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تنبیه سوم :استصحاب تعلیقی
مقصود از استصحاب تعلیقی
گاّٖ حىوٖ تِ ًحَ هططٍغ تط هَظَعٖ هتطتة هٖضَز ٍ سپس زض تماء آى حىن ضه هٖوٌ٘ن.
زض چٌ٘ي هَاضزٕ اگط آى هَظَع تِ ّوطاُ ضطؼص ّط زٍ هحمك ضسُ ٍ سپس تغ٘٘ط اًسوٖ زض آى ضخ
زازُ تاضس ،ضىٖ ً٘ست وِ استصحاب زض آى جاضٕ است ٍ اظ آى تِ «استصحاب تٌج٘عٕ» تعث٘ط هٖضَز .اها
گاّٖ هَظَع هحمك هٖ ضَز ٍلٖ ضطغ هحمك ً٘ست ٍ زض ًت٘جِ حىن هٌجعٕ ٍجَز ًساضز ٍ حىن هعلماً
هَجَز است؛ تِ اٗي هعٌا وِ اگط ضطغ هحمك ضس حىن فعلٖ هٖ ضَز .زض چٌ٘ي حالتٖ اگط تغ٘٘ط اًسوٖ زض
هَظَع پسٗس آهس ،اٗي تحث ٍجَز زاضز وِ آٗا زض صَضت تحمك ضطغ ،تا جطٗاى استصحاب ،حىن هتطتة
هٖضَز ٗا ًِ؟ وِ اظ آى تعث٘ط تِ «استصحاب تعل٘مٖ» هٖضَز.
وساًٖ وِ لائل تِ استصحاب تعل٘مٖ ّستٌس ،حىن ضا ٌّگام تحمك ضطغ هتطتة هٖزاًٌس ٍ وساًٖ وِ آى
ضا هٌىط تاضٌس ،الهحالِ حىن ضا هتطتة ًوٖزاًٌس تلىِ استصحاب عسم حىن ،جاضٕ هٖوٌٌس؛ ظٗطا حالت
ساتمِٕ هت٘مٌِ ،عسم حىن تَز ٍ آى عسم ضا جطّ تِ ظهاى حال هٖوٌٌس.
زض اٗي ظهٌِ٘ ه٘اى اعاظن علن اصَل ،اذتالف سٌگٌٖ٘ ٍجَز زاضز .هثالً هطحَم آلإ آذًَس استصحاب
تعل٘مٖ ضا اثثات هٖوٌٌس ،1هطحَم ًائٌٖ٘ ًفٖ هٖوٌس ،1هحمك عطالٖ

 .1وفبٗٔ األصَل (غ -آل الج٘ت

اثثات هٖوٌس ،2س٘س ذَٖٗ

ًفٖ

) ،ص:411

الخبهس [االستصحبة التعل٘مٖ]
أًِ ووب ال ئشىبل ف٘وب ئرا وبى الوت٘مي حىوب فعل٘ب هطلمب ال ٌٗجغٖ اإلشىبل ف٘وب ئرا وبى هششٍطب هعلمب فلَ شه فٖ هَسد ألجل طشٍ ثعط
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هٖوٌس ٍ 3ضْ٘س صسض

اثثات هٖوٌس.4

تٌاتطاٗي هسألِ إ است واهالً ًظطٕ ٍ زض زٍ ؼطف هسألِ ّن اعاظوٖ اظ لسٗن ٍ جسٗس لطاض زاضًس ٍ زض
فمِ زض هَاضز هتعسز ،اثط زاضز .پس ضاٗستِٕ تطضسٖ تِ ًحَ واهل است.
تطإ تَظ٘ح استصحاب تعل٘مٖ هعوَالً تِ «العصیر العنبی اذا غلی یحرم» هثال هٖظًٌس وِ:
اگط عص٘طٕ زض ذاضج تاضس ٍ غل٘اى پ٘سا وٌس ٍ ضطؼص حاصل ضَز حىن فعلٖ هٖضَز ٍ اح٘اًاً اگط زض
تماء حىن ضه وطزٗن ،استصحاب جاضٕ است ٍ اظ آى تِ «استصحاب تٌج٘عٕ» تعث٘ط هٖضَز .اٗي هؽلة
لاتل هٌالطِ ً٘ست ٍ ّط وسٖ وِ لائل تِ استصحاب زض احىام است ،تساى لائل است .تِ ًحَ هَظَع ّن
هٖ تَاى استصحاب وطز وِ آى ّن هعلَم استٍ .لٖ اگط آب اًگَض ّطچٌس زض ظوي اًگَض ،هحمك ضس ـ ظٗطا
تِ حسة فْن عطفٖ عص٘ط ذصَص٘تٖ ًساضز؛ چِ زاذل اًگَض تاضس ٍ چِ فططزُ ضسُ ٍ ذاضج ضسُ تاضس ـ
اها غل٘اى وِ ضطغ حطهت است هحمك ًطس ،اگط اٗي اًگَض تثسّل حالت پ٘سا وطز ٍ هثسّل تِ وطوص ضس ٍ
سپس آتٖ تِ آى اظافِ ضس تِ ًحَٕ وِ تِ آب وطوص هثسل ضس ،آٗا زض اٗي حالت اگط تجَضس ٍ غل٘اى پ٘سا
وٌس تاظ ّن حطام است؟
تعسازٕ اظ هحمم٘ي فطهَزُاًس وِ آضٕ ،حطام است؛ ظٗطا ضه هٖ وٌ٘ن وِ آٗا ٌَّظ اٗي لعِ٘ صازق است
ً

