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حاصل تیاى ایطاى زض هصثاح االصَل چٌیي است:
اضىال زض استصحاب هتؼلمات احىام هاًٌس ضطغ ٍ ًیع تمیس تِ آىً ،اضی اظ والم هؼطٍفی است وِ
هستصحة تایس هَظَع حىن ضطػی تاضس یا ًفس حىن ضطػی تاضس ٍ تِ تؼثیط زیگط هستصحة یا تایس تٌفسِ
هجؼَل ضطػی تاضس یا هَظَعِ هجؼَل ضطػی تاضس .زض ایي صَضت ایي اضىال هؽطح هیضَز وِ زض ضطؼی
هاًٌس ستط ،اظ آًجا وِ هجؼَل ضطػی ًیست ٍ هَظَع هجؼَل ضطػی ّن ًیست ،استصحاب جاضی ًیست.
سیس ذَیی

زض پاسد تیاى هیوٌس ایي والم وِ هستصحة تایس هجؼَل ضطػی یا هَظَع هجؼَل

ضطػی تاضس ،زضست ًیست .ایي والم ًِ زض آیِای ٍاضز ضسُ است ًِ زض ضٍایتی آهسُ است( .ها ًیع اظافِ
هیوٌین وِ ایي والم همتعای یه اػتثاض ػملی ًیع ًیست) تلىِ هستصحة تایس چیعی تاضس وِ لاتلیت تؼثس
زاضتِ تاضس ٍ یس ضاضع توا َّ ضاضع تتَاًس زض آى تصطف وٌس.
سپس ایطاى هیفطهایس ظاّط است وِ ضطغ ،لاتل تؼثس است ٍ ضاضع هیتَاًس تؼثساً حىن تِ ٍجَز ضطغ
وٌس .هؼٌای تؼثس تِ ٍجَز ضطغ ًیع آى است وِ ضاضع حىن تِ تحمك اهتثال زض همام احتوال تا فطض جطیاى
استصحاب وٌس.
ایطاى هیفطهایس گطچِ احطاظ اهتثال ،یه اهط ػملی است ٍ اظ تاب زفغ ظطض هحتول است ،ظیطا ٍلتی
فطز احتوال هیزّس حىن اهتثال ًطسُ تاضس احتوال ػمَتت تط تطن اهتثال هیزّس ٍ لاػسُی ػملی زفغ ظطض
هحتول (اگط ػمَتت تاضس) التعا هیوٌس وِ فطز احطاظ اهتثال وٌس تا گطفتاض هحصٍض ظطض هحتول ًثاضس .تا
ایي حال حىن ػملی لعٍم احطاظ اهتثال هٌَغ تِ ایي است وِ ضاضع تصطفی ًىطزُ تاضسٍ ،لی اگط ضاضع زض
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جایی حىن تِ تحمك اهتثال وٌس (ٍلَ آًىِ اهتثال ٍالؼی فمػ هحتول است ٍ هىلف تٌْا احتوال اتیاى
هیزّس) ػمل زیگط حىن تِ لعٍم احطاظ اهتثال ٍجساًاً ًویوٌس؛ ظیطا تا حىن ضاضع تِ تحمك اهتثال ،ػمل
احتوال ظطض ًویتیٌس.
ًظیط لاػسُی تجاٍظ ٍ فطاؽ وِ اگط وسی تؼس اظ گصضت اظ هحل یا تؼس اظ فطاؽ اظ ًواظ ضه وطز آیا
ًواظش ضا زضست اًجام زازُ یا ذیط؟ حىن هیضَز وِ زضست اًجام زازُ است ٍ زیگط احتوال ظطض ٍجَز
ًساضز ٍ زض ایي هَاضز احطاظ اهتثال ٍجساًاً الظم ًیست .ها ًحي فیِ ًیع ایيچٌیي است وِ تا استصحاب ضطغ،
احطاظ ضطغ هیضَز ٍ زض همام اهتثال هیتَاى تِ آى ٍ چِ تسا تایس تِ آى اوتفا ضَز.
فطق استصحاب تا لاػسُی فطاؽ ٍ تجاٍظ ایي است وِ استصحاب واضتطز تیطتطی زاضز؛ ّن زض همام
ثثَت تىلیف ٍ همام ًفی تىلیف واضایی زاضز ٍ ّن زض همام احطاظ اهتثال تِ واض هیآیس ،تِ ذالف لاػسُی
تجاٍظ ٍ فطاؽ ٍ ًظیط آًْا وِ فمػ هطتَغ تِ همام اهتثال است ٍ هطتَغ تِ ثثَت یا ًفی تىلیف ًیست.
نقد و بررسی کالم سید خویی

