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ادامهیبررسیاحتماالت


احتمال سوم :هیتَاى دٍ یقیي فشض ًوَد:
 .1بؼذ اص ًواص ػلن بِ ًجاست پیذا هیضَد.
 .2یقیي پیذا کشدُ ًجاستی کِ دیذُ است ّواى ًجاست هظًٌَِ هیباضذ.
دس احتوال دٍم ًیض دٍ ػلن ٍجَد داضت ،اهّا ػلن اٍّلی ػلن بِ ؼْاست بؼذ اص فحص بَد؛ بِ خالف ایي
احتوال کِ ػلن بِ ًجاست است.
احتوال سَم سبؽی بِ قاػذُی یقیي ًذاسد؛ صیشا ّیچگاُ یقیي بِ ؼْاست ٍ صحت صالٓ اص حیث ؼْاست
ٍ ًجاستٍ ،جَد ًذاضتِ است .لزا قاػذُی یقیي کِ سکٌص آى است کِ حیي ػول داسای یقیي باضذ ،فاقذ
هَظَع است ٍ بٌابش احتوال سَم تٌْا هَظَع استصحاب دسست هیضَد؛ یؼٌی اهام

هیفشهایٌذ قبل اص

ظيّ بِ اصابت ،یقیي بِ ؼْاست داضتی ٍ ضک بِ اصابت پیذا کشدی ٍ با ایي ضک ،یقیي بِ ؼْاست سا ًبایذ
ًقط کشد ٍ چَى هثالً داسای ؼْاست ظاّشی بَدُایً ،واصی کِ خَاًذُای صحیح بَدُ است.
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قَام احتوال سَم بِ آى است کِ ػباست «فلمأرشیئا» یا «ًذیذم» بِ هؼٌای ػذم الَجَد ًیست ،لْزا قؽغ
بِ ؼْاست پیذا ًطذُ است.

 .1تًضیح ایه جهت بعداً خًاهد آمد.
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احتمال چهارم :ایٌکِ یک ػلن ٍجَد داضتِ باضذ ٍ آى ،ػلن بِ ًجاست ثَب بؼذ اص ًواص باضذ .اهّا ًِ
ػلن داسد کِ ایي ًجاست هشئیِ ّواى ًجاست هظًٌَِی قبلی است ٍ ًِ با فحص ،ػلن بِ ؼْاست پیذا کشدُ
است ،بلکِ با یافتي ًجاست بؼذ اص ًواص ،تٌْا ػلن بِ ًجاست بالفؼل دس ثَب ٍ احتوال ٍجَد آى دس ًواص،
بشای اٍ حاصل ضذُ است.
سٍضي است کِ ایي احتوال ًیض فقػ با استصحاب ساصگاسی داسد ،صیشا ؼْاستِ قبل اص ظيّ بِ اصابت کِ
هتیقي بَدُ است سا هیتَاًذ دس حیي ًواص ٍ بؼذ آى استصحاب کٌذ ٍلی قاػذُی یقیي اصالً جایگاّی ًذاسد؛
صیشا ّیچ ٍقت یقیي بِ صحت ًواصش اص حیث ؼْاست ًذاضتِ است.
بٌابشایي تؼلیلی کِ دس ریل سؤال سَم هؽشح ضذُ است ،ابتذاءً داسای چْاس احتوال است ٍ احتوال اٍّل
هؼلَم است کِ بایذ کٌاس ًْادُ ضَد ٍ احتوال دٍم آىّ ،ن با قاػذُی یقیي ساصگاس است ّن با استصحاب.
لزا اگش احتوال دٍم اظْش باضذ ،ػباست ریل چِ بسا هجول خَاّذ ضذ ٍ ًِ دلیل بشای قاػذُی یقیي خَاّذ
بَد ٍ ًِ بشای استصحاب.
دٍ احتوال سَم ٍ چْاسم اگش اسجح ٍ اظْش باضٌذ ،تؼلیل ریل هیتَاًذ دلیل بشای استصحاب قشاس گیشد،
بٌابشایي بایذ احتوال اظْش سا تؼییي ًوایین( .البتِ احتوال سَم ّن داسای ابْاهاتی است کِ بِ صٍدی بِ آى
خَاّین پشداخت إىضاءاهلل).
قبل اص تؼییي احتوال اظْش ،ضایستِ است بقیِی سٍایت ًیض تبییي ضَد.
دس سؤال چْاسم ًیض اص ػلن اجوالی پشسیذُ ضذُ است ،بذیي صَست کِ صساسُ سؤال هیکٌذ هي ػلن بِ
اصابت ًجاست داسم اهّا هَظغ آى سا ًویداًن .حعشت

