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جلسه  104ـ سهشنبه 44/3/12
جریان استصحاب در اقسام مختلف احکام وضعیه
آیا دس سِ لسن احکام ٍضعیِی هزکَس دس کالم آخًَذ

استػحاب جاسی است؟ عثك آًچِ هطی

ًوَدین ّش سِ لسن حکن ٍضعی داسای جعل اعتثاسی است ،لزا هیتَاًین دس ّش سِ استػحاب سا جاسی
ًوایین؛ صیشا تِ یذ جاعل ٍ هعتثش است ٍ اص حیث ایٌکِ حکن ٍضعی ّستٌذ هطکلی ٍجَد ًذاسد .اهّا
ّواىگًَِ کِ اجشای استػحاب دس ّش جایی هٌَط تِ تحمك ضشایغص هیتاضذ دس ایي هَاسد ًیض تایذ ضشایظ
جشیاى استػحاب هَجَد تاضذ؛ هثالً دس سثة ٍ ضشطِ تکلیف یا هاًع ٍ سافعِ تکلیف کِ هجعَل ّستٌذ اگش
دس جایی احتوال دّین هجعَل استماللی ّستٌذ هیتَاًین استػحاب عذم جعل سا جاسی ساصین ٍ هثالً
تگَیین سثثیت جعل ًطذُ است یا اگش ضک ًوَدین کِ آیا سثثیتِ آى ّوچٌاى دس عَل صهاى تالی است،
هیتَاًین استػحاب تماء سثثیت سا جاسی ساصین.
هثالً اگش ضک کٌین کِ استغاعت (سثة ٍجَب حج) هختع تِ صهاى خاظ است یا اداهِ داسد،
هیتَاًین تگَیین دس ایي صهاى ًیض استغاعت ّوچٌاى سثثیت داسد ٍ اگش ضک کشدین کِ آیا اغل سثثیت تشای
چیضی جعل ضذُ است یا خیش ،استػحاب عذم جعل سا جاسی هیکٌین ٍ دس ًتیجِ سٍضي هیضَد کِ
تکلیف هشتَط تِ آى ٍجَد ًذاسد؛ صیشا فشؼ آى است کِ سثثیت آى ضشعی است ًِ عملی.
آسی ،ایي استػحابّا هوکي است دس تشخی هَاسد هثثت تاضٌذ؛ هثالً ضک هیکٌین کِ آیا اگش کسی
ًمع عضَ پیذا کشد تاعث سفع تکلیف اص اٍ هیضَد یا خیش؟ استػحاب عذم جعل سافعیت آى تشای تکلیف
جاسی هیضَدٍ ،لی تا ایي استػحاب ًوی تَاى اثثات کشد کِ پس تکلیفی ٍجَد داسد؛ صیشا ایي استػحاب
ثاتت ًوَد کِ ًمع عضَ سافع ًیست ٍلی الصهِی عملی خَد سا ثاتت ًویکٌذ .تلی اگش اعاللی ٍجَد
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داضت کِ حتی دس غَست ًمع عضَ ،اثثات تکلیف هیکشد حکن تِ ثثَت تکلیف هیضذ ،اهّا ًِ اص تاب
استػحاب تلکِ اص تاب توسک تِ اعالق خَدِ آى دلیل ٍ لزا ًیاصی تِ چٌیي استػحاتی ًویتاضذ.
آسی ،دس یک هَسد هی تَاى گفت ّشچٌذ دلیل اعالق ًذاسد ٍ دس سافع ضک ٍجَد داسد ،استػحاب عذم
جعل سافع جاسی هیضَدٍ ،لی دس عیي حال تایذ استػحاب تکلیف ًیض جاسی کشد ٍ الثتِ دس ایٌجا ًیض اثثات
تکلیف تا استػحاب عذم سافع ،هحمك ًویضَد تلکِ تِ کوک استػحاب تکلیف ،اثثات تکلیف هیضَد.
ّوچٌیي اگش دس هَسد سثة ٍ ضشط تکلیف احتوال جعل تثعی تذّین هیتَاًین دس هٌطأ اًتضاع آى
استػحاب جاسی ًوایین؛ هثالً ضاسع فشهَدُ است« :حَجّ عند االستطاعة» ٍ ًویداًین ضشعیت ٍ سثثیت
اًتضاعیِ دس عَل صهاى تالی است یا خیش؟ هیگَیین تا دیشٍص حج عٌذ االستغاعة ٍجَد داضت ٍ ضک داسین
تالی است یا خیش ،استػحاب تماء آى سا جاسی هیکٌین؛ صیشا حکن تثعی هٌَط تِ تماء هٌطأ اًتضاع آى است ٍ
تا تماء آى ،حکن تثعی آى ًیض تالی است ٍ ًیاصی تِ استػحاب خَدِ سثثیت ٍجَد ًذاسد؛ صیشا یا سثثیت
اهشی عملی است کِ استػحاب دس آى جاسی ًیست یا چَى هسثّة است تا جشیاى استػحاب دس سثة،
ًَتت تِ استػحاب دس هسثّة ًویسسذ.
جریان استصحاب در قسم دوم احکام وضعیه

