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در استصحاب صحت

دس دٍ جب ٗؼٌٖ دس ثشائت ٍ اضتغبل ٍ ً٘ض دس تٌجْ٘بت استصحبة ،هتؼشض اٗي ثحث ضذُاًذ .ثِ

ًظش هٖسسذ وِ ولوبت ض٘خ

دس ثحث اضتغبل ثْتش اص ثحث استصحبة است ،ثلىِ دس حم٘مت دس ثحث

استصحبة اسجبع ثِ ّوبى جب دادُاًذ ،گشچِ دس تمشٗت ٍ تمشٗش اصل هغلت دس استصحبة ،خالصِتش سخي
گفتِاًذ اهب ثسظ ٍ تؼو٘ك هغلت دس ثحث اضتغبل ثْتش است .الجتِ ض٘خ

دس اٗي دٍ جب ضه دٗگشٕ سا ّن

هغشح وشدُاًذ ،ضه دس صحتٖ وِ ًبضٖ اص ػذم ات٘بى ض٘ئٖ است وِ ٗحتول دخبلتِ فٖ الوشوت ،وِ هسألِٕ
هْوٖ ً٘ست ٍ ضبٗذ ثؼذاً ثذاى اضبسُ وٌ٘ن.
حبصل فشهبٗص اٗطبى چٌ٘ي است وِ :ثبٗذ حسبة هبًغ سا اص لبعغ جذا وٌ٘ن .ض٘خ

دس ًْبٗت لجَل

هٖوٌذ وِ استصحبة صحت ػٌذ الطه دس عشٍّ لبعغ جبسٕ است ،اهب استصحبة صحت ػٌذ الطه دس
عشٍّ هبًغ جبسٕ ً٘ست .اثتذا ثحث ضه ػٌذ عشٍّ هبًغ سا هغشح هٖوٌ٘ن ،چٌبًىِ ض٘خ ّن خَدش اٗيچٌ٘ي
فشهَدُ است.
حکم استصحاب صحت عند احتمال طروّ مانع

ض٘خ

اثتذا تزوشٕ سا ث٘بى هٖوٌٌذ ٍ هٖفشهبٌٗذ 1صحتٖ وِ اٌٗجب گفتِ هٖضَد ،گبّٖ همصَد صحت

 .1فشائذ االُطَل (ؽ -اًتشبسات اسالهى) ،د ،2ص:076
األهش الخبهي :لذ ٗستظحت طحٔ الؼجبدٓ ػٌذ الشك فٖ ؿشٍ هفسذ كفمذ هب ٗشك فٖ اػتجبس ٍجَدُ فٖ الؼجبدٓ أٍ ٍجَد هب ٗشك فٖ اػتجبس
ػذهِ ٍ لذ اشتْش التوسك ثْب ث٘ي األطحبة كبلش٘خ ٍ الحلٖ ٍ الوحمك ٍ الؼالهٔ ٍ غ٘شّن.
ٍ تحم٘مِ ٍ تَػ٘ح هَسد جشٗبًِ أًِ ال شك ٍ ال سٗت فٖ أى الوشاد ثبلظحٔ الوستظحجٔ ل٘س طحٔ هجوَع الؼول ألى الفشع التوسك ثِ
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هجوَع هشوت است ،گبّٖ همصَد صحت اجضائٖ است وِ آٍسدُ ضذُ است .استصحبة صحت هجوَع
هشوت وِ هؼلَم است هؼٌب ًذاسد؛ چَى ٌَّص ػول توبم ًطذُ تب استصحبة صحت هجوَع ضَد ٍ حبلت
سبثمِ ًذاسد ٍ لْزا تَّن اٗي هؼٌب ًوٖضَد .اٗطبى هٖفشهبٗذ اهب صحت اجضائٖ وِ آٍسدُ ضذُ سا دٍ گًَِ

