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: هقذهه 
ًْي هَخَد دس هفاد دليل گفتِ تِ تمشيش دٍم اص سکي چْاسم پشداختين ٍ دس خالل تحث تياى ضذ کِ  دس هطالة پيص

ها دلت دس ايي هطلة سٍضي ا .اًذ اص طشف ديگش ًمط سا ًمط حميمي گشفتِ ،تاستصحاب، ًْي هَلَي تحشيوي اس

پس تايذ يکي اص دٍ  ،گيشد ًمط حميمي صَست هي ،ضک دس صَستصيشا  ؛هوکي استخوغ تيي ايي دٍ  غيشکٌذ کِ  هي

  . تش خالف ظاّش ػول کٌين ٍ  يشين ٍ دست اص ظَْس ديگش تشداضتِظَْس سا تگ

. اّذ ضذ کِ تايذ تِ کذام ظَْس ػول کشدُ ٍ اص کذام يک دست تشداسيندس ايي دسس تشسسي خَ 
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: درسهتن 

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

تالً للتٌجيز ٍ التؼريس، ٍ ال يىفي هجسد تستة األثس ػلى اى االستصحاب يتمَم تاى يىَى الوستصحة لا: الثاًئ....  الصيغ التالئ

  [...  ًفس التؼثد االستصحاتي
ٍ ّرا الثياى يتَلف ػلى استظْاز إزادٓ الٌمض الؼولي هي الٌمض تمسئٌ تؼلك الٌْي تِ، ٍ ال يتن إذا استظْس ػسفاً إزادٓ الٌمض 

ى ء إزشاداً إل ن تحسة ػالن االػتثاز، فاى الوَلى لد يٌْى ػي شيالحميمي هغ حول الٌْي ػلى وًَِ إزشاداً إلى ػدم إهىاى ذل

غائ األهس اى الصالٓ غيس همدٍزٓ للحائض حميمٔ، ٍ الٌمض غيس . «دػي الصالٓ أيام ألسائه»ػدم المدزٓ ػليِ، ووا يمال في 

ستظْاز يىَى هفاد الدليل جؼل الطسيمئ، ٍ لتؼثد الشازع تثماء اليميي الساتك، ٍ تٌاء ػلى ّرا اال همدٍز للوىلف ادػاء ٍ اػتثازاً 

ال يلزم في تطثيمِ ػلى هَزد تصَيس الٌمض الؼولي ٍ االلتضاء الؼولي، غيس اًِ يىفي لتؼيي الصيغٔ الثاًئ في هماتل األٍلى إجوال 

  .ٍٓ تسددُ تيي االحتواليي الوَجة لاللتصاز ػلى الوتيمي هٌِ ٍ الوتيمي ها تمسزُ الصيغٔ الثاًي الدليل
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( یادآوري)تقزیز دوم اس رکن چهارم 
ايي ضکل هثتٌي تش ايي است کِ ها  اص سکي چْاسم استصحاب طشح ضذ ٍ تياى کشدين کِ گفتِ، ضکل دٍم دس هثاحث پيص

ًمط ػولي يميي  تش ايي اساس،. ًمط سا حول تش ًمط ػولي کٌين ٍ لَي،ًْي سا دس دليل استصحاب حول تش ًْي هَ

.  لاتليت تٌديض ٍ تؼزيش داضتِ تاضذ ،کٌذ کِ هستصحة يٍلتي هصذاق پيذا م

ظهور نهي در چيست؟ 
ًْي تِ  ،تمشيش ايي ًکتة لاتل تاهلي کِ دس تمشيش دٍم اص سکي چْاسم ٍخَد داسد ٍ تايذ تِ آى پشداختِ ضَد ايي است کِ طثك

 ؛هوکي استخوغ تيي ايي دٍ  غيشکِ  ، حال آىظَْس دس حميمي تَدى داسد ًيض ًمطخَد ٍ  ًمط يميي، ظَْس دس هَلَيت

 ٍ  يشين ٍ دست اص ظَْس ديگش تشداضتِپس تايذ يکي اص دٍ ظَْس سا تگ ؛گيشد ًمط حميمي صَست هي ،ضک صيشا تا فشض

