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 االستـصحاب هـو ّحجيـةهبا عىل ّستدل ملقطع الثاين من الصحيحة التي اا
به عىل السؤال السادس عن رؤية النجاسـة وهـو يف الـصالة، ا يف جو× قوله

تـنقض >: ×  قـال؟نـا يف الـصالةأن رأيته يف ثويب وإ: حيث سأل زرارة بقوله
قطعـت ًا يتـه رطبـ ثم رأّا صالة وتعيد إذا شككت    وضع منه ثم رأيته، و ن  م  شك

 فلـ س ،ه  ء أوقـع عليـكّا صالة وغسلته ثم ب يت   ا صالة ألنك ال تدري لعلـ
 .<ّبا شكي ب  أن تنقض ا ق  

 : احتامالن فيه يوجد<ّإن مل تشك>: × إن قوله: بيان ذلك
صـابة إ هو القطع بعدم <ّإن مل تشك>: ن املقصود من قولهأ: ّ األولاالحتامل

 .عادة الصالةإ قاطع بالطهارة، فال جتب عليه الثوب بالدم، فهو
عـن ًال  كنـت ذاهـأنك <ّإن مل تشك>: ن املقصود من قولهأ :االحتامل الثاين

يف الطهارة، لكن لو كنت ّ شك الصالة واليوجد عندك إىل نك دخلتإثوبك، ف
عـن ًال هنا ألنك كنت ذاهّ الشك  فعدم.ثوبك، لشككت يف النجاسة إىل ًملتفتا

 .الفعيل املالئم للغفلة والذهولّ الشك عدم + تعبري السيد الشهيدثوبك، وب
ّ 

 الثوب بالدم، فال جتب عليـه إصابةالقطع بعدم  (ّ األول عىل االحتاملًبناءو
عىل جريـان االستـصحاب ًال  يكون هذا املقطع من الصحيحة دا) الصالةإعادة

 .ً أيضايقنيوكذلك جريان قاعدة ال
ه كان عىل يقني من طهـارة ّحيث إنركانه، أر ّجريان االستصحاب فلتوفّأما 

جه من املـصنع، وبعد خر أو هئزمان، من حني رشاالثوب ولو بلحاظ سالف األ
 إىل زوال يقينه السابق، فيجري استـصحابه إىل يّا رؤيته للنجاسة فهي ال تؤدّمأ
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  .حني رؤية النجاسة
ذلك  إىل  الساريّوهي اليقني السابق والشك ( قاعدة اليقنيركانأر ّتوفّأما 
 النجاسة للثـوب قبـل الـصالة بعـد إصابة بعدم ًكان قاطعاّ املكلف فان) اليقني

 يقينـه ّصـحةه يف ّ يف شـكًثناء الـصالة تكـون سـبباأالفحص، ورؤيته للنجاسة 
 .اليقنييقينه هذا، فتجري قاعدة  إىل قد رسىّ الشك وقطعه بالطهارة، فيكون

 . االستصحاب واليقنييتّتضح صالحية هذا املقطع لالستدالل عىل قاعدتوهبذا 
 رادة االستصحاب ال قاعدة اليقنيإقرينتان عىل 

ع من الصحيحة صالح لالستدالل عـىل قاعـدة طبعد أن فرضنا أن هذا املق
نه يمكن االستدالل عىل تعيـني إرادة إ: االستصحاب وعىل قاعدة اليقني، نقول

 :  لالستصحاب بقرينتني× مامإلا
 :التايل ل بالشكيمكن صياغتها :وىلالقرينة األ

وهـو ّ بالـشك لعدم نقض اليقنيًال  ذكر تعلي× مامن اإلأ :ّاملقدمة األوىل
 .<...ألنك ال تدري> :× قوله

 إىل ًبـأمر ارتكـازي، مـضافاَّ إال عرفـاّيـصح ن التعليـل ال أ: ةّاملقدمة الثاني
 .ً يف كون املطلب ارتكازيا<س ينبغيفلي>ظهور عبارة 

ن املرتكز يف أذهـان العقـالء هـو االستـصحاب ال قاعـدة أ: ّاملقدمة الثالثة
 .ّبالشكباليقني بعد تزلزله  األخذ العقالء ال يبنون عىلّ ألن اليقني،

 .ة عىل االستصحاب ال قاعدة اليقنيّأن الصحيحة هبذه القرينة دال: النتيجة
فلـيس ينبغـي أن تـنقض اليقـني >:  بقولـهّد عـربق مامإن اإل :القرينة الثانية

يف جوابه عىل الـسؤال الثالـث،  × وهو نفس التعبري الذي استعمله <ّبالشك
االستـصحاب ولـيس  أراد ×ثبت يف اجلواب عىل السؤال الثالث أنه وحيث

بقرينـة وحـدة ً أيـضا رادة االستـصحاب يف هـذا املقطـعإقاعدة اليقني، فيثبت 
 .يف جمموع الصحيحةالسياق 
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أنـك  هـو <ّإن مل تـشك>: أن املقصود من قوله أي -بناء عىل االحتامل الثاين
يف ّ شـك الـصالة واليوجـد عنـدك إىل نـك دخلـتإعن ثوبـك، فًال كنت ذاه

 تكـون داللـة -ثوبك، لـشككت يف النجاسـة إىل ًالطهارة، لكن لو كنت ملتفتا
ة عىل االستصحاب أوضح، بدليل أنه مل يفرتض عىل هذا االحتامل يف الصحيح
 ّتـوفرعـىل عـدم ّيـدل  اليقني بعدم النجاسة حني الصالة، مما × مامكالم اإل
 عـىل حـصول اليقـني ّدليـ ال <ّوإن مل تـشك>: قولـهّ ألن  قاعدة اليقـني،أركان

 عـىل مـا × مام محل كالم اإلّبحسب الفرض عىل هذا االحتامل، وعليه يتعني
حني رشاء الثوب كان زرارة عـىل ّ ألنه ه وهو االستصحاب،أركانفرض تواجد 

احلاصـل ّ بالـشك يقني من طهارة الثوب، ومن الواضح أن يقينه هذا ال يتزلزل
 .)١(ثناء الصالة، وعليه فيجري استصحاب الطهارةأمن رؤية الدم 
ب يف املقطـع  االستـصحاّحجيـة متامية داللة الصحيحة عـىل ّتضحوهبذا ي

 . الثالث واملقطع السادس
 

 يف افـرتاض حـصول ًمع أن العبارة األوىل ليست ظاهرة عرفـا>: + قوله •
ّاليقني حتى لو سل  .<ّمنا ظهور العبارة الثانية يف الشكّ

 ّ لعـل: هـوّتوهمرادة قاعدة اليقني، وحاصل هذا الإّ توهم هذا جواب عىل
قاعدة اليقـني؛ بـدليل أن الـسائل حـصل لـه  إىل الثالثنظر السائل يف السؤال 

يف أهنـا ّ، شك ى النجاسة بعد الصالةأاليقني بعدم النجاسة بعد الفحص، وملا ر
ّ الـشك غريهـا، وهـذا يعنـى أن أم وىل التي فحص عنها ومل جيـدهاالنجاسة األ

 . وهو مفاد قاعدة اليقني،يقينه بالطهارة إىل رسى
                                                 

 .ّض هلا يف التعليق عىل النصّات، نتعردّ من هذين االحتاملني مؤيّلكل) ١(
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 يف ً لـيس ظـاهرا<ًفنظرت فيه فلم أر شـيئا> :ولهن قأب + صنّفوأجاب امل
 .حصول اليقني بعدم النجاسة بعد الفحص

أي االستـصحاب بعـد . <ًفال معنى إلجـراء االستـصحاب فعـال> :قوله •
بعـد  أي  بلحـاظ حـال الـسؤالًيـاالصالة، وعليـه يكـون االستـصحاب جار

هنـا النجاسـة التـي يف أّيـشك كان عىل يقني من الطهارة السابقة وّ ألنه الصالة،
 . نجاسة جديدة عرضت عليه فيستصحب الطهارة أم فحص عنها

ًحذف املفعول بدال عن جعله ضـمريا> :هل قو• يعنـي أن حـذف  .<ً راجعـاً
 الحـتامل ؛ هي النجاسة السابقةتالنجاسة التي رآها ليس أن املفعول يشهد عىل

 .أن تكون نجاسة قد عرضت بعد الصالة
بل تنزيل الرواية عىل إجراء االستصحاب بلحاظ حال ليس يف مقا> :قوله •

ّالسؤال إال استبعاد استغراب زرارة من احلكم بصحة الصالة حينئذ، ألن فرض  ٍ ّ َّ
أي أن استغراب زرارة قرينة عىل أن مـراد زرارة هـو أن النجاسـة التـي  .<ذلك

رآها بعد الـصالة هـي النجاسـة الـسابقة التـي بحـث عنهـا ومل جيـدها، ولـذا 
ّ ألن  الصالة مع العلم بوقوعها مع النجاسة،ّصحةل عن كيفية ءستغرب وتساا

كـون يف حالـة فـرض عـدم العلـم بـسبق ت الـصالة ّصحةّأن زرارة كان يتوقع 
 .ثناء الصالةأالنجاسة، وليس مع العلم بوجود النجاسة 

ًً 

يف املـتن،  +ّ إىل مطلب مل يتعرض له الـسيد الـشهيديف خامتة البحث نشري
ًوهو أنه هل يوجد فرق بني اعتبار الطهارة رشطا يف الصالة أو اعتبار النجاسـة 

 مانعة عنها أم ال؟
عدم وجـود فـرق مـضموين بـني رشطيـة  إىل + األصفهاينّحققاملذهب 

ن اّ ضــدفرضــنا أهنــامالنجاســة لو والطهــارةّالطهــارة ومانعيــة النجاســة؛ ألن 
  .ّلصح وجود فرق مضموين بني رشطية الطهارة ومانعية النجاسةن اوجودي
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 فامنعيـة ،عبـارة عـن عـدم النجاسـةّ إال ن الطهـارة ليـستإلكن حيـث و
 . )١(عن رشطية الطهارة ألهنا عني عدم النجاسة أخرى النجاسة عبارة

مـن مانعيـة النجاسـة  و الفرق بني رشطية الطهارة+ وئيالسيد اخلوأنكر 
ّ الـشك بعد الفراغ عن جريـان أصـالة الطهـارة يف مـواردّ؛ ألنه الناحية العملية

 نفس النتائج الفقهية عـىل ّرتتبت ،ًال الصالة مع النجاسة جهّصحةوالفراغ عن 
 . كال التقديرين

 : بايرادين+ّ عىل املحقق االصفهاين+وأورد السيد الشهيد
 ال تكـون اهنـأّ إال ، عدم النجاسةالطهارة عبارة عنلو اعتربنا ّ حتى :ّاألول

بدنه بعدم  أو ّ ثوب املصيلّتصافا، بمعنى  ال حمالةّنعتيعدم  بل ،ً حتصيلياًعدما
 ّتـصفكـام ال يً أيـضا  بالطهـارةّتـصفال ي> ء غري املوجـود اليشّ ألن ،النجاسة
 الـصالة بعـدمها ّتقيـد كـان معنـى ذلـك ، فإذا كانت النجاسة مانعة.بالنجاسة
 الـصالة بعـدمها ّتقيـد كان معنـى ذلـك ،ًطا الطهارة رشتإذا كان و.التحصييل
 .)٢(<ّرشطية العدم النعتي غري رشطية العدم التحصييل كام ال خيفى و.ّالنعتي
  الـصالة إىل األخـرى والثـوبإضـافتني إحـدامها إىل لنجاسـة ل أن :لثاينا

 هـذا عـىل و-حـال ّ كـل كان طرف التقييد يف الواجب هو الصالة عـىل وإن -
 :ّله فروض متعددةانع فيمكن القول أن امل
 ولـيسالثـوب الـنجس ّأن املانع مـن صـحة الـصالة هـو : ّالفرض األول

 ، رشطيـة الثـوب الطـاهر- الثوب الـنجس- هذا املانع يقابل، ونجاسة الثوب
 .كام ال خيفى اآلخر يكون أحدمها غريو

معنـى هـذا يكون ف، نجاسة الثوبهو عن الصالة أن املانع : الفرض الثاين
                                                 

 .٧٧ص ،٣ج: انظر هناية الدراية يف رشح الكفاية) ١(
 .٥٣، ص٦ج: لبحوث يف علم األصو) ٢(
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فـإذا كانـت الطهـارة عبـارة عـن عـدم ّاملانع أن الصالة مقيدة بعدم النجاسـة، 
ّ مع قطع النّظر عام تقدم يف االعرتاض األول،النجاسة رجعت رشطيتها إىل ذلك ّ. 

النجاسـة يف ثـوب  ّأن يكون املانع من صحة الـصالة هـو: الفرض الثالث
  ال يفّعدم النجاسة رشط يف لباس املصيلن أ هذا مقصود من قال بّو لعل> ّاملصيل

بني ثـوب  ومعنى ذلك مانعية اإلضافة املوجودة بني النجاسة و- ًالصالة ابتداء
  سواء لوحظت تلك اإلضافة بنحو املعنى احلريف أو االسـمي، عن الصالةّاملصيل

  إذ؛ختتلف رشطية الطهارة عن مانعية النجاسةً أيضا بناء عىل هذا و-املنتزع عنه 
 بينام رشطية الطهارة تعني رشطية عـدم ،املانعية تعني رشطية عدم تلك اإلضافة

 الثـوب ّتصافتعني رشطية ا أو ،عدم نجاسة الثوب أي املضاف بتلك اإلضافة
 . )١(<كام ال خيفىّ األول كالمها معنيان مباينان مع املعنى و،بعدم النجاسة

 العملية سـواء كانـت مرة الثّوأما ما يرد عىل كالم السيد اخلوئي الذي أنكر
ًأمرا وجوديا أو الطهارة  ّ الـشك عدم النجاسة جلريان قاعدة الطهـارة يف مـواردً

 :بني القولني يف أحد موضعنيقال املصنّف بإمكان فرض ثمرة حال، ّ كل عىل
نجاسـة املـاء ًمـثال أو  العلم اإلمجايل بنجاسة الثـوب افرتضنا أن لو: ّاألول

مـنهام ّ كل أصالة الطهارة يفففي هذه احلالة سوف تسقط  ،ًالذي توضأ به سابقا
الوضوء جتري أصـالة ، ففي طرف الطولية إىل األصول تصل النوبة وباملعارضة

ًلكـون الـشك شـكا يف  ؛االشتغال بلحاظ الصالة ّ  إىل بالنـسبةّوأمـا  ،االمتثـالّ
 -ًضا أصـالة االشـتغال أيـٍ حينئـذتجـريف - رشطية الطهارة، فبناء عىل الثوب

ًيكون الشك شكا  ّ  .حالّ كل   الواجب بالرشط حمرز عىلّتقيدّ؛ ألن يف االمتثالّ
 يكـون، ً املانعية انحاللية دائـام للصالة، فبام أنمانعية النجاسةبناء عىل ا ّمأو

ّ ألنه شك ؛فيها جمرى للرباءةّالشك   ذلـك ّحقـقعىل ما  -يف تكليف وهني زائد ّ
                                                 

 .٥٣، ص٥ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 . )١( فتجوز الصالة فيه-ّحملهيف 
  لـو شـككنا بنجاسـةكـام، ء يشلـّجاسة الذاتية لّإذا كان الشك يف الن: الثاين

 وقلنـا ،احلديـد، أو شككنا بنجاسـة ًالثوب مصنوع من جلد حيوان نجس ذاتا
 كام هو الصحيح -ّبعدم جريان قاعدة الطهارة يف موارد احتامل النجاسة الذاتية 

الطهـارة  أو  اعتبار النجاسة مانعـةبنيً أيضا يظهر الفرقففي هذه احلالة  -ًفقهيا
 ،جيري استصحاب عدم النجاسـةتقدير اعتبار النجاسة مانعة عىل ّ؛ ألنه  ًطارش
 .تصحيح الصالة و لنفي املانع،لو بنحو العدم األزيلو

ًأما عىل تقدير كون الطهارة رشطا، فـ ّ ألن ؛لطهـارةاال جيـري استـصحاب ّ
 يف للطهـارةحالة سابقة توجد ال  و،ّقلألم به عىل اَّمطع أمر وجودي أو الطهارة

 .ّمورد احتامل النجاسة الذاتية
 

ــة • ــصحيحة زرارة الثاني ــصحاب ب ــة االست ــىل حجي ــتدل ع ّاس ــورد ،ّ  وم
 . فيها هو اجلواب عن السؤال الثالث والسادساالستدالل

، وبعد ّ جيد، فصىلصابة بالنجاسة، ففحص ومل اإلّ لو ظنالسؤال الثالث  •
بوجوب الغسل وعـدم  × ماماالنتهاء من الصالة وجد النجاسة، فأجاب اإل

 .ّ لكونه عىل يقني من الطهارة، ثم شك؛وجوب اإلعادة
 .االستدالل يف هذه الروايةّحمل وهذه الفقرة مع الفقرة السادسة هي 

 .عن رؤية النجاسة وهو يف الصالة: السؤال السادس •
 ّحجيـةهبام عىل ّستدل  الفقرة الثانية من الفقرتني التي اّتضمنهذا السؤال ي

 :االستصحاب، وفيه صورتان
يف موضع النجاسة قبل الصالة، ثم رأى ّ شك  أن يكون قد:الصورة األوىل

                                                 
 .٥٤ص: انظر املصدر السابق) ١(



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .......................................................  ١٤

 يف موضعها قبل الـصالة، فهنـا أجـابّ شك  الصالة النجاسة السابقة التيأثناء
 .عادةبوجوب اإلاإلمام 

قبـل الـصالة، ّ بالشك  إن كانت رؤية النجاسة غري مسبوقة:الصورة الثانية
 أم لكن رأى النجاسة وهو يف الـصالة ومل يـدر أكانـت النجاسـة قبـل الـصالة

، لكـن يغـسلها ويبنـي عـادةبعدم وجوب اإل اإلمام حدثت يف األثناء، فأجاب
 عىل الصالة

واب مـن االسـتدالل وهـو جـّ األول البحـث يف املوقـع: )ّاملقام األول(  •
  :عن السؤال الثالث والبحث فيه من جهات× ماماإل

 .ق قاعدة االستصحاب ال اليقنيّ طب× مام يف أن اإل:اجلهة األوىل
 ّتـوفرجـرى االستـصحاب حـال الـسؤال، لأ × مامأن اإل: اجلهة الثانية

 .تصحاب بعد الصالة دون حال الصالةركان االسأ
لكـن ،  بلحاظ حـال الـصالةجريُألو قلنا إن االستصحاب : اجلهة الثالثة
عادهتـا، مـع أن االستـصحاب إعـدم و الصالة ّصحةب × مامكيف حكم اإل
 . ما مل ينكشف الواقعّحجة، واحلكم الظاهري ّحكم ظاهري
 : بأحد جوابنيشكال عىل هذا اإلعالمأجاب األ

 .احلكم الظاهري عن الواقعيجزاء إ: ّاجلواب األول
 .من الواقعية والظاهريةّأعم هارة الرشط الواقعي للط: اجلواب الثاين
 لعـني مـا ورد يف ّكليـةثبوت االستصحاب بنحو القاعـدة ال: اجلهة الرابعة

 .الرواية السابقة، وهو كون الرواية واردة يف مقام التعليل بأمر ارتكازي
 عـىل ×  يف املوقـع الثـاين مـن االسـتدالل وهـو جوابـه)املقام الثاين(  •

 ، الصالة، فيكون عىل جريان االستـصحابإعادة  بعدم وجوبالسؤال السادس
 .ً أيضاوجريان قاعدة اليقني

 . قاعدة اليقنيأركان ّتوفروكذا  هأركان ّتوفرجريان االستصحاب فلّأما 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 االستدالل بالروايةاالعرتاضات عىل  •

ü الرواية قاعدة الشغل اليقينياملراد من : االعرتاض األول 
ü ّجواب املصنف عىل االعرتاض  
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هبـا عـىل االستـصحاب، وقـد ّدل ُسـتهذه هي الرواية الثالثة لزرارة التي ا
 .‘ الصادق أو مامني، الباقررواها عن أحد اإل

ربـع، وقـد يف صالته بني الثنتني واألّ شك نّيف هذه الرواية سأل زرارة عم
قيـام بركعتي االحتياط مـن  اإلتيان  بوجوب× مامنتني، فأجاب اإلاحرز الث

 .يشء عليه د والّمع قراءة فاحتة الكتاب مع ركوعهام وسجودمها، ثم يتشه
ّ الـشك  عن سؤال مفرتض مل يذكره زرارة وهو حكم× مامثم أجاب اإل
 : حكمه لزرارة بقولـه× مام اإلّ الثالث، فبنيإحرازربع بعد بني الثالت واأل

 ليها ركعـةإحرز الثالث، قام فأضاف أيف أربع وقد  أو مل يدر يف ثالث هوإذا و>
  .<ّواليشء عليه، وال ينقض اليقني بالشكأخرى 

 وال يـدخل>: ة، حيـث قـالّعـددهذا احلكـم بأسـاليب مت اإلمام ّوقد أكد
 .<باليقنيّ الشك ا باآلخر، ولكن ينقضأحدمهيف اليقني وال خيلط ّالشك 

 

 االستـصحاب يف هـذه الـصحيحة ّحجيةال خيفى أن فقرة االستدالل عىل 
  واملراد من اليقني فيها هـو اليقـني بعـدم،<ّبالشكوال ينقض اليقني >: هي قوله

 وىليف الركعة األ أو  يف بداية رشوعه يف الصالةّكلفاملفبالركعة الرابعة، اإلتيان 
 يفّوشـك فرغ من الركعـة الثالثـة إذا ه بالركعة الرابعة، فإتيانم عىل يقني من عد

بالركعة الرابعة، ولذلك حكـم  اإلتيان بالركعة الرابعة، استصحب عدماإلتيان 
 يف ذلكً مستندا املذكور،ّ الشك بركعة احتياط عند اإلتيان  بوجوب× ماماإل

وال > عنـه بلـسان ًاّبالركعـة الرابعـة، معـرب اإلتيـان  استصحاب عدمإىل إجراء
 .<ّبالشكتنقض اليقني 
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 االستصحاب ملا كـان الرواية بُأريدتقريب بأنه لو القد يشكل عىل  :إن قيل
 بـل <ّبالـشكوال تنقض اليقـني >: رة بعد قولهّذكر العبائر املتكر إىل هناك حاجة

 إضـافة من دون <ّبالشكوال ينقض اليقني >: بقوله × مامينبغي أن يكتفي اإل
خيلـط  وال> ومجلـة <يف اليقـنيّ الـشك وال يـدخل>رة كجملة ّمل املتكرهذه اجل
ّ بالـشك ّوال يعتـد> ومجلة <قنييبالّ الشك ينقض ولكن> ومجلة <ا باآلخرأحدمه

 الزمة بل وغري مناسـبة تل ليسي فهذه الدرجة من التطو<يف حال من احلاالت
هـذا التكـرار   فـإنلقاعدة االستصحاب التي هي من القواعد املركوزة، وعليه

 .د يف النفس وسوسات واحتامالتّيول
  بعــد وضــوح أركــان االستــصحاب ومركوزيــة كــرباه مل تكــن :  آخــربتعبــري

شـارة إىل حاجة إىل مثل هذا التكرار وبالعبارات املـذكورة لـوال أن يـراد بـذلك اإل
 .ه يرصف ظهور الرواية عن االستصحاب إىل قاعدة أخرىّ لعلّمطلب آخر لو تم

وال  -ن هذا التكرار يف هذه اجلمل ال خيرج داللة فقرة االسـتدالل إ: قلت
ه الـسبب ّيمكـن أن نوجـ إذ  عن قاعدة االستـصحاب،- ّبالشكينقض اليقني 
ــام ــذكر اإلم ــه  ل ــددة بأن ــرات املتع ــذه الفق ــدة ×ّه ــصوده قاع ــان مق  ك

ّن ركعـة االحتيـاط البـد أن إّاالستصحاب، ولكن حيث إن العامـة يقولـون 
مـام وضع تقية يمنع اإلكان نذاك آّمامية، وإن الوضع  لإلًصلة خالفاّتكون مت

 هبذه ×من الترصيح باإلتيان هبذه الركعة منفصلة بعد التسليم، لذلك جاء 
شارة إىل لزوم الفـصل بـني الركعـة املـشكوكة والركعـات رة لإلّاجلمل املتكر

كام هو واضـح ملـن ّر تأكيدات متعددة للتلميح إىل لزوم الفصل، َنة، فذكّاملتيق
 وال خيلـط أحـدمها يف ،ّوال يدخل الشك يف اليقني> :وهي ×ه عباراتّتأمل يف
  .<..اآلخر

 ّحجيـةة اعرتاضـات عـىل االسـتدالل بالروايـة عـىل ّعـد ونّحققـذكر امل
 :اه لذكر بعضّتعرضاالستصحاب، وفيام ييل ن



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .......................................................  ٢٠

ّ 

 :وحاصله + األنصاري  االعرتاض أفاده الشيخوهذا
 يف فقرة االستدالل ال ظهور هلام يف ركني االستـصحاب ّ اليقني والشكّنإ

 الالحق، بل حيتمل املراد من اليقني هو اليقـني بفـراغ ّمن اليقني السابق والشك
ىل  إًرشاداإ، فتكون الرواية ّذمةيف فراغ الّ الشك  هوّ من التكليف، والشكّذمةال

ّ البد أنه أي حكم العقل وهي قاعدة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني،
 األكثـر اليقني بـالرباءة حيـصل بالبنـاء عـىلّ ألن ؛ّذمةمن حتصيل اليقني بفراغ ال

 به ثـالث ركعـات، ّعىل تقدير أن يكون املأيت إذ ،ةمنفصل أخرى  بركعةتيانواإل
 بـه أربـع ُّهلا، وعىل تقـدير أن يكـون املـأيت ًمةّسوف تكون الركعة املنفصلة متم

 عـىل لـزوم ًةّ دالـُ الصحيحةُ، وعليه تكونً نافلةُ املنفصلةُركعات، تكون الركعة
 . االستصحابّحجيةاالحتياط، ال عىل 

 هـو ^ ن اصـطالح اليقـني يف روايـاهتمأ  األنـصاريوقد ذكـر الـشيخ
 حتصيل الفراغ التـي حيكـم اصطالح للتعبري عن قاعدة البناء عىل اليقني يف مقام

 عنها بأن الشغل اليقيني يـستدعي الفـراغ اليقينـي، ففـي ّيعربهبا العقل، والتي 
يبنـي >: × يف صالته فيقـولّيشك من ع مامبعض الروايات يسأل السائل اإل

ّ صـىل رجـل: × قلـت أليب عبـد اهللا>: يب العـالءأ كـام يف روايـة <عىل اليقني
ّد، وقام قائام فصىلّيبني عىل اليقني، فإذا فرغ تشه: ل قا؟يف الثالثةّوشك ركعتني  ً 

 فعـن ؛خذ بام جـزم بـه باأل× يأمره أخرى ، ويف رواية)١(< بفاحتة القرآنًركعة
 ً عن رجل ال يدري أثالثا× سألت أبا احلسن>:  قال، عن أبيه،حممد بن سهل

 .)٢(<..يبني عىل النقصان ويأخذ باجلزم:  قال؟اثنتنيّصىل أم 
                                                 

 .٢بواب اخللل الواقع يف الصالة، حأ، الباب التاسع من ٢١٤، ص٨وسائل الشيعة، ج) ١(
 .٦بواب اخللل الواقع يف الصالة، حأ، الباب التاسع من وسائل الشيعة) ٢(
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هـو  .. )اليقـني(ـ فـاملراد بـ>: بقولـه + األنـصاري هذا أشار الشيخوإىل 
 بالبنـاء ، فيكون املراد وجوب االحتياط وحتصيل اليقني بـالرباءة،اليقني بالرباءة

وقـد أريـد مـن . ة قابلة لتدارك ما حيتمل نقـصهّوفعل صالة مستقل األكثر عىل
:  منهـا،حو مـن العمـل يف غري واحد من األخبار هذا الن)االحتياط( و)اليقني(

 .)٢(<إذا شككت فابن عىل اليقني: )١( يف املوثقة اآلتية× قوله
 . عن االستصحابًوهبذا تكون الرواية أجنبية

 نصاريجواب الشهيد الصدر عىل اعرتاض الشيخ األ
مـن احـتامل أن يكـون املـراد مـن فقـرة  - نـصاريإن ما ذكره الـشيخ األ

قل القائـل بـأن الـشغل اليقينـي يـستدعي حكم الع إىل رشاداإلاالستدالل هو 
 : خمالف لظهور الرواية من جهتني-الفراغ اليقيني

ــة أ :اجلهــة األوىل ــل املــذكور يف الرواي ــني -ن التعلي ــنقض اليق  وهــو ال ت
 وأنـه ال جيـوز لـه ،ظاهر يف املفروغية عن وجود يقـني ثابـت بالفعـل -ّبالشك

 ّتـضح وهبـذا ي<ّبالشكليقني تنقض ا ال>: × ، بقولهّبالشكنقض هذا اليقني 
االشـتغال اليقينـي > مـن فقـرة االسـتدالل قاعـدة × مامأنه مل يكن مراد اإل

 بالفعـل ًااليقـني يف قاعـدة االشـتغال لـيس ثابتـّ ألن ،<يستدعي الفراغ اليقيني
رادة قاعدة اليقني خمالف لظهـور إذن إ. جيادهإ، بل جيب عليه حتصيله وّللمصيل

 .ّ فعيلالرواية من وجود يقني
وهـي التـنقض  -ن التعليـل املـذكور يف فقـرة االسـتدالل أ: اجلهة الثانية
بنـاء ّأمـا  لليقني الفعـيل، ًيكون نقضاّ األخذ بالشك  ظاهر يف أن-ّاليقني بالشك

                                                 
بواب وجـوب البنـاء عـىل األكثـر عنـد ألثامن من ، الباب ا٢١٣ص، ٨ ج:املصدر السابق) ١(

 .٢ ح،ّالشك يف عدد األخريتني
 .٦٢، ص٣ج: فرائد األصول) ٢(
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 اليكـون اليقـني <االشتغال اليقيني يستدعي الفـراغ اليقينـي>عىل إرادة قاعدة 
 حلكم ً لليقني، وإنام يكون نقضاً به نقضاوالعملّ األخذ بالشك ، وال يكونًفعليا

 .العقل بتحصيل اليقني
 .غري وارد عىل الرواية + شكال الشيخإوعليه ف

 

الـشيخ والكلينـي بـسندين ى هذه الروايـة  رو .<الرواية الثالثة>: + قوله •
يح عىل املـشهور وإن كـان فيـه واآلخر صح، أحدمها حسن بإبراهيم بن هاشم

 . ‘عن أحدمها ، عن زرارة ، )١(كالم
دة  ّّ استدل هبذه الرواية يف مواضع متعد.< بالرواية وفقرة االستدالل>: قوله •

بـني ّشـك املـسألة الثامنـة لـو >: من الفقه منها ما ذكره صاحب احلدائق بقولـه
. االثنتني واألربع فاملشهور هو البناء عىل األكثر واالحتياط بـركعتني مـن قيـام

 قلت له من ": عن زرارة يف الصحيح قال …منها ؛ه مجلة من األخبار عليّويدل
 .)٢(<احلديث.. مل يدر يف أربع هو أو يف ثنتني 

 .<لكن يبقى عىل هذا التقريب أن يفرس لنا النكتة يف اجلمل> :قوله •
 ).التقريب(فاعل يفرس هو

أي أن  .<ّبل من املحتمل أن يراد هبـام اليقـني بـالفراغ والـشك فيـه> :قوله •
 تالرواية ناظرة اىل تطبيق قاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراع اليقيني، وليـس

                                                 
وأما إذا وردت روايـة عـن > :قال ابن داود يف رجاله ، سناد الكليني عن حممد بن إسامعيلأ) ١(

 -ه ألن يف لقائـه لـ، تها قـولّحممد بن يعقوب عن حممد بن إسامعيل بال واسطة ففـي صـح
وان كانـا مرضـيني ،  جلهالة الواسطة بيـنهامقف الروايةت، فًشكاالإ -يعنى إسامعيل بن بزيع 

 .٣٠٦ص :رجال ابن داود <معظمني
 .٢٣٨،ص٩ج:حلدائق النارضةا) ٢(
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 ساس يكـون معنـى الروايـة أن الناظرة اىل قاعدة االستصحاب، وعىل هذا األ
يف الفراغ، بل يقوم ويضيف ركعة أخرى حتى حيـصل لـه يقـني ّالشك يكتفى ب
  .بالفراغ
 قال السيد مـصطفى .<ر الرواية والجواب أن هذا مخالف لظاه    >  :قوله •

م وجوب إحـراز األربـع بـام هـي ّوتوه>: ّاخلميني يف جواب االعرتاض األول
مل حيـرز ، وأتـى باالحتياطيـة رضورة أنه لو بنى عىل األربـع ؛هّيف غري حمل، أربع

مـع أنـه يف ،  وقـاطعّألن السالم العمدي انـرصاف ومـرض، األربع بام هي هي
 .)١(<كام ال خيفى،  إحراز األربع بالرضورةالفرض املذكور يلزم عدم

 

                                                 
 .٣٦٨، ص٨ج :حتريرات األصول) ١(





 
 
 
 
 
 

 

 

 

 بيان االعرتاض •
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وهو أن تطبيـق الروايـة ًأيضا  + األنصاري ه الشيخذكرٍثان عرتاض ّثمة ا
 :ّ ألنه العمل بظهورها؛إمكانر؛ لعدم ّعىل االستصحاب متعذ

هبـا  اإلتيان بالركعة الرابعة، يعني اإلتيان إن كان املراد من استصحاب عدم
ة بالركعات السابقة من دون فصل، فهذا خمـالف لـرضورة املـذهب مـن ّمتصل

ماميـة هـو بني الثالثة والرابعة عىل مذهب اإلّ الشك حكم ّ ألنالناحية الفقهية،
 . بركعة مفصولة ال موصولةتيانالبناء عىل الرابعة واإل

بالركعـة  اإلتيـان بالرابعـة هـو اإلتيان وإن كان املراد من استصحاب عدم
 للمـذهب، لكنـه لـيس ً بعد التسليم، فهـو وإن كـان موافقـاًاملشكوكة منفصلة

 يف أنه يف الثالثةّ شك  من:، وإنام هو تطبيق حلكم آخر وهو لالستصحابًتطبيقا
 ال عالقة ّالرابعة، يبني عىل الرابعة ويأيت بركعة مفصولة، وهذا حكم ظاهريأو 

ــه بقاعــدة االستــصحاب؛ ــس ّ ألن اإلتيــان ل ــيس هــو نف بالركعــة منفــصلة ل
نفــس َّ إال  لــه، مـع أن االستـصحاب ال يثبـتً رشعيـاًاملستـصحب وال الزمـا

