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هقذهِ 
 استػحبة دل٘لتشٗي  هْندس آًجب هطشح ضذ  .ثحث دس ادلٔ حج٘ت استػحبة ثَدّبٕ پ٘ط٘ي گزضت  چِ دس دسس آى

ثحث دس هَسد سٍاٗت اٍل سا توبم  .دّذ ت سا هَسد ثشسسٖ قشاس هٖضْ٘ذ غذس دس اٗي صهٌِ٘ چْبس سٍإ ٍ ثبضذ سٍاٗبت هٖ

 سإٍ آى ،هطبلت دس هَسد فقِ الحذٗث اٗي سٍاٗت کِ هبًٌذ سٍاٗت اٍل. سس٘ذٗن« غح٘حٔ سػبف»کشدُ ٍ ثِ سٍاٗت دٍم 

ٍضغ اص سٍاٗت ثبً٘ٔ دٍ مثِ ّوبى طَس کِ گزضت . پشداصٗن ثِ هَاضغ استذالل هٖ اکٌَى. ً٘ض ثِ اتوبم سس٘ذ ،ثبضذ صساسُ هٖ

 :کِ ػجبستٌذ اص ضذُ استاستذالل استػحبة  حج٘ت ثش« غح٘حٔ سػبف»صساسُ 

 ٍ تغسله: قبل فيه؟ فسأيت طليت ثن ،شيئبً أز فلن فٌظست ذلك، أتيقي لن ٍ اطبثه قد ًهأ ظٌٌت ىفإ: قلت :سؤال سوم زراره

 اليقيي تٌقغ ىأ لك يٌجغي ليس ٍ شككت، ثن زتك،طهب هي يقيي على كٌت ألًك: قبل ذلك؟ لن ٍ قلت،. الظالة تعيد ال

.  أثداً ثبلشك

 زأيته، ثن هٌه هَػع في شككت إذا تعيد ٍ الظالة تٌقغ: قبل الظالة؟ في ًبأ ٍ ثَثي في زأيته ىإ: قلت :سؤال ششن زراره

 يٌجغي فليس عليك أٍقع ء شي لعله تدزي ال ألًك الظالة، على ثٌيت ثن غسلته ٍ الظالة قطعت زطجبً زأيته ثن تشك لن ىإ ٍ

  .ثبلشك اليقيي تٌقغ ىأ

. کٌ٘ن هبم آى سا ثِ دسٍس ثؼذٕ هَکَل هٖپشداختِ ٍ ات (سإال سَم صساسُ) ثِ هَضغ اٍل استذالل ،دس اٗي دسس
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  دزسهتي 

.  السٍاية فقه في الكالم حبطل هرا

:  هقبهيي في فيقع االستدالل هَقعي في الكالم تفؼيل اهب ٍ

:  جهبت في فيه الكالم ٍ األٍل، الوَقع في: األٍل الوقبم

 هتَقف السبئل على لقبعدة اإلهبم تطجيق ألى ذلك ٍ اليقيي، قبعدة ال االستظحبة تطجيق اإلهبم جَاة هي الظبهس ىإ :األٍلى

 تَاجد في السبئل كالم ظهَز في شك ال ٍ الوفسٍػة، حبلته في القبعدة تلك أزكبى تَاجد في ظبهساً كالهه يكَى ىأ على

 ىأ على هتَقف فهَ اليقيي قبعدة أزكبى تَاجد اهب ٍ ثقبئهب، في الشك ٍ حدٍثبً الٌجبسة ثعدم اليقيي هي االستظحبة أزكبى

 يكَى ىأ ٍ الَجداى، عدم ٍ الفحض ثسجت الظالة حيي الٌجبسة ثعدم اليقيي لحظَل هفيداً «....شيئبً أز فلن فٌظست»: قَله يكَى

