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: هقذهه 

سوي چْاسم استصحاب وِ تِ طَس ولي تحت عٌَاى احش عولي داضتي استصحاب هطشح گشديذُ است تِ چْاس تمشيش ٍ 

ّش وذام اص ايي تمشيشّا اص دايشٓ ضوَل خاظ خَد  .طشح گشديذُ استعلن اصَل مضىل هختلف اص سَي تضسگاى 

 ؛سسين، اص دايشٓ ضوَل ووتشي تشخَسداس خَاٌّذ تَد تشخَسداسًذ ٍ ّشچِ اص ضىل ٍ تمشيش اٍل تِ تمشيش ّاي تعذي هي

.  تاضذ تٌاتشايي ضوَل ضىل اٍل اعن اص ديگش تمشيشّا هي

. ضَدهييي تمشيش تِ تحج گزاضتِ ضَد ٍ هسائل ٍ جَاًة ا چْاسم پشداختِ هيدس ايي دسس تِ تمشيش سَم سوي  ،دس اداهِ
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: درسهتن 

 [ .... ٍ الزكي الزاتع هي أركاى االستصحاب ٍجَد األثز العولٖ الوصحّح لجزٗاًِ، ٍ ّذا الزكي ٗوكي ت٘اًِ تإحدى الص٘غ التال٘ٔ]

أٍ هَضَعاً لحكن شزعٖ، ٍ ّذُ الص٘غٔ أض٘ق هي كلتا  اى االستصحاب ٗتقَم تاى ٗكَى الوستصحة حكواً شزع٘اً: الثالثٔ

 -الص٘غت٘ي الساتقت٘ي، ٍ هي ٌّا ٍقع اإلشكال فٖ ك٘ف٘ٔ جزٗاى االستصحاب على ضَء ّذُ الص٘غٔ فٖ هتعلق األهز ق٘داً ٍ جزءاً 

عٖ ألى الَجَب ٗتزتة هع اى ق٘د الَاجة ل٘س حكواً شزع٘اً ٍ ال هَضَعاً ٗتزتة علِ٘ حكن شز -هي قث٘ل استصحاب الطْارٓ 

على هَضَعِ ال على هتعلقِ، ٍ قد ٗدفع اإلشكال تاى إٗجاد الوتعلق هسقط لألهز فَْ هَضَع لعدهِ ف٘جزٕ استصحاتِ إلثثات 

عدم األهز ٍ سقَطِ، ٍ ّذا الدفع تحاجٔ هي ًاح٘ٔ إلى تَسعٔ الوقصَد هي الحكن تجعلِ شاهالً لعدم الحكن أٗضاً، ٍ تحاجٔ هي 

ٍ األٍلى فٖ دفع اإلشكال رفض ّذُ  .مدفس األهز ال لفاعل٘تِ على ها تقإلى التسل٘ن تاى إٗجاد الوتعلق هسقط لي ًاح٘ٔ أخزى

 .الص٘غٔ الثالثٔ
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تقرير سوم رکن چهارم 

حىن ضشعي  ،ست وِ هستصحةٍ سوي استصحاب تِ ايي اوِ لَام ضَد  تياى هي استصحاب دس ضىل سَم اص سوي چْاسم

تٌْا تشتة يعٌي ًِ  ؛وِ ايي ضىل اص دٍ ضىل ديگش هحذٍدتش است تِ خَتي سٍضي است .تاضذ عييا هَضَع حىن ضشٍ 

تلىِ دس هَاسدي وِ هستصحة هشتَط تِ  ،داًذ وافي ًوي (داًست وِ دس ضىل اٍل وافي هي)تش ًفس استصحاب سا  احش

دس چٌيي هَاسدي  وِ دس ضىل دٍم) ًيست، هَضَع حىن ضشعي ياهتعلك حىن ضشعي است ٍ خَد حىن ضشعي 

   .استصحاب جاسي ًخَاّذ تَد( استصحاب جشياى داضت

فشض ًخست سا وِ هستصحة لاتليت  وشدين وِ تشتة احش  عولي دٍ فشض داسد ٍ تياى ضىل ًخست ، دس تِ تعثيش ديگش

 ست داسدتين وِ فمط دس حالت ًخست وِ ضص صَجيض ٍتعزيش داضت تِ ضص صَست تمسين وشدين دس ضىل دٍم گفتي

دس ضىل سَم چَى ضشط ضذُ است وِ هستصحة حىن ضشعي يا هَضَع حىن ضشعي تاضذ  اها استصحاب جاسي است