 .لوازمه الرشعية أو ملستصحبا
ضـاف أقـام ف> × قولـهّ ألن أنه اليمكن العمل بظاهر الرواية،: واحلاصل
 فهو تطبيـق لالستـصحاب، ًةهبا موصول اإلتيان ن كان جيبإ <إ ها ر عة أخـرى

فهـو  ،بركعة مفصولة اإلتيان  وإن كان جيب. عليه املذهبّلكنه خمالف ملا استقر
 . لالستصحابًليس تطبيقا

إن كـان ّ ألنه ؛ّتأملوفيه >: بقوله  األنصاري أشار الشيخشكالهذا اإلوإىل 
 القيـام للركعـة الرابعـة مـن دون ،)قام فأضـاف إ هـا أخـرى: (× املراد بقوله

اجلـواب هـو يكـون حاصـل ّ حتى ة بني الثالثة والرابعة،ّرددتسليم يف الركعة امل
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 .)١(<..ةّقول العامّالبناء عىل األقل، فهو خمالف للمذهب، وموافق ل
 :أجيب عىل هذا االعرتاض بعدة أجوبةو

ّّ 

مـن وذلـك بـأن املـراد  )٢(ً أيـضاوغـريه +  العراقـيّحققوهو ما ذكره امل
 هو كـربى االستـصحاب، ولكـن تطبيـق <ّوال ينقض ا ق  با شك> :×قوله
 :إن الرواية فيها مطلبان: بيان ذلك. باب التقيةعىل املورد من  × ماماإل

 .<ّوال ينقض اليقني بالشك>: أهنا تفيد كربى االستصحاب، بقوله: ّاملطلب األول
 يف أنه يف ثـالثّ شك  من: وهو، عىل املورد× مامتطبيق اإل: املطلب الثاين

 .ةّمتصلا ركعة إليهضاف أ قام ف،حرز الثالثأيف أربع وقد أو 
بكال املطلبني؛ فال يمكن قبول متاميـة الكـربى  األخذ نايمكن  الناّحيث إنو

، ًةّ تامـ-فادة قاعدة االستصحابإ وهي -إن كانت الكربى ّ ألنه ؛ًمعا والتطبيق
بالركعـة موصـولة وهـو  اإلتيـان يلـزمّ ألنـه ؛ًاّفال يمكن أن يكون التطبيق تامـ

 فـال جمـال جلريـان ،ّ وإن قلنـا أن التطبيـق تـام. عليـه املـذهبّخالف ما استقر
 . من وظيفة االستصحابتالركعة املوصولة ليسّ ألن االستصحاب،

 نرفـع اليـد عـن أحـد املطلبـني دون ا بأنـ:قال العراقي األساس  هذاىلوع
 ،يـةّ يف مقام بيان كربى االستصحاب بـصورة جد× مامن اإلإخر، فنقول اآل

ي؛ ملـا ّ وغري جدًاّ صوريًالكن يف مقام التطبيق عىل املورد فهو تقية ويكون تطبيق
 عليـه املـذهب، ّ من أن تطبيق االستصحاب عىل املورد خالف مـا اسـتقرّتقدم
فنقترص فيها عىل قدر الرضورة، وهو محلها عىل  األصل  التقية خالفّحيث إنو

 إلثبات لزوم الركعـة ربعبني الثالث واألّ الشك التقية يف خصوص املورد وهو
                                                 

 .٦٢، ص٣ج: فرائد األصول) ١(
 .ًأيضارها ض لذكّنتعرسشكال هنالك وجوه أخرى للجواب عن هذا اإل) ٢(
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ال تـنقض >: × ني كـربى االستـصحاب وهـي قولـهك بـّ وهبذا يفك.ةّتصلامل
 وبني تطبيقها، وهذا التفكيك متعارف يف كثري مـن الروايـات يف <ّا ق  با ـشك

أبواب الفقه، كام يف تطبيق حديث الرفع يف بعض الروايات عىل مـسألة احللـف 
عـىل بطـالن العتـق والطـالق ّستدل  ي× مام، فاإلًيف الطالق والعتاق مكرها

كراهـي باطـل عنـدنا مـن ، مع أن بطالن العتـق والطـالق اإل)١(فعبحديث الر
ة بحـديث ّال أنه باطل بحديث الرفع، وإن كان بطالن ذلك عنـد العامـ ساسهأ

 تطبيقه عـىل ّ فيه، لكنإشكال وال ّه كربى تامّحيث إنالرفع، فحديث الرفع من 
 .ةّمنسجم مع مذاق العامّ ألنه ؛ّاليمني والطالق غري تام

يكون احلمل عـىل التقيـة يف >: بقوله  العراقيّحققا اجلواب أشار املهذوإىل 
ة ءتطبيق القاعدة عىل املورد أقرب من محل اليقني فيها عىل حتصيل اليقني بـالربا

ف فـيام ّال يلزم منه الترص إذ ؛يف عدد الركعاتّ الشك  الوظيفة املعهودة يفإتيانب
 يف ًضاّحـيكون ممّ إنام فّالترصّن ، ألّبالشكال تنقض اليقني يقتضيه ظهور قوله 

 .كربى حرمة النقض أصل  ال يف،تطبيق القاعدة التي استشهد هبا حلكم املورد
، وقد ورد نظري ذلك عنهم يف ^ غري عزيز يف األخبار الواردة عنهم ومثله
فطار يف  عن اإله بعد سؤال-للخليفة العبايس ×  اإلمام كقول،خباربعض األ

 ،ن صام صمنا معهإذاك إ  امام ا سلم  > :- بأنه يوم العيدٌضاليوم الذي شهد بع
ذاك إ  امـام ( × صـحاب بقولـهاأل أخـذ  ومـن هنـا.<و ن أفطر أفطرنـا معـه

 ،وا به عىل اعتبار حكم احلاكم باهلاللّ ومحلوه عىل بيان الواقع واستدل)ا سلم 
 أفطر بعـد عـرض أنهّ حتى اكم الظاملقى بقوله ذلك عن احلّ ات×مع أن اإلمام

من جهة كون التقية يف ّ إال  وليس ذلك، رضب عنقهَفطار خمافةالعبايس عليه اإل
 .الكربى أصل تطبيق هذه الكربى عىل املورد ال يف

                                                 
 .١بواب جهاد النفس، حأ من ٥٦، باب ١١ج: وسائل الشيعة) ١(
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 ّيبحـديث الرفـع املـرو × ما ورد من استشهاد اإلمامً أيضا ذلك ونظري
 . عىل بطالن احللف بالطالق والعتاق والصدقة بام يملك’ عن النبي

بـام تقتـضيه الـصحيحة مـن الظهـور يف  األخـذ وعىل ذلك فال قـصور يف
مـن جهـة خمالفتـه مـر غايـة األ ،ّقـلاالستصحاب املوجب للزوم البناء عىل األ

 .)١(< عىل املورد)ال تنقض(التقية يف تطبيق  إىل للمذهب يصار
القائـل ، و يف التطبيـقّ اجلدأصالة يف الكربى معارض بّ أصالة اجلد:إن قيل

: ، حاصـلهًإشـكاال ّتقدمورد عىل جوابه املأ نفسه حيث +  العراقيّحققو امله
 :يف املسألة يدور بني احتاملنيمر أن األ

 يف الكـربى وهـي قـول ّ اجلهـة واجلـدأصـالةأن نجـري  :ّاالحتامل األول
خـالف مـا ّ ألنه ؛ًا وفرض التطبيق صوري<ّال تنقض اليقني بالشك> ×ماماإل

 . عليه املذهبّاستقر
 يف التطبيـق ونفـرض كـون الكـربى ّأن نجري أصالة اجلد: االحتامل الثاين

 .صورية
 يف الكـربى وكـون التطبيـق ّوعليه حيصل تعـارض وهـو أن أصـالة اجلـد

 يف التطبيق والصورية يف الكربى، فيقع التعـارض ّ اجلدأصالة معارضة بًاصوري
 اآلخـر ا قبـال ألحـدمهّمـرجح وال - يف الطـرفنيّ اجلـدأصالة - نياألصلبني 

 .فيتساقطان
ّإمجاال إما هو أن العلم : شكالحاصل اإل>: بيان آخرب بوجود خلـل وعـدم ً
يف تطبيق ذلـك يف  أو ،نة يف الصحيحةّاملبي) ّبالشكالتنقض اليقني (ية كربى ّجد

 لتلك الكربى، ومـع هـذا ً حقيقياً لعدم كونه مصداقا؛يف الركعاتّ الشك ورود
 يف ّ اجلدأصالة يف الكربى وّ اجلدأصالةتعارض ال حمالة بني  يقع المجايلالعلم اإل

                                                 
 .٥٨، ص٤ج:هناية األفكار) ١(
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 .)١(<التطبيق
ن احـتامل التقيـة يف إ ال يقال>:  بقوله+ العراقيّحققامل إليه وهذا ما أشار

 ومـع اجلـزم ،بيان الكـربى أصل تطبيق القاعدة عىل املورد معارض باحتامهلا يف
 ومـع سـقوطها ال يبقـى ،رفنيعامل تقية يف البني تسقط أصالة اجلهة مـن الطـإب

 .)٢(<ً أيضاجمال االستدالل هبا بأصل الكربى
ّ ألنه حال؛ّ كل نة السقوط عىلّيف التطبيق متيق ّ أن أصالة اجلد:هو اجلوابو

، كـام هـو ًا ال جـديًا يف الكـربى فـالتطبيق يكـون صـوريّ اجلدأصالةجرينا أإن 
 الكربى صورية؛ فهو غـري  يف التطبيق، مع كونّ اجلدأصالةجرينا أواضح، وإن 

 عليهاّ يرتتب  أن تكون الكربى صورية، تكون ساقطة، والّجردبمّ ألنه معقول؛
 يف ّ اجلـدأصـالة أن ّتـضح يف التطبيق، وهبذا يّ اجلدأصالةأثر، وبذلك تسقط  ّأي

 يف الكـربى بـال ّ اجلـدأصـالةتقـدير، وعليـه جتـري ّ كـل التطبيق سـاقطة عـىل
 .معارض

 األصـل  لكـي جيـريا يف التطبيق ال أثـر هلـّ اجلدأصالةن إ : أخرىوبعبارة
ّأمـا إذا  لكـربى جديـة، ً جدياً تطبيقاتكانَّ إال إذا ًةكون مؤثر تال اّ ألهن؛اثباهتإل

 لكربى صورية غري جـادة، ًياّ جدًكان تطبيقا أو  عن تقيةً صادرا-التطبيق -كان 
 يف الكـربى مـن دون ّ اجلـدأصـالةجتـري  األساس ، وعىل هذاًراّفال يكون مؤث

 .يف التطبيقّأصالة اجلد معارضة 
 املعارضـة ّقـقن حتإ: فإنـه يقـال>: قي بقولها العرّحققامل إليه وهذا ما أشار

يف فـرض ّ حتـى عمل عىل أصالة اجلهـة يف طـرف التطبيـقّ ترتب أثر بينهام فرع
 أثـر اله ّنإ املزبور، وحيث األصل ري فيهجي فبدونه ال َّالإ و،صدور الكربى تقية

                                                 
 ).٥٩( ، تعليقة رقم٤٣٧، ص٢ ج:احللقة الثالثة) ١(
 .٥٨، ص٤ج: هناية األفكار) ٢(
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الكـربى بـال  أصـل عليها يف الفرض املزبور تبقى أصالة اجلهـة يفّ يرتتب ّعميل
ّ يرض  وال،الكربى إىل أصل  بالنسبةٍحينئذاالستدالل بالرواية ّيصح  ف،معارض

 .)١(<عامل تقية يف البني كام هو ظاهر هذاإ بمجايلبه العلم اإل
  العراقيّحققجواب الشهيد الصدر عىل امل

د ّثبات التعبص بأن مورد الرواية إلّ يتلخ+نصاريكال الشيخ األكان إش
جاب عنه أة خمالف لرضورة املذهب، وقد ّمتصلبركعة احتياط  اإلتيان بوجوب
فـيام ذكـره ّأصـالة اجلـد ة مع املحافظة عىل ّتقيالبحمل التطبيق عىل  +العراقي 

 .<ّبالشكالتنقض اليقني > من كربى× ماماإل
محل التطبيق ّ ألن ؛ وذلك+ عند الشهيد الصدرّتام، ريغ وجواب العراقي

 :عىل الصورية والتقية خمالف لظاهر الرواية من جهتني
بـني الركعـة الثالثـة ّ الـشك ع بذكر فـرضّترب × مامن اإلأ :اجلهة األوىل

 <ّالتنقض ا قـ  با ـشك>  وهي قوله،ق عليها كربى االستصحابّوالرابعة وطب
املناسب للتقية هـو الـسكوت عـن املطلـب، ّ ألن التقية،ع ال يناسب ّوهذا الترب

 هـذا لبيـان × عـهّع ومل يسكت، يكـشف عـن أن تربّقد ترب اإلمام ّحيث إنف
حرز الثالث، هو دليل عـىل عـدم كـون أربع وقد بني الثالث واألّ الشك حكم

 .املراد من هذا البيان بيان تقية
كرار الفقـرات وتطويلهـا يف د املطلب بتّقد أك × مامن اإلأ: اجلهة الثانية

ة االهـتامم ّهـو دليـل عـىل شـدو ، بـذكره× مـامع اإلّالفرع الثاين الذي تـرب
االهتامم والتأكيد إنـام يكـون ملـا هـو مـراد ّ ألن والتأكيد بنحو ال يناسب التقية،

ً مهـامًا واقعيـًا مطلبـّ عندما يريد أن يبنيّتكلممّ كل ، وهذا هو شأنًاّ وجدًواقعا ّ ،
كي يتناسب مـع بيـان املطلـب، وال يتناسـب هـذا ّ متعددة بصياغاتفيصوغه 

                                                 
 .٥٨، ص٤ج: املصدر السابق) ١(
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هـذا ّكـل التقيـة ال تتناسـب مـع ّ إذ إن التكرار والتطويل مع بيان حكم التقية،
 .التكرار والتطويل واالهتامم

ً  

  نـصاري الـشيخ األإشـكالن للجـواب عـىل ي آخـرنيذكر العراقي وجهـ
 : يف املتن، حاصلهامصنّف مل يذكرمها املمّتقدامل

ّأمـا ، ًمطلقـابركعة  اإلتيان إن مقتىض االستصحاب هو لزوم: ّ األولالوجه
لة، فهـو ال يـستفاد مـن االستـصحاب، وال مـن وغري موص أو كوهنا موصولة

 ّمفصولة هـو الـدليل الـدال أو بع يف كون الركعة موصولةّ دليله، بل املتإطالق
 عىل احلكم الواقعي يقتـيض ّاقعي، ومن الواضح أن الدليل الدالعىل احلكم الو

صلة يف ركعاهتـا، وعليـه يلـزم أن تكـون الركعـة ّالـصالة متـ أجـزاء أن تكون
 عـىل لـزوم الفـصل ّأن النصوص الواردة يف باب الـشكوك تـدلَّ إال موصولة،

س  وهذا يعني ختصيص دليل احلكم الواقعي املجهول، ولـي، والتسليمّالتشهدب
وعليه فينطبق االستـصحاب  ه يف املورد،إطالقتقييد  أو ختصيص االستصحاب
 .عىل املورد بال حمذور

ان ما يقتضيه االستـصحاب مـن البنـاء >: بقوله +أشار هذا اجلواب وإىل 
 بركعـة اإلتيـان  وجوبّردهو جمّ إنام بالركعة املشكوكة اإلتيان وعدمّقل عىل األ
مـن ّ حتـى و خارج عن مقتـىض االستـصحابكوهنا موصولة فهّوأما  أخرى،

 يلّجهة قضية إطالقه وإنام هو القتـضاء خـصوصية يف املـورد مـن احلكـم األو
 املنتزع من ،صال أجزاء الصالة وركعاهتا بعضها ببعضّاملجعول فيه من لزوم ات

اإلمجـاع والنـصوص الـواردة يف  ّنأ َّ إال.حيث مانعية التكبري والسالم يف أثنائها
نان الوظيفـة الفعليـة ّكوك بالبناء عىل األكثر وإتيان ركعة االحتياط يعيباب الش

د ّ عن الركعات بتـشهًبكوهنا عىل الكيفية املعهودة عند اإلمامية بإتياهنا مفصولة
 الـواقعي املجعـول وتسليم، ومرجع ذلك يف احلقيقة إىل ختصيص كربى احلكم
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تقييـد  أو االستـصحاب ال ختـصيص كـربى ،املزبـورّ الشك يف املورد يف ظرف
 اإلتيـان رصفّ إال من عدم اقتـضاء االستـصحاب ه يف املورد؛ ملا عرفتإطالق

ه إطالقـال بخصوصية كوهنا موصولة ولو من جهـة قـضية  أخرى بذات ركعة
 .)١(<تقييده كام ظاهر أو كي يلزم التخصيص يف دليله

ركعة الرابعة، كـي بال اإلتيان ن يف املقام ليس هو عدمّن املتيقأ :الثاينالوجه 
يف ّيـشك ن هو االشـتغال بـالتكليف بالـصالة، وّيأيت احلديث السابق، بل املتيق

ضـاف أقام ف> × مامالرابعة، فقال اإل أو ثةلارتفاعه بإتيان الركعة بني كوهنا الثا
مـن ذلـك هـو عـدم  × مـام وغرض اإل<ّ ها أخرى، وال ينقض ا ق  با شكإ

تـه بالـصالة يلزمـه أن يـأيت ّبنى عـىل اشـتغال ذم إذافيه، وّ بالشك نقض اليقني
فـصلة، من أو صلةّأن الصحيحة ساكتة عـن كوهنـا متـمر ، غاية األ أخرىبركعة
 . ويستفاد منها لزوم إتياهنا منفصلةّاصةاخلّ إىل األدلة فريجع

تطبيق االستـصحاب يف الروايـة عـىل االشـتغال >: بقوله +أشار هذا إىل 
ة كوهنـا بـني ّردد يف ارتفاعـه باالكتفـاء بالركعـة املـّبالتكليف بالصالة والـشك

هـو  )قام فأضاف إليهـا أخـرى( ×  فيكون املقصود من قوله،الثالثة والرابعة
 ،يف مرحلة الفـراغّقل  االستصحاب وعدم جواز االكتفاء باألّحجيةالتنبيه عىل 
غ يف حـصول اجلـزم بـالفراّ البـد نـهأ الحـتامل نقيـصته و؛تهّغيو يف مفرّللشك

 ولكن ملا كان يف املورد اقتضاء التقيـة  أخرى،بركعة اإلتيان وسقوط العهدة من
 ّتمكن مل يـ،بالركعـة موصـولة اإلتيـان هوً أيضا وكان املغروس يف ذهن السائل

مـن  ... من املخالفني ً حذرا؛ًهبا تفصيال اإلتيان  لكيفيةّتعرضمن ال ×مام اإل
بالركعـة  اإلتيـان  لكيفيـةّتعـرضمـن اله ّمتكنـجهة اقتضاء املورد للتقية وعدم 

ال خيلـط أحـدمها ( و)يف اليقـنيّ الشك وال يدخل(ر عليه بقوله ّكر ... ًتفصيال
                                                 

 .٥٨، ص٤ج: هناية األفكار) ١(
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 للشبهة عىل غـريه ممـن حـرض يف ًحكم املسألة للسائل وايقاعا إىل ًيامءإ )باآلخر
ففي الرواية داللة  وعىل ذلك ،مفصولة أو هبا موصولة اإلتيان حكم املسألة من

 .)١(<من املحاذيريشء  وال يرد عليه ، االستصحابّحجيةعىل 
قـضية اجلملـة األوىل يف >:  الروايـةهوقال السيد مـصطفى اخلمينـي يف فقـ
وذلـك ألن احـتامل اإلتيـان هبـام ، الفرع األول هو اإلتيان بالركعتني مفـصولة

وذلـك ألن مقتـىض أصـالة ، إال أن الظاهر هو األول موصولة وإن كان يمكن
رضورة أن مقتىض وضوح املسألة هـو ، والتطابق هو اإلتيان هبام مفصولةاجلهة 

يوجب ّالشك  يف مورد <وهو قائم>: ×وحيث قال ، ًاإلتيان بأربع ركعات قائام
، ً باإلتيـان هبـام قـائام×وإال فال حاجة إىل تذكريه ، أن النظر إىل حكم حديث

فـال وجـه . ًباملفـصولة قـائامثم يتدارك ، ّفهو دليل عىل أنه يبني عىل األربع ويتم
، د والـسالمّإال مـن جهـة عـدم التـذكري بالتـشه، حلمل هذه اجلملة عىل التقية

 ملثـل ً حكم مثل هذه املسألة مـن هـذه اجلهـة كـان معلومـاّألن ؛ّولكنه غري تام
كام يف بعـض ، ًإلمكان جواز اإلتيان هبام قاعدا، ًبخالف اإلتيان هبام قائام، زرارة

 . )٢(<ًبأن يأيت بأربع ركعات قاعدا، خرالشكوك األ
 

 اإلتيـان ن استصحاب عـدم أ:حاصلهاخلراساين، و ّحققوهذا اجلواب للم
 :ثرانأبالركعة الرابعة له 

 .بالركعة الرابعة اإلتيان وجوب: ّثر األولاأل
الركعات السابقة قبـل  بًصلةّان بالركعة الرابعة متيتوجوب اإل: ثر الثايناأل
 الـصالة، كالقهقهـة ّصـحةد والتسليم من موانـع ّالتشهّ ألن د والتسليم،ّالتشه

                                                 
 .٦٢ ص،٤ج:املصدر السابق) ١(
 .٣٦٨، ص٨ج :ريرات األصولحت) ٢(
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ومقتـىض استـصحاب  .كل يف الصالة التي هي من املوانع املبطلة للـصالةواأل
بركعـة رابعـة  اإلتيـان ثـرين، وهـود بكـال األّبالركعة الرابعة التعب اإلتيان عدم

 ثـرد كربى االستـصحاب بخـصوص األّ مل يقي× امماإلّ ألن ة؛ّمتصلوكوهنا 
 .ثرينكال األّ ترتب من لزومّ البد ، وعليهّاألول

، خالف ما ًةّمتصلالثاين وهو لزوم كون الركعة الرابعة ثر  األّحيث إنلكن 
بركعة  اإلتيان عىل وجوبّ متعددة  لقيام الدليل يف روايات؛ عليه املذهبّاستقر

 بخـصوص دّ االستصحاب ويرصفه إىل التعبَ دليلُصِّ، فيخصًاالحتياط منفصلة
ّ ألن ثر الثاين، وال حمـذور يف ذلـك؛ دون األ- بركعة رابعةتياناإل - ّثر األولاأل

 .ى صحيح وممكنّؤدالتبعيض يف آثار امل
 ًبالركعة املـشكوكة منفـصلة اإلتيان إن استقرار املذهب عىل : أخرىبعبارة

من ّ ألنه ه الصحيحة عىل االستصحاب، وذلكال ينايف وال يمنع االستدالل هبذ
بالركعة املشكوكة إنام هو ألجل استصحاب  اإلتيان ن وجوبإاملمكن أن نقول 

 وهـو ال ًةا مفـصولإتياهنـ عىل ّ دلّاصأن الدليل اخلمر هبا، غاية األ اإلتيان عدم
هبـا باالستـصحاب؛ وعليـه فـال تنـايف بـني داللـة  اإلتيـان وجوب أصل ينايف

ه لـزوم فعـل الركعـة املـشكوكة إطالقـ عىل االستصحاب املقتـيض الصحيحة
 طالقالتنايف بينهام بـاإلّ ألن ،ًة عىل وجوب إتياهنا مفصولّموصولة، وبني ما دل

بالركعـة  اإلتيـان تيجة وجـوبند كربى االستصحاب، وتكون الّوالتقييد، فنقي
 .املشكوكة منفصلة

 بـأن االحتيـاط هّذبـمكـن وي> :قولـهة بوهذا ما أشار إليه صاحب الكفايـ
هبا  أصل اإلتيان بل كان، كذلك ال يأبى عن إرادة اليقني بعدم الركعة املشكوكة

وقد قام الـدليل عـىل ،  ينايف إطالق النقضًإتياهنا مفصولةمر غاية األ، باقتضائه
 .)١(<أن يؤتى هبا مفصولةّ البد وأن املشكوكة، يف الرابعة وغريهّ الشك التقييد يف

                                                 
 .٣٩٦ص: كفاية األصول) ١(
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 السيد الشهيد لصاحب الكفايةمناقشة 
 والتـسليم قبـل الركعـة ّالتـشهدبأنـه ال إشـكال يف أن صنّف أورد عليه امل
 : الصالة ومبطل هلا، لكن املانعية عىل نحوينّصحةالرابعة مانع من 
ّأن اإلتيـان بالتـشهد والتـسليم : اهواملقصود من . املانعية الواقعية: ّالنحو األول

ّل ويمنع واقعا من صحة الصالة، وال فرق يف بطالن قبل الركعة الرابعة يبط الصالة ً
 .  بإحراز الركعة الثالثة ومل يأت بالركعة الرابعة، أو مل يعلم ذلكًبني كونه عاملا

التـسليم يكـون و ّ أن التـشهد:هاواملقصود من. املانعية العلمية: النحو الثاين
يف حالة كونه ّأما كعة الرابعة، ه للرإتيانبعدم ّ املكلف للصالة يف حالة علمًال مبط
 للصالة، وإن كان قـدًال  والتسليم مبطّالتشهد يف الركعة الرابعة فال يكون ًاّشاك
 .ًواقعاهبا أتى 

 ّالتـشهدبناء عـىل كـون مانعيـة :  هذان النحوان من املانعية نقولّتضحاإذا 
 ّقعيـة، فـال يـصح إجـراء االستـصحاب الصالة مانعيـة واّصحةوالتسليم من 

ّ ألن املكلـف بركعـة االحتيـاط منفـصلة، اإلتيـان وجوب أصل ثباتإل يعلـم ّ
 تكون الركعة املـأيت هبـا ٍحينئذ بأربع ركعات، فًواقعابأنه إن كان قد أتى ًوجدانا 
 .ًجزما ركعة خامسة، وهي غري مطلوبه ًاحتياطا

بالركعـة الرابعـة  اإلتيـان قد أتى بثالث ركعات، فيكـونّ املكلف وإن كان
الفصل بـني هـذه ّ ألن ة بالركعات السابقة،ّمتصل، لكن برشط أن تكون ًاوبمطل

ّ املكلـف  للصالة، سـواء علـمًواقعا والتسليم مبطل ّالتشهدالركعة وسابقاهتا ب
 .مل يعلم بذلك أم بأنه يف الركعة الثالثة ومل يأت بالرابعة

ية ال واقعية،  والتسليم للصالة، مانعية علمّالتشهدبناء عىل كون مانعية ّأما 
 ثـربالركعة الرابعة ذا أثر واحد وهـو األ اإلتيان  يكون استصحاب عدمٍحينئذف

يكـون وصـل الركعـة املـشكوكة  بناء عىل املانعيـة العلميـة الّ ألنه فقط،ّاألول 
عىل ضوء كـون ّ ألنه ،ً والتسليم واجباّالتشهدبالركعات السابقة وعدم فصلها ب
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  بـصورة علـمًاّ للـصالة خمتـصاملبطـل والتـسليم ّالتـشهداملانعية علمية يكـون 
  االستـصحاب الإجـراءوّ الـشك يف حالـةّأمـا بالرابعـة،  اإلتيان بعدمّاملكلف 

، ّثر األول، لكي نقول بتخصيص دليل االستـصحاب بـاألًيكون الوصل واجبا
 ّالتـشهدب اإلتيـان كام ذكره اآلخوند وإنام يلـزم التـرصف يف الـدليل املـانع مـن

 فـال يكـون ّا الشاكّمأم قبل ركعة االحتياط، وتقييده بخصوص العامل، والتسلي
 . لصالتهًال إتيانه هبام قبل الرابعة مبط

بالرابعـة  اإلتيان  واحلاصل إن بنينا عىل املانعية الواقعية، فاستصحاب عدم
 )بركعـة رابعـة اإلتيان وهو (فقطّ األول ثرأن ختصيصه باألَّ إال ثر،أوإن كان له 

 والتـسليم ّالتـشهدمانعيـة ّ ألن غري ممكن؛ )ةّمتصلوهو كوهنا  (الثاينثر ألدون ا
مل يعلم بـذلك،  أم بأنه يف الركعة الثالثة ومل يأت بالرابعةّ املكلف  سواء علمٌثابتة

 .ًجزمافتكون الركعة املفصولة غري مطلوبة 
 ثروإن بنينا عىل املانعية العلمية، فال يلزم ختصيص دليل االستصحاب بـاأل

 والتـسليم قبـل ّالتـشهدفقط، بل الالزم هو ختصيص الدليل املـانع مـن ّاألول 
 .الركعة الرابعة بخصوص العامل

 العـالج ال يمكـن اهذ أصل لكن وهذا> : بقولهصنّفاملأشار إليه وهذا ما 
ّ ألن هذا معناه أن احلكم بالركعة املفصولة بخصوصياهتا مل يكـن ؛املساعدة عليه

هنـا أظاهر الـصحيحة  أن مع ،ّ بالشكعدم نقض اليقني وببمالك االستصحا
ّ وهذا إنام يناسـب مـع إرادة قاعـدة ،ّ من كربى عدم نقض اليقني بالشكةمستنبط
 عىل اليقني الذي هو حكم واقعي ال قاعدة االستصحاب الذي هو حكـم البناء

ّ فــإن هــذه الظاهريــة غــري حمفوظــة هنــا إال بلحــاظ ذات الركعــة ال ؛ظــاهري
 ن ظاهر الصحيحة استخراجإ: وصيات الكثرية األخرى، وإن شئت قلتاخلص

مـن  و،ّ بالشك كربى عدم نقض اليقنيّردالركعة املفصولة بخصوصياهتا من جم
 إبقاء نفس احلالة الثابتة للسائل قبـل ولو أريد بذلك االستصحابّ أنه الواضح
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ًالشك وعند اليقني بعدم اإلتيان بالرابعة فذلك مباين عرفـا  مـع الركعـة املفـصولة ّ
 .)١(<استفادة كربى االستصحاب منها أصل  فهذا يقدح يف،بالنحو املذكور

 االستصحاب يثبت أحد جزئي موضوع الركعة املفصولة: ّجواب املحقق النائيني
تطبيق االستصحاب عىل الروايـة بـافرتاض أن  +  النائينيّحققح املّصح

 : من جزئنيّمركبة بركعة االحتياط منفصل اإلتيان موضوع وجوب
 .بالركعة الرابعة اإلتيان عدم :ّاجلزء األول
 .ان هبايتيف عدم اإلّ الشك :اجلزء الثاين

  استـصحاب عـدمإجراء فيثبت بـ-بالرابعة اإلتيان  عدم-ّ األولاجلزءّأما 
ّوشـك بالرابعة يف بداية رشوعه بالـصالة،  اإلتيان  بعدمًناّهبا لكونه متيقاإلتيان 
 استـصحاب × مـامجـرى اإلأان هبا، وقـد يتستصحب عدم اإل في،بعد ذلك

  اجلـزء الثـاينّأمـا مـن املوضـوع، ّ األول  اجلـزءّحقـقبالرابعـة ليت اإلتيـان عدم
 .ً وجداناّحقق فهو مت-بالرابعة اإلتيان يفّ الشك وهو -

يف الركعة الرابعـة ّ الشك  يفّاصةخبار اخلنه بعد مالحظة األإ : أخرىبعبارة
هبـا  اإلتيـان وجـوب إىل ه بالرابعةإتيانوعدم ّ الشك عندّ املكلف تنقلب وظيفة

 ني مهـا عـدمئ من جـزًاّمركب ويكون موضوع وجوب الركعة املفصولة ًمفصولة
 كـون اآلخـر بالرابعـة، واجلـزء اإلتيان هبا وهو ثابت باستصحاب عدماإلتيان 

ّاملكلف شاك أحـد حاب يثبـت ، فاالستصًبالرابعة وهو حمرز وجدانا اإلتيان يف ًاّ
 . وجوب الركعة منفصلةًجزئي موضوع الركعة املنفصلة، ال أنه يثبت مبارشة

 الركعـة الرابعـة إثبـات أن االستصحاب ال يقوى عىل إشكالوهبذا يندفع 
ّ ألن  ملا قلنا من أن االستصحاب ال يثبـت الركعـة الرابعـة مفـصولة،؛مفصولة

 اجلـزءّأمـا  ،بالرابعةتيان  اإلجزئي املوضوع وهو عدمأحد االستصحاب يثبت 
                                                 

 .٧٥ص ،٦ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 .ًفهو حمرز وجداناّ الشك وهواآلخر 
ّخبار اخلاصة هـو  األة أن مقتىض االستصحاب بمالحظ:ّص مما تقدمّفتلخ

 ًيكـون العمـل بـه خمالفـالّ ال اإلتيان بالركعـة متـصلة ،اإلتيان بالركعة املنفصلة
 .للمذهب

مقتـىض االستـصحاب أن : احلاصـل>: بقوله  النائينيّحققوهذا ما ذكر امل
تعيـني ّأمـا بالركعة املـشكوكة، و اإلتيان يف فعل بعض الركعات هوّ الشك عند
 والـذي ،مفصولة فهو يدور مدار تعيني الـشارع أو وأهنا موصولة اإلتيان كيفية
بركعـات االحتيـاط  اإلتيـان يف عدد الركعـات هـوّ الشك نه الشارع يف بابّعي

عدم انطبـاق الروايـة ّ توهم أن منشأ: لّفتحص. ّتأمل ف، بتكبري وتسليمًمفصولة
يف ّ الـشك ل أن الشارع أسقط االستـصحاب يف بـابّعىل االستصحاب هو ختي

ة ّأن الروايـة ال تقـرص عـن بقيـ: فـاألقوى.  وقـد ظهـر فـساده،عدد الركعات
 .)١(< االستصحابّحجيةالروايات يف ظهورها يف 
د ّعـة فيهـا زيـادة التـشهجـزاء الـصالة الواقإمعنـى >: وقال السيد اخلوئي

ن هـو ّ أن الواجـب عـىل املتـيق: بمعنى. هو توسعة الواقع،والتسليم عن الواقع
، هـو ً بني الثالث واألربع مثالّد والتسليم، وعىل الشاكّالصالة بال زيادة التشه

تيـان د والتـسليم، لكـن مـع التقييـد بعـدم اإلّالصالة الواقعة فيها زيادة التشه
 -تيـان ن املـستفاد مـن الروايـات أن وجـوب اإليف الواقـع، ألبالركعة الرابعة 

 بام إذا مل يأت بالرابعة ّ خمتص- بني الثالث واألربع ّبالركعة املنفصلة عىل الشاك
ّيف الواقع، فمن شك بني الثالث واألربع، وبنى عىل األربع وتشه م، ثـم ّد وسلّ