ػلیضغن ایٌىِ تؼعی تالهیص هحمك ذَیی
سیس ذَیی

اظ والم ایطاى هتاتؼت وطزُاًس ٍلی تِ ًظط هیضسس وِ والم

زض زفغ ّوِی اضىاالت تام ًیست.

تایس تا سیس ذَیی

زض زٍ فطض تحث ضَز؛

زض یه فطض هتؼلك تىلیف ػالٍُ تط تمیس تِ ضطٍغ ،ضاهل ذَز ضطٍغ ّن هیضَز؛ یؼٌی ّواىؼَض وِ
تمیس تِ ستط زض ًواظ هأذَش است ،ذَز ستط ًیع تحت تىلیف ضفتِ است ،یا ّواىگًَِ وِ تمیس تِ استمثال
هأذَش است ذَز استمثال ًیع تِ ًحَ هٌاسة ذَزش تحت تىلیف ضفتِ است .اگط ایي فطض ضا هسّ ًظط لطاض
زّین والم سیس ذَیی

ذَب است ٍ هطىل ضا حل هیوٌس؛ ظیطا هثالً ستط تحت تىلیف است ،لاتل تؼثس

ًیع هیتاضس ،لصا زض همام ضه ضاضع هیتَاًس حىن وٌس وِ ٍجَز زاضز .الهحالِ ٍلتی وِ ستط ضا استصحاب
وطزین اگط ّن حتی تگَیین تمیس صالت تِ ستط ضطغ است ،آى ضا ًیع هیتَاًین احطاظ وٌین ،اال ایٌىِ تمیس
صالت تِ ستط ظاّطی حاصل هیضَز ٍلی هاًؼی ًساضز؛ ظیطا هؼٌای تمیس صالت تِ ستط تا تَجِ تِ ازلِ
یؼٌی آى ستطی وِ ضاضع آى ضا ستط هیضٌاسس ،اػن اظ ستط تىَیٌی ٍ ستط تؼثّسی ظاّطی ٍ زض ایٌجا تا
استصحابّ ،ن اصل ستط زضست هیضَز ٍ ّن تمیس صالت تِ ستط ،لىي ستط ظاّطی ٍ ،فطض ایي است وِ
تیص اظ ایي ّن ًیاظی ًیست.
اها زض صَضتی وِ تىلیف فمػ ضٍی تمیس ضفتِ تاضس ٍ ضطغ وِ الظم االتیاى است ،تٌْا یه همسهِ است
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تطای آًىِ ضطغ ٍالؼی وِ تمیس است حاصل ضَز ،هاًٌس لثاس پَضیسى وِ تطای ایي است وِ تمیس حاصل
ضَز ٍلی ذَز لثاس هتؼلك تىلیف ًیست ،زض ایي فطض تاظ زٍ صَضت ٍجَز زاضز:
گاّی آى ضطغ یه اهط اػتثاضی است ٍ شاتص هجؼَل ضطػی است هاًٌس ؼْاضت ،آًجا ًیع هاًؼی ًساضز
ٍ هیتَاًین استصحاب ضطغ ضا جاضی وٌین ٍ حتی تمیس صالت تِ آى ضطغ ضا احطاظ وٌینًْ ،ایتاً تمیس
صالت تِ ضطؼی وِ اػن اظ ٍالؼی ٍ ظاّطی است حاصل هیضَز ٍ هطىلی ًساضز ٍ فطهایص سیس ذَیی
زضست است.
اها اگط شات ضطغ یه اهط تىَیٌی هحط تاضس ،هاًٌس ستط وِ ضطغ است یا هثل لثس شّة ٍ حطیط وِ
هاًغ است ،زض ایٌجا شات ضطغ ضا ًویتَاًین استصحاب وٌین؛ چَى فطض ایي است وِ ذَزش هأذَش زض
صالت ًیست ٍ هجؼَل ّن ًیست ،تلىِ اهطی تىَیٌی است؛ ًِ هأذَش زض هتؼلك است ٍ ًِ اهط تططیؼی
است ،لصا چگًَِ ضاضع هیتَاًس زض آى تصطف وٌس؟ تٌاتطایي ًویتَاى آى ضا استصحاب وطزٍ .لتی ًتَاًستین
استصحاب جاضی وٌین ٍ فمػ تمیس تِ ایي ستط ٍ تمیس تِ ػسم لثس شّة ،هأذَش زض صالت تَز چگًَِ
هیضَز آى ضا احطاظ وطز؟!
ظیطا حالت ساتمِای ًساضز؛ چَى صالت اظ اٍل وِ ٍالغ هیضَز یا هتمیساً تِ ستط است یا غیط هتمیس،
حالت ساتمِ ًساضز .استصحاب ستط ّن وِ جاضی ًیست؛ چَى ًِ هجؼَل ضطػی است ٍ ًِ اثط ضطػی زاضز،
پس چگًَِ هیضَز احطاظ وطز؟
تٌاتطایي والم سیس ذَیی

