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: هقذهه 
تا ًفي آى استصحاب ّن هٌتفي خَاّذ تَد داراي گيزد ٍ  هستصحة وِ در حميمت هَضَع ٍ هَرد استصحاب لزار هي

ضًَذ ٍ   هتزتة هي خَد آثار ضزػي گاّي هستميوا تز هستصحة . ديا ػملي تاشضزػي تَاًذ  آثاري است وِ ايي آثار هي

  .ًىتة هْن اػتثار ضزػي ٍ حجيت ايي آثار است، وِ هثاحثي را در ػلن اصَل تِ خَد اختصاظ دادُ است. گاّي تا ٍاسطِ

ثاتت خَاّذ  ب آثار ضزػي آىياى وٌين وِ آيا تا استصحاب هستصحم بدر صذديايي درس در در اداهِ تحث جلسِ لثل 

ضذ يا ًِ؟ 

ضْيذ صذر ايي تحث را تا تَجِ تِ سِ تفسيز در سهيٌِ هفاد استصحاب هَرد تزرسي لزار دادُ است وِ هطالة پيص رٍ 

.  اختصاظ تِ تمسيز اٍل دارد
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: درسهتن 
 [....  على لسو٘ي ال شه فٖ اى الوستصحة ٗثثت تعثداً ٍ عول٘اً تال استصحاب، ٍ أها آثازُ ٍ لَاشهِ فْٖ]

فال خالف فٖ ثثَتِ تعثداً ٍ عول٘اً تدل٘ل االستصحاب، سَاء للٌا اى هفادُ اإلزشاد إلى عدم االًتماض لعٌاٗٔ : اها المسن األٍل

اها . نالتعثد تثماء الوت٘مي، أٍ اإلزشاد إلى عدم االًتماض لعٌاٗٔ التعثد تثماء ًفس ال٘م٘ي، أٍ الٌْٖ عي الٌمط العولٖ لل٘م٘ي تالش

على األٍل فالى التعثد تثماء الوت٘مي ل٘س توعٌى إتمائِ حم٘مٔ تل تٌصٗالً، ٍ هسجعِ إلى تٌصٗل هشىَن الثماء هٌصلٔ الثالٖ ف٘ىَى 

دل٘ل االستصحاب هي أدلٔ التٌصٗل، ٍ همتضى دل٘ل التٌصٗل إسساء الحىن الشسعٖ للوٌصل علِ٘ إلى الوٌصل إسساءً ٍالع٘اً أٍ ظاّسٗاً 

ثاز الع٘ٔ التٌصٗل أٍ ظاّسٗتِ ٍ إًاطتِ تالشه، ٍ علِ٘ فإطالق التٌصٗل فٖ دل٘ل االستصحاب ٗمتضٖ ثثَت جو٘ع اٙتثعاً لَ

  .بالشسع٘ٔ للوستصحة تاالستصحا

ّرا ٗصح تالٌسثٔ إلى األثس الشسعٖ الوتستة على الوستصحة هثاشسٓ، ٍ ال ٗثسز ثثَت األثس الشسعٖ الوتستة على : فاى ل٘ل

لوثاشس، ٍ ذله ألى األثس الوثاشس لن ٗثثت حم٘مٔ لىٖ ٗتثعِ اثسُ ألى التٌصٗل ظاّسٕ ال ٍالعٖ، ٍ اًوا ثثت األثس ذله األثس ا

اًِ ٗثثت تالتٌصٗل أٗضاً إذ ها دام إثثات األثس الوثاشس واى إثثاتاً تٌصٗل٘اً : الوثاشس تٌصٗالً ٍ تعثداً فى٘ف ٗثثت اثسُ؟ واى الجَاب

. ذاألثس الشسعٖ الثاًٖ تٌصٗالً ٍ ّهٓ األثس الوثاشس الَالعٖ، ٍ ّرا ٗستتثع ثثَت افوسجعِ إلى تٌصٗلِ هٌصل
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اعتثار آثار شرعي هستصحة   
ضزػي ٍ ػملي ٍ خَد آثار ضزػي تِ دٍ : وِ ػثارتٌذ اس استدٍ لسن تز هستصحة  آثارگفتِ تياى ضذ وِ  در هطالة پيص

.  ضًَذ ٍاسطِ ٍ تا ٍاسطِ هٌمسن هي لسن تي

سِ تفسيز اس . ضًَذ ثاتت هي ،آثار ضزػي هستصحة ،تا جزياى استصحاب في ًيست وِ تِ هَجة دليل استصحاب،اختال

