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: هقذهه 
سزي  تَاًد هٌطاء يه ضَد هي هستصحة يا هَظَع حىن ضزعي وِ تَسط استصحاب، تماي آى تز حالت ساتك حاتت هي

 ُ تٌْا در هسائل فمْي،ىآهد  استصحاب تِ عٌَاى يه اصل عولي هفيد ٍ وار ضَد يعج مآحار عملي ٍ ضزعي تاضد وِ تا

وِ چِ همدار اس ايي آحار هعتثز تَدُ ٍ چگًَِ ايي آحار  اها در ايي. هطزح تاضد رٍسهزُ هىلفييٍ  ادي در سًدگي عتلىِ حتي 

. دّا پزداختِ ش ر تِ آىطي چٌد درس اخيدر علن اصَل ٍارد گزديدُ است وِ  هثاحخيحاتت خَاٌّد تَد؛ 

تِ ايٌجا رسيد وِ آحار ضزعي هستصحة، طثك تفسيز اٍل ٍ دٍم، لاتل احثات « همدار ها يخثت تاالستصحاب»تحج در سهيٌِ 

در درس پيص رٍ، تفسيز سَم اس هفاد استصحاب را هَرد تزرسي لزار خَاّين داد ٍ پس اس آى در درس آيٌدُ، تِ . ّستٌد

.خَاّين پزداخت تزرسي تزتة آحار عملي
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 :درسهتن 
اى تٌجس الحكن يحصل توجرد ٍصَل كثراُ ٍ ّی الجعل ٍ صغراُ ٍ ّی الوَظَع، فاليقيي : التحقيق ٍ..... اها علی الثاًی  ٍ]

 [.التعثدي توَظَع األثر تٌفسِ هٌجس لرلك األثر ٍ الحكن ٍ اى لن يسر إلى الحكن

يي تالوَظَع لوا كاى تٌفسِ هٌجساً للحكن كاى الجري على طثق حكوِ داخالً فی ٍ هٌِ يعرف الحال على التقدير الثالث فاى اليق

  .دائرٓ اقتعائِ العولی فيلسم توقتعى الٌْی عي الٌقط العولی

ذا يقال عي الحكن الشرعی الوترتة على ّرا الحكن، ٍ لتٌجس الحكن الوترتة عليِ، فوا إذا كاى اليقيي تالوَظَع كافياً: فاى قيل

  ز هع اًِ ال تعثد تاليقيي توَظَعِ ٍ َّ الحكن األٍل؟كيف يتٌج

اى الحكن الثاًی الّري أخر فی هَظَعِ الحكن األٍل ال يفْن هي لساى دليلِ اال اى الحكن األٍل تكثراُ ٍ صغراُ : كاى الجَاب

قيي توَظَع الحكن الثاًی هَظَع للحكن الثاًی، ٍ الوفرٍض اًِ هحرز كثرى، ٍ صغرى، جعالً، ٍ هَظَعاً، ٍ ّرا َّ هعٌى الی

  .فيتٌجس الحكن الثاًی كوا يتٌجس الحكن األٍل

 ]   ...ب فال يثثت تدليل االستصحا: الثاًیٍ اها القسن [
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ترتة آثار شرعي هستصحة تر اساس تفسير سوم 
رفت ٍ هَرد تزرسي لزار يحز ضزعي هستصحة تز اساس تفسيز دٍم هفاد دليل استصحاب تزتة ا گفتِ، يصدر هطالة ج

اساس تفسيز دٍم  ضد تز هستصحة هتزتة هي تزگًَِ وِ طثك تفسيز اٍل اس دليل استصحاب، آحار ضزعي  تياى ضد ّواى

. گًَِ خَاّد تَد ًيش ّويي

اي در تفسيز  ًىتِ. ًْي اس ًمط عولي يميي است ،ستصحابايي است وِ هفاد دليل ا اس هفاد دليل استصحاب، تفسيز سَم

ٍ گفتين اگز اصل جعل حىن حاتت تاضد يميي تِ هَظَع تزاي تٌجش وافي است . آهد است ًجا ًيش واردٍم ارايِ ضد وِ اي

.  ًياسي تِ احثات خَد حىن ٍ فعليت آى ًيست

ضي تز طثك همتعي عولي هفاد دليل استصحاب حزهت ًمط عولي يميي است ٍ ايي هستلشم ٍجَب م ،طثك تفسيز سَم

هَظَع حىن ضزعي است ٍ ّزگاُ وسي يميي تِ  ،را هستصحة؛ سيستصحة استلشٍم هَافمت تا حىن ميعٌي  يميي،

پس ًتيجِ هي گيزين  .است ٍجَب هَافمت تا حىن ّواىهٌجش حىن است ٍ تٌجش حىن  ،ايي يميي ،هَظَع داضت

. هستصحة است ، ٍجَب هَافمت تا حىن ضزعي تِهمتعي عولي يميي تِ هستصحة

ٍجَب هَافمت . هستصحة ٍاجة استهَافمت هىلف تا حىن ضزعي  ،صحابتِ هَجة دليل استوِ  ٍ ًىتِ آخز ايي

