
3011404 

42 
 ((باشد هاي علميه خواهران مي هاي غيرحضوري حوزه قوق ايه اثر متعلق به مركس آموزشكليه ح))



(حلقهاثلثه)4اصولفقه
 

 

42سرد
 

 

 

 

علن الهذي  سالم والوسلويناال حجت: استاد

سخت  سيزاده  تقي حويذ آقاي  :آهوزشيار

 



3011404 

42 
 ((كليه حقوق ايه اثر متعلق به مركس آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد))

1 

: هقذهه 
استصحاب تِ ػٌَاى يه اصل ػولي ٍ تِ هؼٌي تؼثذ تِ تماي حالت ساتمِ اس ًاحيِ ضارع همذس تزاي هىلفيي لزار دادُ 

حيزت، هىلف را اس سز درگوي ًجات دادُ ٍ تىليف اٍ را هطخص ًوايذ ٍ الثتِ تايذ ايي  ضذُ است تا در سهاى ضه ٍ

وٌذ وِ ايي اصل ػولي داراي ثوزُ ٍ  اها ّويي هطلة ايجاب هي. اصل را ًَػي لطف اس ًاحيِ ضارع همذس داًست

اضتي اثز ػولي هؼزفي ا درٍ روي چْارم استصحاب ر اي تاضذ تا تا حىوت خذاًٍذ هتؼال ساسگار تاضذ اس ايي فايذُ

. ّز چٌذ در هَرد ايي روي ًيش اختالف ًظزّايي ٍجَد دارد ٍ تؼاتيز هتفاٍتي اس آى تِ ػول آهذُ است. اًذ وزدُ

. در تاب روي چْارم ا ستصحاب پزداختِ خَاّذ ضذ اٍليي تمزيزتزرسي در ايي درس تِ تياى ٍ 
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2 

: درسهتن 
  :األثش العولي (د

  :كبى االستصحبة ٍجَد األثش العولي الوصحّح لجشيبًِ، ٍ ّزا الشكي يوكي ثيبًِ ثإحذى الصيغ التبليةٍ الشكي الشاثع هي أس

اى االستصحبة يتقََم ثلزٍم اًتْبء التعجذ فيِ إلى أثش عولي، إر لَ لن يتشتت أي أثش عولي على التعجذ االستصحبثي كبى  :األٍلى

  .تصحبة عي هثل رلكلغَاً، ٍ قشيٌة الحكوة تصشف إطالق دليل االس

ر ثجشيبى االستصحبة حتى فيوب ٍ صيبغة الشكي ثْزُ الصيغة تجعلِ ثغيش حبجة إلى أي استذالل سَى هب ركشًبُ، ٍ تسوح حيٌئ

لن يكي الوستصحت أثشاً ششعيبً أٍ را أثش ششعي أٍ قبثالً للتٌجيز ٍ التعزيش ثَجِ هي الَجَُ، على ششط اى يكَى لٌفس التعجذ  إرا

حبثي ثِ أثش يخشجِ عي اللغَية، كوب إرا أخز القطع ثوَضَع خبسجي ال حكن لِ توبم الوَضَع لحكن ششعي ٍ قلٌب ثبى االستص

اى الوجعَل فيِ الطشيقية، فبى ثبإلهكبى حيٌئز جشيبى االستصحبة لتشتيت حكن  االستصحبة يقَم هقبم القطع الوَضَعي ثذعَى

  .عٌى إهكبى قيبهِ هقبم القطع الوَضَعي دٍى الطشيقي في ثعض الوَاسدالقطع ٍ اى لن يكي للوستصحت أثش، ٍ ّزا م
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رکن چهارم استصحاب اولين تقریر از 
تٌاتزايي روي چْارهي تزاي آى تِ ّويي ػٌَاى يؼٌي اثز ػولي  .صحت جزياى استصحاب هٌَط تِ ٍجَد اثز ػولي است

اضارُ ضذُ است وِ ّزوذام  ،سِ ضىل اس روي چْارم در وتاب تِ هزاد اس ايي اثز ػولي چيست؟اها . هطزح ضذُ است