 ،تـى بالركعـة الرابعـةأأنـه ثم انكشف ، ً أو عمداًمل يأت بالركعة املنفصلة نسيانا
ّليس عليه يشء، فيكـون املوضـوع لوجـوب الركعـة املنفـصلة املكلـف املقيـ د ّ

ّ بالرابعة، فإذا شك املكلف بـني ٍ كونه غري آت: الثاين.ًاّل كونه شاكّاألو: بأمرين ّ
                                                 

 .٣٦٤، ص٤ج: فوائد األصول) ١(



 ٤٣ ..........................................................................................االستصحاب 

ّالثالث واألربع، فقد حصل أحد القيدين بالوجدان وهو الشك، والقيد اآلخر 
تيـان  بعـدم اإلًناّ حيرز باالستصحاب، لكونه متيق-ن بالرابعة تيا وهو عدم اإل-

 .)١(<تيان بالركعة املنفصلةّوشك فيه، فيحكم بوجوب اإل
  النائينيّحققجواب السيد الشهيد عىل امل

ب موضـوع الركعـة ّمن تركـ(بأن ما ذكره املريزا  + يقول السيد الشهيد
 ،ة الثابـت باالستـصحاببالرابعـ اإلتيـان ا عـدمأحـدمهني ئاملفصولة من جـز

أنه خمالف لظـاهر َّ إال  يف نفسه،ًوإن كان معقوال) ًاملحرز وجداناّ الشك واآلخر
يستبطن وجود حكم واقعـي هـو أن موضـوع الركعـة املفـصولة ّ ألنه الرواية،
ومل يقـل أن مـن مل يــأت بالرابعـة  × مـامنه اإلّني، وهذا مل يبيئ من جزّمركب

اقترص عىل بيان  × مامن اإلإجيب عليه ركعة منفصلة، بل ا  يف إتياهنًاّوكان شاك
مـع ثبـوت ّ ألنـه ،ّاالستصحاب فقط، مع أن بيان هذا احلكم الواقعي هو املهـم

بركعة مفـصولة، مـن دون  اإلتيان  هيّهذا احلكم الواقعي تكون وظيفة الشاك
اجلزء الثـاين مـن موضـوع ذلـك احلكـم ّ ألن جريان االستصحاب، إىل احلاجة

 اإلتيـان وهـو عـدم - اجلـزء الثـاينّأما ، ًثابت وجدانا -ّ الشكوهو -واقعي ال
 .االستصحاب إىل ه بأصالة االشتغال بال حاجةإحراز فيمكن -بالرابعة

، إليـه لكن وجوده كعدمه؛ ألننـا ال نحتـاج ،ًفاالستصحاب وإن كان ممكنا
ة املفـصولة، بالركعـة الرابعـ اإلتيان  يف وجوبّ االشتغال والشكأصالةلكفاية 

ّ شك املكلف من قبيل ما لو  اإلتيـان  جيب عليهٍحينئذبصالة العرص، ف اإلتيان يفّ
، بـال <االشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقينـي> أصالة ضوء ما تقتضيه يفهبا 

 .هبا اإلتيان استصحاب عدم إىل حاجة
ا كان بصدد بيان ما ذكره املريز × ماملو كان اإل: نقول األساس وعىل هذا

                                                 
 .٦٣ص ،٣ج:مصباح األصول) ١(



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .......................................................  ٤٤

 يعتمد × ب من جزئني، ال أنهّ أن املوضوع مركّيبني × مام اإلّ أنًالالزم عرفا
عىل بيان االستصحاب الـذي ال مدخليـة لـه والـذي يمكـن االسـتغناء عنـه، 

يمكـن االسـتغناء عنـه أمر بيان  إىل عن بيان تركب املوضوع × مامفعدول اإل
 . )١(ّ غري عريفٌوهو االستصحاب أمر

 ّف لالعرتاض األولّتأييد املصن
ــك ــق كــا: بيــان ذل ــة هــو أن تطبي ــة الثالث ــاين عــىل الرواي ن االعــرتاض الث

ُر؛ ألنه لو أريد باستصحاب عدم اإلتيان بالركعة الرابعـة ّاالستصحاب فيها متعذ ّ
ّ فهو خمالف لرضورة املذهب، وإن أريد به التعب،ّد بإتياهنا متصلةّهو التعب د بإتياهنا ُ

عـالم عـىل هـذا  لوظيفـة االستـصحاب، وقـد أجـاب األمنفصلة، فهو خمـالف
ّاالعرتاض بأجوبة متعددة؛ إال أهنا مل تكن موف َّ  هذا االعـرتاض، فيكـون ّقة يف ردّ

 . عىل االستدالل بالرواية عىل االستصحابًواردا
ال خيلـو مـن  + وهكذا يثبت أن املحـذور الـذي يثـريه الـشيخ االعظـم>
 ّني بنحو تطمئنّحققاجلات املذكورة من قبل امل لعدم متامية يشء من املع؛وجاهة

 .)٢(<النفسإليه 
ًال ن هذا االعرتاض يكـون دلـيأ + السيد الشهيدرىي األساس وعىل هذا

عىل أن الرواية ليست بصدد بيان قاعدة االستصحاب، بـل يكـون االعـرتاض 
إليه  قرينة عىل إرادة قاعدة االشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني الذي ذهب

، وإن كان محل الرواية ّ األولوالذي ذكرناه يف االعرتاض + األنصاري الشيخ
؛ لوجود قرينة ّ لكن هذا احلمل متعني، لظاهر الروايةًعىل قاعدة االشتغال خمالفا

 .عىل ذلك وهو االعرتاض الثاين
                                                 

 .ض لذكره يف التعليقّق النائيني نتعرّق األصفهاين عىل املحقّوهناك إشكال آخر  للمحق) ١(
 .٧٨، ص٦ ج:مباحث احلجج واألصول العملية) ٢(
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 <االشـتغال اليقينـي يـستدعي الفـراغ اليقينـي>وبعد محل الرواية عىل قاعـدة 
ّر عن خلـط اليقـني بالـشك ّللنهي املتكر × مام السبب يف ذكر اإلّنفرسيمكن أن 

 كـان بـصدد بيـان وجـوب الركعـة × مـامدخال أحدمها باآلخر، بـأن اإلإوعن 
مفصولة من باب الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولكن حيث كان املوقـف 

ّموقف تقيـة، ألن العامـة يـذهبون إىل لـزوم البنـاء عـىل األقـل  واإلتيـان بالركعـة ّ
شـارة والتلمـيح إىل وجـوب بعـدد مـن العبـارات لإل × ّاملشكوكة متصلة، فجاء

ّاإلتيان بالركعة املشكوكة منفصلة ال متصلة، وأنه بذلك حيصل الفراغ من الذمة ّ. 
 

فاالستصحاب جيري إلثبات وجـوب الركعـة املفـصولة بعـد >: + قوله •
 إىل <كونـه> مرجـع الـضمري يف قولـه .< النحـو املـذكور عىلًافرتاض كونه ثابتا

بعد افرتاض استظهار االستـصحاب ّأنه هو  + صنّفاالستصحاب، ومراد امل
 . الركعة املفصولةثباتمن الرواية جيري إل

 اقترص عىل بيان االستصحاب عىل الرغم من × ماممع أن اإل>: +  قوله•
ّاالستـصحاب غـري مهـم يف  أنو <ّأن ذلك احلكم الواقعي املستبطن هـو املهـم

ومـراده مـن احلكـم  . االسـتغناء عنـه بقاعـدة االشـتغال وذلك إلمكاناملقام،
 .الواقعي املستبطن هو وجوب الركعة املفصولة

ّأورد املحقـق  .<... النائيني من افـرتاض ّحققومنها ما ذكر امل>: + قوله •
أن موضـوع وجـوب  النـائيني مـن ّحقـقعىل مـا ذكـره امل-األصفهاين إيرادين

ّاإلتيان بالركعة الرابعة مفصولة مركب من الشك وعدم اإلتيان هبا يف الواقع ّ-. 
 أن موضوع وجوب اإلتيان بالركعـة الرابعـة املـشكوكة مفـصولة هـو :ّاألول

ًالشك فيها فحسب، وعدم اإلتيان هبا واقعا غري دخيل يف املوضوع، ألن املوضـوع  ّ
 .ّث واألربع بدون دخل أي يشء آخر فيهّأمر بسيط وهو الشك بني الثال

ًبا من الشك وعدم اإلتيان هبـا واقعـا، فـال ّ أن املوضوع لو كان مرك: الثاين ًّ
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ّيمكن وصول وجوب اإلتيـان هبـا مفـصولة إىل املكلـف، ألن وصـوله منـوط 
فإذا وصل ، ًبوصول موضوعه وهو عدم اإلتيان بالركعة الرابعة املشكوكة واقعا

ّكلف بالوصول الوجداين، ارتفع الشك وإال مل يصل املوضـوع، موضوعه إىل امل ّ
ّ إذا علم بعدم اإلتيان بالركعة الرابعة، انتفى الـشك ومـع ّ أن املصيل:واخلالصة

 .انتفائه تكون وظيفته اإلتيان هبا موصولة، وإال فاملوضوع غري واصل
 يـشهد كامّالشك فحسب،  إن موضوعه ً:الّوأ>: ىل هذا املعنى أشار بقولهإو
 بأنـه مل يـأت ًداّال مقيـ) ّمن شك بني الثالث واألربـع( صالة االحتياط ةّله أدل

ن إنعـم حيـث . ق موضـوعه إىل األصـل ّ، حتـى حيتـاج يف حتقـًبالرابعة واقعـا
 نظـري األوامـر ؛الغرض منها جرب النقص فال حمالة ال تكون واجبة مـع التامميـة

 .تيان عدم اإلد بّالطريقية، ال أن موضوع التكليف متقي
ً إن كان التكليف بصالة االحتياط متعلقا:ًوثانيا ، ً بمن مل يأت بالرابعة واقعاّ

 املنوطـة هبـا -فال حمالة ال يعقل بلوغه إىل درجة فعلية، إذ مع فعلية موضـوعه 
ومـع عـدم فعليـة . فال يبقى جمال لفعليـة حكمـه، ّ يرتفع الشك-فعلية حكمة 

ب ّ ال يرتقـ)بداعي جعـل الـداعي(نشاء ، واإلموضوعه ال موقع لفعلية حكمه
 لـيس بحكـم )ال هبذا الداعي(نشاء  واإل،ال فعلية الدعوة بفعلية موضوعهإمنه 

،  عىل االتيانًباّوحيث ال يعقل أن يكون التكليف الواقعي مرت. احلقيقي يف يشء
ق ّإذ هو فرع معقولية التكليف الـواقعي حتـى يتحقـ، د الظاهريّفال جمال للتعب

 .)١(<ًاحتامله باحتامل ثبوت موضوعه واقعا
االعـرتاض الثـاين قرينـة عـىل محـل الروايـة عـىل مـا ذكـر يف >: + قوله •

رادة إهـو محـل الروايـة عـىل ّ األول مرداه مـن االعـرتاض. <ّاالعرتاض األول
 .+ نصاريذلك الشيخ األ إىل  االشتغال، كام ذهبأصالة

                                                 
 .٩٥ص ،٣ج: هناية الدراية يف رشح الكفاية) ١(
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أن محل الروايـة : وحاصله +  العراقيّحققذكره امل ما: االعرتاض الثالث
هـل أمـذهب  أن لـو فرضـناّ حتـى ر،ّالثالثة لزرارة عـىل االستـصحاب متعـذ

ر ّ، والـسبب يف تعـذًصلةّركعة االحتياط متتيان بلزوم اإل إىل  يذهب^البيت
 املقام هو أن استصحاب عدم الركعة الرابعـة املوجـب جريان االستصحاب يف

ّ ألن صحة بركعة احتياط، ال جيري لتصحيح الصالة،تيانلإل ف ّ الـصالة تتوقـّ
 مـن ً والتسليم بعد الركعة الرابعة، كام هـو املـستظهر فقهيـاّالتشهدب اإلتيان عىل

ابعـة، وعـىل  والتسليم جيب أن يقعا بعد متام الركعة الرّالتشهدالروايات من أن 
بالركعـة الرابعـة املـشكوكة ال  اإلتيان إن استصحاب عدم: نقول األساس هذا

ّ ألن املثبـت؛َّ إال باألصـل  هي الرابعـة،ّيثبت أن هذه الركعة التي يأيت هبا الشاك
بركعـة  اإلتيان بالركعة الرابعة هو وجوب اإلتيان يثبته استصحاب عدم غاية ما

ّ ألن  هي الرابعة فهو الزم عقـيل؛ً املأيت هبا احتياطاكون هذه الركعةّأما احتياط، 
ثـار آلا وليـست مـن أن الركعة الرابعة تـأيت بعـد الركعـة الثالثـة،ً عقال الالزم

 تيـانباإلّ شـك أن مـن: مل يرد دليـل رشعـي يقـول إذ الرشعية لالستصحاب؛
لرابعة يكـون هنا اأ إثبات، فًواقعابالرابعة، تكون الركعة التي يأيت هبا هي الرابعة 

  يفّحجـة لـيس )االستـصحاب( األصـل باملالزمة العقلية، ومـن الواضـح أن
 .إثبات لوازمه العقلية
 والتسليم عىل مـا ّالتشهدإن وجوب >: قولهب  العراقيّحققوهذا ما ذكره امل

 ال عـىل ،ب عىل رابعية الركعة بام هي مفاد كـان الناقـصةّ مرتتّدلةيستفاد من األ
عـدم  أو بالرابعـة اإلتيـان وباستصحاب عـدم ،ّتامةفاد كان الوجود الرابعة بم

 الركعـة املأتيـة بعـد ذلـك بكوهنـا ّتـصافال يثبت اّتامة وجودها بمفاد ليس ال
يـة ّ غـري املثبـت لكرّن املقـام نظـري استـصحاب عـدم وجـود الكـرأ فك،رابعة
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 إن عدم جريان االستصحاب يف ركعـات الـصالة: نقول  وهبذه اجلهة،املوجود
يف الـشكوك  األكثـر  بالبنـاء عـىلّخاصة ّأدلةهو عىل القواعد ولو مل يكن لنا ّإنام 

من جهة عدم .... يف ذلك  ذلك، والنكتةّدلةالقتضاء تلك األّ أنه  ال،الصحيحة
 ّالتشهد عليه وجوب ّرتتب الركعة املوجودة بكوهنا رابعة ليّتصافإثباته حليث ا

ة من جعلهم االستـصحاب يف عـداد ّلعامذلك عىل مذهب اّ يتم نعم. والتسليم
 فبناء عىل أخـذه َّالإ و،ة املثبتة للوازمهّالقياس واالستحسان من األمارات الظني

 غـري اللـوازم ثبـاتدية غـري الـصاحلة إلّالتعب األصول خبار وجعله منمن األ
 ّكفـلفبعـد عـدم تٍحينئذ و...   فال جمال لتطبيقه عىل الركعة املشكوكة،الرشعية
 من إمتـام هـذه ّتمكن الركعة بالرابعية ال يّتصافاثبات إلتصحاب املزبور االس

 ومعـه ال يبقـى جمـال ،التـسليمّالتـشهد والوقـوع يف حمـذور ً، نظرا إىل الصالة
 .)١(<أثر رشعي عليهّ ترتب  لعدم؛جلريانه

 

 ّالتـشهديمكن أن نثبت أن أننا ب يعىل اعرتاض العراق أجاب السيد اخلوئي
 : استصحاب آخر، وحاصـلهإجراءوالتسليم وقع بعد الركعة الرابعة من طريق 

بالرابعـة، ويـأيت بركعـة االحتيـاط،  اإلتيـان حينام يستصحب عـدمّ املكلف أن
ه لركعـة إتيانـ حـنيّ إمـا ،ًس بالركعـة الرابعـة قطعـاّحيصل له العلم بأنه قد تلب

 ركعات، فهـو قـد أربع بًسابقا أتى ن كان قدإّ ألنه قة،الركعة الساب أو االحتياط
 بـثالث ركعـات، فيكـون ً، وإن كان أتى سـابقاًس بالرابعة سابقاّحصل له التلب

س ّ قـد تلـبًأنـه قطعـا أي س بالرابعـة،ّه بركعة االحتياط قد تلـبإتياناآلن حني 
االحتيـاط  ركعة حتامل كون ال؛س بالرابعةّيف خروجه من التلبّيشك  و،بالرابعة

 .ب بقاء التلبس بالرابعةحصركعة خامسة، فيست
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ال مـانع مـن جريـان >:  بقولـه+ مـا أشـار إليـه الـسيد اخلـوئيهو وهذا اجلواب 
ــه بعــد اإلتيــان بركعــة أخــرى ــار اخلاصــة، فإن ــىض - ّاالستــصحاب لــوال األخب  بمقت

مـر األ غايـة ،ن بكونه يف الركعة الرابعةّ يتيق-بالرابعة  اإلتيان استصحاب عدم
 ،ًقبـل ثـالث دقـائق مـثال أو أنه ال يدري أن الكون يف الركعة الرابعة هـو اآلن

فيجـري استـصحاب عـدم اخلـروج عـن الكـون يف الركعـة  ،ًالوخرج عنه فع
 .)١(< والتسليمّالتشهد عليه وجوب ّرتتب وي،الرابعة

 مناقشة السيد الشهيد للسيد اخلوئي
قبل قليـل، معـارض  أو اآلنّ إما عةسه بالركعة الرابّإن استصحاب بقاء تلب

مل ّ إمـا :بأنـهًإمجـاال يعلـم ّ ألنـه سه بالركعة الرابعة، وذلكّباستصحاب عدم تلب
 أو الرابعـة، أو أهنا الثالثةّ شك  يف الرابعة حينام دخل يف الركعة التيًساّيكن متلب

 خلامسة، ثـملعلها ا إذ ه ركعة االحتياط،إتيان بالركعة الرابعة حني ًساّمل يكن متلب
ال، فيستصحب بقاء عـدم التلـبس،  أم سه بالرابعةّيف أنه خرج من عدم تلبّشك 

 ، فيتعــارض االستــصحابانّتـأخرام املّ وأهيــّمقـدماالستــصحابني  ّ أيومل يعلـم
ي يقول به السيد اخلوئي، واستـصحاب عـدم ذس بالرابعة الّاستصحاب التلب(

 .، فيتساقطان)التلبس بالرابعة
ّحقق كل  بتمجايلحيث يكون من موارد العلم اإل>: بيان آخرب من احلـالتني، ّ

حـدى إبأنـه يف ًإمجـاال ر، فهو كـام يعلـم ّ منهام من املتأخّتقدمولكن ال يدري امل
ا مل يكـن يف الرابعـة، مهاحدإبأنه يف ًإمجاال الركعتني كان يف الرابعة، كذلك يعلم 

 كر نفس هذا الكالم يف مسألة يوم، وقد ذمجايللليقني اإلً موردا منهامّ كل فيكون
أنـه : ل الشهر حاصـلهّوأثبات ذكر هناك وجه إلُل الشهر، حيث يّوأمن ّالشك 
يف هذا اليوم الذي هو الواحـد والثالثـون،  أو يف اليوم الثالثنيّ إما هّحققيعلم بت

                                                 
 .٦٢ص، ٣ج: مصباح األصول) ١(
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ل الشهر املعلوم يف ّوأأنه معارض باستصحاب عدم َّ إال ليه،إفيستصحب بقاؤه 
 .)١(<ً أيضاومنياليأحد 

 . العراقيإشكالىل ع  عدم متامية جواب اخلوئيّتضحوهبذا ي
 

لركعـة الرابعـة، با اإلتيـان هـو أن استـصحاب عـدم  العراقيإشكالكان 
لو قلنا ّ حتى يكفي لتصحيح الصالة،  ال،بركعة احتياط اإلتيان  وجوبثباتإل
 والـسبب يف عـدم كفايتـه لتـصحيح .ًةّمتـصلبركعة االحتيـاط يان ّصحة اإلتب

 والتسليم بعد الركعـة ّالتشهدالصالة هو ما ذكر يف الروايات من وجوب جميء 
ركعة االحتياط يف  أن بالركعة الرابعة اليثبت اإلتيان الرابعة، واستصحاب عدم

 الستـصحاب ال وعليـه فا.ّحجـةباملالزمة العقليـة، وهـي ليـست بَّ إال الرابعة
 .يكفي لتصحيح الصالة

 :، بمناقشتنيشكال هذا اإل+ وناقش الشهيد الصدر
 . مل يذكرها يف املتن، وسوف نذكرها يف هناية البحثوىل األ
 الـالزم العقـيل ّحجيـةمـن قـال أن  أنـه: خرى، فحاصـلهااملناقشة األّأما 

الزم ّكـل  مل يقـم دليـل عـىل أن إذ لالستصحاب مستحيلة كاجتامع النقيـضني،
 الــالزم العقــيل ّحجيــة إثبــات، نعــم ّحجــةعقــيل للمستــصحب هــو لــيس ب

ــصحاب بحاجــة ــل  إىل لالست ــدم وجــود ؛ّخــاصدلي ــالق لع ــل إط  يف دلي
 إثبـاتر الـدليل عـىل ّتـوفإذا  الالزم العقيل، وعليه فّحجيةاالستصحاب يثبت 

ام الـدليل الالزم العقيل يف بعض املوارد فيؤخذ به، ويف املقام يمكن أن نقول قـ
 ّ حيث إن جريان استصحاب عدم الركعـة،ّعىل حجية الالزم العقيل لالستصحاب

تطبيق االستـصحاب يف املقـام ّ ألن بعد ثبوت الالزم العقيل؛َّ إال الرابعة ال ينفع
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 مـن ّتقـدم، ملـا ً الالزم العقـيل يف املـورد يكـون لغـواّحجيةمن دون البناء عىل 
 كـون ركعـة إثبـاتعد الركعة الرابعة، وعليه ف والتسليم بّالتشهدوجوب جميء 

 . الالزم العقيل لالستصحابّحجيةبناء عىل َّ إال االحتياط هي الرابعة ال يثبت
 الـالزم العقـيل ولـو يف ّحجيـةعىل ً دليال وهبذا تكون نفس هذه الصحيحة

 .هذا املورد بالذات
صـل العمـيل،  الالزم العقـيل لألّحجية يف ّال حمذور عقيل> أن ّتضحوهبذا ي

العميل بلحاظ اللوازم، فلـو ّحجية األصل  لدليل إطالقوإنام ال مقتيض له وال 
 ف تطبيق االستصحاب يف مورد الرواية عىل افرتاض ذلك بحيث لـوالهّفرض توق

 .)١(< املذكورثباتعىل اإلً دليال لزم لغوية الدليل يف مورده، كان ذلك بنفسه
 

أي سـواء بنـي عـىل الركعـة  .<نا االعـرتاض الـسابقوجتاوز>: + قوله •
املوصولة أو عـىل الركعـة املفـصولة ال يمكـن أن نثبـت باالستـصحاب كـون 

  .د والتسليم قد وقعا يف آخر الركعة الرابعةّالتشه
أي الزم عقيل لكون  .<ألن كوهنا كذلك الزم عقيل للمستصحب>: قوله •

   .الركعة األخرية هي الثالثة
ما قبـل اإلتيـان بركعـة إما اآلن وإ .<بأنه قد تلبس بالركعة الرابعة>: قوله •

 .االحتياط
  عىل إشكال العراقي+مناقشة أخرى للسيد الشهيد

 والتسليم يف الركعة ّالتشهدأنه ال دليل عىل اشرتاط وقوع :  املناقشةحاصل
ل أن  والتسليم يف آخر الصالة، لـذا يقـاّالتشهدالرابعة، وإنام الواجب هو وقوع 

مـن حفـظ الرتتيـب، ال أن ّ أي البـد الصالة حتريمها التكبري وحتليلها التسليم،
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 .وقوعهام يف الركعة الرابعة
 والتـسليم ّالتـشهدعي أن ّيـد +  العراقـيّحققإن امل>: قال السيد الشهيد

 ّتـصافجيب أن يقعا يف الركعة املوصوفة بكوهنا رابعة، ال أنه جيب أن يقعا عند ا
 الـشخص ّتـصاف يف الرابعة، وهذا االستصحاب إنـام يثبـت اهالشخص بكون

 األصل عىلًال تعويَّ إال  الركعة بكوهنا رابعة،ّتصافبكونه يف الرابعة، ومل يثبت ا
 .)١(<املثبت

 

هـي ّ أذا شك يف أن الركعة التي أتى هبا هل ّشكال أن املصيلحاصل هذا اإل
ّ رابعة، فالشك إنام هو يف عنوان الركعة الرابعة ال يف واقعها، ألن الـشك مثالثة أ ّ

ّال يمكن أن يتعلق بواقعها املوضوعي، فإنه كالعلم والظن ّ أمـر نفـساين يتعلـق ّ
فواقـع الركعـة ،  وعـىل هـذا.بالعنوان املوجود يف الذهن ال بـالواقع اخلـارجي

 ّق إذا كانت الركعة التـي أتـى هبـا املـصيلّلتحق اةد بني كوهنا معلومّالرابعة مرد
 العدم إذا مل تكن الركعة رابعة، بأن تكون ثالثة، ومـن ةومعلوم، رابعة يف الواقع

د بني كونه مقطوع الوجود ومقطوع العدم، ال جيري فيـه ّالواضح  أن الفرد املرد
ّ لعدم الشك فيه، فيكون نظري االستـصحاب يف الفـرد املـرد؛االستصحاب د يف ّ

ب عىل واقع اإلتيـان بالركعـة الرابعـة ال ّن األثر الرشعي مرتتإ وحيث .اخلارج
عىل عنواهنا االنتزاعي الذهني، فال جيري االستـصحاب، أمـا يف األول فلعـدم 
ّتعلق الشك بالواقع اخلارجي، وأما يف الثاين وهـو العنـوان أي عنـوان الركعـة  ّ

ّ هو موضوع لألثر ال شك فيه، ومـا فيـه ب أثر عليه، فإذن ماّالرابعة، فلعدم ترت
 .  ال أثر لهّشك

يف تطبيق االستصحاب يف الروايـة  -شكال آخر إنا ل>:  العراقيّحقققال امل
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تيـان  ولـزوم اإلّة القائلني بالبناء عـىل األقـلّعىل الركعة حتى عىل مذهب العام
 .ّينشأ من اختالل ركنه الذي هو الشك الالحق -بالركعة املوصولة

ّ الذي تعلـق بـه اليقـني والـشك ّنإف ام هـو عنـوان الرابعـة املـرددة بـني ّنـإّ
دة بـني الثالثـة والرابعـة ّإذ هو قبل الرشوع فيام بيده من الركعة املرد ؛الشخصني

أعنـي  - مجال وبعد الرشوع يف أحد طريف املعلوم باإل،يقطع بعدم وجود الرابعة
 .ق الرابعةّيف حتقّ يشك -الركعة املرددة بني الثالثة والرابعة
إذ ، ثر رشعي حتـى جيـرى فيـه االستـصحابأولكنه هبذا العنوان ليس له 

 وهو الشخص ،ام يكون لواقع ما هو الرابعة الذي ينتزع عنه هذا العنوانّنإاألثر 
 .معلوم الوجود وما هو معلوم العدمهو مره بني ما أالواقعي الدائر 

ًومثله مما ال شك فيه أصال تقدير كونه ما بيده من الركعة يقطـع  إذ هو عىل ؛ّ
 بالقيام إليه يقطـع بعـدم ×وعىل تقدير كونه غريه الذي أفاد اإلمام ، بوجوده
 .فيه االستصحاب ّ فعىل التقديرين ال شك فيه حتى جيري.وجوده

ّوهبذه اجلهة أيضا منعنا عن االستصحاب يف الفـرد املـرد  بلحـاظ انتفـاء ؛دً
 .و مقطوع البقاء وما هو مقطوع االرتفاعّالشك فيه لدورانه بني ما ه

ّ وجوب التشهد والتسليم عىل مـا يـستفاد مـن األدلـة مرتتـّمع أن ب عـىل ّ
 .ةّرابعية الركعة بام هي مفاد كان الناقصة ال عىل وجود الرابعة بمفاد كـان التامـ

 ال يثبت ،ةّتيان بالرابعة أو عدم وجودها بمفاد ليس التاموباستصحاب عدم اإل
فكان املقام نظري استصحاب عدم ، ف الركعة املأتية بعد ذلك بكوهنا رابعةصاّات

 .)١(<ية املوجودّ غري املثبت لكرّوجود الكر
 مناقشة السيد الشهيد للعراقي

ال مانع من استصحاب عدم اإلتيان بذات األربعة ال بذات الرابعـة، فإهنـا 
                                                 

 .٥٩ص ،٤ج: هناية األفكار) ١(



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .......................................................  ٥٦

ستـصحاب فيهـا، دة بني مقطوعة الوجود ومقطوعة العدم، فـال جيـري االّمرد
 فهو ال يعلم بأنه أتى بذوات أربع ركعات أو ال، وإنام يعلم بأنه أتـى ّوأما املصيل

 وما هو موضوع لألثـر الـرشعي ذوات األربـع ال ذات ،بذوات ثالث ركعات
ّالركعة األوىل وال الثانية وال الثالثة وال الرابعة، وبام أن املكلف يشك يف إحـدى  ّ

 .ة يكون مقتىض االستصحاب عدم اإلتيان هباذوات األربع، فال حمال
 هذا املحذور إجـراء استـصحاب عـدم ّيكفي يف رد>: ىل هذا أشار بقولهإو

نـه جـاء أر ّ إذ ال يتـذك؛ذات األربعة ال ذات الرابعـة وذات األربعـة مـشكوكة
نه قد جاء بذوات ثـالث ركعـات بـل مـا هـو أنام يعلم إبذوات أربع ركعات و
 انام هو ذات األربعة ال األوىل والثانية والثالثة والرابعـة، موضوع األثر الرشعي

ّ يشك املكلف يف حتق:وبتعبري آخر ّ  ومقتـىض ،ق أحـد الـذوات األربـع ال حمالـةّ
 . االستصحاب عدمه

 ن تكـونأ إذ يمكن ؛ك بالصحيحةّ بالتمسّ هذا املحذور ال يرضّنأ إىل ًمضافا
د يف جريـان ّوجود يف موارد الفرد املـردّ عىل كفاية هذا املقدار من الشك املًدليال
 . )١(<د الرشعيّالتعب

 

 ال بأس بالبحث يف ذيل التعليق عىل هذه  أنهصنّف ذكر امل: املبحث األول•
الصحيحة عن استصحاب عدم اإلتيان بالركعة املشكوكة مع قطـع النظـر عـن 

 : ذلك بالبحث ضمن جهتنيلصحيحة وا الوارد يف هذه ×تطبيق اإلمام 
 يف إمكان تصحيح الصالة التـي بيـده مـع قطـع النظـر عـن :اجلهة األوىل

خبـار الـواردة يف صـالة استصحاب عدم اإلتيان بالركعـة املـشكوكة وعـن األ
 ته مشغولة بأربع ركعات وهو حيـرزّ كانت ذمّن املصيلأ:  وذلك بدعوى؛االحتياط
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 ٥٧ ..........................................................................................االستصحاب 

 فيقطـع بإتيـان ، صـالتهّيها ركعة أخرى ويـتم إلّ فيقوم ويضم، منهاًإتيانه ثالثا
ّ فالنقيصة مقطوعة العدم ويشك يف مانعية الركعـة التـي أضـافها ،أربع ركعات

 : هذا اخللل املحتمل يمكن عالجه بأحد تقريبني، إال أن بنحو الشبهة املصداقية
ً بنـاء عـىل مـا هـو ،إجـراء الـرباءة عـن املانعيـة املحتملـة: التقريب األول

 . من أن املانعية انحاللية جتري عنها الرباءةالصحيح
 :وقد نوقش هذا التقريب بوجهني

ً يف هذه احلالة يعلم إمجاال بـأن الركعـة اجلديـدة ال ّأن املصيل: لّالوجه األو
فيـدور األمـر بـني ،  هلـاًاختلو من أن تكون زيادة مانعـة عـن الـصالة، أو جـزء

اءة عـن مانعيتهـا معارضـة بأصـالة فأصالة  الرب، مانعيتها وجزئيتها، وعىل هذا
ًالرباءة عن جزئيتها فتسقطان معا، فاملرجع هو أصالة االشتغال وعدم االكتفـاء 

 .  من إعادهتا من جديد حتى حيصل اليقني بالرباءةّهبذه الصالة، فالبد
ً املصيل يعلم إمجـاال َّ أن املقام من دوران األمر بني املحذورين، فإن:ودعوى

ًتيان بركعة أخرى إذا كانت جـزءا هلـا، كـام إذا كانـت الـصالة إما  بوجوب اإل
ناقصة يف الواقع، وإما بحرمة اإلتيان هبذا إذا كانت مانعة، كام إذا كانت الـصالة 

 . ن من االحتياطّة، وهلذا ال يتمكّتام
 بأن الوجوب واحلرمة يف املقام كانا ضـمنيني وليـسا باسـتقالليني :مدفوعة

 يف املقـام ّاألمـر بـني املحـذورين، وهلـذا يكـون املـصيلحتى يكون من دوران 
 .عادة الصالة من جديدإ من االحتياط بًانّمتمك

 ن الـرباءة ال جتـري عـن اجلزئيـة يفأ>ـبـ: وأجاب السيد الشهيد عن ذلـك
ّنفسها ألن الشك يف اجلزئية والرشطية شك يف االمتثـال ال يف أصـل التكليـف  ّ

 . )١(<هّق يف حملّقُا حّبخالف الشك يف املانعية عىل م
 بني الثالث واألربع إذا أضاف ركعة أخـرى ّ الشاكّأن املصيل: الوجه الثاين
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ًكان يعلم إمجاال إما أن التشهد والتسليم زيـادة مانعـة عـن الـصالة، إذا كانـت 
الركعة املشكوكة ركعة ثالثة يف الواقـع، أو أن الركعـة األخـرى زيـادة فيهـا إذا 

ز ومـانع عـن ّوهـذا العلـم اإلمجـايل منجـ، كة ركعة رابعةكانت الركعة املشكو
د ّجريان أصالة الرباءة يف كال طرفيه، ألن أصالة الرباءة عن مانعية زيـادة التـشه

ًوالتسليم معارضة بأصالة الرباءة عن مانعية الركعة اجلديدة، فتسقطان معا مـن 
هو ترجيح من غـري  دون اآلخر، فّجهة املعارضة، وأما جرياهنا يف أحدمها املعني

ًزا، ومقتـىض تنجيـزه عـدم إمكـان ّح، وهلذا يكـون العلـم اإلمجـايل منجـّمرج
 . تصحيح هذه الصالة ووجوب إعادهتا من جديد

االعرتاض ال جواب عليـه > بأن هذا هذا الوجهعن  وأجاب السيد الشهيد 
ملنجزيـة فـرع  اّنأنعم بناء عىل القول ب. زية العلم اإلمجايلّبناء عىل مبانينا يف منج