 في عسفبً ظبهسة ليست األٍلى العجبزة ىأ هع. سبثقبً عٌهب الوفحَص هي كًَهب في يشك ًجبسة لسؤية يداًهف ،«فيه فسأيت»: قَله

.  الشك في الثبًية العجبزة ظهَز سلوٌب لَ حتى اليقيي حظَل افتساع
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  (یادآوري)ًتيجة چهار فرضيه هطرح شذه در فقرة سوم از صحيحة رعاف  
: ثٖ کِ دس هَسد اٗي احتوبالت گزضت  ثذٗي تشت٘ت ثَد، هطبلاص غح٘حٔ سػبفدس فقشٓ سَم 

.  هشادِ صساسُ ًجَدُ است صٗشا اٗي احتوبل قطؼبً ؛اٗي فشضِ٘ ثبٗذ اص داٗشٓ احتوبالت خبسج ضَد: فشض٘ٔ اٍل

ثش  ،دس ًت٘جِ اگش ثخَاّ٘ن ثِ ٍس٘لٔ اٗي فقشُ هجبل داسد ٍ ّن ثشإ قبػذٓ ٗق٘ي؛ ّن ثشإ استػحبة: فشض٘ٔ دٍم

ٗب ثبٗذ اٗي اجوبل اص فقشٓ دٍم هشتفغ ضذُ ٍ اص آى استظْبس اسادٓ استػحبة ضَد، ٍ ٗب ثبٗذ اٗي  ،اة استذالل کٌ٘ناستػح

دس غ٘ش اٗي  ؛حول ضَدثش ٗکٖ اص دٍ فشض٘ٔ سَم ٍ چْبسم  ،فشضِ٘ ً٘ض اص داٗشٓ احتوبالت خبسج ضَد ٍ فقشٓ سَم سٍاٗت

.  حبة خَاّذ ثَدغَست اجوبل فشض٘ٔ دٍم هبًغ اص استذالل ثش استع

. فقط ثشإ استػحبة هجبل داسًذ: فشض٘ٔ سَم ٍ چْبسم

هباحث استذاللي فقره سوم صحيحه رعاف 
استذالل ثش  اکٌَى ثِ ثشسسٖ دٍ هَضغ اص اٗي غح٘حِ کِ ثشإ. فقِ الحذٗث غح٘حٔ سػبف ثَد آًچِ گزضت دسثبسٓ

. پشداصٗن استػحبة هف٘ذ است هٖ

:  دضَ اٗي ثحث دس دٍ هقبم هطشح هٖ

. ثبضذ ل استذالل کِ فقشٓ سَم سٍاٗت هٖثحث اص هَضغ اٍ: هقبم ًخست

. ثحث اص هَضغ دٍم استذالل کِ فقشٓ ضطن سٍاٗت است: هقبم دٍم

  استذالل بر حجيت استصحاب از صحيحه رعاف( فقرة سوم)بحث از هوضع اول  :هقام اول

: گ٘شد هقبم ًخست ً٘ض دس چْبس ثخص هَسد ثحث قشاس هٖ

  ظهور فقره سوم صحيحه رعاف در قاعذه استصحاب :بخش یکن
کٌٌذ، اهب سإال اٗي است کِ اٗي قبػذُ هَسد  إ اص قَاػذ ضک اضبسُ هٖ ثِ قبػذُ ،پبسخ ثِ سإال سَم صساسُدس  (ع)اهبم 

 حٔٓ سَم غحٖکِ فقش پبسخ اٗي سإال ّست٘ندس پٖ ٗبفتي  ،دس اٗي ثخص اص هقبم اٍلکذام قبػذُ است؟  (ع)اضبسٓ اهبم 

؟ دس کذام ٗک اص قَاػذ ضک ظَْس داسد ،سػبف

.  دس استػحبة داسد ًِ قبػذٓ ٗق٘يظَْس  (ع)پبسخ اهبم  :جواب

هب ً٘ض ثشإ فْو٘ذى  ،دٌّذ م سبئل، جَاة هًِٖ ثش اسبس ػلن غ٘ت ثلکِ ثش اسبس ظَاّش کال (ع)اص آًجب کِ اهبم  :توضيح