.  تش خالف ظاّش ػول کٌين

ض سا ًمط دس ػَض ًكٍ  تذاًين ًْي سا اسضاديکِ  ايييا  ٍ تِ ٍ ًْي سا هَلَيًمط ػولي گشفتايذ ًمط سا يا  تٌا تش ايي

تَاى احتوال  هي اها حميمت آى است کِ ،گشدد اٍل تش هي تمشيشضکل دٍم تِ  اگش ًمط سا ػولي تگيشين،. حميمي تگيشين

.  ًْي سا حول تش اسضاديت کٌين ،ظَْس ًمط دس حميمت ت کِ تِ لشيٌةصَستِ ايي  ؛ديگش سا دس ًظش گشفت

يک ظَْس تِ ػٌَاى ظَْس رٍالمشيٌِ ٍ يک  احتوال، دس ّش دٍ .ستضثيِ ّوذيگش ا ي کِ دس ايي دٍ احتوال افتادُ اتفاق

، لشيٌِ ضذُ ظَْس ًْي دس هَلَيت ،دس احتوال اٍل کِ هثٌاي استذالل است ؛ظَْس تِ ػٌَاى ظَْس لشيٌِ تلمي ضذُ است

ادي تَدى ، لشيٌِ تش اسشظَْس ػشفي ًمط دس ًمط حميمي ،اها دس احتوال ديگش. تَدى ضَدػولي حول تش ًمط  است کِ

. هدول تيي دٍ احتوال استدس ًمط ػولي ًذاسد؛ تلکِ ظَْس  ،تٌاتشايي سٍايت. است ًْي ضذُ

تش ايي استذالل صيشا  ؛تش اساس احتوال دٍم هدالي تشاي استذاللي کِ دس ريل ضکل دٍم سکي چْاسم تياى ضذ ٍخَد ًذاسد

. ًمط حميمي است ،لطگَيين کِ ى هي احتوال دٍم اص اساساها دس ، اساس ًمط ػولي تَد

هنظور اس نهي ارشادي چيست؟ 
؟ هٌظَس، اسضاد تِ چيست کِ سَال ايي استحال  ؛ًمط حميمي تاضذ ٍ ًْي اسضادي طثك احتوال دٍم تايذتياى ضذ کِ 

لادس ًيست سضاد کٌذ کِ تشحسة ػالن اػتثاس، ضاسع طثك احتوال دٍم دس صذد است کِ تا تياى ًمط حميمي تِ هکلف ا

. تالي فشض ضذُ است ،دس ػالن اػتثاس هتيمي ساتك د سا تِ ٌّگام ضک ًمط کٌذ؛ صيشا دس صذد تياى ايي است کِليي خَي

صَست  کِ لطغ حاصل ضَد يا ًمط ًمط کٌذ ٍ ايي تَاًذ يميي خَد سا حميمتاً اگش يميي هکلف تالي تاضذ هکلف ًوي

کٌذ کِ  ، تياى هياين يميي سا اص دست دادُ تحث کِ حميمتاًهحل  تٌاتشايي، ضاسع همذس دس. اص دست ها خاسج است گيشد، هي

ثاتت  اگش يميي دس حميمت،گًَِ کِ  ّواى .داًذ هيتالي  سا اص سٍي اػتثاس صيشا ضاسع يميي تَاى دست اص يميي تشداضت؛ ًوي

گَيذ يميي تَ تِ حالت  داًذ ٍ تِ هکلف هي ثاتت هي اػتثاساًيميي سا ًيض ضاسع ايٌدا  ،هکلف لادس تِ ًمط آى ًثَد ؛تَد

. ػذم لذست هکلف تش ًمط يميي ًيض ادػايي است ًِ حميمي ،تٌاتشايي. تالي است ٍ حك ًمط آى سا ًخَاّي داضت ساتمِ

 صى حايطاًدام آى ًيستي هاًٌذ ًواص  هَاسدي است کِ ضاسع ًْي هَلَي ًکشدُ است تلکِ اسضاد کشدُ است کِ تَ لادس تِ

تيٌي ًواص سا  ٍلتي خَى حيط هي ؛«ايام السائه دػي الصالٓ» ؛ًيست لادس تِ الاهِ ًواص ،حالتى دليل ايُ بدس حميمت  کِ

