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: هقذهِ 
روي چْارم استصحاب يا تزتة اثز ػولي هَرد اختالف ًظز لزار گزفتِ است ٍ در ايي هثاحث سِ ضىل تزاي آى هؽزح 

دٍ حالت تزاي جزياى استصحاب لاتل  تٌاتزايي .وِ ّزگًَِ تزتة اثزي وافي است وزد تياى هي ضىلضذُ است اٍليي 

وِ خَد استصحاب هٌجز تِ تحمك اثز ضزػي  يىي ايي وِ هستصحة داراي تؼذيز ٍ تٌجيش  تاضذ ٍ ديگزي ايي؛ تَد فزض

  .تاضذ

ايزُ ضوَل ووتزي ًسثت تِ ضىل ايي روي پزداختِ خَاّذ ضذ وِ د تمزيز در اداهِ در ايي درس تِ تزرسي ضىل دٍم اس

. ًخست دارد
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2 

: درسهتي 

ٍ السوي الساتع هي أزواى االستصحاب ٍجَد األثس العولي الوصحّح لجسياًِ، ٍ ّرا السوي يوىي تياًِ تإحدى  :األثس العولي (د] 

  [ .... الصيغ التالية
يس، ٍ ال يىفي هجسد تستة األثس على ًفس التعثد اى االستصحاب يتمَم تاى يىَى الوستصحة لاتالً للتٌجيز ٍ التعر: الثاًية

االستصحاتي، ٍ ال فسق في لاتلية الوستصحة للوٌجزية ٍ الوعرزية تيي اى تىَى تاعتثازُ حىواً شسعياً، أٍ عدم حىن شسعي، أٍ 

 .فياًهَظَعاً لحىن، أٍ دخيالً في هتعلك الحىن، واالستصحاتات الجازية لتٌميح شسغ الَاجة هثالً إثثاتاً ٍ ى

ٍ هدزن ّرُ الصيغة التي ّي أظيك هي الصيغة الساتمة استظْاز ذله هي ًفس دليل االستصحاب، ألى هفادُ الٌْي عي ًمط 

اليميي تالشه، ٍ الٌمط ٌّا ليس َّ الٌمط الحميمي ألًِ ٍالع ال هحالة ٍ ال هعٌى للٌْي عٌِ، ٍ اًوا َّ الٌمط العولي، ٍ فسض 

اى اليميي تحسة طثعِ لِ التعاء عولي ليٌمط عوالً، ٍ االلتعاء العولي لليميي اًوا يىَى تلحاظ  الٌمط العولي لليميي َّ فسض

  .بز لىي يشولِ إطالق دليل االستصحاواشفيتِ، ٍ ّرا يفتسض اى يىَى اليميي هتعلماً توا َّ صالح للتٌجيز ٍ التعري
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( يادآٍري)رکي چهارم استصحاب 
 .تمزيز اس ايي ضىل ٍجَد دارد سٍِ گفتين وِ  هؽزح ضذتحت ػٌَاى اثز ػولي  روي چْارم استصحابدر درس گذضتِ 

تِ هحذٍر  اس روي چْارم ايي ضىل اثثاتتزاي . داًذ ٍ همذاري وِ تاضذ وافي هي تِ ّز ضىلتزتة اثز ػولي را آى اٍليي 

. ردگي ٍ تِ ّويي جْت ضىل ًخست روي چْارم دايزُ ٍسيؼي را در تز هي ضذ جستِلغَيت توسه 

تقرير دٍم از رکي چهارم 
داًذ؛ يؼٌي  ب هيرا تِ لاتليت تٌجيش ٍ تؼذيز هستصحدر ضىل دٍهي وِ تزاي روي چْارم هؽزح ضذُ، لَام استصحاب 

س ضىل اٍل دايزُ ايي ضىل ا. لاتليت داضتِ تاضذ تز دٍش هىلف تىليفي لزار دّذ يا تىليفي را اس ػْذُ هىلف تزدارد

حالت تزاي جزياى در ضىل ًخست دٍ  .ساسد ي جاري هيتزاب را در هحذٍدُ وَچهٍ استصح ضوَل ووتزي دارد

وِ خَد استصحاب هٌجز تِ  استصحاب لاتل فزض است يىي ايي وِ هستصحة داراي تؼذيز ٍ تٌجيش  تاضذ ٍ ديگزي ايي