عذم  ،حىن ضشعي ،هستصحةپس طثك ايي تمشيش،  ؛فمط استصحاب دس چْاس صَست اٍل اص ضص صَست جاسي است

دس ستصحة اهش دخيل دس ديگش هَاسدي وِ م .تاضذهي ضشعي هَضَع حىن ضشعي يا عذم هَضَع حىن حىن ضشعي،

صحاب هٌمح ضشط يا جضء حىن تِ تعثيش ديگش هَاسدي وِ استٍ  يا عذم اهش دخيل دس حىن ضشعي استحىن ضشعي، 

 . د، اهىاى جشياى ًذاساست

 اشکال به تقرير سوم

اگش لشاس تاضذ هستصحة حىن ضشعي يا هَضَع حىن ضشعي تاضذ ديگش دس هخل ضَد وِ ي هطشح هيايٌجا اضىالدس 

تِ ايي هعٌا وِ يه احش عولي ، خَد حىن ضشعي ًيست صيشا طْاست ؛استصحاب جاسي وشدتَاى  ًوياست ٍ ًجاست طِ

احىام تىليفي وِ تش ٍ تذٍى لحاظ ًفسِ  في ،ٍ حىن ٍضعي چَى آحاس عولي هشتَط تِ احىام تىليفي است ؛هحسَب ضَد

، ّيچ هجالي تشاي ًِ هَضَع احش ضشعي ٍ ٍى ًِ هستصحة خَد احش ضشعي استپس چ .احشي ًذاسداٍ هتشتة است 

تايست هىلف  ًي هييع ؛ضشط هتعلك حىن است ،هصليطْاست طْاست لثاس يا تشاي هخال تلىِ  ٍجَد ًذاسد؛استصحاب 

اى استصحاب تاضين دس حالي وِ تَاًين ضاّذ جشي هَاسدي ديگش ًوي دسچٌيي .تاضذ تشاي الاهِ ًواص اص حذث ٍ خثج پان

. هخل طْاست ٍ ًجاست وِ هشتَط تِ هتعلك حىن ّستٌذ استصحاب جاسي است سديٌي، د دس ًصَظ

دايشُ استصحاب آًمذس ضيك  وِ دس ايي تمشيش، اضىال سٍتشٍ ّستين ايي تا تا تَجِ تِ تياى ضىل سَمپس تِ طَس خالصِ، 

ٍ اهىاى  ضذٍُس خاسد ٍ فتاٍا جشياى داسد ًيض اص دوِ ديگش استصحاتي وِ دس هتعلك حىن ضشعي طثك صشيع ًصَظ ضذُ 

.  جشياى اص آى سلة ضذُ است

نکته 
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حىن ٍ  دسًسثت  حىن ضشعي ًخَاّذ تَد دس حالي وِ تا هَضَع حىن ًثاضذٍ هَضَع حىن سثة فعليت حىن است 

صٍال ضوس هَضَع ٍجَب ًواص است تا  هخال. تا حىن فعلي ًثاضذ هتعلك حىن ًخَاّذ تَد ؛يعٌيهتعلك تش عىس است

. تحمك ًخَاّذ يافت (هتعلك حىن) جَب ًيست ٍ تا ٍجَب ًثاضذ ًواصصٍال ًثاضذ ٍ

نقض تقرير سوم با استفاده از روايات 

تشاي سٍضي ضذى هطلة چْاس سٍايت وِ تِ  .صشيح ًصَظ ايي است وِ استصحاب دس اهَس دخيل دس هتعلك جاسي است

توام  .دّين هَسد تشسسي لشاس هيساس گشفتٌذ، حج استصحاب هَسد تحج قهة يعٌَاى ادلِ احثات وثشاي استصحاب دس اتتذا

  ؛استصحاب جاسي دس هتعلك حىن تَددس هَسد ايي سٍايات 

 .طْاست اص حذث تَد ،دس صحيحِ ًَم هستصحة -

 .استخثج دس صحيحِ سعاف هستصحة، طْاست اص   -

. استطْاست اص خثج  ،دس صحيحِ اعاسُ حَب رهي ّن هستصحة  -

. تٌاتشايي وِ طْاست اص خثج ٍ حذث ضشط ًواص است .ضشط هتعلك استاستصحاب هٌمح  ،سِ صحيحِّش دس  