حىوي ٍاجة تَد هَافمت ّزگاُ . ف تا حىن ضزعي هستصحة تِ هعٌاي تٌجش ٍ تزتة احز ضزعي تز هستصحة استهىل

.  هتزتة است ،احز ضزعي تز هستصحةر سَم، ، پس طثك تفسيهٌجش ّن ّست

هتن عرتي و نکات تطثيقي 
لحال على التقدير الثالث فاى اليقيي تالوَظَع لوا كاى تٌفسِ هٌجساً للحكن كاى الجري على طثق حكوِ داخالً يعرف ا (1)ٍ هٌِ

  .يتوقتعى الٌْی عي الٌقط العول (2)فی دائرٓ اقتعائِ العولی فيلسم

...  اى تٌجس الحكن يحصل: هزجع ظويز. 1

. جزي: هزجع ظويز. 2

Sco1:7:58 

طرح يک اشکال 
تز حثَت يي تِ هَظَع تزاي تٌجش حىوي وِ جعل آى هحزس تَدُ، وافي است اگز تپذيزين وِ يك، م ٍ سَمطثك تفسيز دٍ

اس ٍ وٌد  يِ هيآحار ضزعي تي ٍاسطِ هستصحة را تَدفمط تٌجش  ايي تياى. ٍارد خَاّد ضد اضىال احز ضزعي تا ٍاسطِ

. لاصز است ،تَجيِ آحار تا ٍاسطِ هَظَع

حىن تي ٍاسطِ، هَظَع ٍ  تزاي تٌجش يه حىن احثات هَظَع حىن ظزٍري استت وِ تِ ايي ضىل استَظيح هطلة 

: هاًٌد .ضَد در ًتيجِ ايي حىن تي ٍاسطِ هٌجش هي ،ضَد احثات هي هستصحة ّن تا استصحاب تعثداً. هستصحة است

سطِ طْارت طعام وِ تا ٍا حليت اول طعام :هاًٌداها در حىن تا ٍاسطِ . طْارت طعام وِ هتزتة تز طْارت آب است

تا وِ حىن تا ٍاسطِ هَظَعص حىن تي ٍاسطِ است  .وِ هتزتة تز طْارت استصحاب ضدُ آب است ضَد حاتت هي

  .ضَداحزاس هَظَع  ضَد ٍ تايد ٍظَع احثات ًوياستصحاب م
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ُ ايي هَظَع اها يميي تعثدي تِ هَظَع هستلشم يميي تِ السم ،ضَد هستصحة احثات هيخَد  طثك تفسيز دٍم ّزچٌد تعثداً

 .ًداريناها يميي تعثدي تِ احز ايي هَظَع دارين يميي تعثدي تِ هَظَع  ،وٌين استصحاب هيپس ٍلتي هَظَع را  .ًيست

. ضَد ايي احز حىن تي ٍاسطِ است ٍ تا استصحاب ايي هَظَع احثات ًوي

ٍ در ًْايت هىلف، هَظف هفاد استصحاب حزهت ًمط يميي است . طثك تفسيز سَم استصحاب حالت احثات گزي ًدارد

. عول وٌد طثك همتعاي يميي ساتك خَداست وِ 

 تعاي عولياقسيزا  ؛استتا حىن تي ٍاسطِ ايي يميي تِ هَظَع احز تي ٍاسطِ است وِ همتعي ٍجَب هَافمت هىلف 

وزدين استصحاب طْارت آب را تزاي هخال،  .يميي تِ هَظَع ايي است وِ تا حىن هتزتة تز ايي هَظَع هَافمت وٌد

احز تي  تز طثك يميي تِ اها آيا هَظف ّستين وِ. ام استوِ طْارت طع رفتار وٌينپس تايد طثك همتعاي طْارت آب 

؟ عول وٌين ًيش ٍاسطِ

ٍ احز تي عول وٌد پس هىلف هَظف ًيست طثك يميي خَد احز تي ٍاسطِ  .هستصحة ًيست، سيزا احز تي ٍاسطِ ؛خيز

سيزا اگز حىن هٌجش تَد هىلف  ؛ضَد احز تا ٍاسطِ هٌجش ًيست هعلَم هيتٌاتزايي، . ، هَظَع احز تاٍاسطِ استٍاسطِ

.  ي عولي يميي تِ هَظَع ايي حىن عول وٌداهَظف تَد طثك همتط

پس تايد طثك  .وٌين استصحاب هيطْارت آب را وٌين، تزاي هخال  استصحاب هيطثك تفسيز سَم هَظَع را  اينکه خالصه

 ٍ يميي تِ طْارت آب همتعي تٌجش طْارت طعام است ًِ تٌجش حليت اول .ارت آب عول وٌيني عولي يميي تِ طِهمتعا

. ًجش هتعلك خَدش استّز يميٌي م

هٌجش ٍ  ايي حىن احثات ضَدحىن تا ٍاسطِ وِ هَظَع  چگًَِ هوىي است تدٍى ايي وِ سَال ايي استتِ عثارت ديگز 