وِ «اشا غلٖ ٗحطم» ٗا ذ٘ط؟ «التنقض ایلقنی ابدا بالشک» ت٘اى هٖوٌس وِ« :اذا غلی یحرم حتی اآلن» ،تٌاتطاٗي اگط
الحبالت علِ٘ فٖ ثمبء أحىبهِ فف٘وب صح استصحبة أحىبهِ الوطلمٔ صح استصحبة أحىبهِ الوعلمٔ لعذم االختالل ثزله ف٘وب اعتجش فٖ لَام
االستصحبة هي ال٘م٘ي حجَتب ٍ الشه ثمبء.
 .1فَائذ االصَل ،د ،4ص:458
 التٌجِ٘ السبدس -لذ اصطلح على ثعط ألسبم االستصحبة ثبالستصحبة التعل٘مٖ ٍ ،ل٘ل ثحجّ٘تِ ٍ .األلَى :اىّ االستصحبة التعل٘مٖ هوّبال أسبس لِ ئلّب على ثعط الَجَُ الوتصَّسٓ فِ٘ ٍ ،تحم٘ك الىالم . ...
ًْ .2بٗٔ األفىبس ،د4لسن ،1ص:161
(التٌجِ٘ الخبهس) لذ ٗطلك على ثعط االستصحبثبت االستصحبة التعل٘مٖ تبسٓ ٍ ،الوششٍغ أخشى ،ثبعتجبس وَى المع٘ٔ الوستصحجٔ لع٘ٔ
تعل٘م٘ٔ حىن فْ٘ب ثَجَد الحىن على تمذٗش اهش آخش وبلحىن ثحشهٔ عص٘ش العٌجٖ ٍ ًجبستِ على تمذٗش غل٘بًِ (ٍ لذ ٍلع) فِ٘ الخالف ث٘ي االعالم
فٖ جشٗبى االستصحبة ٍ عذهِ (فم٘ل) :ثبلعذم ،ألى االستصحبة فشع الخجَت سبثمبً ٍ ال حجَت للوستصحت فٖ المعبٗب التعل٘م٘ٔ لجل ٍجَد
الوعلك علِ٘ اال فشظب ٍ( ... ،لىي) األلَى خالفِ.
 .3هصجبح األصَل (غ -هإسسٔ اح٘بء اٙحبس) ،د ،2ص:174
فبلزٕ تحصل هوب روشًب :عذم جشٗبى االستصحبة التعل٘مٖ فٖ الوَظَعبت ٍ -لَ على فشض تسل٘ن جشٗبًِ فٖ األحىبم -هع أىّ التحم٘ك
عذم جشٗبًِ فٖ األحىبم أٗعبً على هب تمذّم ث٘بًِ ٍ ،لَ ل٘ل ثجشٗبى االستصحبة التٌج٘ضٕ فٖ األحىبم الىل٘ٔ اإللْ٘ٔ ٍ ،لذ عشفت أىّ التحم٘ك
عذم جشٗبًِ فْ٘ب أٗعبً.
 .4هجبحج األصَل ،د ،5ص:417
ٍ لذ تحصّل هي توبم هب روشًبُ جشٗبى االستصحبة التعل٘مٖ ثبلتفص٘ل الوتمذّم ٍ عذم هعبسظتِ ثبالستصحبة التٌج٘ضٕ.
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ٗم٘ي وٌٌس وِ آب زاذل آى وطوص جَش آهسُ حطام هٖ ضَز ،هگط آًىِ آًمسض جَضاًسُ ضَز وِ تثل٘ث
ضَز ٍ زٍ سَم آى تطٍز ٍ ثلث آى تالٖ تاضس.
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ٍلٖ اگط وسٖ تِ ٍاسؽِٕ آى اضىاالتٖ وِ شوط وطزُاًس ،تِ استصحاب تعل٘مٖ لائل ًثَز هٖگَٗس ذ٘ط ،تلىِ
استصحاب حلّ٘ت جاضٕ است؛ ظٗطا اٗي هاء لثل اظ غل٘اى حالل تَز ،تعس اظ غل٘اى ً٘ع ّوچٌاى حالل است.
اٗي هثال ،هثال زاضج ٍ ضاٗجٖ است.
اشکال تر مثال رایج در استصحاب تعلیقی

زض اٌٗجا ضثِْإ ٍجَز زاضز وِ اظ لسٗن تَزُ ٍ زض ضسائل ً٘ع شوط ضسُ است ٍ 2هطحَم آلا ظ٘اء عطالٖ
ً٘ع هتعطض آى ضسُ است 3وِ:
اٗي هثال تطإ استصحاب تعل٘مٖ زضست ً٘ست؛ ظٗطا استصحاب ،جاٖٗ جاضٕ است وِ هَظَع تالٖ
تاضس ٍ فمػ تغ٘٘ط اًسوٖ زض آى حاصل ضَز ٍ ضه وٌ٘ن ٌَّظ حىوص تالٖ است ٗا ذ٘ط ،سپس استصحاب
ج اضٕ وٌ٘ن ٍ حىن تِ تماء ًواٗ٘نٍ .لٖ زض هثال هصوَض اصالً هَظَع تالٖ ً٘ست؛ ظٗطا آًچِ زض ضٍاٗات آهسُ
«عص٘ط» 4است؛ ٗعٌٖ چ٘عٕ وِ تا فطاض اظ اًگَض ت٘طٍى هٖآٗسٗ ،ا ًْاٗتاً تگَٗ٘ن «هاء العٌة» هَظَع است
(عص٘ط تَزى ذصَص٘ت ًساضز)ٍ ،لٖ ٍلتٖ وِ عٌة ذطه ٍ ظت٘ة ضس اصالً هاء ًساضز تا «هاء العٌة»
صازق تاضس .آتٖ وِ تِ آى اظافِ هٖ ضَزّ ،طچٌس شضّات وطوص زض آى هعلّك ضَز ٍلٖ زٗگط آب اًگَض

ٍ .1سبئل الش٘عٔ ،د ،25ص ،282ح:)31913( 1
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓعٕمَُةٓ عٓيْ عٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ عٓيْ أَثِِِ٘ عٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ عٓيْ عٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ سٌَِبىٍ عٓيْ أَثِٖ عٓجٕذِ اللَِِّ