 ففـي ،تساقط األصول من جهة لزوم الرتخـيص يف املخالفـة القطعيـة املمكنـة
ّ ألن املكلف عىل كل؛املقام ال يمكن ذلك ن َّإال أاللهـم ،  حـال حيتمـل املوافقـةّ

  . )١(< وتلك خمالفة قطعية تفصيلية،يقطع صالته
 العمـل ك باستصحاب عدم الزيادة الذي جيري بعدّ التمس:التقريب الثاين

هذا غـري و  ، وبذلك حيرز عدم املانع،جزاء والرشائطوإحراز اإلتيان بكامل األ
بنحو األصـل َّإال نه ال يثبت عدم الزيادة إ ف،استصحاب عدم إتيان الركعة الرابعة

ّ بل اإلتيان بـام مل يتعلـق بـه ،ن املبطل فيها ليس عنوان الزيادةأ أو دعوى ،املثبت
ّب عدم اإلتيان بالركعة الرابعـة يثبـت تعلـق األمـر ن استصحاأعى ّ ويد،األمر

 ألن الثابـت يف الفقـه مبطليـة الزيـادة ،ّوكال املطلبني غري تـام، بالركعة املضافة
 . ن استصحاب عدم اإلتيان بالرابعة ال يثبت األمر بالركعة الزائدةأ كام ،بعنواهنا

 نتيااإلهل يمكن تصحيح هذه الصالة باستصحاب عدم  :املبحث الثاين• 
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 :إن الكالم يقع يف موردين: واجلواب ركعة الرابعة؟لبا
تيـان بالركعـة  يمكن تـصحيح الـصالة باستـصحاب عـدم اإلهل :األول
 الرابعة؟

  هل يمكن تصحيح الصالة بضميمة روايات البناء عىل األكثر؟:الثاين
 :ّقد يستدل عىل هذا القول بوجوهف، املورد األولّأما 

ذا االستصحاب حيث إنه يف مقام االمتثال فـال جيـري، أن ه: لّالوجه األو
ّألن الشك يف هذا املقام إذا كان فيه كان يف سـقوط التكليـف بعـد الفـراغ عـن 

ّ فإذا شـك املكلـف يف أنـه صـىل. وهو مورد لقاعدة االشتغال،ثبوته ّ  وكـان يف ّ
 ّالوقت، فاملرجع قاعدة االشتغال، ألن الشك يف سـقوط التكلـف ال يف ثبوتـه،

ب أثـر ّ لعدم ترت؛وأما استصحاب عدم اإلتيان بالصالة يف الوقت فهو ال جيري
عميل عليه بعدم حكم العقل بأن االشتغال اليقيني يقتىض الفراغ اليقيني، ومعه 
ّيكون االستصحاب لغوا، وأما يف املقام فعند شك املصيل بني الثالث واألربـع وإن ً 

ب عليـه ّكعة الرابعة، إال أن مـا يرتتـكان مقتيض االستصحاب عدم اإلتيان بالر
 ًوجوب اإلتيان هبا ظاهرا، مع أن قاعدة االشتغال حتكم بوجوب اإلتيـان هبـا كـان

 .ةًهناك استصحاب أم ال، وهلذا يكون االستصحاب يف املقام لغوا وبال فائد
يف  ً موضـوعياًته أصالّ من افرتاض عدم صحّالبد>  بأنههذا الوجهوناقش املصنّف 

 .)١(<ز وجوب اإلتيان بالواجبّن استصحاب عدم االمتثال جيري وينجأم واملقا
ًن يكون املستصحب حكام أن املعترب يف جريان االستصحاب أ:الوجه الثاين

ًرشعيا أو موضوعا حلكم رشعي ًواملستصحب يف املقام ليس حكام رشعيا وال ، ً ً
 . ًموضوعا له
رشعيـا، بـل هـو وجـوب ًل، فألن الوجوب الضمني ليس وجوبا ّأما األو
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حتلييل عقيل، ألن الوجوب املجعول يف الرشيعة املقدسة وجوب واحـد يف عـامل 
االعتبار، وال يعقل انحالله يف ذاك العـامل، وأمـا يف عـامل اخلـارج فيـستحيل أن 

 . وهذا خلف.ً لكان خارجياَّيوجد فيه، وإال
ّسبة إىل متعلقه ق موضوعه يف اخلارج، صارت حمركيته فعلية بالنّنعم إذا حتق

دة بعـدد أجـزاء  ّل هذه املحركية إىل حصص متعـدّ وحينئذ فالعقل حيل،ال نفسه
ّمتعلقه، فكل ّ حصة منها متعلقة بجزء منه مربوطة بحصة أخـرى منهـا متعلقـة ّ ّ

ًبجزء آخر منه وهكذا، وهلذا تكون أجزاء الصالة ارتباطيه ثبوتا وسـقوطا ، فـال ً
 وهذا خلف، كـام ال ،، وإال فهو ليس بجزءّيمكن ثبوت جزء بدون ثبوت الكل

 .يمكن سقوط جزء بدون سقوط الكل، وإال فمعناه أنه غري مربوط به
 حتى جيري االستـصحاب ً رشعياً هذه احلصة ليست حكامّأن:  واخلالصة

 .بلحاظها
مـرين كالمهـا أ عـىل ٍ ألنه مبـتنّغري تامّوقال إنه هذا الوجه  ّناقش املصنف

 :باطل
 . االمتثال مسقط لألمر ورافع لفعليتهن أ :األول
 يف حكـم رشعـي أو موضـوع ً جيري دائـامأن ّن االستصحاب البدأ :الثاين
 . ذي حكم

ن التكليـف ال أ حيث قلنا ب؛م بطالن األمر األول يف بحوث سابقةّوقد تقد
تـه ّام الـساقط فاعليّنـإ و، فيـهً وليس عدم اإلتيان به قيدا،تسقط فعليته باالمتثال

 :ففيه األمر الثاين أما بطالن. فحسب
ب األثـر ّأكثـر مـن ترتـال يـشرتط فيـه  جريان االستـصحاب من أن سيأيت: ١

 وال إشكال يف معقولية التنجيـز أو التعـذير يف مرحلـة ،ً أو تعذيراًالعميل عليه تنجيزا
جريـان وعليـه يمكـن  .نـة يف مرحلـة االمتثـالّ كام يف قاعـدة الفـراغ املؤم،االمتثال
ًويكون مؤكدا لقاعدة ،اب عدم االمتثال إلثبات التنجيزاستصح  . االشتغال العقيلّ



 ٦١ ..........................................................................................االستصحاب 

 استـصحاب عـدم ّنأ مع ذلك قلنا ب،منا كال األمرين املذكورينّلو سل>: ٢
 بلحـاظ الوجـوب ًن مل يكـن جاريـاإاجلزء أو الرشط يف الواجب االرتبـاطي و

سـتقاليل ّالضمني املتعلق بـه باخلـصوص ولكنـه جيـري بلحـاظ الوجـوب اال
ّاملتعلق بالكل ّ فاملكلف جيـب ، بعد الفراغ عن العمل وعدم اإلتيان بذلك اجلزءّ

ب الـذي يثبتـه هـذا ّتـه عـن تنجيـز وجـوب املركـّ لذمًعليه اإلتيان بـه تفريغـا
 . االستصحاب بعد الفراغ من عمله إذا مل يأت به يف أثناء العمل

و الـصحيح مـن وحـدة ه بنـاء عـىل مـا هـّام يتوجـّنـإ هذا اإلشكال ّنأكام 
ما إذا قيـل بالـسقوط التـدرجيي أ و،ً وسقوطاً وفعليةًالوجوب االرتباطي جعال

ًللوجوب االرتباطي  مطلقا أو مرشوطا ر هو إكامل العمل واإلتيان ّ برشط متأخً
 .ٍ فال موضوع هلذا اإلشكال عندئذ،بجزئه األخري

مـن جهـة عـدم إمكـان  هذه املباين فاسدة وغري حمتملة يف نفـسها ال ّنَّإال أ
ّ أو تعلقـه باجلـامع ،د األمـرّ لكي يقال بتحدًاإلعادة يف صورة أداء العمل باطال

م يف بحـث الـدوران ّ بل ملا تقد، أو اإلعادة،جزاء فيام بدأ بهبني اإلتيان بباقي األ
 ً وفعليـةً واألكثر االرتباطيني من وحـدة الواجـب االرتبـاطي جعـالّبني األقل
 .)١(<هنيذيف مرحلة التحليل الَّإال ه ئجزاأره بلحاظ ّث وعدم تكًوسقوطا

 هـذا االستـصحاب ال يثبـت وجـوب اإلتيـان بالركعـة ن أ:الوجه الثالث
كام هـو احلـال يف ، الرابعة، ألن وجوب اإلتيان هبا كذلك مرشوط بالقدرة عليه

عـة  يف املقام ال حيرز أنـه قـادر عـىل اإلتيـان هبـا، ألن الركّواملصيل،  تكليفّكل
ً قادرا عىل اإلتيان هبا ّاملشكوكة إن كانت ركعة رابعة يف الواقع، فال يكون املصيل

 الستحالة حتصيل احلاصل، وإن كانت ركعة ثالثـة فهـو قـادر عـىل ؛ة أخرىّمر
رز أنه قادر عـىل اإلتيـان هبـا، ومـع حياإلتيان هبا، وحيث إنه ال يعلم باحلال فال 
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ًهـا ّتيان هبا فال يمكـن أن يكـون وجوهبـا موج قدرته عىل اإلّعدم إحراز املصيل
ه ال يمكـن أن يكـون َّ بعدم إتياهنا يف الواقع، ومن الواضح أنـً مرشوطاَّإليه، إال

ّوإال فيستحيل وصوله إىل املكلـف، ،  بمطابقته للواقعًاحلكم الظاهري مرشوطا
 ،عهّألن املكلف إن علم بمطابقته للواقع انتفى احلكم الظاهري بانتفـاء موضـو

 وإن مل يعلم هبا مل يصل إليه؛ ألن إحرازه منوط بإحراز رشطه وهو مطابقته للواقـع،
ًل أن يكون احلكم الظاهري مرشوطا بمطابقته للواقـع، ويف املقـام يوهلذا يستح

وجوب اإلتيـان بالركعـة الرابعـة الثابـت باالستـصحاب ال يمكـن أن يكـون 
ًها إىل املصيل إال مرشوطاّموج ه بالركعة الرابعة يف الواقع، إذ ال يمكن  بعدم إتيانً

ّتوجيهه إليه مطلقا، لعدم إحراز أنه قادر عىل اإلتيان هبا، وهلـذا البـد  أن يكـون ً
ً مـرشوطا بمطابقـة االستـصحاب ّوجوب اإلتيان بالركعة الرابعة عـىل املـصيل

ا ن علم باملطابقة انتفى وجوب اإلتيان هبـإ ّألن املصيل، للواقع وهو غري معقول
له منـوط وبانتفاء رشطه، وإن مل يعلم هبا مل حيرز وصوله إليـه، ألن إحـراز وصـ

 .وهلذا ال يمكن جريان هذا االستصحاب يف املقام، بإحراز رشطه
 : ملا ييلّإن هذا الوجه غري تام: ًأيضا، وقال لوجه هذا اناقش السيد الشهيدو
لوجـه الـسابق مـن جريـان  اّعدم متاميته بناء عىل ما أرشنا إليه يف رد> ً:الّأو

ن معنى استـصحاب إ ف،تنجيز وتعذيرمن ب عليه ّاالستصحاب يف مطلق ما يرتت
 أي تنجيز احتامل التفويـت مـن ،ًعدم الركعة حينئذ تأكيد االشتغال العقيل رشعا

 أو ًناحية عدم اإلتيان بالركعة واهتامم الشارع بـذلك، فلـيس املستـصحب حكـام
 .اشرتاط القدرة يف موضوعه حلكم رشعي ليقال بًموضوعا
ً بناء عىل رضورة إثبات الوجوب باالستصحاب أيـضا ال حمـذور يف :ًوثانيا

ّن متعلق الوجوب الضمني طبيعيأ باعتبار ؛املقام  الركعة اجلـامع بـني إتيانـه يف ّ
  .)١(<حال ّ وهو قادر عىل هذا اجلامع عىل كل،هذه الصالة أو يف غريها

                                                 
 .٨٥ص ،٦ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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ن استصحاب عدم اإلتيان بالركعـة أ: مّا تقدص من جمموع مّو هكذا يتلخ
 .ًجيري يف نفسه لو بني عىل جريان استصحاب عدم االمتثال كربويااملشكوكة 

 

 .بالركعة الرابعة اإلتيان استصحاب عدم تقريب االستدالل بالرواية هو •
 ُأريـد، بأهنا لـو شكل عىل تقريب االستدالل بالرواية عىل االستصحاب أ•

 .ذكر العبائر املتكررة  إىل هبا االستصحاب ملا كان هناك حاجة
  .نذاك وضع تقيةآّن الوضع  ألّذكر تأكيدات متعددة للتلميح إىل لزوم الفصل •
ة اعرتاضـات عـىل االسـتدالل بالروايـة عـىل ّعـد ) اهللا مرمحه (ونّحققذكر امل •
 : االستصحاب، منهاّحجية
 أن الـشغل اليقينـي :حكـم العقـل إىل رشـادإ الرواية :ّول االعرتاض األ •

  .يستدعي الفراغ اليقيني
 : خمالف لظهور الرواية من جهتني أن ذلكجاب الشهيد الصدرأ

ظاهر يف املفروغية عن وجود يقـني التعليل املذكور يف الرواية  :اجلهة األوىل
 . بالفعلًا مع أن اليقني يف قاعدة االشتغال ليس ثابت،ثابت بالفعل

 ًيكـون نقـضاّ األخـذ بالـشك إن التعليل املذكور ظاهر يف أن: اجلهة الثانية
 .ًفعليايكون اليقني  الفبناء عىل إرادة قاعدة االشتغال ّأما لليقني الفعيل، 

يت ُأألنـه لـو رّ تطبيق الروايـة عـىل االستـصحاب متعذ:االعرتاض الثاين •
 لـيس فهـو منفصلة يت هباُ وإن أ،هب خمالف لرضورة املذبالركعة موصولة فهو 

 . لالستصحابًتطبيقا
 ة أجوبةّاالعرتاض بعد أجيب عىل هذا

 هـو <ّبالـشكوال يـنقض اليقـني > ×  قولـه منإن املراد: ّاجلواب األول •
 .  عىل املورد من باب التقية× مامكربى االستصحاب، ولكن تطبيق اإل

 الصورية خمـالف لظـاهر بأن محل التطبيق عىل ذلكدر ناقش الشهيد الص •
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 :الرواية من جهتني
بـني الركعـة الثالثـة ّ الـشك ع بـذكر فـرضّترب × مامن اإلأ :اجلهة األوىل

 .ع ال يناسب التقيةّ وهذا الترب،ق عليها كربى االستصحابّوالرابعة وطب
هو دليل عـىل و ،د املطلب بتكرار الفقراتّقد أك × مامن اإلأ: اجلهة الثانية

 . والتأكيد بنحو ال يناسب التقيةة االهتاممّشد
ن تطبيق االستصحاب عـىل إ : الشيخإشكال النائيني عىل ّحققجواب امل •

بركعـة االحتيـاط  اإلتيان  وذلك بافرتاض أن موضوع وجوب،الرواية صحيح
 واجلـزء ،بالركعة الرابعـة اإلتيان عدم :ّ األولاجلزء:  من جزئنيٌبّ مركًمنفصلة
 .ان هبايتاإليف عدم ّ الشك :الثاين
بـأن مـا ذكـره املـريزا وإن كـان :  النـائينيّحقـقعىل امل  السيد الشهيدّ رد•
 .َّ إال أنه خمالف لظاهر الروايةيف نفسه،ًال معقو
 ر،ّ محل الرواية الثالثة لزرارة عىل االستصحاب متعـذ:االعرتاض الثالث •
 يقعـا بعـد متـام  والتسليم جيـب أنّالتشهد من الروايات أن ً املستظهر فقهياألن

بالركعة الرابعة املشكوكة ال يثبـت أن  اإلتيان استصحاب عدموالركعة الرابعة، 
 .املثبتَّ إال باألصل  هي الرابعة،ّهذه الركعة التي يأيت هبا الشاك

 والتـسليم وقـع بعـد ّالتشهدبأننا يمكن أن نثبت أن  أجاب السيد اخلوئي •
 عدم اخلروج عن الكون يف الركعـة  استصحابإجراءالركعة الرابعة من طريق 

 . والتسليمّالتشهد عليه وجوب ّرتتب وي،الرابعة
  .سه بالركعة الرابعةّمعارض باستصحاب عدم تلبصنّف بأنه  امله ناقش•



 
 

  
 

 

 

 تقريب االستدالل بالصحيحة عىل االستصحاب •
 امتيازات الصحيحة الرابعة عن غريها من الروايات •
ّات أخرى استدل هبا عىل حجية االستصحابرواي • ّ 

 مكاتبة عيل بن حممد القاساين . ١
 رواية حممد بن مسلم. ٢

 والطهارةّ احلل االستدالل عىل االستصحاب بروايات أصالة •
 ّها عىل حجية االستصحابتّاالحتامالت املتصورة يف دالل •

 داللة الروايات عىل قاعدة الطهارة واالستصحاب. ١
 روايات عىل الطهارة الواقعية لالشياءداللة ال. ٢
 داللة الروايات عىل جعل االستصحاب فقط. ٣
 داللة الروايات عىل الطهارة واحللية الظاهريتني. ٤
 داللتها عىل الطهارة الواقعية الظاهرية واالستصحاب. ٥
 داللتها عىل الطهارة الواقعية واالستصحاب. ٦
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ّسـتدل  من خرية الروايات التـي ابل صحيحة السند،الرابعة رواية الرواية 
 ّنأ: االستـصحابعىل ا تقريب االستدالل هبو .)١(ابهبا عىل كربى االستصح

 -عـاره للكـافرأوهو عدم غـسل الثـوب الـذي  - ل احلكم فيهاّ عل× ماماإل
يـاه وهـو طـاهر و ـم إعرتـه أنك قـد إف>: × باليقني بالطهارة السابقة، حيث قال

لـو  إذ ال قاعدة الطهارة؛  االستصحاب،ّحجيةعىل ّيدل وهو  <ّ س يقن أنه  ـس
قاعدة الطهارة، فال معنى ملالحظته للحالـة الـسابقة للثـوب،  إىل × نظرهكان 

املناسـب لقاعـدة الطهـارة هـو االقتـصار عـىل ّ ألن عارته وهـو طـاهر،إوهي 
ّ فيه حتى تستيقن أنه نجّنك مادمت مل تستيقن، فال بأس أن تصيلإ> ×قوله  <سهّ
 للحالـة × رهْ السابقة، فذكاحلالة إىل النظر إىل قاعدة الطهارة ال حيتاج فيهاّألن 

  .عىل أنه مل يرد قاعدة الطهارةً دليال السابقة يكون
 عـىل ّ االستصحاب، لكن ال تـدلّحجية عىل ّإن هذه الرواية تدل :قد يقال

ليس يف لفظها ما يفيد كون االستصحاب قاعدة  إذ  االستصحاب؛ّحجيةعموم 
 .<ّال تنقض ا ق  با شك>: × ة، كام ورد يف غريها من الروايات من قولهّعام

:  احلكـم بقولـه× لّة احلكم، حيث علّ بعلًاإن يف الرواية ترصحي: اجلواب
مر بـاألَّ إال ًيكـون عرفـا  ومن الواضح أن التعليل ال<نك أعرته إياه وهو طاهرإف>

يقـني ال يـنقض ّ كـل ذهـان العقـالء هـو أنأ املرتكز يف ّحيث إناالرتكازي، و
رادة إ إىل يقني بطهارة الثوب، وعليه فالتعليل يـشري، وليس خصوص الّبالشك

 .يقنيّ كل املرتكز الذي يشملمر األ
                                                 

 .٩٤ص ،٦ ج:انظر بحوث يف علم األصول) ١(
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 ّ سبقها من الروايات التي استدل هبا عىل االستـصحابّامتازت هذه الرواية عام
 :ة امتيازاتّبعد

رادهتـا لقاعـدة إفـال يوجـد احـتامل هنا مل يرد فيها اليقـني، وعليـه أ: ّاألول
، وهذا بخالف الروايات السابقة التـي  السابقةاحلالة أخذ اليقني، وإنام ظاهرها
 .رادهتا لقاعدة اليقنيإد فيها احتامل ّ مما ول؛ذكر فيها لفظ اليقني

عدم اشتامهلا عىل كلمة النقض، وهذا بدوره يدفع شبهة اختـصاص : الثاين
يف املانع ال املقتيض، بخالف بقيـة الروايـات التـي  ّ الشكاالستصحاب بموارد
 مـن تلـك طالقيف املانع، فيام لو مل يستفد اإلّ الشك ة بمواردّقد يقال بأهنا خمتص

يف ّ الـشك ت هذه الشبهة باختـصاص االستـصحاب بمـواردّ فلو مت.الروايات
 .نعيف املقتيض واملاّ الشك نا هذه الرواية يف الشمول ملواردتاملانع، لكف
 ت احلالة السابقة يف موضوع االستصحاب، وهذا بـدوره أخذأهنا: الثالث

ة، من قبيل جريـان االستـصحاب يف مـوارد ثبـوت ّعددعليه ثمرات متّيرتتب 
مارة بنفسها  تلك األّحجيةدليل  فإن مارات ال اليقني،حدى األإاحلالة السابقة ب

 .ة ملوضوع االستصحابّنقحتكون م
ّ  

هبـا ّسـتدل عدد من الروايات التـي ا إىل يف خامتة بحث االستصحاب نشري
 .ف يف املتننّص هلا املّتعرضعىل االستصحاب والتي مل ي

 مكاتبة عيل بن حممد القاساين . ١
 ّنا باملدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصامأكتبت إليه و>: قال

 . )١(<  لرؤ ة وأفطر  لرؤ ةْ صم.ّا ق  ال يدخل فيه ا شك :× ال؟ فكتبأم 
                                                 

 .١٣حكام شهر رمضان، احلديث أبواب أعة، الباب الثالث من وسائل الشي) ١(
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املـسؤول،  × إذ مل يعلـم فيهـا اإلمـام ؛هذه الرواية مـضمرة: سند الرواية
 :وهي ضعيفة بعيل بن حممد القاساين الذي ورد فيه تضعيف، قال الـشيخ الطـويس

 بـن  عبـد اهللامـن ولـد زيـاد مـوىل، إصبهاين، ضعيف،  بن حممد القاساينّعيل>
 .)٢(بضعفها ّ وقد رصح الشيخ األنصاري.)١(<من آل خالد بن األزهر، عباس

الروايـات  جعل هذه الرواية من أظهر +  األنصاري الشيخ:داللة الرواية
ّإن تفريـع حتديـد كـل مـن >: ، حيـث قـال االستصحابّ حجيةعىليف الداللة 

ا قـ  ال  :× عـىل قولـه -ال ّ برؤية هاليل رمضان وشـو- الصوم واإلفطار
ًيدخله الشك ال يستقيم إال بإرادة عدم جعل اليقني الـسابق مـدخوال َّ ّ بالـشك، ّ

أن هذه الرواية أظهـر مـا يف هـذا البـاب مـن أخبـار : واإلنصاف.  بهًأي مزامحا
 .)٣(<االستصحاب

 :ّنوقش االستدالل هبذه الرواية عىل حجية االستصحاب بمناقشتنيو
 نائيني الّحقق للم:وىلاألاملناقشة 

ّ الـشك ن مـنّاملتـيق واحـتامل إرادة املـشكوكحيث ذكر أن املحتمـل هـو 
ال جتعله مع  وال تدخل اليوم املشكوك يف شهر رمضان املبارك: بمعنى ،اليقنيو
يـراد  أن ف عـىلّإرادة االستـصحاب منهـا تتوقـّ ألن ؛نـةّام هذا الـشهر املتيقّأي

 . ّادةالف ظاهر هذه املهو خ و<ّا ق  ال يدخله ا شك>النقض من قوله 
، فـإن  عن كوهنا أظهرًيمكن املنع عن ظهورها فضال>: وهذا ما أفاده بقوله

 هو اليقـني بـأن )اليقني( عىل أن يكون املراد من ّداللتها عىل االستصحاب مبني
أنـه يمكـن أن َّ، إال اليقني بعدم دخول رمـضان أو اليوم املايض كان من شعبان

                                                 
 .٣٨٨ص :رجال الطويس) ١(
 .٧١، ص٣ج: انظر فرائد األصول) ٢(
 .٧١، ص٣ج: فرائد األصول) ٣(
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ن اليقـني بـدخول أ: فيكـون املعنـى،  بـدخول رمـضانيكون املراد منه اليقـني
ومعنـى أنـه ال ، يف دخولهّ الشك  الصوم ال يدخلهّصحةرمضان الذي يعترب يف 

وقـد تـواترت ، مـن رمـضانّ الـشك هو أنه ال جيوز صـوم يـوم: يدخله الشك
وعـىل هـذا تكـون ،  الصومّصحةخبار عىل اعتبار اليقني بدخول رمضان يف األ

 . )١(<ة عن باب االستصحابالرواية أجنبي
يف  +ّاملحقـق النـائينياملعنـى الـذي ذكـره بأن : وأورد عليه السيد الشهيد

محل هـذه الروايـة عليـه خـالف لكن ، روايات كثرية  يفًكان وارداالرواية وإن 
 :ذلك و؛الظاهر
ّالسـيام ، املشكوك خالف الظاهر ونّ عىل املتيقّالشك ومحل اليقنيإن  ً:الّوأ

، إرادة تطبيقهـا يف املقـام وةّسياق بيان قاعدة عامـة أن سياق الرواية مع مالحظ
 .ق احتامل العهد فيهاّقلنا بعدم تطرومن هنا 
ة الـدخول فهـو لـيس بأبعـد مـن إرادة إدخـال ّإرادة النقض من مـادّوأما 

 يف الـنقض يف ّادة مـع ورود اسـتعامل نفـس املـً خـصوصا،ّتـيقناملشكوك يف امل
 . )٢(لزرارةالصحيحة الثالثة 

صـم (من أن هذا املعنى خالف ظاهر التفريـع وئي  ما ذكره السيد اخل:ً ثانيا
 مع االستصحاب الـذي جيـري يف يتالءمهذا التفريع ّ ألن ) لرؤ ة وأفطر  لرؤ ـة

 .آخره و الشهرّأول
مـن آخـر رمـضان يف ّ الـشك لزم عدم إدخال يومللو أريد منها ما ذكر ّأما 

ّشــهر رمــضان أيــضا ألنــ :  بقولــه+، وهــذا مــا ذكــره الــسيد اخلــوئي ه مــشكوكً
ّ من ظهور الرواية يف االستصحاب، ألنه لو كـان + والتحقيق هو ما ذكره الشيخ>

 :×املراد عدم إدخال اليوم املشكوك فيه يف رمضان، ملا كان التفريع بالنـسبة إىل قولـه
                                                 

 .٣٦٦، ص٤ج: د األصولئفوا) ١(
 .٩٢، ص٦ج: انظر بحوث يف علم األصول) ٢(
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، ّ، فـإن صـوم يـوم الـشك يف آخـر شـهر رمـضان واجـبً صـحيحاوأفطر للرؤيـة
ّ، مع أنه يوم مشكوك يف كونه مـن رمـضان، فكيـف يـصح وأفطر للرؤية: ×لقوله

ّ عىل وجوب صـوم يـوم الـشك يف آخـر شـهر ّ الدالوأفطر للرؤية: ×تفريع قوله 
 بناء عىل أن املـراد منـه عـدم دخـول ّاليقني ال يدخله الشك،: ×رمضان عىل قوله 

اليقـني ال يدخلـه : ×مـن قولـهفالصحيح أن املراد . اليوم املشكوك فيه يف رمضان
ّ فال جيب الصوم يف يوم الـشك يف آخـر شـعبان، ،ّ أن اليقني ال ينقض بالشك:الشك

 لليقـني بعـدم وجـوب الـصوم يف ؛ّوجيب الصوم يف يوم الشك يف آخر شهر رمضان
ّاألول واليقني بوجوبه يف الثاين، واليقني ال ينقض بالشك، فيـصح التفريـع بالنـسبة  ّّ

 .)١(<وأفطر للرؤية  :، وبالنسبة إىل قولهصم للرؤية :×إىل قوله
 لصاحب الكفاية: املناقشة الثانية

فة عـىل أن يكـون ّأن داللة الرواية عىل االستصحاب متوق: حاصل املناقشة
 هـو اليقـني بعـدم )اليقني ال يدخل فيـه الـشك(: × يف قوله) اليقني(املراد من 

فاده عدم نقض اليقني الـسابق ّدخول رمضان وعدم دخول شوال، كي يكون م
 . ّبالشك الالحق

لكن الذي يالحظ روايات الباب يرشف عىل القطـع بـإرادة معنـى آخـر يف املقـام، 
أو اليقـني ) املنـوط بـه وجـوب الـصوم(وهو أن يكون املراد به اليقني بدخول رمـضان 

 يف ده ورود هـذا املـضمونّ ويؤيـ.)املنوط به وجوب اإلفطـار(ّبخروجه ودخول شوال 
إذا رأيـتم اهلـالل >: × ّمجلة مـن األخبـار الـواردة يف يـوم الـشك، كقـول أيب جعفـر

 .<ي، ولكن بالرؤيةّ وال بالتظنيفصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأ
ّ الشك إن مراجعة األخبار الواردة يف يوم: وربام يقال>: وهذا ما ذكره بقوله

يف ّ البـد وأنـه، قني بدخول شهر رمـضانيرشف القطع بأن املراد باليقني هو الي
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،  من اليقني بدخول شهر رمـضان وخروجـهاإلفطاروجوب الصوم ووجوب 
فراجع ما عقد يف الوسائل لذلك من الباب جتـده ؟ وأين هذا من االستصحاب

 .)١(< عليهًشاهدا
 بـأن مـا أفـاده خـالف الظـاهر مـن وجـوه، + وأورد عليه السيد الشهيد

 :وعمدهتا وجهان
يـة ّيريد تطبيـق كـربى كل ×اإلمام أن الظاهر من سياق الرواية أن : لّاألو
 ّالـشك وجيعـل املـراد بـاليقنيلـذي اّأما عىل تفسري صاحب الكفاية  .عىل املقام

  .فهو خالف الظاهر بدخول الشهر ّالشك وخصوص اليقني
ة بـني ّعىل جمرد املغـاير) ّاليقني ال يدخله الشك(محل الدخول يف قوله أن : الثاين

محله عـىل الـنقض واإلفـساد؛ إذ  بخالف ًليس عرفيا، وهذاّالشك واليقني يف احلكم 
ًباعتبار تضاد اليقني والشك عرفا يقال ّ  .ّإن ادخال الشك يف اليقني إفساد له: ّ

خر، آا ما ذكره من أن املالحظ للروايات يرشف عىل القطع بإرادة معنى ّمأو>
 بـل ال ،ء من الروايات أثر له يف يش كم فهذا ال للحًفإن أريد أخذ اليقني موضوعا
 وإن .ً أيضا إىل موضوع وجوب الصوم واإلفطارًاإشكال يف كون اليقني هنا طريق

 ً فهذا وإن كان ثابتـا،ّأريد نفي حجية الظنون والتخمينات يف قبال اليقني الطريقي
 قاعدة - ذلك عىلًزائدا -يف نفسه ولكنه ال يصلح محل الرواية عليها ألهنا تعطي 

ّعدم وجوب الصوم يوم الشك يف آخر شعبان ووجوبـه يـوم الـشك  خـر شـهر آّ
 .)٢(<ّ وهذا ال يكون إال من جهة االستصحاب،رمضان

  العراقيّحققللم: املناقشة الثالثة
 استـصحاب عـدم ّناقش املحقق العراقي داللة الرواية عىل االستـصحاب بـأن
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 ؛اإلفطـار  موضـوع وجـوب الـصوم أودخول شهر رمضان أو شهر شوال ال ينفي
 هذا اليـوم ّتصافبل اّتامة موضوعهام ليس دخول الشهر بنحو مفاد كان الّألن 

 .باملالزمةّ إال هو ال يثبت وشوال بنحو مفاد كان الناقصة أو بأنه من رمضان
وهـذا . +ّ اخلراسـاين ّحققمن هنا وافق عىل محل الرواية عىل ما ذكره املو

فطـار يف الروايـة عـىل ال جمـال لتطبيـق وجـوب الـصوم واإل> :ما أفاده بقولـه
ًمرتتبـايكون ّ إنام فطاروجوب الصوم وكذا اإل أن لوضوح ؛االستصحاب  عـىل ّ

 .)١(<شوال بنحو مفاد كان الناقصة أو ثبوت كون النهار املشكوك من رمضان
 :ّ عىل مناقشة املحقق العراقي ما ييلوأورد السيد الشهيد

وجوب الـصوم عـىل ثبـوت كـون ّ من ترتب -ذكره العراقيما ن أ: ّاألول
 أن ال ينبغـي -ال بنحـو مفـاد كـان الناقـصةّشو أو النهار املشكوك من رمضان

 ّتقدم ملا ؛ يف نفسهّبظهور الرواية عىل االستصحاب لو تم األخذ  عنًنعايكون ما
ر  ال ملحـذوّجيـةاملثبـت لقـصور دليـل احلّحجية األصل عدم  أن منً أيضا منه
 . ه يف خصوص املوردّحجيتحيكم ب وإثبايت بل يؤخذ بالظهور أو ثبويت

ّأنه سوف يأيت يف بحث حجيـة االستـصحاب يف األمـور التدرجييـة  :الثاين
ّببيان إمكان مفاد كان الناقصة عند سبق انتفاء مفاد كان التامة، إما باستصحاب  ّ

 .عدم حممويل أو باستصحاب عدم نعتي
يف الوجوب بـل يف الواجـب ًقيدا أخذ مفاد كان الناقصة املنع عن >: ثالثال
ه ظاهر اآليـة ّ كام لعل-رشط فعلية الوجوب فهو نفس دخول الشهر ّ وأما فقط،

 لنفـي وجـوب الـصومّتامـة  فيكفي نفي دخولـه بنحـو مفـاد كـان ال-املباركة 
ال ّمن شـوّ الشك كذلك نفي وجوب اإلفطار، نعم إثبات كون الصوم يف يومو

ّال للواجب ال يثبت باستصحاب بقاء شهر رمضان بنحو مفاد كان التامةامتثا ً. 
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وهكذا يثبت متامية هذه الروايـة داللـة إلثبـات االستـصحاب، نعـم هـي 
 . )١(< بن حممد القاساينّ بعيلًضعيفة سندا

  رواية حممد بن مسلم.٢
 َّمـن كـان عـىل يقـني فـشك>: قال × عن حممد بن مسلم عن أيب عبد اهللا