ػٌذ الشك فٖ األحٌبء ٍ أهب طحٔ األجضاء السبثمٔ فبلوشاد ثْب ئهب هَافمتْب لألهش الوتؼلك ثْب ٍ ئهب تشت٘ت األحش ػلْ٘ب.
أهب هَافمتْب لألهش الوتؼلك ثْب فبلوفشٍع أًْب هت٘مٌٔ سَاء فسذ الؼول أم ال ألى فسبد الؼول ال َٗجت خشٍد األجضاء الوأتٖ ثْب ػلى ؿجك
األهش الوتؼلك ثْب ػي كًَْب كزلك ػشٍسٓ ػذم اًمالة الشٖء ػوب ٍجذ ػلِ٘.
ٍ أهب تشت٘ت األحش فل٘س الخبثت هٌِ للجضء هي ح٘ج ئًِ جضء ئال كًَِ ثح٘ج لَ ػن ئلِ٘ األجضاء الجبل٘ٔ هغ الششائؾ الوؼتجشٓ اللتأم الكل فٖ
همبثل الجضء الفبسذ ٍ َّ الزٕ ال ٗلضم هي ػن ثبلٖ األجضاء ٍ الششائؾ ئلِ٘ ٍجَد الكل.
ٍ هي الوؼلَم أى ّزا األحش هَجَد فٖ الجضء دائوب سَاء لـغ ثؼن األجضاء الجبل٘ٔ أم لـغ ثؼذهِ أم شك فٖ رلك فارا شك فٖ حظَل الفسبد
هي غ٘ش جْٔ تلك األجضاء فبلمـغ ثجمبء طحٔ تلك األجضاء ال ٌٗفغ فٖ تحمك الكل هغ ٍطف ّزا الشك فؼال ػي استظحبة الظحٔ هغ هب
ػشفت هي أًِ ل٘س الشك فٖ ثمبء طحٔ تلك األجضاء ثإٔ هؼٌى اػتجش هي هؼبًٖ الظحٔ.
ٍ هي ٌّب سد ّزا االستظحبة جوبػٔ هي الوؼبطشٗي هوي ٗشى حج٘ٔ االستظحبة هـلمب.
ّوبى (هجحج اشتغبل) ،ص:844
ٍ ًظ٘ش االستذالل ثْزا للجـالى فٖ الؼؼف االستذالل للظحٔ ثبستظحبثْب ثٌبء ػلى أى الؼجبدٓ لجل ّزُ الضٗبدٓ كبًت طح٘حٔ ٍ األطل ثمبؤّب
ٍ ػذم ػشٍع الجـالى لْب.
ٍ فِ٘ أى الوستظحت ئى كبى طحٔ هجوَع الظالٓ فلن ٗتحمك ثؼذ ٍ ئى كبى طحٔ األجضاء السبثمٔ هٌْب فْٖ غ٘ش هجذٗٔ ألى طحٔ األجضاء
ئهب ػجبسٓ ػي هـبثمتْب لألهش الوتؼلك ثْب ٍ ئهب تشتت األحش ػلْ٘ب ٍ الوشاد ثبألحش الوتشتت ػلْ٘ب حظَل الوشكت ثْب هٌؼؤ هغ ثبلٖ األجضاء ٍ
الششائؾ ئر ل٘س أحش الجضء الوٌَؽ ثِ طحتِ ئال حظَل الكل ثِ هٌؼوب ئلى توبم غ٘شُ هوب ٗؼتجش فٖ الكل.
ٍ ال ٗخفى أى الظحٔ ثكال الوؼٌ٘٘ي ثبل٘ٔ لألجضاء السبثمٔ ألًْب ثؼذ ٍلَػْب هـبثمٔ لألهش ثْب ال تٌملت ػوب ٍلؼت ػلِ٘ ٍ ّٖ ثؼذ ػلى ٍجِ لَ
اًؼن ئلْ٘ب توبم هب ٗؼتجش فٖ الكل حظل الكل فؼذم حظَل الكل لؼذم اًؼوبم توبم هب ٗؼتجش فٖ الكل ئلى تلك األجضاء ال ٗخل ثظحتْب.