لَبلَ :وُلُّ عٓصِ٘شٍ أَصٓبثٓتِْٔ الٌَّبسٔ فََْٔٓ

حٓشَامٌ حٓتَّى ٗٓزّْٓتٓ حُلُخَبُٔ ٍٓ ٗٓجٕمَى حُلُخُِٔ.
 .2فشائذ االصَل (غ -اًتشبسات اسالهٖ) د ،2ص:654
ًعن سثوب ٌٗبلش فٖ االستصحبة الوزوَس تبسٓ ثبًتفبء الوَظَع ٍ َّ العٌت ٍ أخشى ثوعبسظتِ ثبستصحبة اإلثبحٔ لجل الغل٘بى ثل تشج٘حِ
علِ٘ ثوخل الشْشٓ ٍ العوَهبت لىي األٍل ال دخل لِ فٖ الفش ق ث٘ي اٙحبس الخبثتٔ للعٌت ثبلفعل ٍ الخبثتٔ لِ على تمذٗش دٍى آخش ٍ الخبًٖ فبسذ
لحىَهٔ استصحبة الحشهٔ على تمذٗش الغل٘بى على استصحبة اإلثبحٔ لجل الغل٘بى.
ًْ .3بٗٔ األفىبس ،د4لسن ،1ص:169
حن اًِ أٍسد على االستصحبة الوضثَس ثَجْ٘ي آخشٗي:
(أحذّوب) هي جْٔ تغبٗش الوَظَع فٖ المع٘ت٘ي ،ثذعَى اى الوَظَع للحشهٔ ٍ الٌجبسٔ الوعلمٔ ثبلغل٘بى فٖ المع٘ٔ الوت٘مٌٔ اًوب َّ هبء العٌت
ٍ لذ اًعذم ثص٘شٍستِ صث٘جبً ٍ ،فٖ المع٘ٔ الوشىَؤ َّ الجشم الخبصّ ٍ ل٘س َّ هَظَعبً للحشهٔ ٍ الٌجبسٔ (ٍ الخبًٖ). ... .
ٍ .4سبئل الش٘عٔ ،د ،25وتبة األَطعؤ ٍ األَششثٔ ،أَثَٕٓاةٔ الْأَشْشِثِٓٔ الْؤحٓشَّهٓٔ ،ثبة :2ثٓبةٔ تَحٕشِٗنِ الْعٓصِ٘شِ الْعٌَِجِِّٖ ٍٓ التَّوٕشِِّٕ ٍٓ غَٕ٘شِِّوٓب ئِرَا غَلَى ٍٓ لَنٕ
ٗٓزّْٓتٕ حُلُخَبُٔ ٍٓ ئِثٓبحٓتِِِ ثٓعٕذٓ رَّٓبثِِْوٓب ،ص.282
ح :1هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓعٕمَُةٓ عٓيْ عٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ عٓيْ أَثِِِ٘ عٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ عٓيْ عٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ سٌَِبىٍ عٓيْ أَثِٖ عٓجٕذِ اللَِِّ
فََْٔٓ حٓشَامٌ حٓتَّى ٗٓزّْٓتٓ حُلُخَبُٔ ٍٓ ٗٓجٕمَى حُلُخُِٔ.
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لَبلَ :وُلُّ عٓصِ٘شٍ أَصٓبثٓتِْٔ الٌَّبسٔ

ً٘ست ،لصا چِ چ٘عٕ ضا هٖذَاّ٘س استصحاب وٌ٘س؟! هَظَع حىن« ،هاء العٌة» ٗا «العص٘ط العٌثٖ» تَز،
ٍلٖ آًچِ هحمك است «هاء العت٘ة» است ٍ هاء العت٘ة غ٘ط اظ هاء العٌة است.
دفع اشکال از مثال رایج در استصحاب تعلیقی از سوی محقق عراقی

تعط اظ اعاظن اظ جولِ هطحَم آلا ظ٘اء ذَاستِاًس جَاب زٌّس 1وِ آًچِ هَظَع حىن استّ ،واى
جسنِ ذاظ است وِ گاّٖ اظ آى تِ عٌة ٍ گاّٖ تِ ظت٘ة تعث٘ط هٖضَز .هاء العٌة تا هاء العت٘ة زٍ چ٘ع
ً٘ستٌس تلىِ اٗي زٍ ٗه چ٘ع است؛ ظٗطا آى وِ هَظَع اصلٖ حىن است ،آى جسن ذاظ است ٍ ٍلتٖ
گفتٌس« :هاء العٌة ٗحطم» هٌظَض «عٌة علٖ أًِّ عٌةٌ» ً٘ست تلىِ تِ عٌَاى ٗه جسن وِ تاضًٓ عٌة ٍ تاضًٓ
ظت٘ة هٖتاضس ،هَظَع حطهت لطاض گطفتِ است.
نقد و تررسی اشکال و پاسخ محقق عراقی