. فْن کالم سبئل دقت کٌ٘ن اًذ ثبٗذ دس دُ اص قَاػذ ضک اضبسُ فشهَدُقبع ثِ کذام ،دس پبسخ صساسُ (ع)ى هطلت کِ اهبم إ

چٌ٘ي حولٖ  گشًِکشد ٍحول سا ثش آى قبػذُ  (ع)تَاى پبسخ اهبم  داضت هٖ إ ظَْس س کالم سبئل دس ٍجَد اسکبى قبػذُاگ

اهب  ،استػحبة داسد ٓؤال سَم، کالم سبئل ظَْس دس قبػذگَئ٘ن ضکٖ ً٘ست کِ دس س ثب ث٘بى اٗي هقذهِ هٖ. سٍا ً٘ست

تطج٘ق  ،دس پبسخ سَم صساسُ (ع)گَٗ٘ن هشاد اهبم  ثِ ّو٘ي ػلت هٖ ؛چٌ٘ي ظَْسٕ ًذاسد ،کبى قبػذٓ ٗق٘يًسجت ثِ اس

.  استػحبة است ٍ ًِ قبػذٓ ٗق٘ي

زراره در فقره سوم در استصحاب   سؤالوجه ظهور 
. است هَجَدسَم  ٓدس فقش ،سکي ثبضذ کِ اٗي دٍ ٍ ضک الحق هٖٗق٘ي سبثق داسإ دٍ سکي استػحبة 
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دّذ ٍٕ قجل اص ظي ثِ  ًطبى هٖکِ  «ظٌٌت أًه قد أطبثه»: گَٗذ است کِ هٖاسُ اٗي جولٔ صس ،ٗق٘ي سبثقدل٘ل ثش ٍجَد 

ٕ ٗق٘ي داسد لجبسص ّش کس کِ ػبدتبً ثش اٗي هضبفبً. پذٗذٓ حبدثٖ است ،تِ است ٍ اٗي ظياغبثت، ٗق٘ي ثِ ػذم ًجبست داش

. ختِ ضذى طبّش ثَدُ استدٍحذاقل ٌّگبم 

؛ صٗشا هشاد اص ضک الحق دس استػحبة، اػن اص است کِ ثِ آى اضبسُ ضذصساسُ  اٍالً جولِ ،ضک الحقاهب دل٘ل ثش ٍجَد 

 لك يٌجغي ليس ٍ ،شككت ثن طهبزتك، هي يقيي على كٌت ألًك» :اًذ کِ فشهَدُ (ع)پبسخ اهبم  ثبً٘بً .ظيّ غ٘ش هؼتجش است

 .«أثداً الشكة اليقيي تٌقغ ىأ

 هتي عربي و ًکات تطبيقي

.  السٍاية (2)فقه في الكالم حبطل( 1)هرا

 في (6)فيه الكالم ٍ ،(5)األٍل الوَقع في: األٍل الوقبم: هقبهيي في (4)فيقع االستدالل( 3)هَقعي في الكالم يلصتف اهب ٍ

 : (7)جهبت

. «هطبلجٖ کِ تب کٌَى گزضت»رکش  هب :هطبس الِ٘. 1

. الکالم: جبس ٍ هجشٍس هتؼلق. 3ٍ 2

. تفػ٘ل: ؛ هشجغ ضو٘ش«َّ»ضو٘شهستتش  :فبػل. 4

. سػبف ٓسَم غح٘ح فقشٓ: ٗؼٌٖ. 5

. الکالم: هتؼلق جبس ٍ هجشٍس .«األٍل الوَقع»: هشجغ ضو٘ش. 6

  .الکالم: هتؼلق جبس ٍ هجشٍس. 7
 

 على (3)لقبعدة اإلهبم تطجيق ألى (2)لكذ ٍ اليقيي، قبعدة ال االستظحبة تطجيق اإلهبم (1)جَاة هي الظبهس ىإ :األٍلى