. تحمك اثز ضزػي تاضذ

ين است وِ لسوِ تِ ضص حالت لاتل ت ضذلاتل تؼذيز ٍ تٌجيش تااها در ايي ضىل فمػ حالتي هذًظز است وِ هستصحة 

هستصحة يا حىن ضزػي است يا ػذم حىن ضزػي يا هَظَع حىن ضزػي يا ػذم هَظَع حىن ضزػي يا  :ػثارتٌذ اس

 ،تزاي اثثات ايي ضىل. ل ايي ضص لسن در درس لثل تياى ضذتفصي .ضزػي ٍ يا ػذم هتؼلك حىن ضزػيهتؼلك حىن 

. اًذ تِ ظاّز دليل استصحاب توسه وزدُ تٌاتزايي، ؛دضَد تِ هحذٍر لغَيت توسه وز ًوي

تز اساس ايي  ّا گًَِ استصحاب ايي. ضَد تزدُ هي تِ استصحاب پٌاُ تؼييي ضَد ضزغ ٍاجة گاّي اٍلات تزاي ايٌىِ

.  وٌٌذ هي تٌميحرا  وِ ضزغ ٍاجة ضىل جاري ّستٌذ،

هتي عربي ٍ ًکات تطبيقي 
ى الوستصحة لاتالً للتٌجيز ٍ التعريس، ٍ ال يىفي هجسد تستة األثس على ًفس التعثد اى االستصحاب يتمَم تاى يىَ: الثاًية

االستصحاتي، ٍ ال فسق في لاتلية الوستصحة للوٌجزية ٍ الوعرزية تيي اى تىَى تاعتثازُ حىواً شسعياً، أٍ عدم حىن شسعي، أٍ 

  (.4)ٍ ًفياً (3)إثثاتاً (2)لتٌميح شسغ الَاجة هثالً (1)هَظَعاً لحىن، أٍ دخيالً في هتعلك الحىن، واالستصحاتات الجازية

 .ستصحابالتي ّي أظيك هي الصيغة الساتمة استظْاز ذله هي ًفس دليل اال (5)ٍ هدزن ّرُ الصيغة

. دخيالً في هتعلك الحىنهثال تزاي . 1

. هثال تزاي ٍاجة است .2

. استصحاب ؼْارتهثل . 3

. هثل استصحاب ًجاست. 4

.دٍم روي چْارم تمزيز: يؼٌي. 5  

Sco1:8:16 

اثبات تقرير دٍم از رکي چهارم 
: وِ ؛ ايي ًْي چٌذ ٍيژگي دارد وِ ػثارتٌذ اس اييًْي هَلَي تحزيوي اس ًمط يميي تِ ضه است ،هفاد دليل استصحاب
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  .ًيست ارضادي ًْي هَلَي است ٍ. 1

. تحزيوي است ًِ تٌشيْي ٍ وزاّيًْي . 2

. است ضه هتؼلك تِ ًمط يميي تًِْي . 3

لؽغ حميمتاً اس  ،ضه تِ هحط ٍجَد ؛ سيزاحميمي ًيستاي وِ تايذ تَجِ داضت ايي است وِ هزاد اس ًمط، ًمط  ًىتِ

اتفاق  ؛ چزا وِ ايي ًمط تا ٍجَد ضههؼمَل ًيست ،اس ًمط حميمي يمييًْي هَلَي ضارع  تٌاتزايي تيي رفتِ است ٍ

.  يؼٌي تز خالف همتعاي يميي ػول وزدىاست؛ ًمط ػولي يميي  ًمط،تا ايي تياى رٍضي ضذ وِ هزاد اس  .افتادُ است

 وار را اًجام ًذّذ  ايياگز  وٌذ ٍتايذ لثاس خَد را تزاي ًواس ؼاّز اگز وسي يميي تِ ًجاست لثاس دارد، ، هثالبِ عٌَاى 

 . تز خالف همتعاي يميي خَد ػول وزدُ است
تا يميي همتعي ػولي ًثاضذ ًمط ػولي يميي . همتعي ػولي تاضذ ،وٌذ وِ يميي ًمط ػولي يميي جايي هصذاق پيذا هي

.  هؼٌا خَاّذ تَد هصذاق ًذارد ٍ تي

؟ تِ چِ هؼٌاست« يميي همتعي ػول است» ايي است وِ السَاها 

ًىتِ . آهذُ اس واضفيت لؽغ است تز است وِ ايي هحزويتهحزويت ػول ّويي التعاي يميي ن ػول است ٍ لؽغ هحزِ