أ ال تشى أى طحٔ الخل هي ح٘ج كًَِ جضء للسكٌجج٘ي ال ٗشاد ثْب ئال كًَِ ػلى طفٔ لَ اًؼن ئلِ٘ توبم هب ٗؼتجش فٖ تحمك السكٌجج٘ي
لحظل الكل فلَ لن ٌٗؼن ئلِ٘ توبم هب ٗؼتجش فلن ٗحظل لزلك الكل لن ٗمذح رلك فٖ اتظبف الخل ثبلظحٔ فٖ هشتجٔ جضئ٘تِ فارا كبى ػذم
حظَل الكل ٗمٌ٘ب لؼذم حظَل توبم هب ٗؼتجش فٖ الكل غ٘ش لبدح فٖ طحٔ الجضء فك٘ف ئرا شك فٖ حظَل الكل هي جْٔ الشك فٖ اًؼوبم
توبم هب ٗؼتجش كوب ف٘وب ًحي فِ٘ فاى الشك فٖ حظٔ الظالٓ ثؼذ تحمك الضٗبدٓ الوزكَسٓ هي جْٔ الشك فٖ اًؼوبم توبم هب ٗؼتجش ئلى األجضاء لؼذم
كَى ػذم الضٗبدٓ ششؿب ٍ ػذم اًؼوبهِ لكَى ػذم الضٗبدٓ أحذ الششائؾ الوؼتجشٓ ٍ لن ٗتحمك فال ٗتحمك الكل.
ٍ هي الوؼلَم أى ّزا الشك ال ٌٗبفٖ المـغ ثظحٔ األجضاء السبثمٔ فبستظحبة طحٔ تلك األجضاء غ٘ش هحتبد ئلِ٘ ألًب ًمـغ ثجمبء طحتْب
لكٌِ ال ٗجذٕ فٖ طحٔ الظالٓ ثوؼٌى استجوبػْب لوب ػذاّب هي األجضاء ٍ الششائؾ الجبل٘ٔ فاى للت فؼلى هب ركشتِ فال ٗفشع الجـالى لألجضاء
السبثمٔ أثذا ثل ّٖ ثبل٘ٔ ػلى الظحٔ ثبلوؼٌى الوزكَس ئلى أثذ الذّش ٍ ئى ٍلغ ثؼذّب هب ٍلغ هي الوَاًغ هي أى هي الشبئغ فٖ الٌظَص ٍ الفتبٍٕ
ئؿالق الوجـل ٍ الٌبلغ ػلى هخل الحذث ٍ غ٘شُ هي لَاؿغ الظالٓ.
للت ًؼن ٍ ال ػ٘ش فٖ التضام رلك ٍ هؼٌى ثـالًْب ػذم االػتذاد ثْب فٖ حظَل الكل لؼذم التوكي هي ػن توبم الجبلٖ ئلْ٘ب ف٘جت استئٌبف
الظالٓ اهتخبال لألهش.
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هؼٌب هٖوٌ٘ن:
ٗب هشاد اص صحت اجضاء ٗؼٌٖ هغبثمت اجضائٖ وِ آٍسدُ ضذُ ثب اهشٕ وِ هتؼلك ثِ آى است؛ ٗؼٌٖ هغبثك
اهش آٍسدُ ضذُ استٗ ،ب هشاد اص صحت ،تشتت اثش ثش اجضاءِ آٍسدُ ضذُ است .هشاد اص تشتت اثش اٗي است وِ
دس صَستٖ وِ ثمِٕ٘ اجضاء ٍ ضشٍط ٍ حتٖ ػذم الوَاًؼٖ وِ دس هشوت هؼتجش است هٌضن ضَد ،دس هجوَع،
هشوت صح٘ح ٍ تبم سا هحمك هٖوٌذ .پس اثش اجضاء ٗؼٌٖ اٌٗىِ ثِگًَِإ است وِ اگش سبٗش اجضاء ثِ آى
هٌضن ضَد ،ول ثِ ًحَ صح٘ح حبصل هٖضَد.
ض٘خ