  :هفاد دليل استصحاب تياى ضذُ است

؛ هتيمي يضارع تِ تما اس ًاحيِ تِ دليل تؼثذ است، ًمض يميي ارضاد تِ ػذم ،هفاد دليل استصحاب .یک

؛ يميي خَد ضارع تِ تماي اس ًاحيِ  تِ سثة تؼثذ است، هىاى ًمض يمييتِ ػذم ا هفاد دليل استصحاب ارضاد .دو

. تاضذهيتفسيز  ًْي هَلَي اس ًمض ػولي يميي هفاد دليل استصحاب .سه

. اثثات آثار ضزػي هستصحة ٍجَد ًذارد درهطىلي  طثك ّز سِ تفسيز،

ترتة آثار شرعي هستصحة تر اساس تفسير اول  

ايي است تز هطلة دليل  .استارضاد تِ ػذم ًمض يميي  ،ًْي در دليل استصحاب استصحاب، طثك تفسيز اٍل اس هفاد دليل

 تِ ايي هؼٌي وزدُ، تِ تماي ًجاست ديزٍس تؼثذا حىن وِ هاًٌذ ايي. است وزدُتِ تماي هتيمي  تؼثذا حىن همذسوِ ضارع 

تؼثذ تِ  ، تلىِضَد حميمي هتيمي هحسَب ًوي ٍدىتالي ب ،تؼثذ تِ تماي هتيمي. تالي تذاى تؼثذاًوِ اهزٍس ّن ايي ًجاست را 

.  گزدد هيتز سيزا تِ تٌشيل هطىَن الثما تِ هٌشلِ تالي ؛تماي هتيمي، اتماي تٌشيلي هتيمي است

تِ هٌَُشل پس دليل استصحاب طثك ايي تفسيز اس ادلِ تٌشيل خَاّذ تَد ٍ همتضاي تٌشيل ايي است وِ احىام هٌَُشل ػليِ 

وِ تِ هٌشلِ چيش ديگز  چٍِ آىچيشي دارين وِ چيش ديگزي را تِ هٌشلِ آى لزار هي دّين  هٌشل،. ستسزايت دادُ ضذُ ا

احىام رئيس در ٌّگام فمذاى تزاي هؼاٍى  ؛ لذاًشل ػليِ استمُ ،ًشل ٍ رئيسمُ ،هؼاٍى. است هٌشل ػليِ لزار دادُ ضذُ است

.  ضَد ادُ هيًشل سزايت دًشل ػليِ تِ مُاحىام مُ ٍ تِ ػثارت ديگز،است 

. ظاّزي است گاُ ٍ گاّي تٌشيل ٍالؼي

طَاف »:هاًٌذ .تٌشيل ٍالؼي آى است وِ هَال چيشي را  در ٍالغ ٍ تذٍى لحاظ ضه هىلف تِ هٌشلِ چيش ديگز لزار دّذ 

ٍاف سزايت تٌاتزايي توام احىام ًواس هاًٌذ طْارت تِ ط .طَاف را تِ هٌشلِ ًواس لزار دادُ است ضارع حميمتاً ؛«ت٘ت صالٓال

. ضَد دادُ هي

چيش ديگزي لزار  ، در ٍالغ تِ هٌشلةيؼٌي هَال چيشي را هٌَط تِ ضه هىلف ؛تٌشيل هٌَط تِ ضه است ،تٌشيل ظاّزي اها

ػليِ تِ ايي احىام هٌشل تٌاتز. دّذ تٌشيل چيشي را تِ چيش ديگزتايذ هىلف ضه تِ ٍالغ اهز داضتِ تاضذ تا ضارع  .دّذ هي

. ضه هىلف د اها تِ ضزط وي هٌشل سزايت هي

ًىتِ هْن  .تٌشيل ظاّزي هطىَن الثما تِ هٌشلِ تالي ٍالؼي تٌشيل ظاّزي است؛ ،هفاد دليل استصحاب ،تٌاتز تفسيز ًخست

؟ ي اس آثارضَد يا تؼض سزايت دادُ هيهٌشل ػليِ تِ هٌشل ايي است وِ آيا ّوِ آثار 

، تزخي اس اگز تٌشيل هميذ تاضذ تستِ تِ ليذ. يل هطلك تاضذ يا هميذدليل تٌش ايي دارد وِتستگي تِ  ،سزايت توام يا تؼض

چَى تٌشيل در دليل استصحاب هطلك است ايي اطالق همتضي تزتة  ؛اها راجغ تِ دليل استصحاب .ضَدآثار هتزتة هي