ضَد ٍ ايي هَجة تٌجش طْارت طعام  طْارت طعام احثات هي تزاي هخال تا استصحاب طْارت آب هَظَع هتزتة ضَد؟

 پس هجالي تزاي تٌجش حليت اول .اها طثك تفسيز دٍم ٍ سَم راّي تزاي احثات خَد طْارت طعام ٍجَد ًدارد ،ضَد هي

. سيزا تٌجش حىن هتَلف تز احثات هَظَع حىن است ؛ًيست

 جواب اشکال
تِ  ٍ  -ي وِ داردايٍاسطِ تا وثزي ٍ صغز ايي است وِ حىن تيضَد  هيحاصل آًچِ اس دليل حىن تا ٍاسطِ حليت اول 

ي جعل اطْارت طعام تا وثز تِ تياى ديگز،. ٍاسطِ ضدُ استهَظَع حىن تا   -ل ٍ هَظَعي وِ داردتا جع عثارت ديگز

ٍظَع حىن م ،ي طْارت آتي وِ ايي طعام تا آى ضستِ ضدُاطْارت تزاي طعاهي وِ تا آب پان ضستِ ضدُ است ٍ صغز

ي حىن اٍاسطِ احزاس صغزي ٍ وثز تزاي احثات هَظَع حىن تا ٍاسطِ ٍ تِ تثع تٌجش حىن تا .تا ٍاسطِ ضدُ است

. وٌد ٍاسطِ وفايت هي تي

 ًيش صغزي اتت است ٍث وزدى، ٍجداىاس طزيمي هاًٌد  ٍاسطِ حىن تيى است وِ طثك ّز دٍ تفسيز وثزاي فزض ّن اي

تا احزاس صغزي ٍ  .ّن اس حيج صغزي حاتت است ّن اس حيج وثزي ٍ ،پس طْارت طعام .تا استصحاب احثات ضدُ است

. اعن اس يميي ٍجداًي يا تعثدي، اين يميي وزدُ ٍاسطِ در حميمت ها تِ هَظَع حىن تا ٍاسطِ اي حىن تيوثز
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ت را وِ آب پان ٍ هَظَع ايي طْاروٌين  هياحزاس تزاي هخال اصل جعل طْارت را تزاي طعام ضستِ ضدُ تا آب پان 

ٍ  وٌد هَظَع تزاي تٌجش حىن وفايت هي احثات ،احزاس وزدينحال وِ هَظَع حىن تا ٍاسطِ را  .وٌين هياحزاس ًيش تاضد 

. هطىل هزتفع خَاّد ضد

هتن عرتي و نکات تطثيقي 
عی الوترتة على ّرا الحكن، ٍ ذا يقال عي الحكن الشرلتٌجس الحكن الوترتة عليِ، فوا إذا كاى اليقيي تالوَظَع كافياً: فاى قيل

  هع اًِ ال تعثد تاليقيي توَظَعِ ٍ َّ الحكن األٍل؟(1)كيف يتٌجس 

اى الحكن الثاًی الّري أخر فی هَظَعِ الحكن األٍل ال يفْن هي لساى دليلِ اال اى الحكن األٍل تكثراُ ٍ صغراُ : كاى الجَاب

، ٍ ّرا َّ هعٌى اليقيي توَظَع الحكن (3)صغرى، جعالً، ٍ هَظَعاً هحرز كثرى، ٍ (2)هَظَع للحكن الثاًی، ٍ الوفرٍض اًِ

  .الثاًی فيتٌجس الحكن الثاًی كوا يتٌجس الحكن األٍل

. حىن ضزعي تا ٍاسطِ: هزجع ظويز. 1

. حىن اٍل: هزجع ظويز.2

. است جعال ٍ هَظَعا عطف تياى اس وثزي ٍ صغزي. 3

Sco2:29:07 
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: چکيذه
. ستصحاب ًْي اس ًمط عولي يميي استايي است وِ هفاد دليل ا يل استصحاباس هفاد دل تفسيز سَم. 1

  . ًياسي تِ احثات خَد حىن ٍ فعليت آى ًيستٍ اگز اصل جعل حىن حاتت تاضد يميي تِ هَظَع تزاي تٌجش وافي است . 2

طثك همتعي ضي تز هفاد دليل استصحاب حزهت ًمط عولي يميي است ٍ ايي هستلشم ٍجَب م ،طثك تفسيز سَم. 3

. لشٍم هَافمت تا حىن هستصحة استعولي يميي؛ يعٌي 

 هٌجش ٍ هتزتة ضَد؟ ايي حىن وِ هَظَع حىن تا ٍاسطِ احثات ضَد هوىي است تدٍى اييچگًَِ : اضىال. 4

 دارد ي وِ ايٍاسطِ تا وثزي ٍ صغز ضَد ايي است وِ حىن تي حاصل هيتا ٍاسطِ حليت اول  ،آًچِ اس دليل حىن: پاسخ

 .ضَدٍ تا احزاس هَظَع، حىن هٌجش هي ٍاسطِ ضدُ استٍع حىن تا هَض

 
  

 