 (.8)الوفسٍػة (7)حبلته في القبعدة تلك أزكبى (6)تَاجد في ظبهساً (5)كالهه يكَى ىأ على هتَقف (4)السبئل

. الظبّش: هتؼلق جبس ٍ هجشٍس. 1

الِ٘، تَاى گفت هطبسٌ س هٖح. سٍد تأٍٗل ثِ هػذس هٖ «أىَ» ٓکلن ٍٓس٘لکِ ثِ  «....أى الظبّش هي جَاة»جولٔ : هطبس الِ٘. 2

. ثبضذ هٖ« ّزا الظَْس»

. تطج٘ق: هتؼلق جبس ٍ هجشٍس. 3ٍ4

. السبئل: هشجغ ضو٘ش. 5

. ظبّشاً: هتؼلق جبس ٍ هجشٍس. 6

. کالهِ: هشجغ ضو٘ش. 7

 .حبلتٖ کِ دس کالم فشؼ ضذُ است :ٗؼٌٖ. 8
 

 في الشك ٍ (4)حدٍثبً الٌجبسة (3)ثعدم قييالي (2)هي االستظحبة أزكبى (1)تَاجد في السبئل كالم ظهَز في شك ال ٍ

  (.5)ثقبئهب

. ظَْس: هتؼلق جبس ٍ هجشٍس. 1
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. ث٘بىِ اسکبى. 2

. ال٘ق٘ي: هتؼلق جبس ٍ هجشٍس. 3

. «اليقيي ثعدم الٌجبسة» تو٘ضِ. 4

. عدم الٌجبسة: هشجغ ضو٘ش .الطک: هتؼلق جبس ٍ هجشٍس. 5

08:39 Sco1: 

سوم روایت  هیقيي در فقره عذم وجود ارکاى قاعذ
دس اداهِ ثبٗذ . ضَد گفت٘ن کِ ثب تَجِ ثِ ٍجَد اسکبى استػحبة دس سإال سبئل، جَاة اهبم ثش قبػذٓ استػحبة حول هٖ

  .دىدس اٗي فقشُ ٍجَد ًذاس ،اسکبى قبػذٓ ٗق٘ي؛ صٗشا تَاى فقشٓ سَم سا ثش قبػذٓ ٗق٘ي حول کشد هٖىگفت کِ 

:  قبػذٓ ٗق٘ي دٍ سکي داسد :دليل

اثق  ٗق٘ي س. 1

. ضک دس غحت آى ٗق٘ي. 2

: ثبٗذ فشؼ سإالص ثِ اٗي ضکل ثبضذ ضَد،ضبهل اٗي دٍ سکي  ،کِ سإال سَم صساسُ پس ثشإ اٗي

.  ٗق٘ي ثِ ػذم ًجبست لجبسص داضتِ ٍ ثب اٗي ٗق٘ي ٍاسد ًوبص ضذُ است فشؼ ضَد هکلف( الف

ٗجِ دس ًت ؛ة ثِ ٍاقغ ثَدُ استاى خطب ٍ غ٘ش هعکِ آى ٗقٖ ٗب اٗي کٌذ کِ آٗب ٗق٘ي اٍ غح٘ح ثَدُثؼذ اص ًوبص ضک ( ة

. ضَد ٗق٘ي سبثق هخذٍش ٍ هتضلضل هٖ

:  داضتِ ثبضذ ثبٗذظَْس دس اٗي دٍ سکي ل اگش ثخَاّذ سإال سَم صساسُ، حب

م ثِ ػذ ،ثِ اٗي هؼٌب ثبضذ کِ اٍ ثش اثش ً٘بفتي ًجبست( پس ًگبُ کشدم ٍ چ٘ضٕ ًذٗذم)« فٌظشت فلن أس ض٘ئبً»ػجبست  :اوالً