تاٗس تَجِ زاضت «عٌة» هَظَع حطهت ً٘ست چٌاًىِ اٗطاى هٖفطهاٌٗس .هَظَع حطهت« ،هاء العٌة»
است ٍ تلىِ زض ضٍاٗات اصالً تعث٘ط «العص٘ط» آهسُ است ٍ تال ضثِْ عطف ،آب اًگَض ضا تا آب وطوص زٍ چ٘ع
هٖزاًس .اًصافاً اگط وسٖ اظ فطٍضٌسُإ آب اًگَض ترَاّس ٍ صاحة هغاظُ ٗه همساض وطوص آب اًساذتِ
تاضس ٍ آب آى وطوصّا ضا تسّس ،آٗا اٗي هطتطٕ اگط لطٌِٕٗ ذاصٖ ًثاضس اعتطاض ًوٖوٌس؟! آٗا ًوٖگَٗس
اٗي آب اًگَض ً٘ست ،آب وطوص است ٍ هي آب وطوص ًوٖذَاستن تلىِ آب اًگَض هٖذَاستن؟!
زض هاء العٌة گطچِ آب تِ اًگَض اظافِ ضسُ ٍلٖ هطاز اٗي ً٘ست وِ اظافٌٔ هّاٖٗ تِ اًگَض زاضتِ تاضس،
تلىِ آتٖ است وِ اظ زضٍى اًگَض تِ ٍاسؽِٕ عصط ٗا ضثِ عصط ذاضج ضسُ است .آب وطوص ٗه آب
ذاضجٖ است وِ ضٍٕ وطوص ضٗرتِ ضسُ است ٍ هَاز زاذل وطوص زض آى حل ضسُ ٍ لصا تِ آى ،آب
وطوص هٖگٌَٗس.
ًحَُٕ اؼالق آب زض «آب وطوص» تا «آب اًگَض» زٍ گًَِ است ،اظ اٗي جْت عطب ظتاىّا تِ آب
اًگَض «عص٘ط» هٖگٌَٗس ٍ زض تعط ظتاى ّإ زٗگط ّن اسوٖ هطاتِ زاضز ،اها زض عطتٖ حتٖ زض عطتٖ
هعوَل ،تِ آب وطوص عص٘ط ًوٖگٌَٗس هگط هجاظاً.
تٌاتطاٗي هثال زاضج تط السٌِ تطإ استصحاب تعل٘مٖ ،هثال زضستٖ ً٘ست.
ًْ .1بٗٔ األفىبس ،د4لسن ،1ص:171
(ٍ لىي) األٍل هٌذفع ثفْن العشف وَى الوَظَع للحشهٔ ٍ الٌجبسٔ َّ الجسن الخبصّ ٍ اى ٍصف العٌج٘ٔ ٍ الضث٘ج٘ٔ هي حبالت الوَظَع ال
هي همَهبتِ.
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بیان مرحوم آخوند در اثبات استصحاب تعلیقی
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تِ ّط حال هطحَم آذًَس تطإ اثثات استصحاب تعل٘مٖ هٖفطهاٌٗس :استصحاب تعل٘مٖ ،اظ استصحاب
تٌج٘عٕ چ٘عٕ ون ًساضز ٍ ّواىؼَض وِ اگط حىوٖ فعلٖ تَز ٍ ضه زض تمائص وطزٗن ،هٖتَاً٘ن آى ضا
استصحاب وٌ٘ن ،اگط حىوٖ تعل٘مٖ ٗا تِ تعث٘طٕ تمسٗطٕ تَز ً٘ع تا ٍجَز ضطاٗػ ،لاتل استصحاب است.
آضٕ ،فطلٖ ٍجَز زاضز؛ حىنِ فعلٖ هَجَز است تالفعل ،اهّا حىن تمسٗطٕ هَجَز است علٖ ًحَ
التعل٘كٍ ،لٖ اٗي تفاٍت ظطتِإ ًوٖ ظًس؛ چَى ثثَت اض٘اء تِ اًحاء هرتلف است ٍ ها زض استصحاب ،ت٘ص
اظ ثثَت ساتك ٍ ضه ال حك ً٘اظ ًساضٗن ،اها اٌٗىِ آى ثثَت چگًَِ تاضس زض زل٘ل اذص ًطسُ است.
گاّٖ ثثَت تحم٘مٖ ٍ فعلٖ تِ توام هعٌاست هثل هَاضز استصحاب تٌج٘عٕ ،اها گاّٖ ثثَت فعلٖ
ً٘ست اها اٗي چٌ٘ي ّن ً٘ست وِ اصالً هَجَز ًثاضس ٍ تتّـاً ثثَت ًساضتِ تاضس ،تلىِ ثثَت تِ ًحَ تعل٘ك
زاضز ٍ ّو٘ي همساض ،زض صحت استصحاب وافٖ است ٍ ضاّسش اٗي است وِ ثثَت تمسٗطٕ تا عسم ثثَت
تِ توامِ هعٌا ،هتفاٍت است.
چ٘عٕ وِ اصالً ثاتت ًثاضس ،تا صَضتٖ وِ تعل٘ماً ٍ تمسٗطاً ثاتت تاضس فطق زاضز ٍ لصا ثثَت تمسٗطٕ هَضز
ذؽاب است ٍ گفتِ هٖضَزّ« :صا العص٘ط اشا غلٖ ٗحطم عل٘ه» وِ هراؼةِ «ٗحطم عل٘ه» هىلف٘ي ّستٌس.
پس چگًَِ هٖتَاً٘س تگَٗ٘س لثل اظ ٍجَز «هعلكٌعلِ٘» وِ غل٘اى تاضس« ،هعلَك» تِ ّ٘چ ٍجِ هَجَز ً٘ست؟!
تلىِ ٍجَز تعل٘مٖ زاضز.
اشکال مرحوم نائینی تر تیان صاحة کفایه

ضا هَضز ًمس لطاض زازُاًس .حاصل ًمسٕ وِ آلإ ًائٌٖ٘ تط والم وفاِٗ زاضًس

هطحَم ًائٌٖ٘ والم آذًَس
چٌ٘ي است 2وِ:

 .1وفبٗٔ األصَل (غ -آل الج٘ت

) ،ص:411

الخبهس [االستصحبة التعل٘مٖ]
أًِ ووب ال ئشىبل ف٘وب ئرا وبى الوت٘مي حىوب فعل٘ب هطلمب ال ٌٗجغٖ اإلشىبل ف٘وب ئرا وبى هششٍطب هعلمب فلَ شه فٖ هَسد ألجل طشٍ ثعط
الحبالت علِ٘ فٖ ثمبء أحىبهِ فف٘وب صح استصحبة أحىبهِ الوطلمٔ صح استصحبة أحىبهِ الوعلمٔ لعذم االختالل ثزله ف٘وب اعتجش فٖ لَام
االستصحبة هي ال٘م٘ي حجَتب ٍ الشه ثمبء.
ٍ تَّن أًِ ال ٍجَد للوعلك لجل ٍجَد هب علك علِ٘ فبختل أحذ سوٌِ٘ فبسذ فاى الوعلك لجلِ ئًوب ال ٗىَى هَجَدا فعال ال أًِ ال ٗىَى
هَجَدا أصال ٍ لَ ثٌحَ التعل٘ك و٘ف ٍ الوفشٍض أًِ هَسد فعال للخطبة ثبلتحشٗن هخال أٍ اإلٗجبة فىبى على ٗم٘ي هٌِ لجل طشٍ الحبلٔ ف٘شه
فِ٘ ثعذُ ٍ ال ٗعتجش فٖ االستصحبة ئال الشه فٖ ثمبء شٖء وبى على ٗم٘ي هي حجَتِ ٍ اختالف ًحَ حجَتِ ال ٗىبد َٗجت تفبٍتب فٖ رله.
 .2أجَد التمشٗشات ،د ،2ص:419
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ثثَت حطهت تٌاتط تمسٗط غل٘اىٗ ،ه ثثَت ضطعٖ ً٘ست تا ضوا تتَاً٘س آى ضا استصحاب وٌ٘س.
استصحاب ّو٘طِ زض جاٖٗ جطٗاى پ٘سا هٖ وٌس وِ هجعَل ضطعٖ تاضس ٗا هَظَع هجعَل ضطعٖ تاضس .زض
اٌٗجا اٗي حطهت تمسٗطٕ ،هجعَل ضطعٖ ً٘ست تلىِ هُسضن عملٖ است.
بیان ذلک :عمل ٍلتٖ هالحظِ هٖ وٌس وِ جعئٖ اظ هَظَعِ حطهت هَجَز است (ٗعٌٖ اصل عٌة)،
اٗيچٌ٘ي زضن هٖ وٌس وِ اگط جعء زٗگط هَجَز ضس حطهت فعلٖ هٖضَز .اٗي هعٌا زضن عمل است ٍ
اذتصاظ تِ هَضز ًساضز؛ ّطجا هَظَع حىوٖ هطوّة تَز ،اٗي زضن عملٖ ّست وِ پس اظ تحمك جعئٖ،
تا تحمك جعء زٗگط ،حىن هتطتة هٖضَز .اٗي زضن عملٖ ضا وِ ًوٖتَاى استصحاب وطز ،هستصحة تاٗس
اهط ضطعٖ ٗا هَظَع حىن ضطعٖ تاضس.
هطحَم ًائٌٖ٘ اٗي والم ذَز ضا لسضٕ تَظ٘ح هٖزّسّ .طچٌس اٗي تَظ٘ح ضا لثلّا ّن فطهَزُ ٍ ها ّن
زض تعط هثاحث لثالً ت٘اى وطزٗن ،اها چَى هسألِٕ ذَتٖ است ٍ هوىي است تطذٖ زض آى هثاحث حاظط
ًثَزُاًس ،تاظ تَظ٘ح هٖزّ٘ن.
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(التٌجِ٘ السبدس) لذ ٗطلك على ثعط االستصحبثبت التعل٘مٖ هشٓ ٍ التمذٗشٕ أخشى (ٍ تَظ٘ح الحبل) فٖ حج٘تِ ٍ عذهْب ٗتَلف على ث٘بى أهَس. ... :
(ص ٍ( ... )412غبٗٔ هب ل٘ل) فٖ صحتِ فٖ هخل الومبم ٍجْبى:
(األٍل) اى ٗمبل اى الحشهٔ الفعل٘ٔ ٍ ئى لن تىي حبثتٔ حبل العٌج٘ٔ هي جْٔ عذم الغل٘بى الوأخَر فٖ هَظَعِ ئال اى الحشهٔ على تمذٗش الغل٘بى
وبًت حبثتٔ فٖ تله الحبل ال هحبلٔ ٍ ووب اى األحىبم الفعل٘ٔ لبثلٔ للتعجذ ثجمبئْب فٖ غشف الشه فىزله األحىبم التمذٗشٗٔ أٗعب ٍ ح٘ج اى
الحشهٔ على تمذٗش الغل٘بى وبًت هت٘مٌٔ حبل العٌج٘ٔ هشىَؤ حبل الضث٘ج٘ٔ ف٘ستصحت ثمبؤّب (ٍ ٗشد علِ٘) اى حجَت الحشهٔ على تمذٗش الغل٘بى
للعٌت ل٘س حجَتب ششع٘ب ٍ حىوب على هَظَعِ ثل َّ هي جْٔ ح ىن العمل ثأًِ هتى ٍجذ جضء الوَظَع الوشوت فال هحبلٔ تىَى فعل٘ٔ الحىن
هتَلفٔ على حجَت جضء آخش.

 فَائذ االصَل ،د ،4ص:458
 -التٌجِ٘ السبدس -لذ اصطلح على ثعط ألسبم االستصحبة ثبالستصحبة التعل٘مٖ ٍ ،ل٘ل ثحجّ٘تِ ٍ .األلَى :اىّ االستصحبة التعل٘مٖ هوّب