هٖفشهبٗذ ّ٘چٗه اص دٍ هؼٌبٕ صحت ثؼذ اص احتوبل عشٍّ هبًغ ،لبثل استصحبة ً٘ست .فشض

وٌ٘ذ وِ ضخصٖ ضه وٌذ آٗب سجذُٕ صائذُ دس ًوبص ،هبًغ است ٗب خ٘ش؟ اٍ ًوٖتَاًذ ثؼذ اص تحمك آى ،ثِ
ّ٘چ ٗه اص دٍ هؼٌبٖٗ وِ گزضت استصحبة صحت اجضاء سبثمِ وٌذ؛ ًِ ثِ هؼٌبٕ هَافمت اٗي اجضاء ثب اهش
ٍ ًِ ثِ هؼٌبٕ تشتت اثش ثش آًْب؛ صٗشا گشچِ اٗي اجضاء هت٘مي الصحٔ ثَدًذ ٍ ٗم٘ي ثِ صحت سا داسًذ ،اهب دس
استصحبة دٍ سوي داسٗن؛ ٗىٖ ٗم٘ي سبثك ٍ دٗگشٕ ضه الحك .دس هب ًحي فِ٘ ضه الحك هَجَد ً٘ست؛
صٗشا صحت ثِ ّش دٍ هؼٌب ٌَّص ّن هت٘مي است ٍ هطىَن ً٘ست.
اهب صحت ثِ هؼٌبٕ هَافمت اجضاء ثب اهش ،ثذْٖٗ است وِ ٌَّص ثبلٖ است؛ صٗشا فشضبً ٍسظ ًوبص ٍلتٖ
ضخص سجذُٕ صائذُ سا آٍسد ضه هٖوٌذ وِ آٗب اهلل اوجش ٍ حوذ ٍ سوَع لجلٖ ٍ سجذُّبٕ لجلٖ ،هَافك
اهشضبى آٍسدُ ضذُاًذ ٗب خ٘ش؟ ٗم٘ي داسد اٗي اهَس هَافك اهشضبى آٍسدُ ضذُاًذ ٍ اٙى ّن ٗم٘ي داسد تىج٘شٓ
االحشاهٖ وِ اثتذإ ًوبص گفتِ است هَافك اهشش است.
اهب صحت ثِ هؼٌبٕ اٌٗىِ اثش ثش آى هتشتت است ٗؼٌٖ اگش ثمِٕ٘ اجضاء ضو٘وِ ضَد ول هحمك هٖضَد،
آى ّن ثبلٖ است؛ ثِ خبعش اٌٗىِ فشض اٗي است وِ آى اجضاء هحمك ضذُ است ٍ ضىٖ وِ ٍجَد داسد اٗي
است وِ آٗب اگش ثمِٕ٘ اجضاء هٌضن ضَد هشوت حبصل هٖضَد ٗب خ٘ش؟ اص جولِٕ آى اجضاء ٍ ضشاٗظ
هحتوالً ػذم اٗي صٗبدُ است ٍ دس ًت٘جِ اٗي پشسص هغشح هٖضَد وِ آٗب اٗي صٗبدُإ وِ آٍسدُ است
هٖتَاًذ هضش ثبضذ ٗب ًوٖتَاًذ هضش ثبضذ؟ ثب ٍجَد اٗي صٗبدُ هب ٗم٘ي ًوٖوٌ٘ن وِ توبم ثمِٕ٘ اجضاء ٍ
ضشاٗظ ،هٌضن ثِ اجضاء سبثمِ ضذُ است .ثٌبثشاٗي ضىٖ وِ دس صحت داسٗن ًبضٖ اص ضو٘وِ ضذى ثمِٕ٘