زض ایي فطض وِ ذَز ضطغ هأذَش زض ًواظ ًثاضس ٍ ضطغ اهط هجؼَلی ًیع

ًثاضس هاًٌس ستط ٍ آًچِ وِ هأذَش زض ًواظ است تمیس است هطىل ضا حل ًویوٌس ،ووا ایٌىِ ولوات زیگطاى
ّن هطىل ضا حل ًویوطز.
تسیي جْت زض چٌیي جایی یا تایس لائل ضَین ّویي وِ هصلّی هتمیس است وافی است یا تایس لائل ضَین
وِ تایس اظ ؼطیك زیگطی احطاظ وطز ٍ استصحاب فایسُای ًساضز.
ایي ًىتِ ضا ًیع تایس تَجِ وطز وِ حتی هیتَاى استصحاب ػسم اظلی تمیس صالت تِ ستط ضا جاضی وطز،
ٍ چٌیي گفت وِ ٍلتی ایي ًواظ ًثَز ٍصف تمیس تِ تستط ّن ًساضت ،اآلى ّن ًساضز.
ادامهیبحثدرتنبیهسیزدهم:استصحابحکم 

تیاى ضس هستصحة یا هَظَع است یا حىن .هَظَع ًیع یا هحوَل اٍلی است یا هحوَل ثاًَی ،وِ
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تحث زض هَضز ایي السام اًجام ضس .اها لسن تؼسی آى است وِ هستصحة حىن تاضس.
حىوی ضا وِ هیذَاّین استصحاب وٌین ،یا جعئی است یا ولی؛ ضه زض حىن ولی ًیع یا تِ ذاؼط
احتوال ًسد است یا تِ جْت زیگط است .پس زض سِ جْت تایس تحث صَضت گیطز:
یه :استصحاب حىن جعئی ،زٍ :استصحاب حىن ولی تِ اػتثاض احتوال ًسد ،سِ :استصحاب حىن
ولی وِ ضه زض آى اظ جْت غیط ًسد است.
استصحابحکنجزئی 
همصَز اظ حىن جعئی حىوی است وِ زض هَاضز ذاظ ٍجَز پیسا هیوٌس؛ هثالً ایي ػالن ٍاجة
التؼظین است ،ایي ذوط حطام الططب است ٍ  ...الی آذط .ضٍضي است وِ ضه زض حىن جعئی تؼس اظ
هفطٍغیت ٍ تواهیت حىن ولی است؛ یؼٌی تِ ًحَ ولی هیزاًین ذوط حطام است ٍ تطزیسی زض ایي جْت
ًساضین .یا هیزاًین «الواء ؼاّطٌ» ٍ تطزیسی اظ ایي جْت ًساضین ٍ اگط هیزاًستین وِ ایي هایغ ذوط است،
لؽؼاً حىن تِ حطهتص هیوطزین ٍ اگط هیزاًستین ایي هایغ آب است حىن تِ ؼْاضتص هیوطزین ،الثتِ
آب للیل غیط هاللی تا ًجس.
فطض هیوٌین احتواالً تغییطاتی زض ایي هایغ ذاضجی ضخ زازُ است ٍ ضایس تثسیل تِ چیع زیگطی ضسُ
است وِ حطام ًیست ،یا آتی وِ تِ حسة ؼثؼص ؼاّط است ،احتواالً تا چیعی وِ آى ضا ًجس هیوٌس
هاللات وطزُ است .زض ایي حالت گاّی ّواى تغییط هحتول ،ذَزش هجطای استصحاب است؛ هثالً ایي