دس پاسخ فشهَدًذ :توام اؼشاف ػلن اجوالی بایذ

ضستِ ضَد تا یقیي بِ ؼْاست پیذا ضَد.
دس سؤال پٌجن پشسیذُ ضذ اگش ضکّ بذٍی دس اصابِی ًجاست بِ ثَب پیذا ضَد آیا تحقیق ٍ احتیاغ
الصم است؟ حعشت فشهَدًذ :خیش الصم ًیست ،هگش بخَاّی اصالِی ضک اص ًفس ًوایی.
َّ
ُُ
الصَلة»؛ یؼٌی دس اثٌاء ًواص ًجاست سا دیذُ است.
ف
ب و أنا  ِ 
ف ثو ِ 
دس سؤال ضطن پشسیذُ ضذ« :إِن رأيت ه  ِ 

ُ َّ ُ
ُ ُ
ُ ُ
َّ
ُ
ُ
َّ
ُ ُ
ك ث َّم رأيت ه رطباقطعت الصَلة و
ف موطِ عنِن ه ث َّم رأيت ه و إِن لم تش 
ِید إِذا شككت  ِ 
ض الصَلة و تع 
حعشت فشهَدًذ« :تنق 
ُ
ُ ُ
َّ
َّ
ُ
َّ ُ
َّ
تفصیل
غ أن تنقض اْلقِي بِالشك» .اهام
غسلت ه ث َّم بنیتَع الصَل ة ِ ِِلنكل تد ِري لعل ه شء أوق ِع علیك فلیس ینب ِ 

هیدٌّذ ٍ فشض سؤال سا بِ دٍ ضق تقسین هیکٌٌذ:
دس شق اوّل هیفشهایٌذً :واص سا ًقط ٍ اػادُ کي ّشگاُ دس هَظؼی اص آى ضک کشدی (اظْش آى است
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کِ ظویش بِ ثَب بش هیگشدد؛ یؼٌی هَظؼی اص لباس) سپس دیذی.
ُ

ُ

ُ

َّ
ُ
َّ
ُ
َّ
الصَل ة ِ »...؛ اگش ضک
ك ث َّم رأيت ه رطبا قطعت الصَلة و غسلت ه ث َّم بنیت َع 
شقّ دیگر آى است کِ« :و إِن لم تش 

ًکشدی ٍ سپس ًجاستی تاصُ دس لباس دیذی ،دس ایي صَست ًقط صالٓ ًکي .فقػ ًواص سا ًگِ داس ٍ لباس
سا ضستطَ بذُ ٍ اداهِ بذُ؛ صیشا چِ بسا ایي ًجاست دس حیي ًواص ٍ ّویي اآلى بِ لباس اصابت کشدُ باضذ،
َّ

ُ

غأنتنقضاْلقِيبِالشك».
«فلیسینب ِ 
احتماالتمتصوردرسؤالششمروایت(فقره یدوماستداللبرحجیتاستصحاب) 


دس ایٌجا گفتِ ضذُ است 1کِ دس سؤال ضطن ٍ پاسخ اهام
احتمال اوّل :یک احتوال آى است کِ هشاد اهام

ًیض دٍ احتوال هَجَد است:

اص ػباست «إِذا شككت» ،ضکّ بذٍی باضذ ًِ ضکّ

هقشٍى بِ ػلن اجوالی؛ یؼٌی ضک کشدُ است کِ آیا چیضی بِ اٍ اصابت کشدُ است یا ًِ ٍ سپس هیبیٌذ
چیضی اصابت ًوَدُ است .بٌابشایي ضکّ اٍ بذٍی بَدُ است ًِ ایٌکِ هیداًستِ کِ اصابت کشدُ ٍ هَظغ آى سا
ًویداًستِ است.
ُ

َّ
ك» ًیض هشاد ،ػذم ضکّ بذٍی است؛ یؼٌی اگش ضکّ بذٍی ًذاضتی.
ٍ دس ػباست «وإِنلمتش 

پس بٌابش احتوال اٍّل ،اهام

حکن دٍ فشض سا بیاى هیفشهایٌذ.

مقرّر :سیذ حامذ طاهری
ویرایش و استخراج منابع :محمذ عبذالهی

 .1سید محمد باقس صدز ،مباحث األصًل ،ج ،5ص:26
ي هرا الجًاب یحتمل فیه احتماالن:
األيّل :أن یكًن المقصًد بالشكّ في مًضع مىه الشك البديي ،ي بقًله« :إن لم تشكّ» أیضاً وفي الشكّ ،فبیّه

حكم فسضیه :األيّل :ما

إذا شكّ في الىجاسة ثمّ زآها ي علم أوّها وفس ما شكّ فیها ،فحكم بالبطالن .ي الثاوي :ما إذا لم یكه كرلك ،فاحتمل كًن الىجاسة يقعت اآلن؛ إذ
زآها دفعة مه دين احتمالها قبل ذلك ،فحكم

بالصحّة.

الثاوي :أن یكًن المقصًد بالشكّ في مًضع مىه الشكّ في المًضع بعد فسض العلم اإلجمالي بأصل الىجاسة ،ي بقًله« :إن لم تشكّ» أیضاً
وفي الشكّ المقسين بالعلم اإلجمالي ،ال وفي مطلق الشكّ.
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