ال أسبس لِ ئلّب على ثعط الَجَُ الوتصَّسٓ فِ٘ ٍ ،تحم٘ك الىالم فٖ رله ٗستذعٖ تمذٗن أهَس. ... :
(ص ٍ ... )468هب ٗمبل  :هي أًِّ ٗوىي فشض ثمبء الٌجبسٔ ٍ الحشهٔ فٖ الوخبل ثَجِ آخش ال ٗشجع ئلى الَجْ٘ي السبثم٘ي ،ثتمشٗت :أىّ العٌت
لجل غل٘بًِ ٍ ئى لن ٗىي هعشٍظب للحشهٔ ٍ الٌجبسٔ الفعلّ٘ٔ لعذم تحمّك ششغ الوَظَع ،ئلّب أًِّ هعشٍض للحشهٔ ٍ الٌجبسٔ التمذٗشّٗٔ ،ألًِّ ٗصذق
على العٌت عٌ ذ ٍجَدُ لجل غل٘بًِ أًِّ حشام ٍ ًجس على تمذٗش الغل٘بى ،فبلحشهٔ ٍ الٌجبسٔ التمذٗشّٗٔ حبثتتبى للعٌت لجل غل٘بًِ ،ف٘شهّ فٖ ثمبء
الٌجبسٔ ٍ الحشهٔ التمذٗشّٗٔ عٌذ ص٘شٍسٓ العٌت صث٘جب -ثعذ هب وبى عٌَاى العٌجّ٘ٔ ٍ الضث٘جّ٘ٔ هي حبالت الوَظَع ال هي همَّهبتِ -فعذم حصَل
الغل٘بى ئًّوب ٗوٌع عي الشهّ فٖ ثمبء الحشهٔ ٍ الٌجبسٔ الفعلّ٘ٔ ٍ استصحبثْوب ،ال عي الشهّ فٖ ثمبء الحشهٔ ٍ الٌجبسٔ التمذٗشّٗٔ ٍ استصحبثْوب
فَْ ٍاظح الفسبد ،فبىّ الحشهٔ ٍ الٌجبسٔ الفشظّ٘ٔ التمذٗشّٗٔ ال هعٌى الستصحبثْوب ،ئر ل٘ست الحشهٔ ٍ الٌجبسٔ الفشظّ٘ٔ فٖ العٌت الغ٘ش الوغلّٖ ئلّب
عجبسٓ عي « أىّ العٌت لَ اًعنّ ئلِ٘ الغل٘بى لتشتّجت علِ٘ الٌجبسٔ ٍ الحشهٔ» ٍ ّزُ المعّ٘ٔ التعل٘مّ٘ٔ -هعبفب ئلى أًّْب عملّ٘ٔ ألًّْب الصم جعل الحىن
على الوَظَع الوشوّت الّزٕ ٍجذ أحذ جضئِ٘ -همطَعٔ الجمبء ال هعٌى الستصحبثْب ،ووب تمذّم.
 .1أجَد التمشٗشات ،د ،2ص:411
(الخبلج) لذ روشًب هشاسا اى جعل األحىبم هع هَظَعبتْب ئًوب َّ هي لج٘ل المعبٗب الحم٘م٘ٔ الوفشٍض فْ٘ب ٍجَدات هَظَعبتْب فمذ ٗىَى
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الشه فٖ ثمبئْب هي جْٔ الشه فٖ الٌسخ ٍ اًتْبء الحىن ثبًتْبء أهذُ ٍ ّزا هوب ال سٗت فٖ صحٔ االستصحبة فِ٘ فبى لألحىبم فٖ هشتجٔ
جعلْب حجَتب ئًشبئ٘ب غ٘ش هتَلف على ٍجَد هَظَع لْب فٖ الخبسد أصال فْٖ هت٘مٌٔ حجَتب فٖ الَعبء الوٌبست لْب هشىَؤ ثمبء وزله ٍ هي ّزا
المج٘ل الشه فٖ لضٍم العمَد التعل٘م٘ٔ وبلجعبلٔ ٍ ًحَّب فاى الوٌشأ فْ٘ب فٖ عبلن االعتجبس ّٖ الولى٘ٔ على تمذٗش ٍ للوٌشا ًحَ ٍجَد اعتجبسٕ
ثعذ توبم العمذ ثششائطِ فارا شىىٌب فٖ ثمبئِ ٍ استفبعِ هي جْٔ الٌسخ (فال هحبلٔ) ٗىَى الوت٘مي حجَتِ هشىَن الجمبء ف٘جشٕ فِ٘ االستصحبة
ووب فٖ هَاسد العمَد التٌجضٗٔ وبلج٘ع ٍ ًحَُ (ٍ ثبلجولٔ) الوع٘بس فٖ صحٔ االستصحبة َّ وَى الوشىَن هت٘مي الخجَت فٖ صهبى ثٌحَ هي
الخجَت ٍ اختالف أًحبء الخجَت ال ٗىَى ثعبئش فٖ جشٗبى االستصحبة أصال (ٍ هي الغشٗت) ئًىبس العالهٔ األًصبسٕ (لذُ) جشٗبى االستصحبة
فٖ تله الوَاسد فٖ ثعط تحم٘مبتِ هع اًِ ٗشى صحٔ االستصحبة التمذٗشٕ ٍ األهش على خالف هب اختبسُ (لذُ) فٖ الومبه٘ي ٍ لذ ٗىَى الشه
فٖ ثمبء الحىن ال هي جْٔ احتوبل الٌسخ ثل هي جْٔ تغ٘ش هب فٖ الوَظَع ثضٍال ثعط هب َّ علِ٘ هي أٍصبفِ ووب ئرا شه الوجتْذ فٖ صٍال
الٌجبسٔ الخبثتٔ للوبء الوتغ٘ش ٍ عذهِ عٌذ صٍال التغ٘ش عٌِ هي لجل ًفسِ ٍ ّزا المسن هوب ال سٗت فٖ جشٗبى االستصحبة فِ٘ أٗعب فاى الوبء
الوتغ٘ش ٍ اى لن ٗىي هَجَدا فٖ غشف الشه أصال فعال عي صٍال تغ٘شُ ئال اى الوجتْذ الٌبغش ئلى استٌجبغ األحىبم ٗمذس هب َّ وزله ف٘شه
فٖ ثمبء حىوِ ثعذ فشض حجَتِ ف٘فتٖ ثبلٌجبسٔ هي جْٔ االستصحبة (ٍ ثبلجولٔ) هشىَن الجمبء هفشٍض الخجَت سبثمب ٍ االستصحبة ئًوب َّ
ثلحبظ غشف فعل٘تِ ٍ لذ ٗىَى الشه فٖ الجمبء ال هي جْٔ احتوبل الٌسخ ٍ ال هي جْٔ تغ٘ش ثعط حبالت الوَظَع ثل هي جْٔ األهَس
الخبسج٘ٔ ووب ئرا وبى الحىن فعل٘ب ثفعل٘ٔ هَظَعِ ٍ شه فٖ استفبعِ ثشافع خبسجٖ وبلشه فٖ ثمبء الطْبسٓ ٍ الحذث ٍ ًحَّوب ٍ ّزا المسن
هوب ال سٗت فٖ جشٗبى االستصحبة فِ٘ أٗعب (ئًوب اإلشىبل) ف٘وب ئرا لن ٗوىي االستصحبة فِ٘ ال ثحست همبم الجعل ٍ اإلًشبء ٍ ال ثحست
همبم الفعل٘ٔ ٍ التحمك ووب ئرا ستت الحشهٔ على العص٘ش الوغلٖ فشه فٖ حشهٔ الضث٘ت ثعذ الغل٘بى فاى الحىن الوجعَل ال ٗحتول ًسخٔ حتى
ٗستصحت ووب َّ الوفشٍض ٍ ل٘س الشه فٖ استفبعِ ثعذ فعل٘تِ ثتحمك هَظَعِ ئر الوفشٍض عذم تحمك الغل٘بى حبل العٌج٘ٔ وٖ تىَى الحشهٔ
فعل٘ٔ فتستصحت ثعذ رله ثعذ الشه فٖ ثمبئْب ٍ حٌ٘ئز فى٘ف ٗوىي فٖ هخلِ االستصحبة.
 فَائذ االصَل ،د ،4ص:461