خَاّذ تگَيذ  خَاّذ حائط سا ًْي اص ًواص کٌذ اٍ هي هي .اها ٍالغ آى ًْي است ،ظاّش اهش داسد «دػي»ايٌدا  .سّا کي
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تاص  تياٍسي ٍ اگشصَست  ًواص سا تدا تياٍسي تَاًي دس ايي حال ًواص سا تدا ضشط ًواص طْاست اص حيط است ٍ تَ ًوي

. خَاّذ اسضاد کٌذ کِ تَ لادس تِ اًدام ًواص ًذاسي ايٌدا ضاسع هي . ّن صحيح ًخَاّذ تَد

هتن عزبي  
يتن إذا استظْس ػسفاً إزادٓ الٌمض لٌمض تمسئٌ تؼلك الٌْي تِ، ٍ الٍ ّرا الثياى يتَلف ػلى استظْاز إزادٓ الٌمض الؼولي هي ا

ء إزشاداً إلى  ليمي هغ حول الٌْي ػلى وًَِ إزشاداً إلى ػدم إهىاى ذله تحسة ػالن االػتثاز، فاى الوَلى لد يٌْى ػي شيالح

غائ األهس اى الصالٓ غيس همدٍزٓ للحائض حميمٔ، ٍ الٌمض غيس . «دػي الصالٓ أيام ألسائه»ٓ ػليِ، ووا يمال في ػدم المدز

  .قلتؼثد الشازع تثماء اليميي الساب  همدٍز للوىلف ادػاء ٍ اػتثازاً

 

Sco1:17:38 

احتوال دوم  هقتضاي 
هفاد دليل استصحاب خؼل طشيميت ٍ  ايي احتوال،طثك . احتوال دٍم ايي تَد کِ ًمط سا حميمي ٍ ًْي سا اسضادي تگيشين

ايي ادػا دس ػالن  اثش .ػلن است ،خؼل طشيميت ٍ ػلويت ايي است کِ تگَيين چيضي کِ ػلن ًيست .ػلويت خَاّذ تَد

ًيض تِ  حديت خثش ثمِ چِ دس؛ چٌاىتشخَسد کٌذّا هاًٌذ ػلن  صيشا هکلف هَظف است تا ايي ؛ضَد اػتثاس ٍ ضشع ظاّش هي

  .ّويي هٌَال است

تذکز 
هوکي است دٍ ديذگاُ داضتِ تاضٌذ؛   اًذ کساًي کِ لائل تِ احتوال دٍم ضذُ 

 تماي، حالت ساتك داسد دس صهاى الحك ييميي تِ حالت ساتك ًسثت تِ تما تي کِتشخي هؼتمذ ضًَذ ضاسع اص خْت کاضفي

کٌذ يميي هکلف دس  ادػا هي کٌذ ٍ سع ايي کاضفيت سا تکويل هيضا ،تش اساس ايي کاضفيت .ادػا کشدُ است يميي هکلف سا

. داضتِ تاضذ تساتِ ًحاهشٍص ّن يميي  ًُدس تَد يميٌا کِ ديشٍص يلثاس  هثال. هاى ساتك تالي استصهاى الحك تِ ص

الحك داسد ادػاي  خَد دس صهاى يًسثت تِ تما کاضفيتي کِ هتيمي يؼٌي حالت ساتكاها گشٍُ دٍم هؼتمذًذ ضاسع اص خْت 

تِ ايي  .کاضف اص تماي ًداست تا اهشٍص است ،ًِ يميي تِ ًداست ديشٍص ،ًداست ايي لثاس .کٌذ هي تماي حالت ساتك

.  ًذگَي هي «خؼل طشيميت»فشآيٌذ 

اثبات تقزیز دوم با استفاده اس ظهور دليل استصحاب 
ضَد ٍ اص  تَس هدول هحسَب هيدليل هض کِ تِ ّويي سثة، تا ايٌدا داًستين دس هفاد دليل استصحاب دٍ احتوال است 

ق صيشا طة. تِ ًفغ استذاللي کِ دس ريل ضکل دٍم سکي چْاسم تياى ضذ هصادسُ ًوَدضَد  ًويايي خْت ايي دليل سا 