اجضاء ٍ ضشاٗظ است ،وِ ٗىٖ اص ضشاٗغص لؼلّ ػذم اٗي صٗبدُ هٖثبضذ .ثٌبثشاٗي آًچِ سا وِ آهذُ است ضىٖ
ً٘ست وِ اثش داسدٗ ،ؼٌٖ اگش ّوِٕ اجضاء ٍ ضشاٗظ ٍ ػذم هَاًغ وِ ثِ ًَػٖ ضشط است ثِ آى ضو٘وِ
هٖضذ ،ول دسست هٖضذ .اٙى ّن ٗم٘ي داسٗن وِ اگش ّوِٕ اجضاء ٍ ضشاٗظ ،اص جولِ ّو٘ي ػذم سجذُ وِ
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احتوبل هٖدّ٘ن هبًؼ٘ت داضتِ ثبضذ ضو٘وِ ضَد ،ول دسست هٖضَد.
ٗه هثبل تىٌَٖٗ آٍسدُ هٖضَد تب هغلت ثِ خَثٖ سٍضي ضَد :تِْٕ٘ سىٌجج٘ي وِ ٗه هشوّت است،
سشوِ ٍ ػسل ٍ ًؼٌب ٍ ...هٖخَاّذ ٍ هثالً فالى چ٘ض ّن ًجبٗذ دس آى ثبضذ تب عؼوص سا خشاة وٌذ .اگش وسٖ
ضه وٌذ وِ اضبفِ وشدى هثالً ٗه همذاس فلفل آٗب اٗي سشوِ سا اص رات اثش ثَدى هٖاًذاصد ٗب خ٘ش؟ جٌبة ض٘خ
هٖگَٗذ دس ّ٘چ حبلتٖ لبثل٘ت سشوِ ثشإ لحَق ثمِٕ٘ اهَس ،هطىَن ًوٖضَد؛ اگش فلفل ّن ثِ آى اضبفِ
ضَد آى لبثل٘تٖ وِ سشوِ داضت وِ اگش ثمِٕ٘ اهَس سػبٗت ضَد سىٌجج٘ي دسست هٖضَد ،اٙى ّن ٍجَد
داسد .ضىٖ وِ داسٗن وِ آٗب سىٌجج٘ي دسست هٖضَد ٗب خ٘شً ،بضٖ اص آى است وِ ثمِٕ٘ اهَس سػبٗت ضذُ ٗب
خ٘ش ،اص جولِ ػذم اضبفِٕ فلفل اگش فٖالَالغ ضشط ثبضذ .ثِ تؼج٘ش دٗگش فشض وٌ٘ذ سشوِ ثِ ضشط ػذم فلفل،
هأخَر است ،سشوِ وِ آٍسدُ ضذ ٗؼٌٖ آى اثشٕ وِ اص سشوِ ثِ ػٌَاى جضء هحمك ضذُ هتشتت است ،الجتِ اگش
سبٗش اهَس سػبٗت ثطَد اص جولِ ػذم اضبفِٕ فلفل سىجج٘ي دسست هٖضَد .ثٌبثشاٗي صحت ثِ اٗي هؼٌب اٙى
ّن ٗمٌٖ٘ است وِ اگش ثمِٕ٘ اهَس سػبٗت ضَد اٗي سشوِ هٖتَاًذ تجذٗل ثِ سىٌجج٘ي ضَد ٍ چَى ٗم٘ي داسٗن
وِ صحت ثِ اٗي هؼٌب اٙى ّن هَجَد است دٗگش استصحبة صحت هؼٌب ًذاسد.
حکم استصحاب صحت عند احتمال طروّ قاطع