ضَد تِ جضء هتعلك حىن ٍ  عذم اتياى سوعت چْاسم تَد وِ هشتَط هي ،هستصحة ،اها دس صحيحِ ضه دس سوعات  -

  .ضَد هَاسد ادلِ استصحاب سا ضاهل ًوي دليماً تمشيش سَم جالة است وِ

هتن عربي و نکات تطبيقي 

االستصحاب ٗتقَم تاى ٗكَى الوستصحة حكواً شزع٘اً أٍ هَضَعاً لحكن شزعٖ، ٍ ّذُ الص٘غٔ أض٘ق هي كلتا اى : الثالثٔ

هتعلق األهز ق٘داً ٍ جزءاً  (1)الص٘غت٘ي الساتقت٘ي، ٍ هي ٌّا ٍقع اإلشكال فٖ ك٘ف٘ٔ جزٗاى االستصحاب على ضَء ّذُ الص٘غٔ فٖ

ألى الَجَب  ل٘س حكواً شزع٘اً ٍ ال هَضَعاً ٗتزتة علِ٘ حكن شزعٖ هع اى ق٘د الَاجة -هي قث٘ل استصحاب الطْارٓ  -

 ، (3)على هتعلقِال (2)ٗتزتة على هَضَعِ

جشياى   :هتعلك. 1

ٍجَب : هشجع ضويش. 3ٍ  2

Sco1: 7:50 

پاسخ به اشکال 

هَجة  ،ّاستاستصحاب ط ، هاًٌذهتعلك استصحاب جضء هتعلك يا ضشطوِ اًذ ايي گًَِ هطىل سا حل وٌٌذ  تشخي خَاستِ

 تِ تياى ديگش، .ضَد ًواص هطشٍط تِ طْاست تحمك پيذا وشدُ است احشاص هي هخال ؛احشاص ٍجَد هتعلك حىن ضشعي است

هَجة  ،ٍجَد هتعلك اهش. وٌيذ احشاص هيتحمك هتعلك اهش سا  ،تا استصحاب ؛ضه داسيذ ًواص تا طْاست تَدُ يا حذث

هَضَع  ،اها هتعلك اهش ،هتعلك اهش ّشچٌذ هَضَع خَد اهش ًيست .اهش است اهتخال ،يىي اص هسمطات اهش ٍ استسمَط اهش 
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ّويطِ هَضَع عذم حىن  ،وِ هتعلك اهش اييًتيجِ  ط اهش است پس هَضَع عذم اهش است ٍعذم اهش است ٍ سثة سمَ

ٍ هطىل اهىاى جشياى داسد  استصحاب ٍ دس هخل حذث ٍ خثج ّن، ضَد هطوَل ضىل سَم ّن هي تٌاتشايي ،ضشعي است

.  ضَد حل هي

 هتن عربي و نکات تطبيقي

 ف٘جزٕ استصحاتِ إلثثات عدم األهز ٍ سقَطِ، (2) هَضَع لعدهِ (1) ٍ قد ٗدفع اإلشكال تاى إٗجاد الوتعلق هسقط لألهز فَْ

. ايجاد الوتعلك: هشجع ضويش. 1

. االهش: هشجع ضويش. 2

Sco2: 13:40 

هطرح شذه دو هشکل در پاسخ 

: وِ ايي پاسخ دٍ اضىال داسد  فشهايٌذ هي (سُ)ضْيذ صذس

ايٌجاست  ،ضَد ون ضشعيهمصَد اص حىن ضشعي دس ضىل سَم تَسعِ پيذا وٌذ ٍ ضاهل عذم حتايذ اص يه طشف  :يک

صيشا ضىل سَم هَضَع  ؛ضَد ٍ ايي تشخالف ضىل سَم است وِ ضىل سَم ضاهل هَضَع عذم حىن ضشعي ّن هي

.  حىن ضشعي است

آًچِ دس همام دفع اضىال ادعا ضذ  ؛وٌذ فشق هيهَضَع حىن ضشعي تا هَضَع عذم حىن ضشعي  دلت وٌيذ عذم :نکته

ضاهل عذم تَاًذ  دس ًْايت هيايي است وِ هتعلك هَضَع عذم حىن ضشعي است ٍ ايي لاتل لثَل ًيست ضىل سَم 

 .اسدپس ايي تياى ضوا تا ظاّش ضىل سَم فشق د. ضشعي ضَد ًِ هَضَع عذم حىن ضشعي هَضَع حىن