اهّا جشیاى استػحاب دس لسن دٍم یعٌی جضئیت ،ضشعیت ،هاًعیت ٍ لاععیت ًسثت تِ هکلفٌ تًِ ،یض
ّواًٌذ لسن اٍل است؛ یعٌی اگش احتوال جعل استماللی تذّین استػحاب عذم جعل آى جاسی هیضَد .هثالً
ضک داسین ضاسع تشای فالى ضیء هستمالً جعل جضئیت ًوَدُ است یا خیش؟ استػحاب عذم جعل جاسی
هیضَد .یا اگش لثالً جضئیت داضتِ است ٍ ضک داسین آیا تالی است یا خیش ،استػحاب تماء جضئیت آى
جاسی است .کوا ایٌکِ اگش احتوال جعل تثعی تذّین تاص استػحاب عذم جعل جاسی هیضَد؛ هثالً
هیگَیین لثالً اهشی تِ ایي هشکّة تعلك ًگشفتِ تَد ٍ تخطی اص هشکّة لغعاً تحت اهش سفتِ است ٍ ضک
داسین آیا جضء یاصدّن تثعاً هجعَل ضذُ است یا خیش؟ استػحاب عذم گستشش اهش ًسثت تِ جضء یا ضشط
هزکَس جاسی هیضَد ،گشچِ ایي دس حمیمت اجشای استػحاب دس هٌطأ جضئیت است؛ چٌاىکِ دس تحث
تشائت دس جضء ٍ ضشط تِ تفػیل دس ایي تاسُ تحث ضذ.
جریان استصحاب در قسم سوم احکام وضعیه

آًچِ دس لسن سَم اص احکام ٍضعیِ اختیاس ًوَدین آى تَد کِ اهثال صٍجیت ،هلکیت ٍ ...هجعَل
تاالستمالل ّستٌذ ،لزا ضکی ًیست کِ استػحاب دس آىّا جاسی هیضَد؛ یعٌی اگش حالت ساتمِی عذهی
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داضتِ تاضذ استػحاب عذم آى جاسی است ٍ اگش حالت ساتمِی آى ٍجَدی تاضذ استػحاب ٍجَدی
جاسی هیضَد ٍ تیاى کشدین تعاسؼ جعل ٍ هجعَل ًیض دس ایي هَسد جایی ًذاسد .لزا هثالً استػحاب
هلکیت ،صٍجیت ،سلّیت ٍ  ...جاسی هیضَد ٍ هعاسؼ تِ استػحاب عذم جعل ًیست؛ خػَغاً دس ها ًحي
فیِ کِ همػَد ،استػحاب اغل حکن اًطائی است کِ تا هجعَل اًطائی راتاً هتحذًذ.
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