اٗطبى هٖفشهبٗذ 1اهب ضه دس عشٍّ لبعغ ثب عشٍّ هبًغ فشق داسد .هبًغ ٗؼٌٖ چ٘ضٕ وِ خَدش هضاحوت

ّ .1وبى:
لكي التحم٘ك التفظ٘ل ث٘ي هَاسد التوسك ث٘بًِ أًِ لذ ٗكَى الشك فٖ الفسبد هي جْٔ احتوبل فمذ أهش هؼتجش أٍ ٍجَد أهش هبًغ ٍ ّزا الزٕ ال
ٗؼتٌى فِ٘ ًفِ٘ ثبستظحبة الظحٔ لوب ػشفت هي أى فمذ ثؼغ هب ٗؼتجش هي األهَس الالحمٔ ال ٗمذح فٖ طحٔ األجضاء السبثمٔ ٍ لذ ٗكَى هي جْٔ
ػشٍع هب ٌٗمـغ هؼِ الْ٘ئٔ االتظبل٘ٔ الوؼتجشٓ فٖ الظالٓ.
فاًب استكشفٌب هي تؼج٘ش الشبسع ػي ثؼغ هب ٗؼتجش ػذهِ فٖ الظالٓ ثبلمَاؿغ أى للظالٓ ّ٘ئٔ اتظبل٘ٔ ٌٗبفْ٘ب تَسؾ ثؼغ األش٘بء فٖ خالل
أجضائْب الوَجت لخشٍد األجضاء الالحمٔ ػي لبثل٘ٔ االًؼوبم ٍ األجضاء السبثمٔ ػي لبثل٘ٔ االًؼوبم ئلْ٘ب فارا شك فٖ شٖء هي رلك ٍجَدا أٍ
طفٔ جشى استظحبة طحٔ األجضاء ثوؼٌى ثمبئْب ػلى المبثل٘ٔ الوزكَسٓ ف٘تفشع ػلى رلك ػذم ٍجَة استئٌبفْب أٍ استظحبة االتظبل الولحَف
ث٘ي األجضاء السبثمٔ ٍ هب ٗلحمْب هي األجضاء الجبل٘ٔ ف٘تفشع ػلِ٘ ثمبء األهش ثبإلتوبم.
ٍ ّزا الكالم ٍ ئى كبى لبثال للٌمغ ٍ اإلثشام ئال أى األظْش ثحست الوسبهحٔ الؼشف٘ٔ فٖ كخ٘ش هي االستظحبثبت جشٗبى االستظحبة فٖ الومبم.
ّوبى (هجحج اشتغبل) ،ص:844
ًؼن ئى حكن الشبسع ػلى ثؼغ األش٘بء ثكًَِ لبؿؼب للظالٓ أٍ ًبلؼب ٗكشف ػي أى ألجضاء الظالٓ فٖ ًظش الشبسع ّ٘ئٔ اتظبل٘ٔ تشتفغ ثجؼغ
األش٘بء دٍى ثؼغ فاى الحذث ٗمـغ رلك االتظبل ٍ التجشإ ال ٗمـؼِ ٍ المـغ َٗجت االًفظبل المبئن ثبلوٌفظل٘ي ٍ ّوب فٖ هب ًحي فِ٘ األجضاء
السبثمٔ ٍ األجضاء التٖ تلحمْب ثؼذ تخلل رلك المبؿغ فكل هي السبثك ٍ الالحك ٗسمؾ ػي لبثل٘ٔ ػوِ ئلى اٙخش ٍ ػن اٙخش ئلِ٘.
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داسد ،لبعغ ٗؼٌٖ چ٘ضٕ وِ خَدش هضاحوتٖ ًذاسد ٍ تٌْب ثبػث خشاثىبسٕ دس ّ٘أت اتصبلِ٘ هٖضَد .اٗطبى
هؼتمذ است دس ثؼضٖ هشوجبت اػتجبسِٗ هثل صالت ،ػالٍُ ثش آى اجضاء ٍ ضشاٗظ ٍ ػذم هَاًغ ،اص ادلِ استفبدُ
هٖضَد وِ ثبٗذ ٗه ًَع اتصبلٖ داضتِ ثبضذ ،هثل صًج٘شُّبٕ ٗه صًج٘ش وِ اگش چ٘ضٕ اٗي اتصبل سا اص ث٘ي
ثجشد لبعغ هٖضَد .حبل ًسجت ثِ چ٘ضٕ هبًٌذ خٌذُ ٗب گشِٕٗ ثلٌذ ،ضه هٖوٌ٘ن وِ آٗب آى ّ٘أت اتصبلِ٘ سا
لغغ وشدُ ٗب خ٘ش؟ ض٘خ