ٍ أهّب الشهّ فٖ ثمبء الحىن الىلّٖ :فَْ ٗتصَّس على أحذ ٍجَُ حالث:
األٍّل :الشهّ فٖ ثمبئِ هي جْٔ احتوبل الٌسخ ،ووب ئرا شهّ فٖ ًسخ الحىن الىلّٖ الوجعَل على هَظَعِ الومذّس ٍجَدُ ،ف٘ستصحت ثمبء
الحىن الىلّٖ الوتشتّت على الوَظَع أٍ ثمبء سججّ٘ٔ الوَظَع للحىن ،على المَل٘ي فٖ أىّ الوجعَل الششعٖ ّل َّ ًفس الحىن الششعٖ؟ أٍ
سججّ٘ٔ الوَظَع للحىن؟ ٍ لذ تمذّم تفص٘ل رله فٖ األحىبم الَظعّ٘ٔ ٍ ،على وال الَجْ٘ي الوستصحت ئًّوب َّ الوجعَل الششعٖ ٍ الوٌشأ
األصلٖ لجل ٍجَد الوَظَع خبسجب ئرا فشض الشهّ فٖ ثمبئِ ٍ استفبعِ ألجل الشهّ فٖ الٌسخ ٍ عذهِ ٍ ،ال ئشىبل أٗعب فٖ جشٗبى استصحبة
ثمبء الحىن على هَظَعِ ٍ عذم ًسخِ عٌِ. ... .
 ...الَجِ الخبًٖ :الشهّ فٖ ثمبء الحىن الىلّٖ على هَظَعِ الومذّس ٍجَدُ عٌذ فشض تغّ٘ش ثعط حبالت الوَظَع ،ووب لَ شهّ فٖ ثمبء
الٌجبسٔ فٖ الوبء الوتغّ٘ش الّزٕ صال عٌِ التغّ٘ش هي لجل ًفسِ ٍ ،ال ئشىبل فٖ جشٗبى استصحبة ثمبء الحىن فٖ ّزا الَجِ أٗعبّ ٍ ،زا المسن هي
استصحبة الحىن الىلّٖ َّ الّزٕ تعنّ ثِ الجلَى ٍ ٗحتبد ئلِ٘ الوجتْذ فٖ الشجْبت الحىوّ٘ٔ ٍ ال حعّ للوملّذ فْ٘ب.
ٍ الفشق ث٘ي ّزا الَجِ هي االستصحبة الىلّٖ ٍ الَجِ األٍّل َّ ،أًِّ فٖ الَجِ األٍّل ال ٗتَلّف حصَل الشهّ فٖ ثمبء الحىن الىلّٖ على
فشض ٍجَد الوَظَع خبسجب ٍ تجذّل ثعط حبالتِ ،ألىّ الشهّ فٖ الَجِ األٍّل ئًّوب وبى فٖ ًسخ الحىن ٍ عذهًِ ٍ ،سخ الحىن عي هَظَعِ
ال ٗتَلّف على فشض ٍجَد الوَظَع ٍ .أهّب الشهّ فٖ ثمبء الحىن الىلّٖ فٖ الَجِ الخبًٖ :فَْ ال ٗوىي ئلّب ثعذ فشض ٍجَد الوَظَع خبسجب ٍ
تجذّل ثعط حبالتِ ،ثذأّ أًِّ لَ ال فشض ٍجَد الوبء الوتغّ٘ش ثبلٌجبسٔ ٍ الضائل عٌِ التغّ٘ش ال ٗعمل الشهّ فٖ ثمبء ًجبستِ ،فال ثذّ هي فشض ٍجَد
الوَظَع ل٘وىي حصَل الشهّ فٖ ثمبء حىوِ عٌذ فشض تجذّل ثعط حبالتِ.
ًعن :ال ٗتَلّف الشهّ فِ٘ على فعلّ٘ٔ ٍجَد الوَظَع خبسجب ،فبىّ فعلّ٘ٔ ٍجَد الوَظَع ئًّوب ٗتَلّف علِ٘ حصَل الشه فٖ ثمبء الحىن
الجضئٖ ٍ ،أهّب الشهّ فٖ ثمبء الحىن الىلّٖ :ف٘ىفٖ فِ٘ فشض ٍجَد الوَظَع ٍ تجذّل ثعط حبالتِ ،فْزا الَجِ ٗشبسن الَجِ األٍّل هي جْٔ ٍ
ّٖ وَى الوستصحت فِ٘ حىو ب ولّّ٘بٗ ٍ ،فبسلِ هي جْٔ أخشى ٍ ّٖ تَلّف حصَل الشهّ فِ٘ على فشض ٍجَد الوَظَع ،ثخالف الَجِ األٍّل.
ًعن :الوستصحت فٖ ولّ هٌْوب ال ٗخلَ عي ًحَ هي التمذٗش ٍ التعل٘ك ،فبىّ الوستصحت عٌذ الشهّ فٖ الٌسخ َّ الحىن الىلّٖ الوعلّك على
هَظَعِ الومذّس ٍجَدُ عٌذ ئًشبئِ ٍ ئى وبى ال ٗحتبد ئلى تمذٗش ٍجَد الوَظَع عٌذ ًسخِ ٍ استصحبثِ ٍ ،الوستصحت فٖ غ٘ش الشهّ فٖ
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حىن زٍ هطحلِ زاضز؛ ٗه هطحلِٕ جعل ٍ ٗه هطحلِٕ هجعَل.
همصَز اظ هطحلِ ٕ جعل ٗعٌٖ اًطاء حىن تَسػ ضاضع تط هَظَع ،تسٍى ًگاُ تِ اٌٗىِ اٗي هَظَع زض
ذاضج ّست ٗ ا ً٘ست ٍ آٗا هوىي است فعالً هحمك ضَز ٗا هوىي ً٘ستٗ ،ا لثلّا هحمك ضسُ ٗا ًطسُ
است .هثل اٌٗىِ هٖفطهاٌٗس« :العص٘ط العٌثٖ اشا غلٖ ٗحطم»  ،اٗي حىن واض ًساضز تِ اٌٗىِ آٗا عص٘طٕ اٙى زض
ذاضج ّست ٗا ً٘ست ،لثالً تَزُ ٗا ًِ ،تعساً ذَاّس تَز ٗا ذ٘ط .چٌ٘ي حىوٖ تالٖ است تا آًىِ ًسد ضَز.
احتوال ظٍالص فمػ تا احتوال ًسد ٍجَز زاضز ٍ اگط احتوال ًسد زازُ ًطَز ٗم٘ي تِ تمائص زاضٗن.
هطحلِٕ زٗگط ،هطحلِٕ هجعَل است .همصَز اظ هطحلِٕ هجعَل اٗي است وِ هَظَع ،هصساق پ٘سا
وطزُ است ٍ حىن اًطائٖ ،فعل٘ت ٗافتِ است .تٌاتطاٗي زض هَاضزٕ هثل «اوطم العالن» ّطگاُ عالن زض ذاضج
ٗافت ضس تاٗس اوطاهص وطز ٍ حىن ٗعٌٖ «ٍجَب اوطام» تالفعل هٖضَز.
اها گاّٖ فطض هٖ ضَز وِ حىن فعلٖ ضسُ زض حالٖ وِ زض حم٘مت فعلٖ ًطسُ ٍ هجعَل هحمك ًطسُ
است ،هثل اٌٗىِ عص٘طٕ زض ذاضج هحمك ضسُ اها غل٘اًص هحمك ًطسُ است ،زض اٌٗجا ٌَّظ حىن فعلٖ
ً٘ست ٍ هجعَل هحمك ًطسُ ٍ حىن تِ عالَن هجعَل ًطس٘سُ است ٍ ظهاًٖ تِ عالَن هجعَل هٖضسس وِ
غل٘اى ّن تاضس؛ «اشا غلٖ ٗحطم» ٗعٌٖ آب اًگَض زض ذاضج تاضس ٍ تجَضس.
[هحمك ًائٌٖ٘