سٍد ًمط ػولي همصَد ًيست تا تطثيك هفاد دليل استصحاب هٌَط تِ اهکاى تصَيش  احتوال ديگشي کِ دس ايي دليل هي

. ًمط ػولي دس آى هَسد تاضذ

ادػا کٌين اها چَى دس دليل استصحاب دٍ احتوال داسد  ظَْس دليل استصحاب سا دس ضکل دٍمتَاًين  دسست است  ًوي

. ّويي ضکل دٍم است تيمي اکتفا کشد ٍ لذس هتيميدليل استصحاب ٍ تايذ تِ لذس مضَد حکن کشد تِ اخوال  هي
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دٍم ضکل  (ًمط ػولي ًْي هَلَي ٍ )طشح  است کِ دس احتوال اٍل دس هفاد دليل استصحاب دٍ احتوال م: توضيح

ى  ايي دٍ احتوال ضکل اٍل هتؼيي است ٍ دليل هدول تي (ًْي اسضادي ٍ ًمط حميمي)طثك احتوال دٍم هتؼيي است اها 

گيشد ضکل اٍل ّن تياى  صيشا آًچِ ضکل دٍم دس تش هي ،تايذ دس ايي هَاسد تِ لذس هتيمي اکتفا ًوَد ؛ تٌاتش اييضذُ است

اص  تٌاتشايي اگش. است آًدا ّن هؼتمذ تَدين اگش هستصحة لاتليت تٌديض ٍ تؼزيش داضتِ تاضذ استصحاب خاسي. کٌذ هي

ٍين تايذ تِ لذس هتيمي اکتفا تَاى اص اخوال دليل استصحاب استفادُ کٌين ٍ تگ تستين هيظَْس دليل استصحاب طشفي ى

 .ٍ لذس هتيمي ّويي ضکل دٍم است کشدس

هتن عزبي و نکات تطبيقي 
الٌمض الؼولي ٍ  (2)يىَى هفاد الدليل جؼل الطسيمئ، ٍ ال يلزم في تطثيمِ ػلى هَزد تصَيس (1)ٍ تٌاء ػلى ّرا االستظْاز

ٍ تسددُ تيي االحتواليي الوَجة لاللتصاز  (3)ضاء الؼولي، غيس اًِ يىفي لتؼيي الصيغٔ الثاًئ في هماتل األٍلى إجوال الدليلااللت

. الصيغٔ الثاًئ (4)ػلى الوتيمي هٌِ ٍ الوتيمي ها تمسزُ

. احتوال دٍم: يؼٌي. 1

. فاػل اليلضم. 2

  .استصحاب: يؼٌي. 3

. ها: هشخغ ظويش. 4

 
Sco2:28:38 
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: چکيذه
، حال ظَْس دس حميمي تَدى داسد ًيض ًمطخَد ٍ  ًمط يميي، ظَْس دس هَلَيت طثك تمشيش دٍم اص سکي چْاسم، ًْي اص. 1

. گيشد ضک ًمط حميمي صَست هي صيشا تا فشض ؛هوکي استکِ خوغ تيي ايي دٍ  غيش آى

دس ػَض ًمط ٍ کِ ًْي سا اسضادي تذاًين  خْت سفغ هطکل يا تايذ ًمط سا ًمط ػولي گشفتِ ٍ ًْي سا هَلَي يا ايي. 2

.  سا ًمط حميمي تگيشين

دٍم هتؼيي ضکل  (ًمط ػولي ًْي هَلَي ٍ )طشح  است کِ دس احتوال اٍل دس هفاد دليل استصحاب دٍ احتوال م. 3

ضذُ ضکل اٍل هتؼيي است ٍ دليل هدول تيي  ايي دٍ احتوال  (ًْي اسضادي ٍ ًمط حميمي)طثك احتوال دٍم است اها 

 .کٌذ گيشد ضکل اٍل ّن تياى هي صيشا آًچِ ضکل دٍم دس تش هي ،تايذ دس ايي هَاسد تِ لذس هتيمي اکتفا ًوَد ؛ تٌاتش ايياست

 

 

 
 