هٖفشهبٗذ اٌٗجب استصحبة صحت جبسٗست ٍ هٖگَٗ٘ن ّ٘أت اتصبلِ٘إ وِ ثَد ثب

عشٍّ اٗي لبعغ ٌَّص ّن ثبلٖ است ٍ استصحبة صحت دس اٌٗجب ثِ اٗي هؼٌب جبسٕ است.
سپس ض٘خ

اضىبلٖ ث٘بى هٖوٌذ ٍ هٖفشهبٗذ 1وِ ثؼ٘ذ ً٘ست اٗي استصحبة هثجت ثبضذ؛ چَى

ٍ هي الوؼلَم أى األجضاء السبثمٔ كبًت لبثلٔ للؼن ئلْ٘ب ٍ ط٘شٍستْب أجضاء فؼل٘ٔ للوشكت ٍ األطل ثمبء تلك المبثل٘ٔ ٍ تلك الْ٘ئٔ االتظبل٘ٔ ثٌْ٘ب
ٍ ث٘ي هب ٗلحمْب ف٘ظح االستظحبة فٖ كل هب شك فٖ لبؿؼ٘ٔ الوَجَد.
ٍ لكي ّزا هختض ثوب ئرا شك فٖ المبؿؼ٘ٔ ٍ ل٘س هـلك الشك فٖ هبًؼ٘ٔ الشٖء كبلضٗبدٓ ف٘وب ًحي فِ٘ شكب فٖ المبؿؼ٘ٔ.
ٍ حبطل الفشق ثٌْ٘وب أى ػذم الشٖء فٖ جو٘غ آًبت الظالٓ لذ ٗكَى ثٌفسِ هي جولٔ الششٍؽ فارا ٍجذ آًبً هب فمذ اًتفى الششؽ ػلى ٍجِ ال
ٗوكي تذاسكِ فال ٗتحمك الوشكت هي ّزُ الجْٔ ٍ ّزا ال ٗجذٕ فِ٘ المـغ ثظحٔ األجضاء السبثمٔ فؼال ػي استظحبثْب ٍ لذ ٗكَى اػتجبسُ هي ح٘ج
كَى ٍجَدُ لبؿؼب ٍ سافؼب للْ٘ئٔ االتظبل٘ٔ ٍ االستجبؿ٘ٔ فٖ ًظش الشبسع ث٘ي األجضاء فارا شك فٖ سافؼ٘ٔ شٖء لْب حكن ثجمبء تلك الْ٘ئٔ ٍ استوشاسّب
ٍ ػذم اًفظبل األجضاء السبثمٔ ػوب ٗلحمْب هي سبئش األجضاء.
ّ .1وبى:
ٍ سثوب ٗشد استظحبة الظحٔ ثأًِ ئى أسٗذ طحٔ األجضاء الوأتٖ ثْب ثؼذ ؿشٍ الوبًغ اإلجوبلٖ ف غ٘ش هجذ ألى الجشاءٓ ئًوب تتحمك ثفؼل الكل
دٍى الجؼغ ٍ ئى أسٗذ ئحجبت ػذم هبًؼ٘ٔ الـبسٕ أٍ طحٔ ثم٘ٔ األجضاء ف سبلؾ لؼذم التؼَٗل ػلى األطَل الوخجتٔ اًتْى.
ٍ فِ٘ ًظش ٗظْش هوب ركشًب ٍ حبطلِ أى الشك ئى كبى فٖ هبًؼ٘ٔ شٖء ٍ ششؿ٘ٔ ػذهِ للظالٓ فظحٔ األجضاء السبثمٔ ال ٗستلضم ػذهْب ظبّشا
ٍ ال ٍالؼب حتى ٗكَى االستظحبة ثبلٌسجٔ ئلْ٘ب هي األطَل الوخجتٔ ٍ ئى كبى فٖ لبؿؼ٘ٔ الشٖء ٍ سفؼِ لالتظبل ٍ االستوشاس الوَجَد للؼجبدٓ فٖ
ًظش الشبسع فبستظحبة ثمبء االتظبل كبف ئر ال ٗمظذ فٖ الومبم سَى ثمبء تلك الْ٘ئٔ االتظبل٘ٔ ٍ الشك ئًوب َّ فِ٘ ال فٖ حجَت ششؽ أٍ هبًغ