هٖ فطهاٗس :تحث ها زض استصحاب تعل٘مّٖ ،و٘ي صَضت اذ٘ط است وِ تثٌ٘٘ن آٗا تا

ضه زض تماء حىن تِ ٍاسؽِٕ تغ٘٘ط زض تعط حاالت هَظَع ،هٖتَاى حىوٖ وِ فعلٖ ًطسُ است ضا
استصحاب وطز ٗا ذ٘ط].
مقرّر :سید حامد طاهری
ویرایش و استخراج منابع :محمد عبدالهی

الٌسخ َّ الحىن الفعلّٖ على فشض ٍجَد الوَظَع ٍ تجذّل ثعط حبالتِ ،ف٘حتبد ئلى تمذٗش ٍجَد الوَظَع عٌذ استصحبثِ ٍ .على ولّ حبل :ال
هجبل للتأهّل فٖ صحّٔ االستصحبة عٌذ الشهّ فٖ ثمبء الحىن الىلّٖ فٖ ولّ هي الَجْ٘ي.
الَجِ الخبلج :هي الَجَُ الوتصَّسٓ فٖ الشهّ فٖ ثمبء الحىن الىلّٖ َّ ،الشهّ فٖ ثمبء الحىن الوشتّت على هَظَع هشوّت هي جضءٗي عٌذ فشض
ٍجَد أحذ جضئِ٘ ٍ تجذّل ثعط حبالتِ لجل فشض ٍجَد الجضء اٙخش ووب ئرا شه فٖ ثمبء الحشهٔ ٍ الٌجبسٔ الوتشتّجٔ على العٌت على تمذٗش الغل٘بى
عٌذ فشض ٍجَد العٌت ٍ تجذّلِ ئلى الضث٘ت لجل غل٘بًِ ،ف٘ستصحت ثمبء الٌجبسٔ ٍ الحشهٔ للعٌت على تمذٗش الغل٘بىٗ ٍ ،تشتّت علِ٘ ًجبسٔ الضث٘ت عٌذ
غل٘بًِ ئرا فشض أىّ ٍصف العٌجّ٘ٔ ٍ الضث٘جّ٘ٔ هي حبالت الوَظَع ال أسوبًِّ ٍ ،زا المسن هي االستصحبة َّ الوصطلح علِ٘ ثبالستصحبة التعل٘مٖ.
ٍ ثعجبسٓ أٍظحً :عٌٖ ثبالستصحبة التعل٘مٖ «استصحبة الحىن الخبثت على الوَظَع ثششغ ثعط هب ٗلحمِ هي التمبدٗش» ف٘ستصحت الحىن
ثعذ فشض ٍجَد الوششٍغ ٍ تجذّل ثعط حبالتِ لجل ٍجَد الششغ ،وبستصحبة ثمبء حشهٔ العٌت عٌذ ص٘شٍستِ صث٘جب لجل فشض غل٘بًِ.
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