 .)٢(<ّ فإن الشك ال ينقض اليقني،ض عىل يقينهفليم
ّمن كان عىل يقني فأصـابه شـك فلـيمض عـىل >: × ويف رواية أخرى عنه
 .)٣(<ّبالشكيقينه، فإن اليقني ال يدفع 

 سند الرواية
ّطريـق إلثبـات وثاقتـه، بـل ضـعفه  الرواية ضعيفة بقاسم بـن حييـى الـذي ال

الروايـة ضـعيفة غـري قابلـة لالسـتدالل >: همة كام ذكر ذلك السيد اخلوئي بقولّالعال
فه ّ بـل ضـع،اهّهبا، لكون قاسم بن حييى يف سندها، وعـدم توثيـق أهـل الرجـال إيـ

 .)٤(<ّحمله  عىل التوثيق عىل ما هو مذكور يفّ ورواية الثقات عنه ال تدل+مة ّالعال
 داللة الرواية

هـا عـىل  ذهب الشيخ األنـصاري إىل عـدم داللت:تقريب الشيخ األنصاري
ّحجيــة االستــصحاب، بــل ظــاهر الــروايتني يف قاعــدة اليقــني؛ ألن قولــه ّ × 

ظـاهر يف اخـتالف زمـان حـصول وصـفي اليقـني ) فـشك(أو) ّفأصابه شك(
ّوالشك، فإن الفاء العاطفة ظاهرة يف التعقيب، ومن املعلوم أن اخـتالف زمـان  ّ

ــني،  ــدة اليق ــب قاع ــتعلقهام يناس ــع احتــاد م ــفني م ــةّالوص ــد  فالرواي ال تفي
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ن رصيـح الروايـة إ>: االستصحاب، بل تكون أجنبية عام نحن فيه، حيث قـال
 محلهـا عـىل ّتعـني، هامّتعلقوظاهرهـا احتـاد زمـان مـ، اختالف زمان الوصفني

ّطرو الشك عدم العربة ب: وحاصلها، القاعدة األوىل بعد اليقـني بـذلك يشء يف ّ
رفع اليد عن نفـس ّ، ألنه يقته حممول عىل حقٍحينئذأن النقض : ويؤيده. يشء ال

فـإن املـراد بـنقض ، بخالف االستـصحاب، نّ عىل املتيقًبها سابقاّاآلثار التي رت
 ًوهـذا لـيس نقـضا، اليقني فيه رفع اليد عن ترتيب اآلثار يف غري زمـان اليقـني

 .)١(<ّول عن التقييد بالزمان األًاّرده جمّتعلقمَّ، إال إذا أخذ لليقني السابق
اللهـم >: هناية األمر استظهر داللتها عىل االستصحاب، حيث قاللكنه يف 
إن : - لليقـني ً بعد ظهور كـون الزمـان املـايض يف الروايـة ظرفـا-َّإال أن يقال 

 ًنـاّكنـت متيق(: ّالظاهر جتريد متعلق اليقني عن التقييد بالزمان، فإن قول القائل
ّعدالـة املقيـدة بالزمـان  ظـاهر يف إرادة أصـل العدالـة، ال ال)أمس بعدالة زيـد

املايض، وإن كان ظرفه يف الواقـع ظـرف اليقـني، لكـن مل يالحظـه عـىل وجـه 
ّ فيكون الشك فيام بعد هذا الزمان متعلقا بنفس ذلك املتيق،التقييد ً ّ ًن جمـرداّ  عـن ّ

ّ يف حتقــق أصــل العدالــة يف زمــان الــشك فينطبــق عــىل ًذلــك التقييــد ظــاهرا ّ
 .)٢(<االستصحاب

 ذهـب صـاحب الكفايـة إىل داللـة الروايـة عـىل .ب الكفايةتقريب صاح
 لظهـوره يف اخـتالف ؛وإن كان حيتمل قاعدة اليقني>: االستصحاب حيث قال

 رضورة ،وإنـام يكـون ذلـك يف القاعـدة دون االستـصحاب، زمان الوصـفني
، أن املتداول يف التعبري عن مورده هو مثل هـذه العبـارةَّ، إال إمكان احتاد زماهنام

ملا بني اليقـني ، الوصفني إىل ه بمالحظة اختالف زمان املوصوفني ورسايتهّلعلو
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 وهـو املتـداول، نّاملتيق إىل أن اليقني طريقأي . )١(<ن من نحو من االحتادّواملتيق
ولعـل الوجـه يف التعبـري عنـه بـسبق .  عىل املشكوكّتيقنيف التعبري عن سبق امل

فيكـون مـراده ، ّاد بـني اليقـني واملتـيقنلوجود نحو من االحتّ الشك اليقني عىل
 . عىل املشكوك، وهو يناسب االستصحابّتيقنسبق امل

فـإن : × أن ذيل الرواية قرينة عىل إرادة االستصحاب، فإن قوله إىل ًمضافا
 .ستعمل يف كثري من األخبار وأريد منه االستصحاب اّالشك ال ينقض اليقني

فلـيمض عـىل (: × أن قولـه +ده حاصل ما أفا: ّتقريب املحقق النائيني
 عىل اليقني بعد فـرض وجـوده وانحفاظـه يف زمـان ّظاهر يف لزوم امليض) يقينه

 يف مـورد ّ؛ لعدم وجود يقـني فعـيلعىل االستصحابَّ إال العمل، وهو ال ينطبق
ّالقاعدة، حتى يؤمر بالبناء عليه، بل كان يقني وقد زال بالشك الساري ّ . 

ن الروايـة ال ظهـور هلـا يف القاعـدة، فإنـه لـيس يف إ>: وهذا مـا ذكـره بقولـه
ّالرواية ما يستفاد منه وحدة زمان متعلق الشك واليقني، وظهورها يف سـبق زمـان  ّ

َّنكـار، إال أن ذلـك ملكـان كـون ّاليقني عىل زمان الـشك وإن كـان غـري قابـل لإل
هـور  بظالغالب يف موارد االستصحاب هو سبق زمان اليقني، بل يمكـن أن يقـال

 ظاهر يف )فليمض   يقينـه( ×  قولهّالرواية يف خصوص االستصحاب، فإن
 عىل اليقني بعد فرض وجوده وانحفاظه يف زمان العمل، وهذا ال ينطبق ّامليض

 يف زمـان ًاالستصحاب، فإن الذي يكـون اليقـني باحلـدوث فيـه حمفوظـاَّإال عىل 
ّينعـدم، ولـذا تـسمى بالـشك ّوأما القاعدة فاليقني فيها . العمل هو االستصحاب ّ

  .)٢(<الساري
داللـة الروايـة عـىل  +ّب املحقـق العراقـيّقـر: ّتقريب املحقـق العراقـي

عـىل >:  كـام هـو واضـح مـن عبارتـه+ّاالستصحاب بام أفاده املحقق النائيني
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ايـة عـىل  حلمل الروّال معني، تسليم الداللة عىل خصوص السبق الزماين فرض
 مـع ًخصوصا ،ً أيضائها عن احلمل عىل االستصحابابإقاعدة اليقني بعد عدم 

 القتـىض ذلـك َّالإو، بعـد حـدوث اليقـنيّ الشك كون الغالب فيه هو حدوث
، وهو كام ترى ال يلتزم به القائل املزبورً أيضا، احلمل عليها يف الصحاح السابقة

 ؛مـن محلهـا عـىل االستـصحابّ البد )فليمض   يقينه( × بل بمقتىض قوله
الـذي ّ الـشك ته يف ظرفّظهوره يف بقاء وصف اليقني السابق عىل فعليًا إىل نظر

 .)١(< عليهّهو زمان وجوب امليض
صه أن الزمان لـيس ّوملخ>:  حيث قال+السيد اخلوئيوتبعهام عىل ذلك 

ّتعلـق الـشك والفـرق بيـنهام أن م. بـل ظـرف يف كلـيهام، منهاميشء يف ًقيدا  يف ّ
 تفـصيل الكـالم ّتقدمو. قاعدة اليقني هو احلدوثاالستصحاب هو البقاء ويف 

  .)٢(<يف الفرق بينهام يف أوائل بحث االستصحاب
ّإن اليقـني والـشك املـأخوذين يف الروايـة : حاصله: تقريب السيد اخلميني

ّأنه ال يدفع بالشك الفعيل اليقـني : ظاهران يف الفعيل منهام، فيكون معنى الرواية
من كان عـىل  أن الظاهر منهام>: صحاب، حيث قالالفعيل، وهذا يناسب االست

فليمض عىل ،  يف الالحق فيهاّفشك، ًيقني بيشء يف الزمن السابق كالطهارة مثال
 :ن عىل االستصحاب من جهتنيّفتدالّشك، يقينه يف زمن ال
مـن كـان :  فمعنى قوله. بالزمانًاّتقيد اليقني ال يكون مّتعلقم أن :إحدامها
ً الـشك أيـضا فعىل هذا يكون،  بالزمانّتقيدال بيشء م، بيشءيقني  أي عىل يقني ّ

ًمتعلقا يف الزمن الالحق  كنت إذا : فكأنه قال، هبذا اليشء من غري تقييده بالزمانّ
الالحـق فيهـا يف الـزمن ّ شـك ثـم أصـابك،  بعدالة زيدًناّيف الزمن السابق متيق

 ال ستـصحابفلتمض عىل يقينـك، وال إشـكال يف ظهـور هـذا الكـالم يف اال
                                                 

 .٦٤، ص٤، ج١ق: هناية األفكار) ١(
 .٦٦، ص٣ج: مصباح األصول) ٢(
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 .ًواحتامله خمالف للظاهر املتفاهم عرفا، الساريّالشك 
 املـأخوذين يف الروايـة يف الفعـيل ّ من جهة ظهور اليقني والـشك:وثانيتهام

ً أيـضا الظهـور الـسياقي أن مـع، الفعيل اليقني الفعيلّ بالشك ال يدفع أي ،منهام
اب وال إشـكال يف هنام ظاهرتان يف االستـصحأواإلنصاف ،  احلمل عليهيقتيض

 .)١(<ّكليةداللتهام عىل القاعدة ال
داللة الرواية عـىل االستـصحاب  +ّقرب السيد الشهيد : ّتقريب املصنف

العـرف  أن  إرادة االستـصحاب منهـا باعتبـار دعـوىّالصحيح تعـني>: بقوله
كنـت عـىل ( فمن يقـول .هامّتعلق بلحاظ زمان مّالشك ويتعامل مع زمان اليقني

عىل يقني بعدالته يف يـوم ّ أنه فهم من كالمهُ ي)الة زيد يف يوم اجلمعةيقني من عد
 ّتيقن املّتقدم )ّمن كان عىل يقني فشك(  فيكون ظاهر قوله،بعده أو اجلمعة ال قبله
 مـع مالحظـة ً خصوصا،هذا يناسب االستصحاب ال القاعدة و،عىل املشكوك

 .)٢(<ةخالف القاعدعليه ب األخرى داللة الروايات وارتكازية االستصحاب
ّ 

ّاستدل عىل حجية االستصحاب بروايات حلية وطهارة ما مل تعلـم حرمتـه  ّّ ُ
 : ونجاسته، وهي ثالثة روايات

عن أمحـد ، ما عن الشيخ بإسناده عن حممد بن أمحد بن حييى: األوىلالرواية 
عن أيب عبـد ، عن عامر، عن مصدق بن صدقة، عيدعن عمرو بن س، بن احلسن

ّ   ء نظيف ح  تعلم أنـه قـذر>: قال) يف حديث( × اهللا ّ  فـإذا علمـت فقـد ،ّ
 .)٣(<قذر، وما  م تعلم فل س عليك

                                                 
 .١٠٨، ص١ج :الرسائل) ١(
 .٩١، ص٦ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
 .٤ احلديث، من أبواب النجاسات٣٧ الباب ، كتاب الطهارة:وسائل الشيعة) ٣(
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عـن حممـد بـن ،  ما عن الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد اهللا:الرواية الثانية
، عـن يـونس،  جعفر بن حممدعن، عن أيب داود املنشد، احلسني بن أيب اخلطاب

 <ّه طاهر ح  يعلـم أنـه قـذرّا اء  >: قال × عن أيب عبد اهللا، عن محاد بن عثامن
 .)١(+ورواها الكليني بسند آخر مثله وكذا الشيخ 

عن هـارون بـن مـسلم ،  ما عن الكليني عن عيل بن إبراهيم:الرواية الثالثة
ّكـل يشء هـو >: معته يقـولس: قال × عن أيب عبد اهللا، عن مسعدة بن صدقة

ّلك حالل حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ّ...>)٢(. 

 

 داللة الروايات عىل قاعدة الطهارة واالستصحاب: ّ األولاالحتامل
قاعدة الطهـارة ذهب صاحب الفصول إىل أن املراد من الروايات املذكورة 

 . الظاهرية، وقاعدة االستصحاب
 ّحجيـةخبـار عـىل  مجلـة مـن األّ قـد دل:اخلـامس>: وهذا ما ذكره بقولـه

ّ  ماء طاهر ح  تعلـم أنـه قـذر ×  كقوله،ّخاصةاالستصحاب يف موارد   ويف .ّ
ّ   ء نظيف ح  تعلم أنه قذر :آخر  اعلم أن الروايتني األوليـني] إىل أن قال [.ّ

ن عـىل ّ تـدال]ّرواية عامر ورواية عبد اهللا بن سنان التي تقدم الكـالم فيهـاأي [
األشـياء هـو الطهـارة ولـو بحـسب  أو يل للمياهّأن احلكم األو :ّ األول؛أصلني

 له بمـسألة االستـصحاب وإن ّتعلق وهذا ال ،الظاهر عند عدم العلم بالنجاسة
زمـن العلـم  إىل ّمـستمر أن هـذا احلكـم : الثـاين. به مجلـة مـن أحكامهـاّتعلق

 .)٣(<جزئياته و وهذا من موارد االستصحاب،بالنجاسة
                                                 

 .٥يث من أبواب املاء املطلق، احلد١ كتاب الطهارة، الباب :انظر وسائل الشيعة) ١(
 .٤  احلديث، من أبواب ما يكتسب به٤ كتاب التجارة، الباب :وسائل الشيعة) ٢(
 .٣٧٣ص :الفصول الغروية) ٣(
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 شياءداللة الروايات عىل الطهارة الواقعية لأل: االحتامل الثاين
 إىل أن املــراد مــن الروايــات املــذكورة جعــل +ّذهــب املحقــق البحــراين

رب ن ظـاهر اخلـإ>: الطهارة الواقعية لألشياء مـا مل يعلـم النجاسـة، حيـث قـال
 بـالنظرَّ إال  هباّتصفأنه ال تثبت النجاسة لألشياء وال ت] ٍأي خرب عامر[املذكور 

بمعنـى أنـه لـيس التنجـيس ، فإذا علمت فقد قـذر: × لقوله ؛ّكلفعلم املإىل 
ّكلـف،  بل ما كان كذلك وعلم به امل،ّخاصة ًواقعا القته عني النجاسة ّعبارة عام

 عبارة عن حكم الرشع بأنه نجـس وعلـمإنام هو يشء وكذلك ثبوت النجاسة ل
فإهنم حكمـوا  رضوان اهللا عليهم وهو خالف ما عليه مجهور أصحابنا، بذلكّاملكلف 

ّكلـف،  وإن مل يعلـم بـه املًواقعـابأن النجس إنام هو عبارة عـام القتـه النجاسـة 
وإن سـقط اخلطـاب عنـه ًال  يف النجاسة جاهّعوا عليه بطالن صالة املصيلّوفر

 .)١(<يف رشح األلفية +ثاين ال د كام نقله عنهم شيخنا الشهي،ًظاهرا
 داللة الروايات عىل جعل االستصحاب فقط: االحتامل الثالث

ّأن كل يشء طهارتـه مـستمرة إىل زمـان العلـم : وذلك بأن يكون معناها ّ
وهو ما ذهب إليه الـشيخ األنـصاري يف خـصوص الروايـة الثانيـة . بنجاسته

: األوىل محلها عىل إرادة االستصحاب، واملعنـى>: ث قالوهي رواية محاد، حي
 ّتـستمر: أي...  ّأن املاء املعلوم طهارته بحسب أصل اخللقة طاهر حتى تعلـم

طهارته املفروضة إىل حني العلم بعـروض القـذارة لـه، سـواء كـان االشـتباه 
 وعدم العلم من جهة االشتباه يف احلكم، كالقليل املالقي للـنجس والبئـر، أم

 يف مالقاتـه للنجاسـة أو ّ كالـشك،كان من جهة االشتباه يف األمـر اخلـارجي
 .)٢(<نجاسة مالقيه

                                                 
 .١٣٦، ص١ج :احلدائق النارضة) ١(
 .٧٧، ص٣ج : فرائد األصول) ٢(
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 ية الظاهريتنيّداللة الروايات عىل الطهارة واحلل: االحتامل الرابع
ّويعرب عن هاتني الداللتني بقاعدة الطهارة وقاعدة احلل  . يةّ

أن : واألقـوى>: الحيث قـ +ّوقد ذهب إىل هذا االحتامل املحقق النائيني
بـل لـيس ،  والطهارة ال داللة هلا عـىل اعتبـار االستـصحابّأخبار أصالة احلل

، يـة الواقعيـةّوال مساس هلـا بالطهـارة واحلل،  والطهارةّقاعدة احللَّ إال مفادها
، أو عـن اجلمـع بـني القاعـدة واالستـصحابًال فـض، عن استصحاهبامًال فض

 .)١(<ة واالستصحاباجلمع بني احلكم الواقعي والقاعد
 داللتها عىل الطهارة الواقعية واالستصحاب: االحتامل اخلامس

املراد من الروايات املذكوة الطهارة الواقعيـة واالستـصحاب، بـأن يكـون 
ّ إشارة إىل الطهارة الواقعية وأن كل يشء بعنوانـه األوىّاملغي ٍ يل طـاهر، ويكـون ّ
ًاستمرار احلكم الواقعي ظـاهرا  إشارة إىل االستصحاب و)ح  تعلم(: × قوله

 . إىل زمان العلم بالنجاسة
 يف كفايـة األصـول، حيـث +ذهب إىل هذا االحتامل اآلخوند اخلراسـاين

إن الغايـة : وتقريب داللة مثل هذه األخبار عـىل االستـصحاب أن يقـال>: قال
 يـةّ مـن الطهـارة واحللًواقعـافيها إنام هو لبيان استمرار ما حكم عىل املوضـوع 

كـي يكـون ، ال لتحديـد املوضـوع، نقيـضه أو هّما مل يعلم بطروء ضـد، ًظاهرا
ى َّوذلـك لظهـور املغيـ، يتـهّحل أو يف طهارتهّ شك احلكم هبام قاعدة مرضوبة ملا

. كـام ال خيفـى، ال بام هي مشكوكة احلكم، فيها يف بيان احلكم لألشياء بعناوينها
أنه بغايتـه َّ إال ة وال االستصحابفهو وإن مل يكن له بنفسه مساس بذيل القاعد

 ًا ظاهرة يف استمرار ذاك احلكم الواقعي ظـاهراّ، حيث إهن عىل االستصحابّدل
مثـل املالقـاة ، ى لغايـةّكام أنـه لـو صـار مغيـ، نقيضه أو هّما مل يعلم بطروء ضد

                                                 
 .٣٦٧، ص٤ج: فوائد األصول) ١(
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ومل يكن لـه ًواقعا،  عىل استمرار ذاك احلكم ّلدل، ما يوجب احلرمة أو بالنجاسة
وال خيفى أنه ال يلزم عىل ذلك ،  بنفسه وال بغايته داللة عىل االستصحابٍحينئذ

وإنام يلزم لو جعلت الغاية مع كوهنا من حدود ً أصال، استعامل اللفظ يف معنيني
عىل القاعدة واالستصحاب مـن ّيدل ل، املوضوع وقيوده غاية الستمرار حكمه

 ّ  (ع وضـوح ظهـور مثـلمـً أصال،  لبيان احلكم الواقعي لألشياءّتعرضغري 
ا ـاء  (وهكـذا، ليةّيف أنه لبيان حكم األشياء بعناوينها األو)  ء حالل، أو طاهر

 .)١(<كام ال خيفى،  للحكم ال ملوضوعهًاّوظهور الغاية يف كوهنا حد، )ه طاهرّ 
وبقـي  .ه يف اجلملةّحجيتاالستصحاب وقد ثبتت  أصل هذا متام الكالم يف
 .أدناه  من هيكلة البحوث املقبلةّتضحخرى، كام سي األالكالم يف التفاصيل

 

 :ّبعد إثبات كربى حجية االستصحاب، يقع الكالم يف مقامات مخسة، وهي
أصـل؟  أم البحث فيه عن كربى االستصحاب وهل أهنا أمارة: ّاملقام األول

 .وكذلك البحث يف كيفية االستدالل بكربى االستصحاب
 .يقع البحث فيه عن أركان االستصحاب:  الثايناملقام

يقع البحث فيه عن مقدار وحدود مـا يثبـت باالستـصحاب : املقام الثالث
 .عقلية أو من آثار رشعية
  مـورد،ّ االستصحاب لكـلّحجيةيقع البحث فيه عن شمول : املقام الرابع

رد  يف خـصوص مـواّ أو حجةيف الرافع،ّ الشك  يف خصوص مواردّحجةأنه أم 
 .الشبهات احلكمية دون املوضوعية

ويقع البحث فيه عن مجلة من التطبيقات التي وقع اخلـالف : املقام اخلامس
 . فيها

                                                 
 .٣٩٨ص: كفاية األصول) ١(
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، فعـىل أمـارةم أ ً أصـاليف كون االستصحاب األصوليني وقع اخلالف بني
 األمـارة  يف حقيقـة احلكـم الظـاهري، والفـرق بـني+ مبنى الـسيد الـشهيد

 يف قبـل الولـوجو. ًصالأ أو ًأمارةاعتبار االستصحاب يف شكل ست، قد ياألصل
 يف ّمقـدمتني تـسامهان، ينبغي تقديم أمارةم أ أصل البحث يف أن االستصحاب

 .ّ تاميضاح املطلوب بشكلإ
 صنفحقيقة احلكم الظاهري عند امل: املقدمة األوىل

 يف بحث اجلمع بني احلكم الظـاهري واحلكـم الـواقعي ويف جـواب ّتقدم
 ًا،عمليـ ً أصـال أمأمـارة سواء كانتً مطلقا الظاهرية األحكام  أن:ةّشبهة ابن قب
الواقعيـة حيـنام يقـع التـزاحم  األحكـام منّ األهم حفظ ما هو ألجل وضعت

 مـنّ األهـم ضـامن ألجـل احلفظي بينها، فاألحكـام الظاهريـة هـي خطابـات
الواقعيـة، وقـد  األحكام  وليس هلا مبادئ يف مقابل،الواقعية ومبادئهااألحكام 

 ،ضنا لبيان أنحاء التزاحم بني املالكـات الواقعيـةّ بعد أن تعر)١(ًالّنا ذلك مفصّبي
وذكرنا أن معرفة احلكم الظاهري تعتمد عىل التزاحم احلفظـي، وهـو التـزاحم 

 لنوعني مـن ّكلفالواقعية، من قبيل مواجهة امل األحكام الذي يقع بني مالكات
 .ختلط عليه املباح باحلراماحرام واآلخر مباح، لكن  أحدمها اللحم،

ّألنـه  ؛م وقع بني األغراض التحريمية وبني األغراض الرتخيـصيةفالتزاح
ًالشارع اجتنبهام معا، فهذا احتياط، وإن قال جيوز لك أن تأكل ما شئت،  إن قال
ن إإباحة، وال خيفى أن هذا التزاحم يقع بلحاظ عمـل الـشارع، فـ أو  براءةفهو
 عـىل الغـرض  جانب الغـرض اللزومـي-ّخاصةًوفقا لقوانني  - ب الشارعَّلغ

                                                 
 .٢٠-١٨، الفقرات رقم ٤٠٥، ص١، ج١رشح احللقة الثالثة، قنظر ي) ١(
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 .ب الغرض الرتخييص حكم باإلباحةَّالرتخييص حكم باالحتياط، وإن غل
 هـو -مها حكامن ظاهريـانو -االحتياط  أو ومن الواضح أن مالك الرباءة

 الواقعية، فمالك االحتياط هو من مالك احلرمة الواقعيـة، األحكام نفس مالك
 بـني ّ هذا فال يوجد تـضادومالك اإلباحة هو عني مالك اإلباحة الواقعية، وعىل

احلكـم ّ متعلـق احلكم الظاهري نشأ من نفـسّ ألن احلكم الظاهري والواقعي؛
احلكـم الـواقعي، فـال يلـزم ّمتعلـق آخـر غـري ّمتعلـق الواقعي، ومل ينـشأ مـن 

 االحتيـاط ( األحكام الظاهريةّسميت ومن هنا ،التصويب يف األحكام الواقعية
الواقعيـة، وهـذه الطريقيـة غـري  األحكـام لتنجيـز ؛ طريقيةًأحكاما) الرباءةأو 

 . فانتبه،الكاشفية التي يقول هبا املريزا النائيني يف خرب الواحدوالطريقية 
 من التزاحم املالكي وهو كونه من فعـل ً أخذ خصوصيةوالتزاحم احلفظي
  موضـوعه، وال خيفـى أنّتعـدد مـن التـزاحم االمتثـايل يف ًاملوىل، وخصوصية

ًمـارات أيـضا،  هو شـامل لألّوإنام باألصول العملية ّخيتصفظي ال التزاحم احل
 .ًالّ مفصّتقدمكام 

احلكم الـصادر مـن عن  عبارة ي أن حقيقة احلكم الظاهري هّيتضحوهبذا 
اميـة اإللز املولوية الواقعيـة األغراضمن املالكات وّ األهم املوىل يف مقام حفظ

 .ّمنها عىل املهمّ األهم  املتزامحة فيام بينها وترجيحوالرتخيصية
 الثانية التي تتناول بيـان ّاملقدمةضحت حقيقة احلكم الظاهري نأيت إىل ّإذا ات

 .لتمييز بني األمارات واألصول لالضابطة املعتمدة عند السيد الشهيد
 صنفضابطة التمييز بني األمارات واألصول عند امل: الثانيةاملقدمة
حـدها أبثالثـة طـرق ّيـتم  الواقعيـة من املالكات واألغراضّ األهم حفظ

 :ً بلحاظ االحتامل والثالثة بلحاظهام معاثانيةوال: بلحاظ املحتمل
ن إّأمهيتـه، فـ نوع املحتمل و إىلوهو النظر :بلحاظ املحتمل: ّ األولالطريق
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 حكم باالحتياط، كام يف االحتياط يف الدماء، ،ّشدأ احلرمة ّأمهيةالحظ املوىل أن 
 يف جانــب املباحــات حكــم باإلباحــة، كــام هــو احلــال يف ّمهيــةاألوإن رأى أن 

 ونحوها من اخلطابـات األخـرى التـي )رفع عن أم  ما ال يعلمـون( :’قوله
ّ األهـم حفـظ ألجـل ترجع يف حقيقتها إىل إعامل قوانني التزاحم من قبل املوىل

 .من األغراض الواقعية
لكاشف عن احلكم الـواقعي وهو النظر إىل ا: بلحاظ االحتامل: الطريق الثاين

 :ً مـثال. درجة كشفه عن احلكم الـواقعيوفقومقدار درجته، فيجعل احلكم عىل 
ه وهو وفقكانت درجة الكشف عن الواقع سبعني باملائة، فيجعل احلكم عىل لو 
وقام خرب الثقة عىل حرمة بعض   كام لو كانت لدينا مئة شبهةّيسمى باألمارة،ما 

 خرب الثقة ّحيث إناإلباحة، ف اآلخر جوب وعىل بعضهامنها، وعىل بعضها بالو
 احـتامل ّحيـث إنحيتمل الصدق ومطابقته للواقع وحيتمل عدم املطابقة، لكـن 

مـن سـبعني  أكثـر درجة كـشفهّ ألن مطابقته للواقع أقوى من احتامل املخالفة؛
 .ظن، فعىل هذا حيكم املوىل بالعمل وفق خرب الثقةّألنه باملائة؛ 
 االحتامل ودرجة كشفه عن ّ أساس أمهيةتقديم يف هذا الطريق عىليكون الف

 . إباحة أو ًاوجوب أو  املحتمل من كونه حرمةّ أساس أمهيةالواقع، ال عىل
كال  أي أن املوىل يأخذ يف نظره: بلحاظ املحتمل واالحتامل: الطريق الثالث

 .األمرين املحتمل واالحتامل
 عـىل مـسلك الـسيد ًات واألصـول بنـاء أن الفرق بني األمارّيتضحوهبذا 

 الناشـئة ّاألمهيـةبمـالك  األمارة الشهيد هو أن جعل احلكم الظاهري عىل طبق
 ّاألمهيـةبمـالك  األصـل  االحتامل، وجعل احلكم الظاهري عـىل طبـقّقوةمن 

 الناشـئة ّاألمهيـة بمالك ّحجة ً جعل الشارع شيئاّفكلامة املحتمل، ّالناشئة من قو
 بلـسان أو نـه علـمأ بلـسان ّحجة، سواء كان جعله أمارةحتامل كان  االّقوةمن 

ح كيـف ّأن نـصح يمكـن األسـاس عىل وفقه، وعىل هـذاالعميل باجلري األمر 
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ّا االلتزاميـة حجـة عـىل القاعـدة، ألن ومـدلوالهت األمارة مثبتات تكون مـالك ّ
 عـىل وفقهـا، ّاألمهيـة َّهي حيثية الكشف التكويني التي تعني األمارة  يفّجيةاحل
املـداليل  وإىل نسبة حيثية الكـشف التكـويني إىل املـدلول املطـابقي، ّحيث إنو

 مـا دامـت ّجيـةااللتزامية نسبة واحدة، فال يمكن التفكيك بـني املـداليل يف احل
 واحدة، وهبذا -ّجيةالتي هي متام املالك يف جعل احل -حيثية الكشف التكويني 

 ّحجيـة، كفى ذلك يف إثبـات ّجيةمارية من دليل احل استظهرنا األّ كلام أنناّيتضح
 . ّخاصةلوازمها العقلية، من دون حاجة إىل قرينة 

  املثبتات يفّحجية أن ّ األساس يتضحعىل هذا>: + وبتعبري السيد الشهيد
تكون عىل القاعدة باعتبار هذه النكتة الثبوتية اجلوهرية يف بـاب احلكـم األمارة 

 ً فيها عندما كان درجة الكاشفية حمضاّجية متام مالك احلّنإماري، فالظاهري األ
 من املدلول املطابقي وااللتزامـي عـىلّ إىل كل فهذه الدرجة من الكاشفية نسبتها

 واملـالك ّالعلـةثبـات اللـوازم بـنفس إ فال حمالـة تكـون واحـدة يف ،واحدّحد 
الك يف جعلهـا  املـّحيث إن العملية فاألصولوأما .  يف املدلول املطابقيّحجيةلل

، بـل لنوعيـة احلكـم ً االحتامل رصفـاّقوةليس هو الرتجيح بدرجة الكاشفية و
 ّقـوةنوعية الكاشف وخصوصيته دخل يف الرتجيح به سواء كـان ل أو املنكشف

 املحرزة أم ال، فال تثبت لوازمها األصولكام يف  ً أيضااالحتامل والكاشفية دخل
ّ ألن ،ثبات دليل يقتيض ذلك بحسب مقام اإل إىلاإثباهت حيتاج ّوإنامعىل القاعدة، 
نوعيـة  أو ه بحـسب الفـرض وهـو نوعيـة املحتمـلأجـزّجية أو متام مالك احل

 ًأيـضا مهـا فيـهّتوفر يف الالزم، نعم لو فرض ّتوفر غري م– الكاشف –االحتامل 
 رّ بل هذا معنـاه تـوف،ٍاملثبت عندئذ األصل  أن هذا ليس منَّالإثبت به ال حمالة، 

 .)١(<ىالعميل يف الالزم ابتداء، كام ال خيف األصل ذلكأركان 
                                                 

 .١٧٩، ص٦ج: بحوث يف علم األصول) ١(



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .......................................................  ٩٠

  الكالم وهو أن االستصحاب هل هوّ حمل إىلتني نأيتّقدمبعد بيان هاتني امل
 ؟أصل أو أمارة

 الظاهرية األحكام يفاالستصحاب السبب يف صعوبة ادخال 
 صول واألماراتّبناء عىل ما تقدم من مسلك السيد الشهيد يف التمييز بني األ

 .ًاعملي ًأمارة أو أصاليكون من الصعب صريورة االستصحاب 
ّألن  فـ؛اتاألمـاردخال االستصحاب يف نطاق إ أما صعوبة :توضيح ذلك

ة يف االستـصحاب، وال ّتحققـالكاشفية، وهي غـري ماألمارة قائمة عىل أساس 
حلـادث، كاشفية احلالة السابقة يف االستصحاب وهي غلبة بقـاء اّ ألن واقع هلا؛

 ّحجية عىل ّدل مناقشة من استّتقدم الكاشفة عن البقاء، وقد ّقوةليس هلا تلك ال
 باالستـصحاب مـن بـاب خـذاالستصحاب بالسرية العقالئية القائمة عـىل األ

 .ية والكاشفيةاألمار
 أسـاس أن السرية العقالئيـة ال يعلـم قيامهـا عـىل: وحاصل تلك املناقشة
نـس الـذهني واأل األلفة والعـادة أساس  قيامها عىلًالكاشفية، بل املحتمل قويا

ّببقاء احلالة السابقة، وهلذا يقال بوجودها حتى يف احليوانات التي تتأث  .ر باأللفةّ
ّألن حجيـة وأما صعوبة إدخال االستصحاب يف نطاق األصول العلمية؛ ف ّ

  املحتمل واملنكشف، وهذا يتطلب أن يكـون نـوعّقوةالعميل ناشئة من األصل 
 أصالة ، كام هو احلال يف نوع احلكم الرتخييص امللحوظ يفًاحلكم امللحوظ حمددا

لزامي امللحوظ يف أصالة االحتيـاط، ومـن الواضـح أن حتديـد ، واحلكم اإلّاحلل
ّنوعية احلكم امللحوظ يف االستصحاب غري متوفر؛ وذلك ألن احلكم املستـصحب ّ 

 يكـون إباحـة، وعليـه ففـي  وثالثـة، يكـون حرمـةأخـرى وًايكون وجوبًتارة 
فـال يكـون نوعيـة احلكـم يف احلالـة الـسابقة، يمكـن حتديـد  االستصحاب ال

 . ً عملياًاالستصحاب أصال
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  منشأ الصعوبة يف كون صـريورة االستـصحابّ األساس يتضحوعىل هذا
 . أو األصولاتاألماردخاله يف نطاق إ، لصعوبة ًظاهرياًحكام 

 ظاهرياً حكام  االستصحاب جلعلًثبوتاالكيفية املعقولة 
مـا ، مـن خـالل ًظاهريـاً حكـام  املشكلة يف جعل االستصحابّيمكن حل

ّتقدم من أن احلكم الظاهري هو احلكم املجعول حلفظ املالك الواقعي األهم عند ّ 
 ّتزاحم األحكام واملالكات الواقعية واختالطها عىل املكلـف، ويف االستـصحاب

احتامل بقاء احلكم يـزاحم احـتامل عدمـه، ّن  أليوجد مثل هذا التزاحم؛ وذلك
 الكـشف واالحـتامل، لعـدم ّقـوةبلحـاظ  اآلخر عىل أحدمها ال يمكن تقديمو

 اآلخـر عـىل أحـدمها يمكن تقديم ثبوت الكاشفية يف االستصحاب، كذلك ال
 أنـه يمكـن َّإال املحتمل، لعدم حتديـد نوعيـة احلكـم املستـصحب، ّقوةبلحاظ 

نـسان  لـدى اإلّىل عدمه بلحاظ نكتة نفسية وهي امليل العامتقديم بقاء احلكم ع
 . هباّتيقنخذ باحلالة السابقة التي  األإىل

 وهي رعاية ميل الطبـع  من نكتة نفسيةً إذا كان االستصحاب ناشئا:إن قيل
ً حكام ظاهريا بقاء احلالة السابقة، مل يكن االستصحاب إىلنسايناإل احلكم ّ ألن ،ً

املالكني وليس ما كـان  أو  من التزاحم بني احلكمنيئ الناشالظاهري هو احلكم
 . بقاء احلالة السابقة إىلنساين من نكتة نفسية وهي ميل الطبع اإلًناشئا

 نـشأ مـن ّوإنام من النكتة املذكورة، ًن االستصحاب مل يكن ناشئاإ: اجلواب
مـا النكتـة أعـه،  وبني احـتامل ارتفاًن سابقاّتيقالتزاحم بني احتامل بقاء احلكم امل

النفسية املذكورة فهي سبب يف تـرجيح احـتامل البقـاء عـىل احـتامل االرتفـاع، 
ً حكام ظاهريايف جعل االستصحاب األساس وليست هي املنشأ ً . 