در ايي هياى . ضَد وٌذ ٍ تِ تزتية دايزُ ضوَل اس ضىل اٍل تِ تؼذ ووتز هي دايزُ خاصي را تزاي اثز ػولي هؼزفي هي

. داًذ ٍ همذاري وِ تاضذ وافي هي تِ ّز ضىليتزتة اثز ػولي را ضىل ًخست وِ ًسثت تِ تميِ ػوَهيت تيطتزي دارد، 

ػلت آى است وِ  .اثز ػولي داضتِ تاضذ ،استصحاب ايي است وِ  تؼثذ تِ تماي حالت ساتمِچْارم روي طثك ايي تمزيز  

تؼثذي وِ ّيچ اثز ػولي تز آى هتزتة ًيست لغَ است ٍ تا حىوت ضارع همذس ساسگار ًيست ٍ اطالق دليل استصحاب 

.  تَداس هَاردي وِ ّيچ اثزي تز اٍ هتزتة ًيست هٌصزف خَاّذ 

اين ٍ تِ ّويي جْت  جستِتِ هحذٍر لغَيت توسه  اس روي چْارم ايي ضىل تزاي اثثات ضَد وِ تا ايي تياى رٍضي هي

تَاًذ تزاي جزياى  اي وِ ّزگًَِ تزتة اثز ػولي هي گًَُِب ؛گيزد روي چْارم دايزُ ٍسيؼي را در تز هيضىل ًخست 

. استصحاب وافي تاضذ

دفغ هحذٍر  تزاي تزتة اثز ػولي ٍى چْارم ّزگًَِ تزتة اثز ػولي وافي است ٍ ٍل رنضىل ا هطاتك تياى وزدين وِ

 ،تاضذ ياگز هستصحة اثثات ؛ يؼٌيهستصحة اهزي لاتل تٌجيش تاضذلغَيت تايذ يىي اس ايي دٍ حالت را داضتِ تاضذ؛ يا 

.  ر تاضذهؼذِ يؼٌي اس ػْذُ هىلف تزدارد؛ تىليفي را وِ يا ايي تىليفي را تِ دٍش هىلف تگذارد

: تزاي ايي دٍ حالت ضص لسن لاتل تصَيز است وِ ػثارتٌذ اس

.  استصحاب ٍجَب ًواس جوؼِ در سهاى غيثت :هستصحة اثز ضزػي تاضذ .1

. استصحاب ػذم ٍجَب دػا ٌّگام رؤيت ّالل :هستصحة ػذم اثز ضزػي تاضذ. 2

. ء ًواس تِ ٍيالتذااستصحاب ػذالت سيذ تزاي : هستصحة هَضَع اثز ضزػي است. 3

. استصحاب ػذم استطاػت تزاي حج: هستصحة ػذم هَضَع اثز ضزػي تاضذ -4

لثاس وِ درحالت اٍل هٌجش ٍ در حالت  طْارتاستصحاب ًجاست يا  :هتؼلك حىن ضزػي تاضذ دخيل درهستصحة  -5

. هؼذر است دٍم

. س ًواس گشاراستصحاب ػذم طْارت لثا :هستصحة ػذم اهز دخيل در هتؼلك حىن ضزػي تاضذ -6

اثز تٌجيشي يا تؼذيزي  ،تز فزض اثثات يا ًفي يشي است وِواضف اس چ ٍ در حالت ًخست استصحاب جٌثِ طزيمي دارد

وِ تز استصحاب اثز ػولي هتزتة تاضذ در حميمت هٌجز تِ  ت ديگز ًمص هَضَػي دارد ٍ در هَارديحاال اها در. دارد

.  ضَد تحمك هَضَع حىن ضزػي هي

: نکته

تلىِ تِ خَد استصحاب تز  ،گزدد تِ لاتليت هستصحة تزاي تٌجيش يا تؼذيز تز ًوي ضزػي تزتة اثزتَجِ داضت وِ  تايذ