.  توام آثار ضزػي تز هستصحة است
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هتن عرتي و نکات تطثيقي 
 (2)االستصحاب، سَاء للٌا اى هفادُ اإلزشاد إلى عدم االًتماض (1)داً ٍ عول٘اً تدل٘لفال خالف فٖ ثثَتِ تعة: اها المسن األٍل

عي الٌمط العولٖ لل٘م٘ي  (4) إلى عدم االًتماض لعٌاٗٔ التعثد تثماء ًفس ال٘م٘ي، أٍ الٌْٖ (3)لعٌاٗٔ التعثد تثماء الوت٘مي، أٍ اإلزشاد

إلى تٌصٗل هشىَن الثماء  (6)ى ل٘س توعٌى إتمائِ حم٘مٔ تل تٌصٗالً، ٍ هسجعِاها على األٍل فالى التعثد تثماء الوت٘ك. (5)نتالش

الحىن الشسعٖ للوٌصل علِ٘ إلى الوٌصل  (7) هٌصلٔ الثالٖ ف٘ىَى دل٘ل االستصحاب هي أدلٔ التٌصٗل، ٍ همتضى دل٘ل التٌصٗل إسساء

تالشه، ٍ علِ٘ فإطالق التٌصٗل فٖ دل٘ل االستصحاب  (9) طتٍِالع٘اً أٍ ظاّسٗاً تثعاً لَالع٘ٔ التٌصٗل أٍ ظاّسٗتِ ٍ إًا (8)إسساءً

 (10) .ٗمتضٖ ثثَت جو٘ع اٙثاز الشسع٘ٔ للوستصحة تاالستصحاب

. ثثَت: هتؼلك .1

. ػذم اهىاى ًمض يميي :يؼٌي .2

. اٍل «رضاداال»: هؼطَف ػليِ .4ٍ  3

  .ًِ تِ سثة ضه تِ ٌّگام ضه،: ءهؼٌاي تا 5

. لياتماي تٌشي :هزجغ ضويز. 6

. سزايت دادى: يؼٌي. 7

. هفؼَل هطلك ًَػي. 8

  .ظاّزيتِ تِ ػطف تفسيزي .9

. ثثَت: تؼلكم .10

Sco1:14:20 

اشکال در آثار شرعي تا واسطه 
. رسذتياى وزدين وِ طثك تفسيز اٍل، تا تَجِ تِ اطالق دليل استصحاب، تزتة توام اثار ضزػي هستصحة تِ اثثات هي

: ضَد وِهوىي است ايي اضىال هطزح 

ايي تياى ضوا ًسثت تِ اثز تي ٍاسطِ هستصحة درست است اها آثار ضزػي تا ٍاسطِ هستصحة تا ايي تياى ثاتت 

. ضَد ًوي

اثز تاٍاسطِ  حليت اول طؼام ًسثت تِ طْارت طؼام :هاًٌذ ؛هتزتة است ٍاسطِ هستصحة ٍاسطِ تز اثز ٍالؼي تياثز تا

ًتيجِ در  ت وِ تٌشيل ظاّزي است ًِ ٍالؼي ٍاها هطىل ايي اس. است پس حليت طؼام اثز ٍالؼي طْارت طؼام است،

 ؛ثثَت پيذا وٌذ ،ٍاسطِ تي اثزِ ايي ديگز هجالي ًيست وِ اثزِ ،دثاتت ضَ ٍ تٌشيالً تلىِ تؼثذاً ًثاضذ،اثز تي ٍاسطِ ثاتت اگز 

وِ تا  جاييدر  ،هثال حليت اول طؼامدر . ًِ تي ٍاسطِ تؼثذي استچَى اثز اثز تي ٍاسطِ هتزتة تز اثز تي ٍاسطِ ٍالؼي 

تَاى اًتظار داضت وِ اثز آى وِ حليت طؼام است تز آى  ضَد ديگز ًوي طؼام ثاتت هي تؼثذي طْارت ،آبتؼثذي طْارت 

. هتزتة تاضذ

جواب 
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اثز تِ ايي  ػلت آى است وِ اثثات تٌشيلي يه .ضَد ثاتت هي ٍ تٌشيالً تؼثذاً ،ٍاسطِ هاًٌذ خَد اثز تي  اثز تاٍاسطِ ًيش 

اثثات تٌشيلي طْارت  تٌاتزايي درهثال هطزح ضذُ .هؼٌاست وِ ضارع همذس آى اثز را تِ هٌشلِ اثز ٍالؼي للوذاد وزدُ است