 

ً حكام ظاهريابناء عىل ثبوت االستصحاب  هـل :، يأيت هـذا الـسؤال وهـوً
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 ؟مارةأم أعميل  أصل االستصحاب
امليـزان ّ ألن ؛ وذلـكأمارةعميل، وليس  أصل ن االستصحابإ :واجلواب

، سـواء كـان ً االحتامل حمـضاّقوةالعميل هو أن ال يكون امللحوظ فيه  األصل يف
النكتة النفسية قد ال تكون منطبقة ّ ألن نكتة نفسية؛ أو  املحتملّقوةامللحوظ فيه 

 . بلوازمه العقليـةّالتعبد به ّالتعبديلزم من  عىل املدلول املطابقي لألصل، فال َّإال
وهي ميل الطبع (، فيمكن أن تكون النكتة النفسية ًمثالفلو استصحبنا حياة زيد 

، )وهـو نبـات اللحيـة لزيـد(ة ببقاء حياة زيد، أما الزم احليـاة ّتص خم)نسايناإل
 .هتاثباإ  إىلنساينا مل تكن هلا حالة سابقة، فال يميل الطبع اإلّحيث إهنف

 االحـتامل والكـشف، ّقـوةن احلكم الظاهري إما يثبـت لإ :أخرىوبعبارة 
يكـون احلكـم ّ األول  وإما يثبت لنكتة نفـسية، وعـىل، املحتملّقوةوإما يثبت ل

ًأصال عملياخريين يكون ، وعىل األأمارةالظاهري  ً. 
ً 

 وأ ً أصـالني القـول بكـون االستـصحابة بـّرتتب ممرةثوجود خيفى يف  ال
 ؛ّحجة سوف تكون لوازمه العقلية أمارةاالستصحاب  بأن  عىل القول إذ،أمارة

  هلا نـسبة واحـدة)تة الكاشفيةوهي نك( األمارة النكتة الثبوتية يف  من أنّتقدمملا 
ــل  ــي، كــام ّإىل ك ــدلول املطــابقي وااللتزام ــن امل ــىل هــذا يكــون ّتقــدمم ، وع

 . اللوازم العقليةإثبات يف ّحجةاالستصحاب 
عميل، فـال تكـون لوازمـه العقليـة  أصل االستصحاب بأن ا عىل القولّأم
 ّقـوة العملية ليس الرتجـيح بدرجـة الكاشـفية واألصولاملالك يف ّ ألن ،ّحجة

نوعيـة  أو ، بل املالك فيها هو مدخلية نوعيـة احلكـم املنكـشفًاالحتامل رصفا
 األصــولكــام يف  -االحــتامل والكاشــفية دخــل  ّقــوةالكاشــف، ســواء كــان ل

َّإال فال تثبت لوازمها العقلية عىل القاعـدة،  األساس  أم ال، وعىل هذا-املحرزة
 .ليل من اخلارجّل دا دإذ
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الــضابط احلقيقــي للتمييــز بــني احلكــم ًســابقا قــد عرفنــا >: + قولــه •
وسـيأيت يف ) األصولات واألمار(يف بحث ّ األول قسم يف الّتقدم. <..الظاهري

 .)ما يثبت االستصحاب مقدار(بحث 
 النكتة النفسية ليـست هـي الـداعي ألصـل جعلـه، بـل هـي ّألن>: قوله •

 بـني الـداعي والـدخيل، ًال خيفى أن هناك فرقا. <الدخيلة يف تعيني كيفية جعله
ن متـام إ  إذ،ًمثالوجوب الصالة ل لتاممية املالك ًا الداعي هو الذي يكون سببَّنإف

 امليـل النفـيس للبقـاء عـىل  إىل وأما بالنسبة، للحكم بوجوب الصالةٍاملالك داع
 ، لترشيع االستـصحابّتام وسبب ٍن مل نكن نعلم بأنه داعإنه وإاحلالة السابقة ف

 .ّالعلة من املدخلية يف ترشيعه ولو بنحو جزء ًاله نحو ّ بأن أننا نعلمَّإال
وأمـا >: بحثـه بقولـهيف تقريـرات  كام + د الشهيدالسيوهذا ما أشار إليه 

ه ال بـرشط مـن ّألناالستصحاب فإنه وإن مل يكن قد لوحظ فيه نوعية املحتمل 
 االحـتامل ّقـوةه ربام تكون ّي إليه كاخلرب والظهور، كام إنّؤدحيث نوع احلكم امل

 احــتامل أخــذ ّ أنَّإالتــه، ّحجيًوالكــشف النــوعي ولــو الــضعيف ملحوظــا يف 
اليقـني الـسابق  أو ً ولو نكتـة الثبـوت سـابقاتهّحجي نفسية يف ةوصية ونكتخص

ّته ظاهرا يف اعتباره متّحجيلغاء ذلك بعد أن كان دليل إبحيث ال يمكن  ، كام ٌجهً
 أن ّتقـدمن مل نقل باقتضائه مالحظتـه حيـث إأن االرتكاز ال يقتيض إلغاء ذلك 

 ملـا فيـه مـن حالـة األنـس بناء العرف عىل االستصحاب ال يـستبعد أن يكـون
 ةّو وقـد الكاشـفيةّجـرواالنسياق مع الوضع السابق وامليل النفيس نحـوه، ال مل

 .)١(<االحتامل

                                                 
 .١٨٠، ص٦ج: بحوث يف علم األصول) ١(





 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 أو ً كون االستصحاب أصاليفكالم بحر العلوم يف بيان الثمرة  •

 أمارة
 مناقشة الشهيد الصدر للسيد بحر العلوم •
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 ،ًاعمليـ ًأمارة أو أصـال عىل كون االستصحاب ّترتتب مرة هناك ث أنّتقدم 
، وعـدم أمارة اللوازم العقلية فيام لو كان االستصحاب ّحجية هي مرةوهذه الث
 .ًاعملي ً أصاللعقلية فيام لو كان لوازمه اّحجية

 أن  األعـالم إىل، حيـث ذهـب بعـضأخرى مرةويف هذا البحث نتناول ث
ًأمارة أو أصال عمليا يف كون االستصحاب ّتقدماخلالف يف البحث امل ر يف ّ، يـؤثً

ر يف كيفية عـالج التعـارض بـني ّثؤكيفية االستدالل باالستصحاب، وكذلك ي
 .ّلة األداالستصحاب وبني سائر

  للتعـارض بـني خـرب الثقـة وبـنيًنرضب مثـاالأكثر  املطلب ّيتضحولكي 
أصالة ّيف حني إن  الطعام الفالين حرام، إن: ، فلو جاء خرب ثقة يقولّاحللأصالة 
دليل خرب الثقة وهو آية بني هل قع التعارض؟ ينه حالل، فهنا أين إ : تقولّاحلل

ُأحل ل م الطيبات{اىل وهو قوله تعّ احلل  أصالةالنبأ وبني دليل َُ   ْ َ  ِ
، )٤ :املائـدة( }ُ

 باحة؟ عىل اإلّ عىل احلرمة وبني الدليل الدالّأم بني نفس اخلرب الدال
وهـو نفـس ( عـىل احلرمـة ّقع بني الدليل الداليمن الواضح أن التعارض 

ة باح عىل اإلّ وبني الدليل الدال)ًمثال عىل حرمة الطعام الفالين ّخرب زرارة الدال
 ًا وخـصوصًاا عمومـّ فيكون إم)تعلم أنه حرامّ حتى يشء لك حاللّ كل وهو(

 . أ وختصيصًاا عمومّ وإمًا وتقييدًامن وجه وإما إطالق
 

 الكالم وهو تعـارض االستـصحاب مـع ّ حمل إىل نأيتّاملقدمةت هذه ّذا تبيإ
 االستـصحاب لـو تعـارض مـع ّنإ :، فيقول السيد بحر العلومةّ األدل منغريه

خرب الثقة، وعليـه  ك فيكونأمارةن افرتضنا أن االستصحاب إ، فةّ األدلغريه من
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ــني ــع املعارضــة ب ــارة نوق ــصحاب أي  األم ــرد االست ــو ف ــصحابية وه االست
  وبـني- وليس ال تنقض اليقني بالشك- ًمثالاستصحاب حرمة الطعام الفالين 

تعلم أنه حرام، وهـو ّ حتى يشء لك حاللّ كل تقولّ احلل صالةأ، فّاحللأصالة 
، أما االستصحاب فهو ً بحرمة سابقة أم مل يكن مسبوقاًمطلق سواء كان مسبوقا

كربى االستـصحاب ّ ألن ة املوارد،ّ بحرمة هذا الطعام فقط واليشمل بقيّخيتص
ور، لكن االستصحاب اجلاري يف غري  بالطعام املذكّتصة وال ختّوإن كانت عام

جرينـاه يف أهذا الطعام املذكور هو استصحاب آخر غـري االستـصحاب الـذي 
 ّقـدمطلق، فياملصوص اخلعموم وبينهام نسبة الحرمة هذا الطعام، فتكون النسبة 

 .يةّخصاالستصحاب باأل
 وبني خرب الثقة، مـن -أمارة بناء عىل كونه - ال فرق بني االستصحابنذإ

 ّحجيـةقوع التعارض بني نفس االستصحاب وبـني املعـارض، البـني دليـل و
 .االستصحاب واملعارض

 عند  الذي يثبت له احلرمةّنإ، فًعملياًأصال ذا افرتضنا االستصحاب إوأما 
هو دليـل االستـصحاب، ولـيس أماريـة احلالـة الـسابقة، وعليـه فعنـد ّشك ال

ن تلحـظ النـسبة بـني دليـل ، جيـب أّالتعارض بني االستصحاب وأصالة احلل
يشء ّ كـل هوو(ّ احلل  أصالة وبني) اليقني بالشكال تنقض وهو(االستصحاب 

 فتكون النسبة بيـنهام العمـوم واخلـصوص مـن )ه حرامّتعلم أنّ حتى لك حرام
 مطلـق يـشمل )تنقض اليقـني بالـشك ال(دليل االستصحاب وهو ّ ألن وجه،

، أم قـضايا ً أم حـالالً أم واجبـاً حرامـااملوارد التي هلا حالة سابقة سواء كانـت
 ّاحلـل أصـالة وكـذلكية ونحوها، ّالكر أو  من قبيل استصحاب العدالةأخرى

 وشاملة للحالة التي يكون فيها حالـة سـابقة أم ال، فتكـون النـسبة ةفهي مطلق
يف ّ احلـل  أصـالة من وجه، ويفرتق االستصحاب عـنًا وخصوصًابينهام عموم

 عـن ّاحلـل أصـالة ، وتفرتقًمثال كاستصحاب عدالة زيد ،حةباغري احلرمة واإل
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 ، مورد االجـتامعويقع التعارض يفاالستصحاب يف غري املسبوق بحالة سابقة، 
  فاالستـصحاب يقـول حـرام، أمـا،ًاكام لو كانت احلالة السابقة للطعـام حرامـ

 .قول حالل، فيتعارضانتفباحة اإلأصالة 
تؤخـذ ّ احلـل ني االستصحاب وأصـالةأنه يف مورد التعارض ب: واحلاصل

ّ احلل  أصالة وبني)ّتنقض اليقني بالشك وهو ال(النسبة بني دليل االستصحاب 
 .)تعلم أنه حرامّ حتى يشء لك حاللّ كل وهو(

إن استـصحاب احلكـم >:  بقولـه+ هذا مـا ذكـره الـسيد بحـر العلـوم
ــل رشعــي رافــع حلكــم األصــل، وخمــصيشءاملخــالف لألصــل يف  ص ّ، دلي

بالقيـاس إىل ) ال تنقض اليقني بالشك: (وليس عموم قوهلم... ّ احلل لعمومات
قيـاس إىل آحـاد األخبـار  كعموم آية النبـأ بالَّإالأفراد االستصحاب وجزئياته، 

 .)١(<املعتربة
 

 ، وتعـارض مـعًأمارة من السيد بحر العلوم أن االستصحاب لو كان ّتقدم
 االستـصحابية وبـني دليـل األمـارة  أن نالحظ النـسبة بـنيّالبد، فّاحلللة أصا

ا افرتضـنا  إذأمـا.  االستـصحاب واملعـارضّحجيـة، البـني دليـل ّاحللأصالة 
مـن دليـل ّ كل  من مالحظة النسبة بنيٍحينئذ ّالبد، فً عملياًاالستصحاب أصال

 .ّاحلل أصالة وبني دليل)تنقض اليقني بالشك وهو ال (االستصحاب
مالحظـة ّ ألن -+  بحسب تعبري السيد الـشهيد-لكن هذا الكالم باطل

وفق قواعد اجلمع العريف إنام تكون بـني ّ األخص النسبة بني املتعارضني وتقديم
قرينـة عرفيـة ّ األخـص  يكـونٍحينئذالكالمني الصادرين من شخص واحد، و

 .يف العمومّ األعم رافعة لظهور الكالم
                                                 

 .٢٠ص، ٣ج : عن فرائد األصولً؛ نقال١١٦ص ،٣٥الفوائد األصولية، الفائدة  )١(
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ًأصـال عمليـا أم أمـارة سواء افرتضـنا االستـصحاب ،وعىل هذا األساس ً  
وهـو  ( من مالحظة النسبة بني دليل االستصحابّالبد -عىل كال التقديرين ف-

ّ حتـى  يشء لـك حـاللّكـل(ّ احلـل  أصالة وبني دليل)ّال تنقض اليقني بالشك
  ودليـل)ّال تـنقض اليقـني بالـشك (دليـل االستـصحابّ ألن )تعلم أنه حرام

م واحـد وهـو ّدران مـن مـتكلا كالمان ص)..كل يشء لك حالل(ّل  احلأصالة
أي استـصحاب  -الشارع، أما نفس االستصحاب وهـو الفـرد االستـصحايب 

 . فهذا ليس كالم صادر من الشارع، كام هو واضح-ًمثالالطعام الفالين حرام 
 من جعل النسبة بـني دليـل قدس اهللا أسرارهم    أن ما فعله فقهاؤناّيتضحوهبذا 

 . ألهنام كالمان صادران من الشارع؛ هو احلقّاحلل أصالة دليلواالستصحاب 
ًأصال عمليا أن املسألة ال ربط هلا بكون الدليل ّيتضحوهبذا   ّوإنـام، أمارة أم ً
حـدى إم ّم واحد، ولذا مل نقدّا كان هناك كالمان صادران من متكل إذمرتبطة بام

 نةّخربتنا بيأ، كام لو خرىمن األّأخص مها احدإ  وإن كانتخرىنتني عىل األّالبي
 النجس منه هو اجلانـب :قالتوأخرى نة ّه، وجاءت بيّهذا املكان نجس كلبأن 
مها احـدإ نتـني، وإن كانـتّ أن نلحظ النسبة بني البيال يمكنيمن فقط، فهنا األ
نتني صدرتا من شخصني، ّالبيّ ألن  وذلك؛هنام أمارتنيأ، مع خرى من األّخصأ

، ًاعمليـ ً أو أصالأمارةجراء قواعد اجلمع العريف ليس كوهنام إملالك يف وعليه فا
 .م واحدّبل املالك هو كوهنام صادرين من متكل

مـارات يف قبـال  لألًحكامـاأمع العريف ليست إن قواعد اجل>: آخروبتعبري 
حكام يف خصوص باب الظهورات والـدالالت املوجـودة أ هي ّوإنام، األصول

 واحـد، وهلـذا ال جتـري قواعـد اجلمـع العـريف ّ مـتكلمر عـنيف الكالم الصاد
 مـن ّأخـصحـدامها إنتني املتعارضـتني وإن كانـت ّغريه يف البي أو بالتخصيص
 ّحجيــةم واحــد، وبنــاء عليــه ســواء كانــت ّام ليــستا مــن مــتكلّالثانيــة، ألهنــ

صـلية مـن بـاب األ أو ية وكاشفية احلالة السابقة،األماراالستصحاب من باب 
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تـه ودليـل ّحجي من مالحظة النسبة بني دليل ّالبد، فً بالبقاء ظاهراّالتعبدد ّجمرو
 يف مـورده؛ ألهنـام الكالمـان الـصادران مـن  أو األصولاتاألمار سائر ّحجية
 .)١(<قدسم واحد وهو الشارع األّمتكل
فرق بني كـون االستـصحاب ال لعدم ؛ّتام غري  كالم السيد بحر العلومنذإ
ــارة ــديرين،ًم أصــالأ أم ــال التق ــىل ك ــل   فع ــني دلي ــسبة ب ــة الن جيــب مالحظ

 .ّاحلل أصالة االستصحاب وبني دليل
ا بالنسبة ملالحظة النسبة بني فرد خرب الثقة كخرب زرارة وبـني معارضـه، ّأم

أن  ألجـل ومل تلحظ النسبة بني دليل خرب الثقة وهو آية النبأ وبني معارضه، فهو
الم صادر من الشارع، فـيمكن أن يالحـظ  ك-وهو خرب زرارة -فرد خرب الثقة 

م ّ من متكلًا صادرًا واحدًايكونان كالمو ،ًيضاأمع معارضه الصادر من الشارع 
 .واحد

صحاب عـىل جعـل اعتاد األ>: بحثهوهلذا يقول السيد الشهيد يف تقريرات 
 يف مقام االستدالل باالستصحاب نفس االستـصحاب كـام جيعـل خـرب ّجةاحل

ة عـىل ّ مقام االستدالل عىل حكم ومل جيعلوا صحيحة زرارة الدالـيفًال الثقة دلي
َّ بل قد يرتب عليه ً وهذا التعبري ليس جزافا. عىل احلكمً دليالًمثالاالستصحاب 

د يف قباله معـارض جذا وإأثر عميل هو أنه عندما يكون الدليل نفس خرب الثقة ف
كان اخلرب إذا  ف،ته كآية النبأيّحج وأن تلحظ النسبة بينه وبني اخلرب ال دليل ّالبدف
 مـع ، ولو كانت النسبة بينه وبني آية النبأ العموم من وجـه، عليهّقدم منه ّخصأ

  إىلن املعارض تالحظ نسبتهإ ف،ذلك يف باب االستصحابك األمر أنه ال يكون
 .)٢(<عىل احلكم ً نفس االستصحاب الذي جعل دليال إىلصحيحة زرارة ال

                                                 
 ).٦٢( ، حاشية رقم٤٣٨، ص٢ق: احللقة الثالثة) ١(
 .١١، ص٦ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
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. < يف كيفيـة االسـتداللّتـؤثر أن النقطـة الـسابقة ّيتوهموقد >: + قوله •
ًأصال عمليا أم أمارةاملراد من النقطة السابقة هو البحث يف كون االستصحاب  ً، 

، فـتلحظ ًأمـارةا كـان  إذن االستـصحابأ السيد بحـر العلـوم، مـن ّتوهمكام 
 أصـالة يص عـىل بالتخـصّقدمالنسبة بني نفس االستصحاب وبني معارضه، في

ًأصال عملياا كان  إذ، أماّاحلل   فتلحظ النسبة بـني دليـل االستـصحاب ودليـلً
ٌتوهم يف مطاوي البحث أنه مَّتقد، وّاحللأصالة   . باطلّ
اعـرتض الـشيخ  .<...ًكام وقع يف كالم السيد بحر العلوم انـسياقا>: قوله •
 يس كخرب الثقـة،ن االستصحاب لأىل كالم السيد بحر العلوم من ع نصارياأل

ًألن االستصحاب بنفسه حكم ببقاء ما كان، وعليه فال معنى أن جيعل دليال   عـىلّ
 .)١( هو دليل عىل احلكمّوإنام، ًنه ليس حكامإ خرب الثقة، ففاحلكم، وهذا بخال

ّألنـه  املـشكلة، ّحيـل هـذا الكـالم ال بأن  ذلكىلوأجاب الشهيد الصدر ع
 عىل البقاء، فيكـون أمارة الذي هو ًمثال السابق  اليقني إىليمكن أن ننقل الكالم

 .)٢( خرب الثقةّحجيةبمنزلة خرب الثقة ال احلكم بالبقاء الذي هو بمنزلة 
ّحجية كل وملا كانت >: قوله • . <ظهور منوطة بعد ثبوت القرينة عىل خالفهّ

  الظهـورّحجيـةاملقصود من القرينة يف املقام هي القرينة املنفصلة، حيث تسقط 
 .يف حال قيام القرينة املنفصلة عىل اخلالف

ن مـن يأي فـيام لـو كـان الكالمـان صـادر <يف غري جمال القرينيـة>: قوله •
 ًا كالمـّ يعـد^ خيفى أن كالم أهل البيـت م واحد، والِّشخصني، المن متكل

 . وإن صدر من إمامنيًاواحد
                                                 

 .٢٧٧ص ،٣ج: ألصولانظر فرائد ا) ١(
 .١٢ص ،٦ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
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ّ 

مـسلك عـىل  ًبنـاءّألنه ، ًصالأو أأمارة استشكل يف اعتبار االستصحاب  • 
السيد الشهيد يف التمييز بني األمارات واألصول يكون مـن الـصعب صـريورة 

 .ًاعملي ً أصالأوأمارة االستصحاب 
 قائمـة مـارةاألّألن ات؛ فـاألماردخال االستصحاب يف نطاق إأما صعوبة 

ة يف االستصحاب، وأما صعوبة إدخـال ّتحققعىل أساس الكاشفية، وهي غري م
ّألن حجية األصل لية؛ فماالستصحاب يف نطاق األصول الع العميل ناشئة مـن ّ

، ًداّاحلكـم امللحـوظ حمـد ب أن يكون نـوعّ املحتمل واملنكشف، وهذا يتطلّقوة
 .دّغري حمداحلكم املستصحب و

 نكتـةوجـود لًظاهريـا، ً حكام  املشكلة يف جعل االستصحابّيمكن حل •
 .ن هباّ األخذ باحلالة السابقة التي تيقنسان إىل لدى اإلّنفسية وهي امليل العام

ً حكام ظاهريـابناء عىل كون االستصحاب • ًأصـال ، يكـون االستـصحاب ً
 .أمارة، وليس ًعمليا
 ً أصـالوإن كـان، ّحجة تكون لوازمه العقلية أمارةاالستصحاب   إن كان•

 .ّحجيةعميل، فال تكون لوازمه العقلية 
 ّاخلالف يف البحث املتقدم يف كون االستصحاب ذهب بعض العلامء إىل أن •

ًأمارة أو أصال عمليا ر يف ّ يف كيفية االستدالل باالستصحاب، وكذلك يوثّيؤثر، ً
 .ّ األدلةكيفية عالج التعارض بني االستصحاب وبني سائر

مالحظـة النـسبة بـني ّ ألن هذا الكـالم باطـل؛ بأن أجاب السيد الشهيد •
وفق قواعد اجلمع العريف إنام تكون بـني الكالمـني  ّ األخصاملتعارضني وتقديم

 كالمان ؛ّ أصالة احللودليل دليل االستصحابوالصادرين من شخص واحد، 
 أمـا نفـس االستـصحاب وهـو الفـرد .م واحد وهو الشارعّدران من متكلاص

 .  من الشارعًا صادرًا فهو ليس كالم،االستصحايب



 
 
 
 
 

 

 

ّ 

 بن سنان عىل عدم ركنية اليقني باحلدوثااالستدالل بصحيحة  •
 ركنية اليقني باحلدوث يمنع جريان استصحاب ما يثبت باألمارة  •
  جريان استصحاب ما يثبت باألمارة ّجوبة حللاأل •

ü تعبداًاعتبار األمارة علام: ّالوجه األول ً ّ 
ü ّولمناقشة الشهيد الصدر للوجه األ 
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 يفأركانـه  يقـع الكـالم يف ،ًرشعـانتهينا من ثبوت االستـصحاب ابعد أن 
 .ضوء دليله

 :مه بأربعة أركان، هيُّة تقوّتقدمحاب املوما يستفاد من روايات االستص
: × اليقني باحلدوث، وهو مأخوذ يف لسان الدليل يف قولـه :ّالركن األول

 يف ً وظاهر ذلك كون اليقني باحلالـة الـسابقة دخـيال،) ّوال ينقض ا ق  با شك(
 .موضوع االستصحاب 

 حيـث ،يليف لـسان الـدلً أيـضا  يف البقاء، وهو مأخوذّالشك :الركن الثاين
 . )ّال تنقض ا ق  با شك(: × ، يف قولهّجاء التعبري بالروايات بكلمة الشك

 حيث يستفاد مـن ظهـور ،نة واملشكوكةّتيق وحدة القضية امل:الركن الثالث
 بـه اليقـني الـذي ّتعلق بعني ما ّتعلق الركن الثاين يّيمثلالذي ّشك الدليل أن ال

 يكـون  فـال،اليقـنيّمتعلـق مـع ّشك الـّعلـق مت إذ لو تغاير ّ األول،ل الركنّيمث
 .ًهلام معاّتعلق  له يف حالة وحدة املً يكون نقضاّوإنام ، لليقنيًنقضاّبالشك العمل 

د ّح للتعبـّكون احلالة السابقة يف مرحلة البقاء ذات أثر مصح :الركن الرابع
 . بيانهن، كام يأيتاوهلذا الركن صيغت ببقائها،

 .ًالّمفص األركان وفيام ييل نبحث يف هذه
ّ 

دون  مـن ًد ثبوت احلالة الـسابقة واقعـاّجمر هو أن :ومعنى اليقني باحلدوث
  جيري االستـصحابّوإناميكفي يف فعلية احلكم االستصحايب هلا،  اليقني هبا، ال

 .نةّمتيقا كانت احلال السابقة إذ
 : ة حاصلهاّقدم مإىل وقبل بيان الدليل عىل هذا الركن نشري
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 : قسمني إىلأن اليقني والقطع ينقسم
  القطع من بـابأخذن، وقد ّتيق امل إىل، وهو طريقالقطع الطريقي: حدمهاأ
إذا علمت بـورود زيـد : ن، من قبيل أن يقول املوىلّتيق املثباتساليب إلاألأحد 

الـورود ال  ويءإىل بلدك فزره، فاملوىل يريد ترتيب حكم الزيارة عىل نفس املجـ
 وحيـث إن انكـشاف الـورود ؛ فاملقصود إذا ورد زيد بلدك فـزره،عىل العلم به

 .ًوثبوته ال يكون اال بالعلم، أطلق اسم الكاشف وأريد املنكشف كناية
جـزء  أو  القطع بأنه موضـوع احلكـمأخذ وهو )١(القطع املوضوعي: الثاين

 أو ل ركعتـنيّ فـصإذا علمـت بأنـك تـسافر،: املوضوع، من قبيل قول الـشارع
  تلـكّترتتـب ف،فقـل بـسم اهللا األكـل  إذا أردت:يقـولو أ  عـىل فقـري،ْقَّتصد

، ل املعلوّالعلة إىل املوضوع نسبة  إىلنسبة احلكمّ ألن عىل صفة القطع،األحكام 
 .انعدم املوضوع انعدم احلكمإذا ف

 الروايـات ما هو املراد من اليقـني املـأخوذ يف: ، نقولّاملقدمةنت هذه ّذا تبيإ
  يف االستصحاب، هل هو القطع الطريقي أم املوضوعي؟ًركنا

ّ ألن الظاهر أن اليقني والقطع املأخوذ يف الروايات عـىل نحـو املوضـوعية؛
ّدلـت ا َّإال إذعنوان مأخوذ يف الدليل أنه مأخوذ عىل نحو املوضوعية، ّ كل ظاهر

 .ينياألصول هذا هو املشهور بني .قرينة عىل اخلالف
 ستدالل بصحيحة عبد اهللا بن سنان عىل عدم ركنية اليقني باحلدوثاال

 ً يف االستصحاب يكون صـحيحاً من كون اليقني باحلدوث ركناّتقدمإن ما 
 صـحيحة عبـد اهللا بـن سـنان  إىلما بالنسبةأة، ّتقدم صحاح زرارة امل إىلبالنسبة

الـسابقة ولـيس نجد أهنا ظاهرة يف أن الركن هو نفـس ثبـوت احلالـة فة ّتقدمامل
 :× صـيل فيـه؟ فقـالأي ثويب قبـل أن ّعري الذمأإين (: السائل قالّ ألن اليقني،

                                                 
ّتقدم يف القسم األول من احللقة) ١( ّ. 
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اه وهـو طـاهر، و ـم  ـس يقن أنـه ّك أعرتـه إيـّنـإ فيه وال تغسله من أجل ذ ك؛ فّصل
 ).سهّ 

مام احلكم االستصحايب بنفس ثبوت احلالة السابقة، كام هـو ل اإلّحيث عل
ن ال ّتـيق وهـو ظـاهر يف ركنيـة امل)اه وهو طاهرّرته إيك أعّنإف: (× ظهر من قوله

ت هذه الصحيحة يمكن أن تكون قرينة عىل محل اليقـني يف ّن متإاليقني، وعليه ف
 . عىل الطريقية ال املوضوعيةخرىالروايات األ

 االستدالل بالصحيحة عىل االستصحاب، يكـون الـركن هـو ّا مل يتم إذأما
جـراء إ مـشكلة نواجهسفيقني باحلدوث هو الركن ذا كان الإاليقني باحلدوث، و

 .الحقدوث باألمارة، وهذا ما نتناوله يف البحث الاحلاالستصحاب فيام إذا ثبت 
 

مـشكلة نواجه سف يف االستصحاب، ًذكرنا أنه لو أخذ اليقني باحلدوث ركنا
  باألمـارة،احلدوثله أن جيري االستصحاب فيام لو ثبت وهي أنه كيف يمكن 

ا قام خرب الواحد  أو إذيف تطهريه،ّشك عىل نجاسة ثوب ثم ّدلت األمارة ا  إذكام
يف زمـان الغيبـة يف ّوشـك ، × مامعىل وجوب صالة اجلمعة حال حضور اإل

د اليقــني ّال تولــ األمــارة بقائــه، فكيــف جيــري الفقهــاء االستــصحاب مــع أن
 : هذه املشكلة، منهاّت وجوه حللّقدم ي؟دوث؛ ألهنا دليل ظنّباحل

ّعلام تعبداعتبار األمارة : ّالوجه األول  ًاً
 عـىل مـسلكه مـن جعـل ً، بنـاء+  النـائينيّاملحقـقوهذا الوجه ملدرسة 

ّعلـام تعبـدجيعلهـا ّحجية األمارة دليل  بأن الطريقية، حيث أفاد ، وعليـه تقـوم ًاً
ّحجيـة دليـل ّ ألن  يف موضـوع االستـصحاب؛أخـذالذي القطع ومقام اليقني 

ي مـن موضـوع ّتعبد لفرد ًقاّ عىل دليل االستصحاب وحمقًيكون حاكاماألمارة 
 بـاليقني الوجـداين ًاهذا الدليل، فبعد أن كان موضوع االستـصحاب منحـرص
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ّسع بواسطة هذه احلكومة واصبح شامال لليقني التعبدي احلاصل من األمـارةّات  ؛ً
ن احلكومـة أق، ويف املقام نجـد ّ تضيأخرىع وّتوسًتارة  من أن احلكومة ّتقدمملا 
 .مارةي الثابت باألّالتعبدعت موضوع االستصحاب ليشمل اليقني ّوس

ال فـرق يف جريـان : التنبيـه الثـاين>:  النـائيني بقولـهّاملحقـقهذا ما ذكـره 
بغـريه مـن أو   بـاليقني الوجـداينًاالستصحاب بني أن يكون املستصحب حمرزا

ــارالطــرق و ــ،ات واألصــول املحــرزةاألم ــار إ ف ــني يف أخب ــن اليق ــراد م ن امل
 للمستـصحب ًما يكون حمـرزاّ كل  بل،االستصحاب ليس هو اليقني الوجداين

ّاحلق ما هو بمنزلته بناء عىل ما هو  أو من اليقني الوجداين: حرازبأحد وجوه اإل
 ... م القطع الطريقيمن قيام الطرق واألصول املحرزة مقا: عندنا

 يف ّموضوع ذي حكم ثـم شـك أو  عىل ثبوت حكم أو أمارةفلو قام طريق
 فــال مــانع مــن ،والطريــق األمــارة ت إليــهّاملوضــوع الــذي أد أو بقــاء احلكــم

 املستـصحب قـد أحـرز بقيـامّ، ألن والطريـق األمـارة ىّمؤداستصحاب بقاء 
مـن أن املجعـول يف بـاب : دنا عنـّ عىل ما هو احلـقً بناءً خصوصا،عليهاألمارة 
 عىل مـا - ثباتحراز والوسطية يف اإلات هو نفس الطريقية واإلاألمارالطرق و

 ،اتاألمـار ّحجيـة ّأدلة بً فيكون املستصحب حمرزا-ّالظن  بيانه يف مبحث ّتقدم
 .)١(< فيهشكالوهذا مما ال ينبغي اإل

  النائينيّمحققمناقشة الشهيد الصدر لل
ّب البد من تقديم مقدمة يف بيان احلكومةّلكي يتضح اجلوا  ّحاصل هـذه املقدمـة .ّ