ذوط ٌَّظ هٌملة تِ ذلّ ًطسُ است ،لثالً ذوط تَز ٌَّظ ّن ذوط است .زض ایٌجا ًَتت تِ استصحاب حىن
ًویضسس؛ ظیطا هَظَع هٌمح ضسُ است ،وثطی ولی ّن هیگَیس «الروط حطامٌ» ٍ استصحاب هیگَیس «ّصا
ذوطٌ» ،فیٌؽثك الىثطی ػلی الصغطی .یا ضه هیوٌین وِ آیا آب تا ًجس هاللات وطزُ یا ذیط ،استصحاب
ػسم هاللات تا ًجس جاضی هیضَز ٍ هیگَیین «کلّ ماءٍ طاهرٍ قلیلٍ غیرِ مالقی النجس ،طاهرٌ» ٍ تط ایي آب
تؽثیك هیضَز ،لصا پان است.
تحث زض جایی است وِ استصحاب هَظَػی یا تِ تؼثیط زیگط استصحاب سثثی جاضی ًطَز؛ هثالً تِ ّط
زلیلی ،حالت ساتمِ اظ حیث هَظَع ضا ًویزاًین یا تَاضز حالتیي است ،وِ زض ایي صَض استصحابّای
هَظَػی سالػ هیضًَس .هثالً هایؼی وِ ذوط تَزُ هیزاًین چٌسیي تاض تغییط ٍ تحَل پیسا وطزُ ،هستی تثسیل
تِ ذوط ضسُ زٍتاضُ ذلّ ضسُ است ٍ زٍتاضُ ذوط ضسُ سپس ذلّ ضسُ است ،لصا ًویتَاى استصحاب
ذوطیت یا ذلّیت جاضی وطز .یا یه لؽطُ آب اظ تراض تَلیس ضس ٍلی زض ّواى هىاى پیسایص ،ضًگ لطهعی
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زیسُ هیضَز وِ ًویزاًین زم است یا غیط زم ٍ فطض هیوٌین استصحاب ػسم اظلی ضا لثَل ًساضین .زض ایٌجا
استصحاب هَظَػی ٍ سثثی زیگط واضایی ًساضز ٍ ًویتَاًین تگَیین ایي آب هاللات تا زم ًىطزُ است؛
ظیطا اظ اٍلی وِ تَزُ ًویزاًین آیا هاللی تَزُ یا ًثَزُ است ،یا زض هَضز آى ذوط چَى تَاضز حالتیي ضسُ
است ّیچیه اظ استصحابّا جاضی ًیست .آیا هیتَاًین زض ایي هَاضز استصحاب حىوی تِ واض تثطین؟
زض چٌیي جایی اگط اضواى استصحاب حىوی توام تاضس ،هاًؼی اظ جطیاًص ٍجَز ًساضزٍ ،لی زض
هثالّایی وِ تیاى ضس استصحاب ذَز حىن ًیع حالت ساتمِ ًساضز؛ چَى یا هثتالی تِ هؼاضض است ،هاًٌس
استصحاب حطهت ذوط ،یا حالت ساتمِ ًساضز هاًٌس استصحاب ؼْاضت زض آب؛ ظیطا ظهاًی ًثَز وِ پان
تاضسٍ .لی اگط زض جایی اضواى حىن تام تاضس استصحاب جاضی است.
هثالً آتی هَجَز تَز ٍ حىن تِ ؼْاضتص ضس ،سپس چیع لطهعی وِ احتوال زاضز زم تاضس ٍ احتوال ّن
زاضز زم ًثاضس زض آب افتاز ٍ فطض هیوٌین استصحاب ػسم اظلی ضا لثَل ًساضین تا استصحاب ػسم زم تَزى