  .طؼام وِ تا استصحاب ثاتت ضذُ است تِ هٌشلِ طْارت ٍالؼي لزار دادُ ضذُ است
ٍاسطِ ّن  ضَد تا اثثات تٌشيلي اثز تي ت هير اٍ ٍالؼا ثابگًَِ وِ تا ثثَت ٍالؼي اثز تي ٍاسطِ آثار اٍ ٍ آثار آثاّواىپس 

 .ثاتت خَاّذ ضذ تؼثذاًٍ وٌذ  آثار آثار ايي اثز ٍالؼي ثثَت پيذا هي تا طْارت ٍالؼي طؼام،  .ضَد اثثات هي آثار اٍ تؼثذاً

هتن عرتي و نکات تطثيقي 
ٗثسز ثثَت األثس الشسعٖ الوتستة على صحة هثاشسٓ، ٍ الهتستة على الوستٗصح تالٌسثٔ إلى األثس الشسعٖ ال (1)ّرا: فاى ل٘ل

ألى التٌصٗل ظاّسٕ ال ٍالعٖ، ٍ اًوا ثثت  (4)اثسُ (3)ألى األثس الوثاشس لن ٗثثت حم٘مٔ لىٖ ٗتثعِ (2)ذله األثس الوثاشس، ٍ ذله

إذ ها دام إثثات األثس الوثاشس واى إثثاتاً  تالتٌصٗل أٗضاً (5)اًِ ٗثثت: األثس الوثاشس تٌصٗالً ٍ تعثداً فى٘ف ٗثثت اثسُ؟ واى الجَاب

  .ذاثس الشسعٖ الثاًٖ تٌصٗالً ٍ ّهتٌصٗل٘اً فوسجعِ إلى تٌصٗلِ هٌصلٔ األثس الوثاشس الَالعٖ، ٍ ّرا ٗستتثع ثثَت األ

  .استذالل: هطاراليِ. 1

. اليثزر: هطاراليِ. 2

. اثز هثاضز: هزجغ ضويز هفؼَلي. 4ٍ  3 

تي ٍاسطِ اثز  ػٌي اثزي ؛اثزُ :هزجغ ضويز. 5

 

Sco2:24:17 
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: چکيذه
. ضًَذ ثاتت هي ،آثار ضزػي هستصحة ،تا جزياى استصحاب في ًيست وِ تِ هَجة دليل استصحاب،اختال. 1

هفاد استصحاب، هَرد پذيزش ٍالغ ضذُ وِ  ي سِ گاًِ در هَردرػي هستصحة، طثك ّز يه اس تفسيزّااثثات آثار ش. 2

. پزداسينل هيدر ايي درس تِ تفسيز اٍ

ًْي در دليل استصحاب ارضاد است تِ ػذم ًمض يميي ٍ دليل تز هطلة ايي است وِ  طثك تفسيز اٍل هفاد استصحاب،. 3

 . ُ استوزدتِ تماي هتيمي تؼثذا حىن ضارع همذس 
 ؛لي هتيمي استُ تؼثذ تِ تماي هتيمي، اتماي تٌشيضَد تله حميمي هتيمي هحسَب ًوي تالي تَدى ،تؼثذ تِ تماي هتيمي. 4

. گزدد تز هي سيزا تِ تٌشيل هطىَن الثما تِ هٌشلِ تالي

در ٍالغ ٍ تذٍى لحاظ ضه  يل ٍالؼي آى است وِ هَال چيشي راتٌش. گاّي تٌشيل ظاّزي است ٍ گاّي تٌشيل ٍالؼي. 5

، ٍط تِ ضه هىلفيؼٌي هَال چيشي را هي ؛تٌشيل هٌَط تِ ضه است ،تٌشيل ظاّزي .دهىلف تِ هٌشلِ چيش ديگز لزار دُ

 .دّذ چيش ديگزي لزار هي در ٍالغ تِ هٌشلة

 .چَى تٌشيل در دليل استصحاب هطلك است ايي اطالق همتضي تزتة توام آثار ضزػي تز هستصحة است. 6

ايي تياى ًسثت تِ اثز تي ٍاسطِ هستصحة درست است اها ًىتِ ايي  در هَرد تفسيز اٍل ايي اضىال هطزح ضذُ وِ. 7

. ضَد ر ضزػي تا ٍاسطِ هستصحة تا ايي تياى ثاتت ًوياست وِ آثا

. ضَد ثاتت هي ٍ تٌشيالً ٍاسطِ تؼثذاً ٍاسطِ ًيش  تِ هاًٌذ خَد اثز تي اثز تاجَاب اضىال ايي است وِ . 8
 

 

 
 