.  هحمك اثز تاضذ ٍ ّويي وافي است يؼٌي جزياى خَد استصحاب ؛گزدد هي

هتن عرتي و نکات تطثيقي 
  :ًِ، ٍ ّزا الشكي يوكي ثيبًِ ثإحذى الصيغ التبليةلجشيب (1)ٍ الشكي الشاثع هي أسكبى االستصحبة ٍجَد األثش العولي الوصحّح
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4 

أثش عولي، إر لَ لن يتشتت أي أثش عولي على التعجذ االستصحبثي  (2)اى االستصحبة يتقََم ثلزٍم اًتْبء التعجذ فيِ إلى: األٍلى

  .تصشف إطالق دليل االستصحبة عي هثل رلك (3)كبى لغَاً، ٍ قشيٌة الحكوة

حيٌئز ثجشيبى االستصحبة حتى  (4)لصيغة تجعلِ ثغيش حبجة إلى أي استذالل سَى هب ركشًبُ، ٍ تسوحٍ صيبغة الشكي ثْزُ ا

أٍ را أثش ششعي أٍ قبثالً للتٌجيز ٍ التعزيش ثَجِ هي الَجَُ، على ششط اى يكَى لٌفس   فيوب إرا لن يكي الوستصحت أثشاً ششعيبً

. عي اللغَية (6)أثش يخشجِ (5)التعجذ االستصحبثي ثِ

. اثز ػولي يا صفت ٍجَد صفتِ. 1 

. ءاًتْا :هتؼلك .2

. همتضاي حىوت ضارع: يؼٌي. 3

  .ّزُ الصيغِ: هزجغ ضويز. 4

. هتؼلك تِ تؼثذ هستصحة؛: هزجغ ضويز. 5

. تؼثذ :؛ هزجغ ضويز هفؼَلياثز :يفاػلهزجغ ضويز  .6

Sco1:19:27 

ترتة اثر تر خود استصحاب 
؟ دارداها خَد استصحاب اثز  ًيستفس هستصحة ّيچ اثزي ػلي رغن ايٌىِ تز ى در چِ هَاردي

اثز  هَضَعلطغ تِ چيشي تاضذ وِ  هَضَع يه حىن ضزػيتَاى ارائِ ًوَد ايي است وِ  فزضي وِ تزاي ايي حالت هي

ضارع همذس  ؛ تِ تؼثيز ديگز،تِ جاي لطغ هَضَػي تٌطيٌذ ٍ استصحاب لائن همام لطغ هَضَػي ضَد ٍ ًيستضزػي 

پس حىن ضزػي وِ  ؛اساس اٍ يميي تِ تماي حالت ساتمِ دارداس يميي تِ هٌشلِ يميي داًستِ ٍ تز ّويي را تؼذ ضه هىلف 

در گًَِ اثز ضزػي را فالذ ّز ءضَد ضي ايي حالت هيدر  .هَضَػص يميي تِ تماي حالت ساتمِ است هحمك ضذُ است

. ضَدهَضَع اثز ضزػي هحمك  آىاستصحاب تا  تالالة هستصحة گذاضت 

هاًٌذ  ؛ًِ دخيل در هتؼلك حىن ضزػي ٍ ًِ هَضَع حىن ضزػي است ،طثك ايي فزض هستصحة ًِ حىن ضزػي است

. ٍسش تاد

هثال 
تِ   ضذُ است؛ ٍسش تاد هَضَع اثز ضزػيلطغ هىلف تِ  ،اها طثك ًذر ،ٍسش تاد في ًفسِ اثز ضزػي هتزتة ًيستتز 

 ؛ايي لطغ تِ ٍسش تاد لطغ هَضَػي است .صلَات تفزستذ دا وزد،تِ ٍسيذى تاد پيوٌذ اگز  لطغ  هيًذر  ايي ضىل وِ

يؼٌي لطغ تِ چيشي وِ خَد هَضَع اثز  پس تٌذ اٍل تحمك يافتِ است. يؼٌي در هَضَع ٍجَب صلَات اخذ ضذُ است

. اثز ضزػي ضذُ استهَضَع  اهاضزػي ًيست 

ػلت  .وٌذ صحاب اثز ضزػي فؼيلت پيذا هيايي است ضَد ٍ تا هحمك هيهَضَع حىن ضزػي  تا استصحاب ايي ٍسش تاد،