 إىل مفـاد الـدليل املحكـوم ًاا كان الـدليل احلـاكم نـاظرإذ ّ احلكومة تتمّ أن:وه
 : وقرينة عىل حتديد املراد النهائي منه، وهذه اخلصوصية تكون بأساليب وهي

 سواء كـان ذلـك ًا لآلخر،ّالدليلني مفرس أحد يكون بأن ، لسان التفسري.١
                                                 

 .٩٩ص ،٣ج: ؛ وانظر مصباح األصول٤٤، ص٤ج: فوائد األصول) ١(
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ًبام يكون مستبطنا لـذلك،  أو بأحد أدوات التفسري املعروفة من قبيل أعني ومثل
 . وهذه حكومة تفسريية

موضـوع ًال لـيشء منزلـة ّالـدليلني منـز أحـد يكون بأن ، لسان التنزيل.٢
 فهذا الدليل نـاظر إىل مفـاد )الطواف بالبيت صالة: (الدليل اآلخر، كام إذا قال

 من احلكـم عـىل ّرتتبحكوم من خالل التنزيل، ولوال نظره إليه وما يالدليل امل
 .  وهذه حكومة تنزيليةً،ذلك املوضوع، مل يكن التنزيل معقوال

 املوجـودة يف الـدليل احلـاكم والتـي جتعلـه  مناسبات احلكم واملوضوع.٣
ج من نفي الرضر واحلرّ أدلة ًناظرا إىل مفاد الدليل املحكوم، من قبيل ما يقال يف

األولية ال نفي احلكـم الـرضري واحلرجـي  األحكام ظهورها يف نفي إطالقات
 .ًابتداء

 أن :هـاّاجلامع بني أقـسام احلكومـة كل>: بقوله وهذا ما ذكره السيد الشهيد
 بمعنـى أنـه يـشتمل عـىل ،ًالدليل احلاكم يكون ناظرا إىل مفاد الدليل املحكـوم

حتديـد مفـاد الـدليل املحكـوم عـىل ضـوء م يريد ّعىل أن املتكلّدل ظهور زائد ي
 .الدليل احلاكم، فيكون قرينة شخصية عليه

 يف حاالت احلكومـة عـن طريـق ّتحققنة الشخصية، كام تي وليعلم أن القر
الـدليلني  أحد تعيني أساس  عىلّتحققالدليلني إىل اآلخر، كذلك قد ت أحد نظر

 الـشارع املحكـامت ّذا عـنيم، كام إّ من املتكلّ عامّللقرينة بموجب قرار شخيص
 الكتاب للقرينية عىل املتشاهبات وحتديد املراد النهائي منهـا، فإنـه يف ّالتي هي أم
بـنفس  اآلخـر  قرينة عىل ظهور الدليلّنيُ ظهور الدليل الذي عّتقدممثل ذلك ي

ًمال عـىل  الـدليل احلـاكم عـىل الـدليل املحكـوم وإن مل يكـن مـشتّتقـدممالك 
 .)١(<ر الدليل اآلخ إىل النظرخصوصية

                                                 
 .١٦٨، ص٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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ا كان الـدليل احلـاكم  إذ فيامّ وهي أن احلكومة تتمّاملقدمةضحت هذه ّذا اتإ
 :  الدليل املحكوم، جييب السيد الشهيد بام ييل إىلًناظرا

 حاصل هذا اجلواب يفيد بعدم متامية حكومة األمارة عىل دليل االستـصحاب،
خوذ يف أمـّألنـه ني موضـوعي؛ اليقني املأخوذ يف دليل االستصحاب هو يقّألن 

ه أن  األمارة ال يمكنـ لالستصحاب، ودليلًا موضوعهدليل االستصحاب بكون
مل حيـرز كونـه ّحجيـة األمـارة دليـل ّ ألن منزلة القطع املوضوعي، األمارة لّينز
هـو الـسرية  األمارة دليلّ ألن  الدليل املحكوم وهو القطع املوضوعي، إىلًاناظر

 يعنون ،ًواضح أن العقالء حينام يبنون عىل كون خرب الثقة علامالعقالئية، ومن ال
 منزلـة هبذلك تنزيله منزلة العلم الطريقي يف املنجزية واملعذرية فقـط، ال تنزيلـ

 عنـد ً وال متـداوالًالقطـع املوضـوعي مل يكـن معروفـاّ ألن القطع املوضوعي؛
مل يكـن  األسـاس ا املتداول هو القطع الطريقي فقـط، وعـىل هـذّوإنامالعقالء، 

 الـدليل املحكـوم وهـو  إىلًاناظر -وهو السرية العقالئية -ّحجية األمارة دليل 
 مـن أن رشط احلكومـة ًآنفا ّتقدم احلكومة؛ ملا ّالقطع املوضوعي، وعليه فال تتم

 . الدليل املحكوم إىلهو نظر الدليل احلاكم





 
 
 
 
 

 

ً 

 اعرتاض السيد اخلوئي •
  اخلوئيّمحققمناقشة السيد الشهيد لل •
 مناقشة السيد الشهيد للوجه الثاين •
بـن االصحيح االستدالل عىل أخذ اليقني بنحو الطريقية برواية  •

 سنان

 االختالف يف أركان االستصحاب ورشوطه •

 ما يعترب يف االستصحاب •
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أن اليقـني باحلـدوث لـيس :  اخلراسـاين وحاصـلهّاملحققهذا الوجه ذكره 
مفاد دليل االستصحاب هو جعل املالزمة بني حدوث يشء وبقائـه، ّ ألن ؛ًركنا

 ّن حدوث الـيشء، كجعـل املالزمـة بـني وجـوب احلـجّ تيق إىلمن دون النظر
، ًداّ للحكـم بالبقـاء تعبـًاث يكون موضوعوواالستطاعة، فاحلدوث بام هو حد

الطرق إلحـراز ثبـوت املوضـوع،  أحد هووأما اليقني باحلدوث فقد لوحظ بام 
، وعليه فلو ًاّتعبدل جعل املالزمة بني احلدوث والبقاء ّودليل االستصحاب تكف

عنـد يف بقائها ّشك  ثم ًمثال ّ عىل حدوث نجاسة املاء املتغريّجةاحل األمارة قامت
 .زوال التغري، ثبت بقاء النجاسة باملالزمة املستفادة من دليل االستصحاب

ًن اليقني الوارد يف أدلة االستصحاب أخذ كنايةإ :بارة أخرىوبع  عن لـزوم ّ
 .ّالبناء والعمل بالتزام حكم مماثل حلكم املتيقن حقيقة 

 ّنأ : بـذلكّووجـه الـذب>:  بقولـه+  اخلراسـاينّاملحقـقوهذا ما أفاده 
  عىلّجة فتكون احل، حمكوم بالبقاءٍحينئذى الطريق ّمؤداحلكم الواقعي الذي هو 

 .)١(<ًواقعا للمالزمة بينه وبني ثبوته ،ًاّتعبد عىل بقائه ّحجةثبوت 
 

دليل االستصحاب لـيس  ّ بأن اخلرساينّاملحققاعرتض السيد اخلوئي عىل 
باملالزمـة بـني احلـدوث  أراد إنّألنه مفاده جعل املالزمة بني احلدوث والبقاء؛ 

 عـىل البقـاء، ً واقعياً عليه أن يكون االستصحاب دليالّترتبلواقعيني، والبقاء ا
ًأصال عملياوهو خلف كونه   ّوإنـام الواقـع،  إىلينظـر العمـيل الّ ألن األصـل ،ً

 .يف احلكم الواقعيّشك يثبت وظيفة عملية ظاهرية يف حال ال
                                                 

 .٤٠٥ص: كفاية األصول) ١(
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 ّ كلـام، أيّتنجـز بجعل املالزمة بني احلدوث والبقاء يف مرحلـة الُأريدوإن 
 بعـد ًزاّ منجـمجايل، يرد عليه لزوم بقاء العلم اإلً تثبت بقاءًحدوثاثبتت املنجزية 

ز علينا النجاسة يف كال ّنائني، فتتنجاإل أحد  بنجاسةًمجاالإانحالله، كام لو علمنا 
، لكـن مجـايل العلـم اإلّ ينحـلّ األولناء بنجاسة اإلً فلو علمنا تفصيال.الطرفني

زها؛ ّناء الثاين عىل تنجة بني احلدوث والبقاء تبقى النجاسة يف اإلبناء عىل املالزم
 ٌ أحـدحـد؛ إذ مل يلتـزمأ، وهذا مما اليلتزم به مجايل بالعلم اإلًحدوثازة ّألهنا منج

 . مجايل بعد انحالله بالعلم التفصييلطراف العلم اإلأ ّتنجزببقاء 
عاة بـني ّالزمـة املـدإن امل>:  السيد اخلوئي بقولـهإليهوهذا االعرتاض أشار 

ّ أدلة يكون مفاد بأن ن كان املراد منها املالزمة الواقعيةإالثبوت والبقاء يف كالمه 
 مـع -خبار عن املالزمة الواقعية بني احلدوث والبقاء فهو االستصحاب هو اإل

 لعدم املالزمة بني احلدوث والبقاء يف مجيع األشـياء لكوهنـا ؛ للواقعًكونه خمالفا
 البقـاء وبعـضها يبقـى إىل سـاعة ّ فبعـضها آين، البقاء غاية االختالفخمتلفة يف

ات األمـاراالستـصحاب مـن ّ أدلـة  مـستلزم لكـون-وبعضها إىل يوم وهكذا 
 وبعـد إثبـات هـذه املالزمـة ،ية بني احلدوث والبقـاءعة عىل املالزمة الواقّالدال
لدليل عىل امللزوم دليل عىل  إذ ا، عىل البقاءًةّة عىل الثبوت دالّالدال األمارة تكون
كان املخرب غـري ملتفـت إىل  وإن خبار عن الالزمإخبار عن امللزوم  واإل،الالزم
 ّالتعبـد فيكـون ،شاء اهللا تعـاىل نإاملثبت  األصل  يف بحثيء كام سيج،املالزمة
 فينقلـب ّشك، ال لألصل العميل املجعـول يف ظـرف الـمارة به لألًاّتعبدبالبقاء 

وإن كـان املـراد مـن ...  بعد كونـه مـن األصـول العمليـةمارةأاالستصحاب 
 فالزمـه املالزمـة الظاهريـة ،املالزمة هي املالزمة الظاهرية بني احلدوث والبقاء

مجـايل  إذ يف موارد العلـم اإل، وال يمكن االلتزام هبا،بني حدوث التنجيز وبقائه
عـىل حرمـة بعـض نـة ّ ثـم لـو قامـت بي،ًزاّ يكون التكليـف منجـًمثالباحلرمة 

 فإنـه تـابع ،زّ وبانحالله يرتفع التنج،مجايل العلم اإلّاألطراف باخلصوص ينحل
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 وال يلتـزم هبـا ، فال مالزمة بني حدوث التنجيـز وبقائـه،ر بقدرهّز ومقدّللمنج
 .)١(<ًأيضاصاحب الكفاية 

 ًوقد ذكر السيد اخلوئي مثاال آخر للنقض عىل صاحب الكفاية، وهـو لـزوم
 .)٢(ً بقاءًزاّ فيكون منجًحدوثاز ّن به قد تنجّما تيقّ ألن دة اليقني، قاعّحجية

 

 ّاملحقـقعـىل  عـرتاض الـسيد اخلـوئيذكر الـسيد الـشهيد يف مناقـشته ال
 بـني ًداّ مردً عقلياًاحلرص ليس حرصاّ ألن اخلراساين بأنه اعرتاض غريب، وذلك

بـل هنـاك فـرض  ،ّتنجزالظاهرية أي ال ية وفرض املالزمةفرض املالزمة الواقع
ا  إذثالث وهو املالزمة بني احلدوث الواقعي والبقاء الظاهري، بمعنى أن اليشء

، وال يـرد عليـه مـا ًه ظاهرائنا ببقاّتعبد وشككنا يف بقائه، فالشارع يًواقعاحدث 
 .ذكره السيد اخلوئي من إشكال

ًجمـددا ي، عاد الشهيد الـصدر عرتاض السيد اخلوئاوبعد بطالن  للجـواب ّ
ن دليل االستـصحاب جيعـل املالزمـة بـني أ اخلراساين من ّاملحققعىل ما ذكره 

احلدوث والبقاء وليس بصدد بيان ركنية اليقـني، وهـذا مـا نتناولـه يف البحـث 
 .اآليت

 

ّملحقق اخلراساين مـن عـدم أخـذ قال الشهيد الصدر إن ما يستفاد من كالم ا
 يف االستصحاب، وأن املأخوذ يف االستصحاب هـو نفـس ًاليقني باحلدوث ركنا

مكان أن يكون احلـدوث يف مقام الثبوت، إذ باإلفيه إشكال ال احلدوث، فهذا مما 
 .ثبات اإلهو الركن من دون اليقني به، لكن الكالم يف الدليل عىل هذا يف مقام

                                                 
 .٩٨-٩٧، ص٣ج: مصباح األصول) ١(
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ّني صالح أن يكون طريقا ومعرإن اليق: إن قيل  .ًفاً
باعتبار ما  -  اخلراساين أن اليقني املأخوذ يف دليل االستصحابّ املحققذكر

  إىل ومـرآةًفـاّ يف أخـذه معرً يكـون صـاحلا-هّتعلقـله من صفة الكاشفيته عن م
 بنحـو الطريقيـة ًه، وعليه فيكون اليقني يف دليـل االستـصحاب مـأخوذاّتعلقم

 .  بنحو املوضوعيةًدوث احلالة السابقة، وليس مأخوذاوالكاشفية عن ح
ًجمرد الصالحية للطريقية ال تكون دليال: قلت ّ. 

د صالحية اليقني للطريقية واملرآتيـة اليثبـت أن ّجمريقول السيد الشهيد إن 
 - اخلراسـاين ّاملحقـق ّأناليقني يف دليل االستصحاب قد أخذ بنحو الطريقية، و

 ذلـك إثبـات له مـن ّالبد -حاب بنحو الطريقية واملرآتية االستصأخذعي ّ يدإذ
 اليقـني بنحـو الطريقيـة أخذيف ) ّال تنقض اليقني بالشك(: بدعوى ظهور قوله

ّ ألن جمرواملعرفية، ه أخـذ الحـتامل ًاد احتامل أخذه بنحو الطريقية يكون مـساوقّ
ن، ّقيدر املتـيؤخذ بالقـًال كان جممإذا ، وًبنحو املوضوعية، فيكون الدليل جممال

ّ ألن كـل  بنحو املوضـوعية؛- أي اليقني- هأخذن ّتيقوالقدر امل  يف أخـذعنـوان ّ
 . قرينة عىل اخلالفِ يف املوضوعية ما مل تأتًالدليل يكون ظاهرا

 جريـان االستـصحاب يف مـوارد ال يمكـن ، يف املوضوعيةًذا كان ظاهراإو
 .عىل احلدوث األمارة قيام

 ّ للمتيقن ٌ االستصحاب أخذ بام هو مرآةاليقني يف دليل: إن قلت
املقصود من أخذ اليقني يف دليل االستصحاب بـام هـو  بأن إن القول: قلت

 :نّتيقن، فيه احتامال امل إىلمرآة
أن يكون املراد من املرآتية هي املرآتية الواقعية، وهي التـي : ّاالحتامل األول

 .نّتيق امل إىل فيهانسانتوجه اإلّ كل يكون
ن صحيح وال إشكال فيه، لكـن هـذا ّتيق امل إىلًإن أخذ اليقني مرآة: بهوجوا

اليقني يف خصوص اليقني القائم يف القلب والـنفس، وهـو الـذي يكـون مـرآة 
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ال (: × ن، أما اليقني املأخوذ يف دليـل االستـصحاب يف قولـهّتيق امل إىلًوطريقا
القلب والـنفس، ومـن هو مفهوم اليقني وليس اليقني القائم بف )..تنقض اليقني

 أفـراده يف  إىلمـرآةّإنـام ن ّتـيق امل إىلالواضح أن مفهوم اليقني ليس مرآة حقيقـة
 .الذهن

ًإن اليقني تـارة يطلـق ويـراد منـه اليقـني باحلمـل الـشائع أي  :توضيح ذلك
 اليقـني باحلمـل األويل، وهـو مفهـوم هخرى يطلق ويـراد منـأمصداق اليقني، و
ًنظرنا إىل مصداق اليقني نجد أن من كان متيقناذا إاليقني يف الذهن، ف  بمعلـوم مـا ّ

ّباحلمل الشائع، يكون يقينه هذا كاشفا عن املتيقن وهـو معلومـه باخلـارج، لكـن  ً
ّهذه اخلصوصية وهي كونه مـرآة إىل متيقنـه ومعلومـه باخلـارج ليـست مرتبطـة 

 .يقنيبمفهوم اليقني املأخوذ يف دليل االستصحاب، بل مرتبطة بمصداق ال
  إىل أي مفهوم اليقني، فهـو لـيس مـرآة األويل اليقني باحلمل إىلوإذا نظرنا

ّ ألن كل ه؛أفراد  إىلن، بل مرآةّتيقامل قـه وهـو ّتعل م إىل أفـراده، ال إىلمفهوم مرآةّ
 . نّتيقامل

خذ اليقني بـام هـو طريـق أليه صاحب الكفاية من إ أن ما ذهب ّتبنيوهبذا ي
 .)١(فهوم واملصداقف، هو خلط بني املّومعر

ن، ّتيق أن اليقني أخذ كناية عن امل: أن يكون املراد من املرآتية:االحتامل الثاين
 .نّتيقبمعنى أن العرف قد استعمل كلمة اليقني وأراد منها امل

، ًمر معقول ومقبول عرفاأن، ّتيقرادة املإ إن استعامل كلمة اليقني و:وجوابه
ة، وكالمهـا مفقـود، أمـا عـدم القرينـة ّعامـة أو ّخاصـ قرينـة  إىل أنه بحاجةَّإال
ال (: × كلمة اليقني يف دليـل االستـصحاب وهـو قولـهّ ألن  فواضح؛ّاصةاخل

 .نّتيقعىل أن املراد هبا هو املّدل  ليست مقرتنة بام ي)..تنقض اليقني
                                                 

 .٢٢١، ص٦ج: انظر بحوث يف علم األصول) ١(
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ة هي مناسبات احلكم واملوضوع ّالقرينة العامّألن ة فّا عدم القرينة العامّوأم
يستظهرها العرف، ومن الواضح أن مناسبات احلكم واملوضوع ال ترفض التي 

 .أن يؤخذ اليقني بنحو املوضوعية يف حرمة النقض
 بن سنانا اليقني بنحو الطريقية برواية أخذالصحيح االستدالل عىل 

ليقني ا من أخذ إليهخوند أن ما ذهب ذكر السيد الشهيد يف آخر مناقشته لآل
نحو الطريقية واملرآتية صحيح، لكن ال بالتقريب الـذي يف دليل االستصحاب ب
ت يف ّتقـدمن، بل برواية عبد اهللا بن سـنان التـي ّتيق امل إىلذكره من مرآتية اليقني

 نفس احلالة السابقة، ال َّإالمتامية داللتها عىل االستصحاب، حيث مل يؤخذ فيها 
وب بـاليقني الـسابق،  احلكم بوجوب غسل الث× مامل اإلّ مل يعل إذاليقني هبا،

، وهـذا مـا )عرته إياه وهو طـاهرأإنك (: له بنفس احلالة السابقة، حيث قالّبل عل
 مـن ظهـور إليـه ذلك ما أرشنـا إثباتالصحيح يف >: ذكره السيد الشهيد بقوله

 .)١(<نّض أدلة االستصحاب كصحيحة ابن سنابع
 

. <براز جانب املرآتيةإعي إن كان ّويرد عليها أن املقصود بام اد>: + قوله •
 : أن للقطع الوجداين أربع خصوصيات، وهيّتقدم

 احلالة النفسانية النورانية التي حتصل لدى النفس وهـي :اخلصوصية األوىل
 .االستقرار والثبات قبال التذبذب

 . الكاشفية عن الواقع:اخلصوصية الثانية
 . اجلري العميل:اخلصوصية الثالثة

 .ريةّاملعذوزية ّاملنج :لرابعةاخلصوصية ا
 مـن هـذه ةواملراد من جانب املرآتية لليقني يف املقام هي اخلـصوصية الثانيـ

                                                 
 . ٢٢١، ص٦ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 .اخلصوصيات
ال خيفى أن عـدم وجـود . <... والّخاصةوال قرينة يف املقام ال>: + قوله •
 اليقني بنحـو الطريقيـة إنـام يكـون عـىل مبنـى صـاحب أخذ عىل ّخاصةقرينة 

 وهي رواية عبد اهللا بن ّخاصةعىل مبنى السيد الشهيد فتوجد قرينة الكفاية، أما 
 . بيانهّتقدمسنان كام 

 االختالف يف أركان االستصحاب ورشوطه
 ون بتعبـريات خمتلفـة فـيامّنجد أهنـم يعـرب األصوليني عند مراجعة كلامت
 ّيعـربوبعـض آخـر ، )الـركن(اصطالح ب ّفالبعض يعربيعترب يف االستصحاب، 

ذكر بعـضهم >: ًبدال من الركن، كالشيخ األنصاري حيث قال) الرشط(بعنوان 
، ووجـوب ، كبقـاء املوضـوع، وعـدم املعـارضًللعمل باالستصحاب رشوطا

 كالشيخ املظفر حيـث )ماتّاملقو( ستخدم اصطالحي، وبعض آخر )١(<الفحص
 رّة أمـور إذا مل تتـوفّم بعـدّإن هذه القاعدة تتقو...مات االستصحابّمقو>: قال

 ويمكـن أن ،ته اآلتيـةّ ألدلًأو ال تكون مشمولة، ًى استصحاباّ تسمّفيها فإما أال
 .)٢(<قتنص من كلامت الباحثنيُمات إىل سبعة أمور حسبام تّترتقي هذه املقو

اليقـني (: وأكثر األعـالم ذهـب إىل أن أركـان االستـصحاب ثالثـة وهـي
، وذكر الشهيد ) واملشكوكةّ ووحدة القضية املتيقنة،ّ والشك يف البقاء،باحلدوث

ًركنا رابعا وهو األثر العميل، كام سيأيتالصدر  ،  وبعـض آخـر حـرص األركـان ً
 اليقني، وأرجع بـاقي ّتعلق بمّتعلقالالحق املّالشك ني السابق، واليق: باثنني مها

 .)٣(الرشوط إىل هذين الركنني
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 احلكـم  وجود دليل آخر يوجب انتفاءمثل عدم بالرشوط إىل ٌوأشار بعض
 :ًن للعمل باالستصحاب رشوطاإ>:  كصاحب الوافية، حيث قالً،الّالثابت أو
يوجب انتفـاء احلكـم الثابـت ، أن ال يكون هناك دليل رشعي آخر :األول

 .ً العمل بذلك الدليل إمجاعاّوإال فيتعني،  يف الوقت الثاينًالّأو
، لّكــم األوأن ال حيــدث يف الوقـت الثــاين أمـر يوجــب انتفـاء احل :الثـاين

 يف مـسألة :ًمثال. فالعامل باالستصحاب ينبغي له غاية املالحظة يف هذا الرشط
 ينبغي للقائـل بالبنـاء الصالة، ثم وجد املاء يف أثناء ّمن دخل يف الصالة بالتيمم

ن ّ عىل أن الـتمكّ الدالّ مالحظة النصلالستصحاب،مه وإمتام الصالة ّعىل تيم
؟ بحيـث يـشمل هـذه ّ هل هـو مطلـق أو عـامم،ّيمللتمن استعامل املاء ناقض 

 ألنـه حينئـذ يرجـع إىل فقـد باالستـصحاب،الصورة أو ال؟ فال جيوز العمـل 
  .بهك ّ التمسّ وإال فيصح،ًحقيقةالرشط األول 

 يوجب نفي احلكم له، أن ال يكون هناك استصحاب آخر معارض :الثالث
 مجاعـة عـىل نجاسـته ّقد استدل، يف مسألة اجللد املطروح: ً مثال.الثايناألول يف 

فإن يف وقت حياة ذلك احليوان يصدق عليه أنـه غـري ، باستصحاب عدم الذبح
فيكـون ، الحـتامل املـوت حتـف أنفـه، ومل يعلم زوال عدم املذبوحية، مذبوح
فـإن هـذا االستـصحاب ، ن الطهارة حينئـذ ال تكـون إال مـع الـذبح ألًنجسا

 ،إذ مل يعلـم زواهلـا، بتـة يف حـال حياتـهمعارض باستصحاب طهارة اجللد الثا
، ًالّوباستصحاب عدم املوت حتـف أنفـه أو نحـوه الثابـت أو، الحتامل الذبح
 . )١(<كعدم املذبوحية

 

 عنـه بـالركن َّفيام ييل نذكر ما اعترب يف االستصحاب عند األعالم سواء عرب
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 :مِّأم بالرشط أم باملقو
 .وث اليقني باحلد.١
 .ّ الشك يف البقاء.٢
 .ة واملشكوكةّتيقن وحدة القضية امل.٣
 .األثر العميل. ٤
 .ضح من البحثّ األربعة األوىل باألركان كام يت هذه السيد الشهيد عنّعرب
ــن أجــل أن.٥ ــيس م ــرشط ل ــار هــذا ال ــني، واعتب ــشك واليق ــة ال ّ فعلي ّ 

ّاالستصحاب ال يتحقق معناه إال بفرضه، بـل ألن  يّلـشك واليقـني هـة اّ فعليـّ
اليقني يف أخبـار االستـصحاب، الظـاهر يف كـوهنام وّمقتىض ظهور لفظ الشك 

 .فعليني، كسائر األلفاظ يف ظهورها يف فعلية عناوينها
 يعترب يف االستـصحاب>:  حيث قالّاملحقق اخلراساينّممن ذهب إىل هذا الرشط 

 ولو فـرض ،ًفعال ّالشك لعدم ؛، فال استصحاب مع الغفلةواليقنيّالشك فعلية 
ّ، وال شـك مـع ّة الـشاك رضورة أن االستـصحاب وظيفـ؛لو التفـتّشك أنه ي

 .)١(<ًالغفلة أصال
 ّعىل اعتبار اليقني والشك الفعيل يف جريان االستصحابَّوفرع صاحب الكفاية 

 :فرعني
ر قبـل الـصالة ّيف أنه تطهّشك  ثم ّ فغفل وصىلً أنه لو كان أحد حمدثا:األول

وأمـا بالنـسبة إىل ، جري استصحاب احلدث بالنسبة إىل األعامل اآلتيـةفي، أم ال
 قبل الـصالة ًألنه كان غافال، الصالة التي أتى هبا فال جيري استصحاب احلدث

 . الستـصحايباالفعيل حتى تكون صالته واقعة مـع احلـدث ّالشك ومل يكن له 
حاكمـة عـىل إال أن قاعـدة الفـراغ ، ًموجـوداّالـشك وبعد الـصالة وإن كـان 
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،  اهللا تعـاىلشاء إنعىل ما يأيت يف أواخر التنبيهات ، صة لهّاالستصحاب أو خمص
 .فيحكم بعدم وجوب اإلعادة عليه

ق ّلتحق،  فتكون صالته باطلةّ أنه لو التفت قبل الصالة ثم غفل وصىل:الثاين
 .  )١(فقد وقعت مع احلدث االستصحايب، الفعيل قبل الصالةّالشك 

 ينبغـي ال> : حيـث قـال-ّ وإن قبل فعليـة الـشك واليقـنيئيوالسيد اخلو
ّ يف أن مقتىض أدلة االستصحاب هو اعتبار اليقني والشك الفعيل، فاإلشكال  ّنإّ
 الواقعية أو الظاهرية واردة بنحو القضية احلقيقيـة األحكاملة لبيان ّفّاألدلة املتك

 ىل أن اخلمـر حـرام دليـل عـّالتي حيكم فيها عىل تقدير وجود املوضوع، لـو دل
 ًال يكـون مخـرايشء وال يدل عـىل حرمـة ، مفاده أن احلرمة ثابتة للخمر الفعيل
 دليل عىل وجوب تقليد العـامل ّوكذا لو دل. ًبالفعل وإن كان إذا غال يكون مخرا

 ، ال تقليد من يكون له استعداد العلـم،فمعناه وجوب تقليد العامل بالفعل، ًمثال
 يف جريان االستـصحاب مـن ّفالبد، كام هو واضح، ً عاملام يصريَّبحيث لو تعل

التقـديري لكـان ّالـشك إذ لو أجري االستصحاب مـع ، الفعيلّالشك اليقني و
 لكنـه -)٢(<لكون موضوعه اليقني والـشك، وهو خلفّالشك،  مع عدم ًجاريا

 .)٣(ناقش يف كال الفرعني
فعليـة : ثالثهـا ... ثةيعترب يف االستصحاب أمور ثال>:  النائينيّحققوقال امل

 إىل ظهور لفـظ ًه مضافاّفإن، واليقني التقديريّالشك وال يكفي ، واليقنيّالشك 
واليقـني بـل مطلـق األلفـاظ يف فعليـة الوصـف العنـواين وقيـام مبـدأ ّالشك 

 أن ... اإلطـالقسها بـه حـال ّ وتلبـًاالشتقاق احلقيقي أو اجلعيل بالذات فعـال
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ق إال مـع ّاب بل يف مطلق األصول ال يكاد يتحقـاحلكم املجعول يف االستصح
بداهة أن اجلري العميل عىل أحـد طـريف ،  فيهاًخذ موضوعاُأالذي ّالشك فعلية 

 ال يمكـن إال ّتـيقنب آثار ثبـوت املّأو البناء عىل بقاء احلالة السابقة وترتّالشك 
ظـاهري ال  أن نتيجة احلكـم الّا يف مبحث الظنم منّّبل قد تقدّالشك، مع فعلية 

مـن غـري فـرق يف ذلـك بـني ، ق إال بعد العلم باحلكم واملوضوعّيكاد أن تتحق
 .)١(< وبني األصول العمليةواألماراتق الطر

واليقني بناء عىل ّالشك عترب يف االستصحاب فعلية ي>: وقال السيد اخلميني 
تهام ّيـوليس املراد من فعل، ض لذلكّ فيه كام سيأيت التعرً وركناًأخذمها موضوعا

 بل بمعنى االلتفـات إىل ، عنهامًقهام يف خزانة النفس ولو كان اإلنسان ذاهالّحتق
 اعتـرب ألجـل إنـام ألن االستصحاب كاألمـارات ؛ه الالحقّيقينه السابق وشك

أي يكون  ،ّالشكظ عىل الواقع يف زمن ّ عليه والتحفّجةتنجيز الواقع وإقامة احل
ًحجة  ومـن العبـد عـىل املـوىل يف ،االستـصحاب  من املوىل عىل العبد يف بعضّ
ال يـنقض :  فقولـه. مـع العلـم وااللتفـاتإالة ّة ال تصري حجـّواحلج، بعضها
 ، أوالّكلـف علم املّن كان هلام وجود واقعيإ و،أو صدق العادل ،ّالشكاليقني ب

 . )٢(<ة عىل الواقعيات بوجودمها الواقعيّلكنهام ال يصريان حج
بمعنى >: قال السيد حممد تقي احلكيم ؛بزمان اليقنيّالشك صال زمان ّ ات.٦

عـىل ّالشك ط النقض بّ آخر، كام هو مفاد تسلٍأن ال يتخلل بينهام فاصل من يقني
 .)٣(<قنييال

: رّ قال الـشيخ حممـد رضـا املظفـ؛يف زمان واحدّالشك  اجتامع اليقني و.٧
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أن مبــدأ ال بمعنــى ّالــشك،  واحــد حــصول اليقــني وٍفــق يف آنّمعنــى أن يتب>
بل قد يكون مبـدأ حـدوث اليقـني قبـل حـدوث ، حدوثهام يكون يف آن واحد

، ًوقد يكونان متقارنني حـدوثا. كام هو املتعارف يف أمثلة االستصحاب ّالشك، 
 ويف نفـس يـوم ، بطهـارة ثوبـه يـوم اخلمـيس- ً مثال-ام لو علم يوم اجلمعة ك

لطهـارة الـسابقة إىل يـوم يف بقـاء اّالشك اجلمعة يف آن حصول العلم حصل له 
كـام لـو ّالـشك،  عـن حـدوث ًراّوقد يكون مبدأ حدوث اليقني متأخ. اجلمعة 
 ّ ثـم،إىل يـوم الـسبتّالـشك  ّيوم اجلمعة يف طهارة ثوبه واسـتمرّالشك حدث 

 هـذه ّ كلّفإن.  يوم اخلميس ًحدث له يقني يوم السبت يف أن الثوب كان طاهرا
: الوجه يف اعتبار هذا الركن هوّرأى أن  ّم ث.<الفروض هي جمرى لالستصحاب

 إذ لـو مل " إبقـاء مـا كـان "م حلقيقة االستصحاب الذي هو ّألن ذلك هو املقو>
 فإنـه ال يفـرض ذلـك إال فـيام إذا ًالالحق زماناّالشك جيتمع اليقني السابق مع 

، ان فال يكون العمل باليقني إبقاء ملـا كـ،إليهّالشك ورسى ّالشك ل اليقني بّتبد
  .)١(<املباينة يف حقيقتها لقاعدة االستصحاب بل هذا مورد قاعدة اليقني

ق زمـان بسـ:  أي-ولو انعكس :  عىل زمان املشكوكّتيقن سبق زمان امل.٨
ىل االستصحاب القهقـري الـذي ال دليـل إ رجع األمر -ّتيقناملشكوك زمان امل

 .)٢(عليه إال يف األمور اللغوية
ط شعر هبـذا الـرشُيـ>: ، قال الشيخ املظفر واملشكوكّتيقند زمان امل ّ تعد.٩

ّالـشك  أنـه مـع فـرض وحـدة زمـان اليقـني و الم،ّاملتقدنفس الرشط الثالث 
... ّشكوك مع كون املتيقن نفس املـشكوك واملّتيقنيستحيل فرض احتاد زمان امل

واحلقيقـة أن . وهـو حمـال ، واحديشء بّالشك وذلك ألن معناه اجتامع اليقني و
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، هامّتعلقد زمـان مـ ّواحد يـستلزم تعـديشء بّالشك ة زمان صفتي اليقني ووحد
، وعليـه. د زمان الـصفتني  ّهام يستلزم تعدّتعلقأي أن وحدة زمان م، وبالعكس

د زمـان  ّمع تعدّالشك فال يفرض االستصحاب إال يف مورد احتاد زمان اليقني و
هام بـأن ّتعلق احتاد زمان مـد زماهنام مع ّوأما يف فرض العكس بأن يتعد. هام ّتعلقم