ثبٗذ تَجِ داضت آى ٗقٌٖ٘ کِ ػبدتبً ّش .سکي اٍل قبػذُ هَجَد ثبضذ ،، تب ثذٗي ٍس٘لِاستکشدُ پ٘ذا ٗق٘ي ًجبست لجبسص 

. تَاًذ سکي قبػذُ ٗق٘ي قشاس گ٘شد صٗشا اى ٗق٘ي ثؼذاً هخذٍش ًطذُ است کسٖ ثِ طْبست لجبس خَد دس گزضتِ داسد، ًوٖ

کٌذ کِ اٗي  تٖ دس لجبسص دٗذُ است ٍ ضک هًٖجبس ،ثبضذ کِ اٍ ثؼذ اص ًوبصثِ اٗي هؼٌب « فشأٗت فِ٘»ػجبست  :ثاًياً

ٗب  ،کشدُ ثَدٗق٘ي ثِ ػذم اغبثتص  ،گوبى ثِ اغبثتص ٍ ثؼذ اص فحع ،ًجبست آٗب ّوبى ًجبستٖ است کِ قجل اص ًوبص

ثش اٗي فشؼ،  سا ثٌبصٕ قبػذٓ ٗق٘ي ً٘ض ٍجَد خَاّذ داضت؛ سکي دٍم ،دس اٗي غَست. کِ ًجبست جذٗذالحذٍثٖ است اٗي

.  ٗق٘ي سبثقص هخذٍش ٍ هتضلضل ضذُ است ،اٍ دس ٗق٘ي سبثق خَد ضک کشدُ ٍ ثذٗي ٍس٘لِ

ًجبستٖ سا دس لجبسص دٗذُ ٍ ٗق٘ي کشدُ است کِ اٗي ّوبى ًجبستٖ  ،اهب اگش اٗي ػجبست، ثِ اٗي هؼٌب ثبضذ کِ ثؼذ اص ًوبص

صٗشا ضکٖ ٍجَد  ؛ثبضذ دٍم قبػذٓ ٗق٘ي هَجَد ًوٖ سکي ،ستدس اٗي غَ قجل اص ًوبص اص آى فحع کشدُ ثَد، است کِ

سکي اٍل قبػذُ ٍجَد  ،ضَٗن کِ حتٖ اگش ٍجَد سکي دٍم سا ثپزٗشٗن حبل ثب دقت دس هفبد سإال صساسُ هتَجِ هٖ. ًذاسد

ً٘بفتي چ٘ضٕ  اص صٗشا غبلجبً. ٍل ٗق٘ي ثِ ػذم ًجبست ظَْس ًذاسددس حع ػشفبً «فٌظست فلن أز شيئبً»ًذاسد؛ صٗشا ػجبست 

. دس حػَل ٗق٘ي ثِ ػذم آى ضٖء ظَْس ًذاسد ػشفبً ،خجبس اص ً٘بفتي ٗک ضٖءپ٘ذا کشد ٍ ئٗق٘ي ثِ ػذهص ضَد  ًوٖ
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کٌذ کِ ٗق٘ي ثِ اتحبد ًجبست سؤٗت ضذُ ثب ًجبست هَسد  ثش اٗي داللت هٖ« سأٗت»آٗذ کِ حزف هفؼَل  دس دسس ثؼذ هٖ

؛ ثِ ّو٘ي دل٘ل، ضْ٘ذ غذس «سأٗت الذم فِ٘»ٍ ٗب « سأٗتِ فِ٘»: گفت هٖفحع دس قجل اص ًوبص فشؼ ًطذُ است ٍگشًِ 