ایي لطهعی ضا جاضی وٌین ،زض ایي صَضت ًویتَاًین تگَیین وِ آب تا زم هاللات ًىطزُ است؛ یؼٌی ایي
ضیء زم هاللی ًیست ،اها چِ تسا گفتِ ضَز هیتَاًین استصحاب ؼْاضت لثلی ضا جاضی وٌین؛ یؼٌی تگَیین
ذصَظ ایي هاء تِ ًحَ جعئی ،حىن ؼْاضتی زاضت ،اآلى ّن زاضز ٍ اضواى استصحاب توام است؛ چَى
یمیي ساتك ٍ ضه الحك هَجَز است.
الثتِ اگط اضواى استصحاب زض حىن جعئی توام تَز ،جاضی است؛ چَى حالت هٌتظطُای ًساضز .اال ایٌىِ
زض ّویي هثال اذیط آب ٍ هاللات تا یه جسن لطهع ،تِ ًظط هیضسس هیتَاًین استصحاب زیگطی جاضی
وٌین وِ سثثی ٍ همسم تاضس؛ یؼٌی تگَیین وِ ایي آب (ًویگَیین آب ولی) تا زم هاللات ًىطزُ است ٍ آى
ضا ظویوِ وٌین تِ وثطایی وِ هیگَیس «کلّ ماء لم یالق النجس فهو طاهر» پس ایي آب ؼاّط است .زض ایٌجا
هَظَع ؼْاضت تا استصحاب سثثی زضست هیضَز ٍ ًیاظی تِ استصحاب هسثثی وِ حىن تاضس ًیست،
هثثت ّن ًیست؛ ظیطا ذَز ّویي آب ضا هس ًظط لطاض هیزّین ٍ هیگَیین ایي آب هاللات تا زم ًىطزُ است
ٍ ًویگَیین وِ هاللاتی تا زم ضخ ًسازُ است؛ ظیطا اگط ولی تگَیین هاللات تا زم ضخ ًسازُ است ٍ تؼس
اثثات وٌین وِ ایي هاء تا زم هاللات ًىطزُ است هثثت استٍ ،لی اگط اًگطت اضاضُ ضا سوت ایي آب
ذاضجی وٌین ٍ تگَیین ایي آب ظهاًی تا زم هاللات ًىطزُ تَز ٌَّظ ّن ًىطزُ است ،هطىلی ًساضز ٍ هثثت
ّن ًیست ٍ الهحالِ هیتَاًین تا اصل سثثی هطىل ضا حل وٌین.
آضی ،اگط زض هَاضزی تِ ّیچ ٍجِ زض سثة اصل جاضی ًطس حتی تِ ًحَی وِ تیاى ضس ،هاًؼی اظ
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استصحاب حىن جعئی توا َّ حىن ٍجَز ًساضز .الثتِ اگط احتوال تغییطی وِ ٍجَز زاضز همَّم هَظَع ًثاضس.
زض استصحاب حىن ولی ًیع گاّی ضه اظ ًاحیِی احتوال ًسد است وِ تحث آى ضا لثالً تحت یه
تٌثیِ شوط وطزین ٍ زیگط هؽطح ًویوٌین .اها تحث زض استصحاب حىن ولی ضا وِ هٌطأ ضه زض آى ،احتوال
ًسد ًثاضس تلىِ ًاضی اظ یه ًَع اتْام زض هطاز ضاضع تاضس ،هؽطح ذَاّین وطز إىضاءاهلل.
مقرّر :سید حامد طاهری
ویرایش و استخراج منابع :محمد عبدالهی
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