تلىِ السم است   ؛ديٌي اٍ ًيست ٍ همتعي ػولي ًيست لؽغ ٍ يميي هىلف تِ ّز چيشي هحزن اٍ در اػوال وِ ايي است

 اٍ هخالفتتاضذ همتعي است وِ داضتِ لاتليت تؼذيز  ،اگز هتؼلك لؽغ. تاضذ داضتِ لاتليت تٌجيش يا تؼذيز ،ق ايي لؽغهتؼل

. جايش تاضذ ،تا ايي تىليف

وِ  -تاضذ تا ًْي اس ًمط ػولي داضتِ  تايذ چيشي تاضذ وِ لاتليت تٌجيش يا تؼذيز  حةهتؼلك يميي يؼٌي هستص گفتين وِ

چَى  ًذارد،تٌجيش ٍ تؼذيز  يتدر هَاردي وِ هستصحة لاتل ،تٌاتزايي .داضتِ تاضذهؼٌا  -در دليل استصحاب آهذُ است

. ق دليل استصحاب ًخَاّذ تَدتالتثغ ًمط ػولي آى هؼٌا ًخَاّذ داضت در ًتيجِ هطوَل اؼال ،همتعي ػولي ًيست

تايذ تز سخي هىلف  تزاي هثال،. ّزگاُ اؼالق يه ًْي تخَاّذ ضاهل هَردي تاضذ تايذ هتؼلك ًْي تز هَرد صذق وٌذ

التعاي ػولي  ،ٍلتي يميي تِ چيشي تؼلك يافت وِ التعاي ػولي ًذارد. ػٌَاى وذب صذق وٌذ تا هطوَل ًْي هَال تاضذ

. تخَاّذ دليل استصحاب ضاهل آى تطَد يميي لاتل تصَيز ًيست تا

پس تايذ اتتذا تايذ ًمط ػولي صذق وٌذ تؼذ ًْي ضاهل آى استصحاب ػثارت است اس ًمط ػولي،  هتؼلك ًْي در دليل 

. ضَد

هتي عربي ٍ ًکات تطبيقي 
هعٌى للٌْي عٌِ، ٍ اًوا ٍ ال الحميمي ألًِ ٍالع ال هحالةالٌْي عي ًمط اليميي تالشه، ٍ الٌمط ٌّا ليس َّ الٌمط  (1)ألى هفادُ

عوالً، ٍ االلتعاء  (2)َّ الٌمط العولي، ٍ فسض الٌمط العولي لليميي َّ فسض اى اليميي تحسة طثعِ لِ التعاء عولي ليٌمط

ُ ز لىي يشوليفتسض اى يىَى اليميي هتعلماً توا َّ صالح للتٌجيز ٍ التعري (3)العولي لليميي اًوا يىَى تلحاظ واشفيتِ، ٍ ّرا 

  .بإطالق دليل االستصحا

. استصحاب: هزجغ ظويز. 1

. يميي: هزجغ ظويز. 2
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. التعاي ػولي: هطاراليِ. 3
 

Sco2:23:07 
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: چکيذُ
. داًذ ب هييت تٌجيش ٍ تؼذيز هستصحدر ضىل دٍهي وِ تزاي روي چْارم هؽزح ضذُ، لَام استصحاب را تِ لاتل. 1

. لاتل تؼذيز ٍ تٌجيش تاضذ در ايي ضىل فمػ حالتي هذًظز است وِ هستصحة. 2

. اًذ تِ ظاّز دليل استصحاب توسه وزدُ تٌاتزايي، ؛ضَد تِ هحذٍر لغَيت توسه وزد ًوي ،تزاي اثثات ايي ضىل. 3

: وِ ؛ ايي ًْي چٌذ ٍيژگي دارد وِ ػثارتٌذ اس اييهفاد دليل استصحاب ًْي هَلَي تحزيوي اس ًمط يميي تِ ضه است. 4

 .است هتؼلك تِ ًمط يميي تِ ضهٍ  تحزيوي است ًِ تٌشيْيًيست،  ارضادي ًْي هَلَي است ٍ

آهذُ اس  تز است وِ ايي هحزويتالتعاي يميي ّويي هحزويت ػول ن ػول است ٍ لؽغ هحزِيميي همتعي ػول، . 5

. واضفيت لؽغ است

 

 

 