آخش حتى ٗمظذ ثبالستظحبة دفؼِ ٍ ال فٖ طحٔ ثم٘ٔ األجضاء هي غ٘ش جْٔ صٍال الْ٘ئٔ االتظبل٘ٔ ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي األجضاء السبثمٔ ٍ الوفشٍع ئحشاص
ػذم صٍالْب ثبالستظحبة.
ٍ لكي ٗوكي الخذشٔ ف٘وب اختشًبُ هي االستظحبة ثأى الوشاد ثبالتظبل ٍ الْ٘ئٔ االتظبل٘ٔ ئى كبى هب ث٘ي األجضاء السبثمٔ ثؼؼْب هغ ثؼغ فَْ
ثبق ال ٌٗفغ ٍ ئى كبى هب ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي هب لحمْب هي األجضاء اٙت٘ٔ فبلشك فٖ ٍجَدّب ال ثمبئْب ٍ أهب أطبلٔ ثمبء األجضاء السبثمٔ ػلى لبثل٘ٔ ئلحبق
الجبلٖ ثْب فال ٗجؼذ كًَْب هي األطَل الوخجتٔ.
اللْن ئال أى ٗمبل ئى استظحبة الْ٘ئٔ االتظبل٘ٔ هي االستظحبثبت الؼشف٘ٔ الغ٘ش الوجٌ٘ٔ ػلى التذل٘ك ًظ٘ش استظحبة الكشٗٔ فٖ الوبء الوسجَق
ثبلكشٗٔ ٍ ٗمبل فٖ ثمبء األجضاء السبثمٔ ػلى لبثل٘ٔ االتظبل ئًِ لوب كبى الومظَد األطلٖ هي المـغ ٍ ػذهِ َّ لضٍم استئٌبف األجضاء السبثمٔ ٍ
ػذهِ ٍ كبى الحكن ثمبثل٘تْب إللحبق الجبلٖ ثْب فٖ لَٓ الحكن ثؼذم ٍجَة استئٌبفْب خشد هي األطَل الوخجتٔ التٖ ركش فٖ هحلِ ػذم االػتذاد ثْب
فٖ اإلحجبت فبفْن.
ٍ ثوب ركشًب ٗظْش سش هب أششًب ئلِ٘ فٖ الوسألٔ السبثمٔ هي ػذم الجذٍى فٖ استظحبة الظحٔ إلحجبت طحٔ الؼجبدٓ الوٌسٖ فْ٘ب ثؼغ األجضاء
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هٖخَاّ٘ن استصحبة لبثل٘ت اجضاء سبثمِ ثشإ لحَق اجضاء ثبلِ٘ ثِ آى وٌ٘ن وِ الصهِٕ ػملٖاش اٗي است
وِ ّ٘أت اتصبلِٕ٘ ول هحمك هٖضَد ٍإال خَد اتصبل ول ،حبلت سبثمِ ًذاضتِ است ثلىِ هب هٖگَٗ٘ن اٗي
اجضاء ٌَّص لبثل٘ت اتصبل ثمِ٘ سا داسد ثِ ًحَٕ وِ ّ٘أت ول دسست ضَد ٍ اٗي ٗه ًت٘جِٕ ػملٖ است .اص
اٗي جْت ض٘خ

ثِ ّوبى هجٌبٖٗ وِ داسد پٌبُ هٖثشد وِ اٌٗجب ٍاسغِ خفِ٘ است ٍ چَى ٍاسغِ خفِ٘ است

هبًؼٖ ًذاسد وِ ثب استصحبة ،لضِ٘ سا توبم وٌ٘ن.
مقرّر :سید حامد طاهری
ویرایش و استخراج منابع :محمد عبدالهی

ػٌذ الشك فٖ جضئ٘ٔ الوٌسٖ حبل الٌس٘بى.
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