس

 .ٍ دس ًتيجِ اهىاى استصحاب ٍجَد ًذاسد هحشص ًيست پس تماي هَظَع حىن ششػي يا ٍحذت لعيِ هتيمي ٍ هشىَن

تَاى استصحاب وشيت سا جاسي  فمػ همذاس ووي تثخيش شذُ است هَظَع تالي است ٍ هي اها تا ًگاُ هتساهح ػشفي چَى

.  وشد

تا تثخيش همذاسي اص آب  .دس ساتك ايي آب وش تَدُ است داًين  همذاس وش هشخص است ٍ هيدس ايي هَسد : ُ هَظَػيِشثِ

؟ وٌين وِ اص همذاس وش خاسج شذُ است يا ًِ شه هي

ّواى آب اها تِ ًظش ػشفي ايي آب  ٍ هَظَع هستصحة تغييش وشدُ است، تا ديذ ػملي ايي آب ديگش آب لثلي ًيست

. تَاى استصحاب وشيت سا جاسي داًست است ٍ هي

تٌاتشايي تشاي تؼييي هشاد  دس صذد تفْين هشدم ّستٌذ،ششػي  ّاي داًذ؛ صيشا خؽاب سا ػشف هي هؼياس (سُ) شْيذ صذس

دس ايٌجا   .فْوذ شاسع دس استصحاب تايذ تِ ػشف هشاجؼِ وٌين ٍ تثيٌين وِ ػشف حشهت ًمط يميي تِ شه سا چگًَِ هي

 .هٌَغ تِ ايي است وِ هَظَع اص ديذ ػشف تالي تاشذ ،تِ شهصذق ًمط يميي 

هتن عربي و نکات تطبيقي 
ّل تالٌظش الذّل٘ك العملٖ أٍ تالٌظش العشفٖ، هثالً إرا أسدًا فٖ  اى الوعشٍض ٍالعا تإٔ ًظش ًشخصِ: ٍ ٌّا ًَاجِ سؤاالً آخش ٍ َّ

 (2)ف٘وا إرا احتولٌا تماء االعتصام ٍ عذم اًثالهِ تضٍال (1)ُالشثْٔ الحكو٘ٔ اى ًستصحة اعتصام الكش تعذ صٍال جضء ٗس٘ش هي

فئًٌا إرا أخزًا تالٌظش الذّل٘ك العملٖ ٍجذًا اى الوعشٍض غ٘ش هحشص تماءً، ألى  فك٘ف ًشخص هعشٍض االعتصام؟... ءرلك الجض

ظش العشفٖ ٍجذًا اى الوعشٍض ال ٗضال الجضء ال٘س٘ش الّزٕ صال هي الواء ٗشكل جضءاً هي الوعشٍض تْزا الٌّظش، ٍ إرا أخزًا تالي

ء ًفسِ ًَاجِْ عٌذ استصحاب الكشٗٔ تعذ صٍال الجضء ال٘س٘ش  ٍ الشٖ. تال٘اً تثماء هعظن الواء ألى العشف ٗشى اًِ ًفس الواء الساتك

  .هي الواء فٖ الشثْٔ الوَظَع٘ٔ
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على األًظاس العشف٘ٔ، فاالستصحاب ٗتثع  (3)ًضلاى الوتثع َّ الٌّظش العشفٖ، ألى دل٘ل االستصحاب خطاب عشفٖ م: ٍ الجَاب

  .ٗشتثط تاًحفاظ الوعشٍض عشفاً (4)صذق الٌمط عشفاً ٍ صذلِ كزلك

الىش : هشجغ ظويش. 1

الم  هتؼلك تِ اًث. 2

. شَد يؼٌي حول هي. 3

 ػشفا: هشاساليِ. 4

Sco23:39 
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: چکيذه
، اها ٍ اص ليَد هَظَع است هؼشٍض حىن تَدُداخل دس  اگش يه خصَصيت لاتليت  اتصاف تِ حىن ششػي داشت،. 1

 .اص حيثيات تؼليلي است شَد دس صَستي وِ اص ايي لاتليت تشخَسداس ًثَد تلىِ خَد، ػلت حىن تَد، هشخص هي
 .دس هَظَع حىن ششػي دٍ هؼياس ٍجَد داسد؛ يه هؼياس،  ًگاُ ػملي ٍ هؼياس دٍم، ًگاُ هتساهح ػشفي است. 2
 ا ًگاُ ػملي تِ شثِْ ًگاُ وٌين تماي هَظَع حىن ششػي يا ٍحذت لعيِ هتيمي ٍ هشىَنب دس شثِْ حىويِاگش . 3

فمػ همذاس ووي تثخيش شذُ است  اها تا ًگاُ هتساهح ػشفي چَى .ٍ دس ًتيجِ اهىاى استصحاب ٍجَد ًذاسد هحشص ًيست

 . تَاى استصحاب وشيت سا جاسي وشد هَظَع تالي است ٍ هي

اها تِ ًظش ػشفي  ٍ هَظَع هستصحة تغييش وشدُ است، يذ ػملي ايي آب ديگش آب لثلي ًيستتا د شثِْ هَظَػيِدس .  4

 .تَاى استصحاب وشيت سا جاسي داًست ّواى آب است ٍ هيايي آب 

 .داًذ سا ػشف هي دس تشخيص تماي هَظَع هؼياس (سُ) شْيذ صذس. 6

 

 

 
 