دس دس حالي وِ   ؛وِ ايجاد هتعلك اهش هسمط خَد اهش است ًِ هسمط فاعليت اهش دس پاسخ هطشح ضذُ تايذ پزيشفت :دو

تلىِ هَجة سمَط فاعليت اهش  ،ضَد ايجاد هتعلك اهش هَجة سمَط فعليت اهش ًوي ،تحج هسمطات حىن تصشيح وشدين

.  است

هخالفت شهيذ صذر با تقرير سوم  

  ؟دّيذ هي تِ اضىال هضتَس وٌين وِ خَد ضوا چِ پاسخي سَال هي (سُ)اص ضْيذ صذس

دسس تعذ تِ دس  .ٍ داليلي وِ دس ايي صهيٌِ الاهِ ضذُ هشدٍس است دليلي تشاي التضام تِ ضىل سَم ًذاسين ايطاى تشآًٌذ وِ

  .پشداختِ خَاّذ ضذ هطلةلي تِ ايي صَست تفصي

 هتن عربي و نکات تطبيقي
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 شاهالً لعدم الحكن أٗضاً، ٍ تحاجٔ هي ًاح٘ٔ أخزى (2)تجعلِ إلى تَسعٔ الوقصَد هي الحكن (1) جٔ هي ًاحٍ٘ٔ ّذا الدفع تحا 

ٍ األٍلى فٖ دفع اإلشكال رفض ّذُ الص٘غٔ  (4) .مدفس األهز ال لفاعل٘تِ على ها تقإلى التسل٘ن تاى إٗجاد الوتعلق هسقط لي (3)

 .الثالثٔ

. ضذُ استدس ايي عثاست هطىل اٍل هطشح . 1

. حىن: هشجع ضويش. 2

. دس ايي عثاست هطىل دٍم هطشح ضذُ است. 3

. حلمِ حاًيِ، دليل عملي، تحج هسمطات حىن: آدسس. 4

Sco3:23:01 
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: چکيذه

حىن ضشعي يا هَضَع حىن  ست وِ هستصحة،استصحاب تِ ايي اوِ لَام ضَد  دس ضىل سَم اص سوي چْاسم تياى هي. 1

  .تاضذ ضشعي

دس  فمط حىن ضشعي يا هَضَع حىن ضشعي تاضذ استصحابل سَم چَى ضشط ضذُ است وِ هستصحة، ندس ايي ش. 2

عذم حىن ضشعي، هَضَع حىن ضشعي يا عذم هَضَع حىن  ،چْاس صَست، جاسي است؛ هستصحة، حىن ضشعي

. ضشعي تاضذ

گش دس هخل طْاست ٍ حىن ضشعي يا هَضَع حىن ضشعي تاضذ دي ،اگش لشاس تاضذ هستصحة :اضىال تِ تمشيش سَم .3

جشياى داسد ٍ ايي اضىال  دس ايي هَاسد دس حالي وِ طثك صشيع ًصَظ ٍ فتاٍا ؛تَاى استصحاب جاسي وشد ًجاست ًوي

. هْوي است

دس حالي وِ ًسثت دس حىن  ؛هَضَع حىن سثة فعليت حىن است ٍ تا هَضَع حىن ًثاضذ حىن ضشعي ًخَاّذ تَد. 4

.  لي ًثاضذ هتعلك حىن ًخَاّذ تَدتا حىن فع ٍ ٍ هتعلك تش عىس است

استصحاب جضء هتعلك يا ضشط هتعلك، هَجة احشاص ٍجَد هتعلك حىن  دس پاسخ تِ اضىال هضتَس تياى ضذُ است وِ. 5

پس هتعلك اهش، ّويطِ هَضَع عذم حىن  ؛ٍ سثة سمَط اهش است هَضَع عذم اهش، ٍجَد هتعلك اهش .ضشعي است

. ضَد هطوَل ضىل سَم ّن هيٍ  ضشعي است

ون همصَد اص حىن ضشعي دس ضىل سَم تَسعِ پيذا وٌذ ٍ ضاهل عذم حتايذ  .يه: دٍ اضىال داسد اسائِ ضذُپاسخ . 6

. وِ ايجاد هتعلك اهش هسمط خَد اهش است ًِ هسمط فاعليت اهش تايذ پزيشفت . دٍ. ضَد ضشعي

 .است ٍدهشداص اساس  تذٍى دليل تَدُ ٍ ضىل سَم هعتمذ است وِ( سُ)ضْيذ صذس . 7

 

  .

 

 

 

 