در  .ًطيي لطغ هَضَػي ضذُ استجااستصحاب  ، صلَات هتزتة ضذُ است ٍآى است وِ تز لطغ هَضَػي ٍسش تاد

ايي هستصحة لاتل تٌجيش ٍ تؼذيز ًيست تلىِ  .ضَد ٍجَب صلَات هحمك هي هَضَعستصحاب ٍسش تاد اتا حميمت 

. ٍ هَضَع ساس است ب استايي استصحاب اثز ضزػي هتزت تزخَد
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نکته 

ضَد ايي گفتِ در  هيتَاًذ لائن همام لطغ هَضَػي ضَد اها جايگشيي لطغ طزيمي ى ضَد وِ استصحاب هي گفتِ هي يگاُ

تَاًذ جاًطيي لطغ  استصحاب آى ًوي تز لطغ طزيمي ضيء اثزي ًيست،در ايي فزض وِ  ؛فزضي وِ تياى وزدين هؼٌا دارد

.  اثزي هتزتة ًيستًيش  ايي استصحاب تزسيزا  ؛طزيمي تاضذ

هتن عرتي و نکات تطثيقي 
ة يقَم هقبم القطع لحكن ششعي ٍ قلٌب ثبى االستصحب (2)توبم الوَضَع (1)حكن لِا إرا أخز القطع ثوَضَع خبسجي الكن

يكي  ع ٍ اى لنلقطاى الوجعَل فيِ الطشيقية، فبى ثبإلهكبى حيٌئز جشيبى االستصحبة لتشتيت حكن ا (3)يالوَضَعي ثذعَ

  .للوستصحت أثش، ٍ ّزا هعٌى إهكبى قيبهِ هقبم القطع الوَضَعي دٍى الطشيقي في ثعض الوَاسد

. هَضَع خارجي است صفت ؛ ال حىن لِهَضَع خارجي :هزجغ ضويز. 1

. هفؼَل اخذ .2

  .تاي سثثت ؛للٌا: هتؼلك .3
 

Sco2 31:49:  
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: چکيذه
تٌاتزايي روي چْارهي تزاي آى تِ ّويي ػٌَاى هطزح ضذُ  ؛ػولي است صحت جزياى استصحاب هٌَط تِ ٍجَد اثز. 1

. است

وٌذ ٍ تِ تزتية دايزُ  ضذُ است وِ ّزوذام دايزُ خاصي را تزاي اثز ػولي هؼزفي هي تمزيز تِ سِ ضىلروي چْارم . 2

. ضَد ضوَل اس ضىل اٍل تِ تؼذ ووتز هي

. اًذ جستِت توسه اس روي چْارم تِ هحذٍر لغَي ضىل اٍلتزاي اثثات . 3

اهزي لاتل تٌجيش تايذ هستصحة ّزگًَِ تزتة اثز ػولي وافي است ٍ تزاي ايي هٌظَر  ،هطاتك ضىل اٍل روي چْارم. 4

 . تاضذ يا تؼذيز

اثز  ،هستصحة :يا تؼذيز تاضذ، ضص لسن لاتل تصَيز است وِ ػثارتٌذ اساهزي لاتل تٌجيش وِ هستصحة  تزاي ايي. 6

، ػذم هَضَع اثز ضزػي تاضذ، دخيل درهتؼلك حىن ضزػي ضزػي تاضذ، هَضَع اثز ضزػي تاضذ ثز، ػذم اضزػي تاضذ

. ػذم اهز دخيل در هتؼلك حىن ضزػي تاضذ تاضذ ٍ

تلىِ تِ خَد استصحاب  ،گزدد تِ لاتليت هستصحة تزاي تٌجيش يا تؼذيز تز ًوي ضزػي تزتة اثزتايذ تَجِ داضت وِ . 7

. گزدد هيتز 

 .ضَد هيتَاًذ لائن همام لطغ هَضَػي ضَد اها جايگشيي لطغ طزيمي ى ضَد وِ استصحاب هي گفتِ هي يگاُ. 8

 

 

 
 