. ٍجَد سکي دٍم قبػذٓ ٗق٘ي سا پزٗشفتِ است

  هتي عربي و ًکات تطبيقي

 ثعدم (3)اليقيي لحظَل هفيداً «....شيئبً أز فلن فٌظست»: (2)قَله يكَى ىأ على هتَقف (1)فهَ اليقيي قبعدة أزكبى تَاجد اهب ٍ

 يشك ًجبسة لسؤية هفيداً ،«فيه فسأيت»: (7)قَله (6)يكَى ىأ ٍ الَجداى، عدم ٍ الفحض (5)ثسجت الظالة حيي (4)الٌجبسة

 . (11)سبثقبً (10)عٌهب الوفحَص (9)هي (8)كًَهب في

. «تَاجذ»: هشجغ ضو٘ش .1

. صساسُ: هشجغ ضو٘ش. 2

. هف٘ذاً: هتؼلق جبس ٍ هجشٍس. 3

. ال٘ق٘ي: هتؼلق جبس ٍ هجشٍس. 4

. حػَل: تؼلق جبس ٍ هجشٍسم. 5

. دس جولٔ قجل« أى ٗکَى»: هؼطَف ػلِ٘. 6

  .صساسُ: هشجغ ضو٘ش. 7

. ًجبسةال: هشجغ ضو٘ش .10ٍ 9ٍ  8

. «الوفحَظ»ظشف . 11
 

 . الشك في (4)الثبًية العجبزة ظهَز سلوٌب لَ حتى اليقيي حظَل (3)افتساع في (2)عسفبً ظبهسة ليست (1)األٍلى العجبزة ىأ هع

. «...شيئبً أز فلن فٌظست»: قَله: ًٖٗغ. 1

. «ل٘ست» تو٘ضِ. 2

. ظبهسة: هتؼلق جبس ٍ هجشٍس. 3

 .«فيه فسأيت»: قَله :ٗؼٌٖ. 4

  

17:35 Sco2: 
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: چکيذه

؛ سکي داسددس استػحبة  ظَْسثِ سإال سَم صساسُ، هفبد سٍاٗت، ( ع)پبسخ اهبم دس ثِ خبطش ٍجَد اسکبى استػحبة . 1

: ثِ دٍ دل٘ل دس سإال سَم صساسُ ٍجَد داسداثق است کِ ٗق٘ي س اٍل استػحبة

، ٗق٘ي ثِ ػذم ًجبست داضتِ ٍ اٗي ظي پذٗذٓ حبدثٖ دّذ قجل اص اٗي ظي ًطبى هٖ «أطبثه ظٌٌت أًه قد»ػجبست ( الف

. است

. طبّش ثَدُ است دٍختِ ضذى دس صهبىحذاقل لجبسص کِ ّش کسٖ ٗق٘ي داسد  ػبدتبً( ة

: سإال سَم صساسُ ٍجَد داسد دس ،استػحبة استدٗگش ى حق کِ سکثِ دٍ دل٘ل ضک الّوچٌ٘ي  ٍ

. اػن اص ظي غ٘ش هؼتجش است ،کِ ضک هَسد ً٘بص دس استػحبة ثب تَجِ ثِ اٗي «طبثهظٌٌت أًه قد ا»ػجبست( الف

 .«شككت ثن طهبزتك، هي يقيي على كٌت ألًك»: کِ فشهَد (ع)اص پبسخ اهبم ( ة

صٗشا ػجبست ؛ ًذاسد( ضَد هتضلضل هٖ ٗق٘ي سبثق کِ ثؼذاً)سکي اٍل قبػذٓ ٗق٘ي  سإال سَم صساسُ ظَْسٕ دس ٍجَد. 2

پ٘ذا ٗق٘ي ثِ ػذهص  ،اص ً٘بفتي چ٘ضٕ غبلجبً چَى ؛ًذاسد دس حػَل ٗق٘ي ثِ ػذم ًجبستظَْس  ػشفبً «فٌظست فلن أز شيئبً»

. ضَد ًوٖ
 

 