،  بوصف وجـوده الـسابقًه سابقاّتيقن يف نفس ما ًاّيكون يف الزمان الالحق شاك
 ملـا ً والعمل باليقني ال يكون إبقاء" قاعدة اليقني "   ى بّفإن هذا هو مورد ما يسم

 .)١(<كان
يوم السبت بنفس حياته ّشك  بحياة شخص يوم اجلمعة ثم ّتيقنذا إ: ًفمثال

ل يقينـه الـسابق إىل ّ أي أنـه تبـد-إىل يوم اجلمعـة ّالشك  اجلمعة بأن رسى يوم
ألنه حينئذ مل حيرز ما كـان ،  ملا كانً فإن العمل عىل اليقني ال يكون إبقاء-ّالشك 
ّالـشك : ـوا عن مورد قاعـدة اليقـني بـّ عربوعىل هذا األساس ، به أنه كانّتيقن

 . عدة االستصحاب وقاعدة اليقنيقاوهذا هو الفرق األسايس بني . الساري

                                                 
 .٢٨٠ص:  املصدر نفسه)١(
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 ١٣٣ ........................................................................................االستصحاب 

 
 

هو كيف جيـري االستـصحاب  عىل جريان االستصحاب ّتقدم املشكالاإل
  يف االستصحاب؟ًمع أخذ اليقني باحلدوث ركنا باألمارة فيام لو ثبت احلدوث

أن كلمـة اليقـني التـي  هـو شـكالوالوجه الثالث يف اجلواب عىل هـذا اإل
يـراد هبـا ) ّ تنقض اليقني بالـشكال (× ذكرت يف دليل االستصحاب يف قوله

ز عىل ثبوت احلالـة الـسابقة، ولـيس املـراد هبـا خـصوص ّ واملنجّجةمطلق احل
حـد كونـه أ وّحجـةنعم ذكر اليقني يف دليل االستصحاب بام هو مثال لل، اليقني

 ًمـثال عىل طهارة الثوب ّجةاحل األمارة ذا قامتإ األساس مصاديقها، وعىل هذا
 .ها، فيمكن جريان استصحاب الطهارةيف ارتفاعّشك ثم 

يف أجـود   النـائينيّاملحقـق، فقد ذكـره عالموهذا الوجه ذكره مجلة من األ
ال فرق يف جريان االستصحاب بـني أن يكـون احلكـم >: التقريرات، حيث قال

املعتـربة والطـرق الغـري  أو باألمـارة  بـالعلم الوجـداينًثابتـاّشك الثابت قبل ال
ات ليس األمار من أن املجعول يف باب الطرق وّحمله ذكرنا يف  وذلك ملا؛العلمية

 ًحمـرزافكـام يكـون العلـم الوجـداين ، ثبـاتصفة املحرزية والوسطية يف اإلَّإال 
 .ً فكذلك يكون الطرق واألمارات أيضا باحلكم الرشعي،ًللواقع وجدانا

 ً إفاضـة العلـم تـرشيعاَّالإ الطرق ليس ّحجية معنى جعل :وبعبارة أخرى
ات مقـام األمـارنه بذلك يقـوم أ وقد ذكرنا هناك ،ًوجعل ما ليس بمحرز حمرزا

نـام إآثـار الواقـع ّ ألن القطع الطريقي واملأخوذ يف املوضوع عىل وجه الطريقيـة
 ّحـراز أحـقفآثار نفس اإل ، باألمارةًلكون الواقع حمرزا األمارة  عند قيامّترتتب

أخـذ خبار االستصحاب أ إن اليقني يف  وحيث،ًحرازاإ األمارة  لكونّترتتبن أ
 للجري العميل ال حمالـة ٍطريق إىل الواقع ومقتضّ أنه حلرمة النقض بامًموضوعا 
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 .)١( <ات يف ذلكاألماريقوم مقامه الطرق و
 ّلتعبـدلًأخـذ موضـوعا  أن اليقني الـذي  إىلأصحاب هذا الوجه يذهبونف

ّحيـث إن األمـارة حجـة وز،ّ واملنجـّجـةبالبقاء يف دليل االستصحاب هو احل ّ ،
 . وحقيقةً موضوع االستصحاب وجداناّتحقق يٍحينئذف

 

أن هـو: والوجه الثاين الذي ذكره اآلخوند اخلراساين الفرق بني هذا الوجه
نكار ركنية اليقني يف االستصحاب، وقـال أن مـا يثبـت إ إىلالوجه الثاين ذهب 

 هـو جعـل )ّال تـنقض اليقـني بالـشك(: × تصحاب وهـو قولـهبدليل االس
ا هـذا ّأمـ . يف االستصحابًاملالزمة بني احلدوث والبقاء، فلم يعترب اليقني ركنا

 .زّ واملنجّجة اليقني بمطلق احلّالوجه فيعرتف بركنية اليقني، لكنه يفرس
ّ 

بعد الوقـوف عـىل الفـرق بـني ّ األول والوجه الفرق بني هذا الوجه ّيتضح
 .احلكومة والورود

  إىلم للنظـرّ مـن قبـل املـتكلّالدليلني قد أعـد أحد هي أن يكون: احلكومة
تفسري الكالم اآلخر،  ألجل ّتكلمالدليل اآلخر، ويكون النظر بقرينة من قبل امل

 :وهذا النظر يكون بنحوين
لهـا ّ يف موضوع القـضية التـي تكففّأن يكون بلسان الترص: ّالنحو األول

ال ربـا بـني : ( ثـم يقـول،)الربا حـرام (:الكالم اآلخر، من قبيل أن يقول املوىل
ف ّبلسان التـرصّ األول  الكالم الثاين ناظر إىل مدلول الكالمّنإ ف)الوالد وولده

 وليس املقـصود ، إذ ينفي انطباقه عىل الربا بني الوالد وولده؛يف موضوع احلرمة
 .ه حقيقةنفي

                                                 
 .٣٨٧، ص٢ج: ريراتأجود التق) ١(



 ١٣٥ ........................................................................................االستصحاب 

ف يف حمموهلا، من قبيل أن يقـول ّأن يكون النفي بلسان الترص: النحو الثاين
ن رفـع احلكـم إي إىل الرضر، فـّي ال حكم يؤدأ ،)سالمال رضر يف اإل: (املوىل

الثابتة يف الـرشيعة وينفـي وجودهـا يف حالـة  األحكام  إىلًمجاالإالرضري ناظر 
تـرشيعها يف غـري حالـة  األحكـام  سائرّدلةأ فيكون قرينة عىل أن املراد ب،الرضر
 .الرضر

بـسوقه مـساق  اآلخـر عداده الشخيص للقرينية عىل مفادإوكل دليل ثبت 
 بالـدليل ّيـسمىاملحمـول  أو بظهوره يف النظـر إىل املوضـوع أو ًالتفسري رصحيا

 الـدليل احلـاكم عـىل الـدليل ّقـدم وي،بالدليل املحكومّيسمى اآلخر  و،احلاكم
 .بالقرينيةاملحكوم 

 ،ًسعاّ يكون موأخرى للدليل املحكوم، وًقاّيكون مضيًتارة والدليل احلاكم 
ّ أدلـة  فإنه حاكم عـىل،)الطواف بالبيت صالة(: كام يف حاالت التنزيل من قبيل

 األحكـام نـاظر إىل تلـكّألنـه  ) بطهـورَّالإال صالة (: حكام الصالة من قبيلأ
 . ه الطواف منزلة الصالة ع ملوضوعها بالتنزيل، لتنزيلّوموس

 فهو يطلق عىل حاالت التنايف بني املجعولني مع عدم التنايف بني :أما الورود
 ملوضـوع املجعـول يف ً عن الدليل الذي يكون املجعول فيه نافياّيعرباجلعلني، و
 . باملورود  اآلخر  عن الدليلّيعرب و،بالدليل الوارد اآلخر الدليل
 :ني الورود يف حالتّتصوروي

 ملوضـوع احلكـم يف الـدليل ًأن يكـون الـدليل الـوارد نافيـا: احلالة األوىل
 ،)مّتـيم(:  الفاقد للـامءّمكلف للهلوثم ق) أّتوض(: املورود، من قبيل قول املوىل

مكان أن يكون كال إ بني املجعولني، لعدم ّوإنامن التنايف هنا ليس بني اجلعلني، إف
عند وجود املاء جيب الوضوء، ويكـون دليـل ّنه أل، ّكلف عىل املًفعلياالتكليفني 

م هـو ّ موضوع وجود التيمّنإم، إذ ّ ملوضوع وجوب التيمًوجوب الوضوء نافيا
 . مّفقدان املاء، وبوجود املاء ينتفي موضوع وجوب التيم
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 لفـرد مـن موضـوع احلكـم يف ًإذا كان الدليل الوارد موجـدا :احلالة الثانية
وله بعـد  ثم ق)ّحجة بَّإالالجتوز الفتوى (:  قول الشارع:الدليل الوارد، من قبيل

، ّحجـةفتـاء بإّألنه ،  األمارةفتاء لو قامت جيوز اإلٍحينئذ و)ّحجة مارةاأل( ذلك
ّألنـه ، ّحجـة بَّإالفتاء  عىل دليل عدم جواز اإلًوارداّحجية األمارة ويكون دليل 
 .ً من موضوعه حقيقةًيوجد فردا

 :ما ييل يل الوارد والدليل احلاكملفرق بني الدلاأن  ّيتضح ّتقدمومما 
 كـام يف ، ملوضوع احلكم يف الدليل املورود حقيقـةٍ إن الدليل الوارد ناف.١

م حقيقـة، وأمـا ّنه بوجود املاء ينتفـي موضـوع التـيمإم، فّمثال الوضوء والتيم
 ن قـولإ، فـًعـاءّ وادًاّتعبـدالدليل احلاكم فهو ينفي موضـوع الـدليل املحكـوم 

 ال حقيقـة، بمعنـى أن ًاّتعبـد ينفي حرمة الربا )الربا بني الوالد وولده(الشارع 
 الـدليل املحكـوم ونفيـه  إىل أنه نـاطر إىلالدليل احلاكم يستعمله الشارع للتنبيه

 .، الحقيقةًاّتعبدملوضوعه 
 ّتقـدم أن :ني الدليل الوارد والـدليل احلـاكم بّتقدم عىل الفرق املّرتتبي. ٢

عىل نظره إىل ّدل ي أو ف عىل أن يوجد فيه ما يشعرّالوارد بالورود ال يتوقالدليل 
ينفي موضوع الدليل املورود، ومع نفيـه ملوضـوعه ينتفـي ّألنه الدليل املورود؛ 

مـا الـدليل احلـاكم فهـو ال ينفـي أ و،ال أو  إليـهً سواء كـان نـاظرا،ًحكمه حتام
نه لسان نفي املوضوع، فمفاد لو كان لساّ حتى موضوع الدليل املحكوم حقيقة،

 وهـذا ، نفـي احلكـم، ولكـن بلـسان نفـي املوضـوعً وحقيقةًاّالدليل احلاكم لب
ه ّتقدمـاللسان يؤتى به لكي يثبت نظر الدليل احلاكم إىل مفاد الدليل املحكوم و

 وبالتايل زال الـسبب ،هّ انتفى ظهوره يف النظر انتفت قرينيتّكلام و،عليه بالقرينية
 .تقديمهاملوجب ل

إن الفرق بني هـذا الوجـه :  الفرق بني احلكومة والورود، نقولّتبنيبعد أن 
 النائيني هـو أنـه بنـاء عـىل ّاملحقق إليهالذي ذهب ّ األول وبني الوجه )الثالث(
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 لليقـني، فتتـسع ركنيـة اليقـني ًياّتعبد ًحيقق فردا األمارة  دليلّفإنّ األول الوجه
ــصحاب  ــربة يف االست ــداملعت ــلًاّتعب ــارة ، فيكــون دلي ــل ًحــاكام األم ــىل دلي  ع

 .االستصحاب
، فتتـسع ّحجـة للً حقيقياًحيقق فردا األمارة ن دليلإالثالث ف أما عىل الوجه

 . عىل دليل االستصحابًواردا األمارة ركنية اليقني، فيكون دليل
 

ظاهر أخـذ يشء يف دليـل حاصل مناقشة الشهيد الصدر هلذا الوجه هو أن 
 يف احلكم، وعليه يكون محل كلمة اليقـني الـواردة يف دليـل ًكونه بعنوانه دخيال

 لظـاهر ًا خمالفـمـارة اجلامعـة بـني اليقـني واألّجـةاالستصحاب عىل مطلق احل
 .ة يف املقامّتوفر قرينة، وهي غري م إىلالدليل، وحيتاج

 .ةّتقدم عدم متامية األجوبة الثالثة املّيتضحوهبذا 
 

 الوارد عـىل القـول شكالص من اإلّ من الوجوه للتخلًون عدداّاملحققذكر 
إذ ، ّدلت األمارة عىل حدوثه ثم شـككنا يف بقائـهبركنية اليقني باحلدوث فيام لو 

ربعة وجـوه أت ّتقدمعدم اليقني بحدوثه، وقد ل االستصحاب ال يمكن جريان
 ، اخلراسـاينّمحقـق والثاين لل، النائينيّاملحققملدرسة ّ األول ،لشكاجلواب اإل

والرابع للسيد الشهيد، وفيام يـيل نـذكر بعـض  ،ً أيضا النائينيّمحققللوالثالث 
 :، وهيخرىالوجوه األ

  العراقيّمحققوجه اخلامس للال
ت يعني تتمـيم كـشف األمارالطرق وّ أدلة  أن مفاد:حاصل هذا الوجه هو

حراز الشامل حراز، بمعنى توسعة دائرة اإلوجعلها مفيدة للعلم واإلات األمار
  يكـون املستـصحب الثابـث حدوثـهٍحينئـذي، وّالتعبـدحراز الوجـداين ولإل
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 جعل اليقـني يف أخبـار  إىلنحتاج ي، وعىل هذا فالّالتعبد باليقني ًحمرزاباألمارة 
يني، كـي يلـزم  النـائّاملحقـقاالستصحاب كناية عن مطلق االحراز كام صـنعه 

 .عليه بمناط الورود ال احلكومةّتقدم األمارة 
 االستصحاب بني ّصحة ال فرق يف :التنبيه الثاين>:  بقولهأشار إليهوهذا ما 

ات األمـاربغريه مـن الطـرق و أو  باليقني الوجداينًن يكون املستصحب حمرزاأ
ّ أدلـة حجيـةعىل املختار يف مفاد ماأ ،ً األصول املحرزة أيضا كاالستصحاببل ّ 

 حيث إهنـا ،حراز فظاهر اإلإثبات إىل تتميم الكشف وًات من كونه ناظرااألمار
ع دائرة اليقني املنقوض والنـاقض يف ّوستلها لتتميم الكشف بعناية التنزيل ّبتكف

  وبذلك يكون املستصحب عند قيـام،يّالتعبد الوجداين وّاالستصحاب بام يعم
يف بقائـه يف الزمـان ّشك  فمع الـ،يّالتعبد باليقني ًالطريق عليه حمرزااألمارة أو 

 لتامميـة أركانـه مـن االحـراز الـسابق ؛ر جيري فيه االستصحاب ال حمالـةّاملتأخ
 ملحوظ عىل نحـو العنوانيـة كـام )ال تنقض(ن اليقني يف إ قلنا ،الالحقّشك وال

  .)١(<نّمتيقعىل وجه املرآتية لل أو هو املختار
 اخلوئيللسيد : الوجه السادس

 ّحجيـة أن معنـى :، حاصـلهشـكال اإلّآخر حلـلًوجها السيد اخلوئي ذكر 
 العلـم يف عـامل االعتبـار، فيكـون لليقـني أفـرادمن  األمارة ات هو جعلاألمار
 جيري االستصحاب ٍحينئذداين واليقني اجلعيل االعتباري، وجاليقني الو: فردان

ه، كام يف حالة العلم الوجـداين عىل حكم ثم شككنا يف بقائ األمارة فيام لو قامت
 .بذلك

 وهـو أن ،نعم يمكن اجلـواب بمـسلك آخـر>: بقولهأشار  هذا الوجه وإىل
ات مـن أفـراد العلـم يف عـامل األمـارات هـو جعـل األمـار ّحجيةمعنى جعل 

                                                 
 . ١٠٥، ص١ج ،١ق: هناية األفكار )١(
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 واليقــني اجلعــيل ،اليقــني الوجــداين:  فــردانٍحينئــذ فيكــون لليقــني ،االعتبــار
 ،نّمتـيقثـار الواقعيـة للاآل :ّاألول: ثـرينأالوجداين  فكام أن لليقني ،االعتباري
 حلكـم مـنً موضـوعا  كـام إذا كـان،ثـرأليقـني إذا كـان لـه ا آثار نفس :والثاين

  فكام لو علمنا بحكـم مـن،ثران فكذا اليقني اجلعيل يكون له هذان األاألحكام،
رة  األمـامـتا كذلك إذا ق، ثم شككنا يف بقائه نرجع إىل االستصحاباألحكام

واليقـني . عىل حكم ثم شـككنا يف بقائـه ال مـانع مـن جريـان االستـصحاب 
 أنه مـأخوذ َّإال ،لالستصحابً موضوعا االستصحاب وإن كانّ أدلة املذكور يف

لقطـع اوقد ذكرنا يف مبحـث  . ّخاصةيف املوضوع بام هو كاشف ال بام هو صفة 
 املوضـوع بـام هـو تقوم مقـام القطـع الطريقـي والقطـع املـأخوذ يف األمارة أن

ظاهره أنه موضوع بام هو ً موضوعا مورد أخذ فيه القطعّ كل  وذكرنا أن،كاشف
 فإنه إذا ، ملناسبة احلكم واملوضوع بحكم العرفّخاصة، ال بام هو صفة ،كاشف
 فظـاهره أن ،نت بنجاسة ثوبك بعد الـصالة جتـب عليـك اإلعـادةّإن تيق: قيل

 ال بـام ، يف موضوع وجـوب اإلعـادةأخذ اليقني بام هو كاشف عن النجاسة قد
 يف موضـوع االستـصحاب بـام هـو ًاليقـني مـأخوذا  فإذا كانّخاصة،هو صفة 
مـورد ثبـت احلكـم فيـه ّ كـل  فال مانع مـن جريـان االستـصحاب يف،كاشف

 .)١(<يف بقائهّشك بكاشف ثم 
 للسيد اخلميني: الوجه السابع
 اعتبـار اليقـني يف موضـوع بعد بنائه عـىل -آخر ًوجها اخلميني ذكر السيد 
 بـأن ن العـرف حيكـمإنه بمناسبة احلكم واملوضوع فأ:  حاصله-االستصحاب

 عـىل الواقـع مقابـل ّجـةخبار االستصحاب هو كون املوضـوع هـو احلأظاهر 
ة جامعـة بـني اليقـني وغـريه مـن احلجـج ّجـّحجة، ومـن الواضـح أن احلالال

                                                 
 .٩٩، ص٣ج:  مصباح األصول)١(
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الستـصحاب يف  ا، وجيـريًيقينـاترب املعّالظن العقالئية والرشعية، وعليه يكون 
 .اه، كام هو احلال يف جريانه يف اليقني الوجداينّمؤد

بمناسـبة احلكـم ّ األدلـة الظـاهر مـن>: وهذا الوجه ذكره يف رسائله بقوله
تـه وحمرزيتـه عـن الواقـع ال يـنقض ّحجيباعتبار عدم ّشك ن الأواملوضوع هو 

 بغـري ّجـةن يرفـع اليـد عـن احلأغي  فإنه ال ينب؛ وحمرز لهّحجةاليقني الذي هو 
 غـيمناسـبة احلكـم واملوضـوع يل ألجـل ن العـرفإ : وبعبارة أخـرىّجة،احل

ــأن اخلــصوصية وحيكــم ــل ّجــةاملوضــوع يف االستــصحاب هــو احل ب  يف مقاب
 .)١(<ّكالغري املعترب بالشّالظن املعترب باليقني وّالظن  فيلحق ،ّحجةالال

                                                 
 .١٢٤، ص١ج: الرسائل، السيد اخلميني) ١(
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أن تكون األمارة دالـة عـىل احلـدوث يف مـورد : الصورة األوىل •
 ّالشبهة املوضوعية والشك يف البقاء بنحو الشبهة املوضوعية

ّأن تكون األمارة دالـة عـىل احلـدوث يف مـورد : الصورة الثانية •
 وعيةّوالشك يف البقاء بنحو الشبهة املوض الشبهة احلكمية

ّأن تكـون األمـارة دالـة عـىل احلـدوث بنحـو : الصورة الثالثـة •
 ّوالشك يف البقاء بنحو الشبهة احلكمية الشبهة املوضوعية

ّأن تكـون األمـارة دالـة عـىل احلـدوث بنحـو : الصورة الرابعة •
 ّوالشك يف البقاء بنحو الشبهة احلكمية الشبهة احلكمية

 الصورة التي يقع فيها اإلشكال •
 ثاينكالم يف الركن الخالصة ال •
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 مطلب جديد وهـو أن  إىلشارةإللسيد الشهيد من هذا التحقيق هو امراد ا
 الـوارد عـىل استـصحاب شكالة، لكن اإلّتامة وإن كانت غري ّتقدماألجوبة امل

 بـل يف  باألمـارة، اليرد عىل مجيع احلـاالت الثابتـة باألمارةاحلالة السابقة الثابتة
 مـن خـالل  باألمارة،غلب املوارد يمكن فيها استصحاب احلالة السابقة الثابتةأ

 .بغريه من البدائل باألمارة تعويض استصحاب احلالة السابقة الثابتة
 .  يف حالة واحدة نذكرها يف هناية البحثشكاله اإلّنعم يتوج

فيهـا أربـع صـور،  باألمـارة إن احلالة الـسابقة التـي تثبـت: توضيح ذلك
 أخـرىتعالج لنا شبهة موضـوعية وًتارة من جهة احلدوث  األمارة اصلها أنح

يكــون بنحــو الــشبهة ًتــارة يف البقــاء ّشك ، وكــذلك الــتعــالج شــبهة حكميــة
 : بنحو احلكميةأخرىاملوضوعية و

 َّ عـىل نجاسـة الثـوب املعـني)خـرب الثقـة( األمـارة لو قامـت: مثال األوىل
 . موضوع خارجي جزئيّالثوب املعني ّ ألن، فهذه شبهة موضوعية؛ًحدوثا

 نجـس، ّاملاء املتغري بأن خرب زرارةأ كام لو :- الشبهة احلكمية- ومثال الثانية
 .، ومتى ما كان كذلك تكون الشبهة حكميةّفهذا حكم رشعي كيل

 .ه يف الشبهة املوضوعية واحلكمية من جهة احلدوثّهذا كل
 بنحـو أخرىو الشبهة املوضوعية وبنحًتارة فهو يف مرحلة البقاء ّشك ما الأ

 .الشبهة احلكمية
س هـل غـسل ّنجتـ يف أن الثوب املّ كام لو شك:- املوضوعية- مثال األوىل

يف تطهـريه باملـاء، ّشك يف بقاء النجاسة من جهـة الـّشك باملاء الطاهر أم ال، فال
 .يف البقاءّشك فهذه شبهة موضوعية من جهة ال

يف زوال ّشـك ر له، لكنـه ّ من املاء مطهّتغريوكذلك فيام لو علم أن زوال ال
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 .هنا بنحو الشبهة املوضوعيةّشك  للامء، فالّالتغري
ر ّيف أن املاء املضاف هل يطهـّشك  كام لو :- الشبهة احلكمية- ومثال الثانية

 ؟الثوب النجس أم ال
 ؟ر املاء أم الّيف أن زوال التغري بنفسه هل يطهّشك ا  إذفيام :أو
العلـم لعـدم  ؛ّيف احلكم الرشعي الكـيلّشك ذين املثالني من اليف هّشك فال

 بنفسه عـن ّن زوال التغريألم نع وكذلك ال ،ر أم الّأن الغسل باملاء املضاف مطه
 ؟املاء هل يطهر أم ال

مكان جريان االستصحاب إ للوقوف عىل الصور،هذه وفيام ييل نستعرض 
 : يف صور أربعّتصوريرة  باألمان ثبوت احلالة السابقةإ : فنقولفيها،

ة عـىل احلـدوث يف مـورد الـشبهة ّدالـ األمـارة أن تكون:  األوىلالصورة
 ًأيضايف البقاء بنحو الشبهة املوضوعية ّشك املوضوعية، ويكون ال

 . الغسل عليهّطرويف ّشك نة عىل نجاسة، ثم ّكام لو قامت البيوذلك 
 بعـد قيـامّألنـه ة؛  استـصحاب النجاسـة الواقعيـال يمكنففي هذه احلالة 

، لكـن ًواقعـاالثوب نجس  بأن عىل نجاسته ال حيصل لنا اليقني )نةّالبي (األمارة
 :يمكن إجراء استصحاب آخر بأحد الوجهني التاليني

  الغسلّطرواستصحاب عدم : ّ األولالوجه
مالقـاة  أحـدمها ب من ركنـني،ّ عىل موضوع مركّرتتبإن نجاسة الثوب م
ر يف املقـام، ّ الغسل عليه، وكال الركنني متـوفّطرواين عدم النجاسة للثوب، والث
 .فتثبت نجاسة الثوب

نة التي تشهد عىل أن الثـوب ّ وهي البي باألمارة، فهو ثابتّ األولا الركنّأم
 .قد القى النجاسة

 باالستـصحاب فهو ثابـت )ّطرو الغسل عىل الثوبعدم (ّأما توفر الركن الثاين 
يف ّ نـشك ه من البـائع، واآلنئثوب باملاء ولو حني رشاألننا نقطع بعدم غسل ال
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ّطرو الغسل، فنستصحب عدمه إىل حني زمان الشك، وعليه فيثبت بقاء الثوب  ّ
ّعىل النجاسة، ويسمى هذا االستصحاب باالستصحاب املوضوعي؛ ألن عـدم  ّ

ًطرو الغسل جزء من موضوع نجاسـة الثـوب ولـيس حكـام رشعيـا ً ، فيكـون ّ
ًرو الغسل استصحاباعدم طاستصحاب   وهبذا أثبتنا نجاسة الثوب من ً. موضوعياّ

دون حاجة إىل استصحاب النجاسة الواقعية التي تكون مورد إشكال عـدم اليقـني 
 .بحدوثها

  استصحاب بقاء النجاسة:الوجه الثاين
التي قامت عىل مالقـاة النجاسـة للثـوب، هلـا  األمارة هذا الوجه يقول إن

 :داللتان
 .لداللة املطابقية، وهي مالقاة النجاسة للثوبا: األوىل
عـىل مالقـاة الثـوب ّدلـت التـي  األمـارة الداللة االلتزامية، أي أن: الثانية
ّدل باملالزمة عىل بقاء نجاسة الثوب مامل يغسل، بمعنـى أن مـا يـّدل للنجاسة، ت

ة عىل بقـاء نجاسـة الثـوب بالداللـّدل عىل حدوث النجاسة بالداللة املطابقية ي
 يف الداللة املطابقيـة والداللـة ّ األمارة حجةااللتزامية ما مل يغسل، ألننا نعلم أن

، ومقتـىض ًعـىل الثـاين التزامـاّدل مطابقة يـّ األول عىلّدل ، فام يًأيضاااللتزامية 
ّحجية األمارة التعبددليل  ا  إذباملطابقـة وااللتـزام، وعليـه األمارة عليهّدل  بام تّ

ي الثابـت ّالتعبـد يف انتهاء أمـد البقـاء ًاّل الثوب يكون شك غسّطروشككنا يف 
، ًحـدوثامعلـوم ّألنه ي، ّالتعبد، فيستصحب بقاء النجاسة مارة األّحجيةبدليل 

 .ومشكوك بقاء
ة عىل احلدوث بنحو الشبهة احلكمية، ّدال األمارة  أن تكون:الصورة الثانية

 يف البقاء بنحو الشبهة املوضوعيةّشك ويكون ال
، ثم بعد ذلك شككنا يف بقاء ّعىل نجاسة الثوب املتغري األمارة ام لو قامتك
 . األوىل، فهنا جيري كال الوجهني لالستصحاب يف الصورةّالتغري



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .....................................................  ١٤٨

 وهو االستـصحاب املوضـوعي، ّ األولأما جريان االستصحاب يف وجهه
ه  إن بقـاء النجاسـة للثـوب لـ:، فيقـالّيف املوضوع وهو بقاء التغـريّشك أي ال
  باألمـارة،ثبوت النجاسـة عنـد تغـري املـاء، وهـو ثابـت: ّالركن األول ن،اركن

ه، ألننـا أركانـر ّ لتـوف؛ هو بقاء التغري، وهو ثابت باالستصحاب:والركن الثاين
 .، فنستصحب بقاءهّ للامء ثم شككنا يف بقاء التغريّعىل يقني بحدوث التغري

عـىل نجاسـة املـاء ّدلـت لتـي ا األمارة ّنإ ف،أما االستصحاب بوجهه الثاين
يف ّإذا شـك  فـ.ًاّتعبـدبالداللة االلتزامية عىل بقاء النجاسة ّدل  باملطابقة، تّاملتغري

، يمكـن أن نستـصحب البقـاء ّيف بقاء التغريّشك  بالنجاسة بسبب الّالتعبدبقاء 
 .ي للنجاسةّالتعبد

ــة ــارة أن تكــون :الــصورة الثالث ــ األم ــشبهّدال ة ة عــىل احلكــم بنحــو ال
 يف بقاء احلكم بنحو الشبهة احلكميةّشك املوضوعية، ويكون ال

 يف اخلـارج، ثـم غـسل باملـاء ّعىل نجاسة ثـوب معـنيّدلت األمارة كام لو 
 يف حـصول التطهـري باملـاء ّبة عـن الـشكّ يف بقاء النجاسة املسبّاملضاف، فشك

 يف احلكـم، فتكـون الـشبهة مـن حيـث بقـاء ّ هـو شـكّاملضاف، وهذا الـشك
 .لنجاسة شبهة حكميةا

استصحاب عدم  (الستصحاب املوضوعيار إجراء ّويف هذه الصورة يتعذ
 إن كان هو الغسل باملاء املطلق، فهو ممـا يقطـع بعـدم ًرشعار ّاملطهّ ألن )الغسل

 ّجراء استصحاب عدم حصوله، ألن جريـان االستـصحابحصوله، فال معنى إل
من املطلق واملـضاف، ّ األعم سل باملاء هو الغًرشعار ّ وإن كان املطهّشك،فرع ال

 .ًيضاأفهو مما يقطع بحصوله، فال معنى جلريان االستصحاب فيه 
املخـربة عـن ّ ألن األمـارة  يمكن جريان االستصحاب بالوجه الثاين؛،نعم

مل حيـصل   عن بقاء هذه النجاسة ماًنجاسة الثوب بالداللة املطابقية، خترب التزاما
  إىلًاّتعبـد، ّجيةبدليل احل األمارة  الثابت عىل وفقّالتعبدون ر الواقعي، فيكّاملطه
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يف حصول املطهر الواقعي ولو عىل ّشك  الّنإأن حيصل املطهر الواقعي، وعليه ف
 - بالغسل باملاء املضافًواقعايف حصول التطهري ّشك لل -نحو الشبهة احلكمية 

، الـذي مارة األّحجيةن دليل  بالنجاسة املستفاد مّالتعبديف بقاء ّشك  ال إىليّيؤد
 . ، فيجري استصحابهًحدوثان ّمتيقهو 

دالـة عـىل احلـدوث بنحـو الـشبهة  األمـارة أن تكـون :الصورة الرابعـة
 ًأيضايف البقاء بنحو الشبهة احلكمية ّشك احلكمية، وال

عىل وجوب صالة اجلمعة ّدلت األمارة ، كام لو  األوىلوهي عكس الصورة
ّدلـت فـيام لـو  أو يف بقاء الوجـوب يف عـرص الغيبـة، ّوشكيف عرص احلضور، 

س، ثـم بعـد غـسله باملـاء املـضاف ّعىل نجاسة الثوب املالقي للمتـنجاألمارة 
 ٌّ رشعـيٌس حكـمّشككنا يف حصول تطهريه، فحصول التنجس بمالقاة املتـنج

حيـث يف البقاء ّشك  يف شبهة حكمية، والًأمارةة عليه ّالدال األمارة ، فتكونّكيل
ة الغسل باملـاء املـضاف، فالـشبهة ّيف حكم الشارع بمطهريّشك ه نايشء من الّإن

 . ًيضاأمن حيث البقاء شبهة حكمية 
ر جريان ّ الصورة عني احلكم يف الصورة الثالثة، حيث يتعذهواحلكم يف هذ

ر ّمـا تعـذأ وجيـري يف الوجـه الثـاين، ّ األول،بوجهـهاملوضوعي االستصحاب 
ّ ألن يف املوضـوع؛ّشك ول فلعدم الـوضوعي بوجهه األإجراء االستصحاب امل

 فـال معنـى ،ر الرشعي إن كان هو الغسل باملاء املطلق فهـو معلـوم العـدمّاملطه
مـن ّ األعم ر الرشعي هو الغسل باملاءّجلريان استصحاب عدمه، وإن كان املطه

 .املطلق واملضاف فهو معلوم احلصول، وال معنى جلريان االستصحاب فيه
ة عـىل حـصول ّالدالـّألن األمـارة  جريان االستصحاب بوجهه الثاين فأما
س مـامل يطـرأ ّعىل بقـاء التـنجّدل س بالداللة املطابقية تّس بمالقاة املتنجّالتنج
ّحجيتهـا يقتـيض بقـاء التعبـدَّأن بـدليل ثابت  األمارة  عىل طبقّالتعبدر، فّاملطه ّ 

  ر الـواقعيّ املطهـّطـرو يف ّكر، وملـا شـّمل حيـصل املطهـ بالتنجس الظاهري مـا
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يف حصول املطهر ّشك  وقع ال-ر أم الّيف أن الغسل باملاء املضاف مطهّشك  لل-
 بـالتنجس، ّالتعبـديف بقـاء ّشك عند الغسل باملـاء املـضاف، ومـن ثـم يقـع الـ

  .فيستصحب
  غايـةمـارةربع أن يكـون للحكـم املـدلول لألواجلامع بني هذه الصور األ

 .احلكمية أو  الرافع عىل نحو الشبهة املوضوعيةّحتققيف ّك ش، ويكون الورافع
 املـذكور يف شـكالهـذه الـصور يمكـن تفـادي اإلّ كل  أنه يفّيتضحوهبذا 

مكان استصحاب النجاسة الواقعية لعدم حصول القطع هبـا؛ إاملقام، وهو عدم 
هـو جراء استـصحاب آخـر، وإ أنه يمكن َّإالال تفيد القطع،  األمارة باعتبار أن

استصحاب نفس النجاسة الظاهرية املجعولـة يف  أو االستصحاب املوضوعي،
 .مارةدليل األ

 

ال  باألمـارة  من الصورة التي تثبت فيها احلالة السابقةأخرىهنالك صورة 
يف قابليـة احلكـم املجعـول ّشك جيري فيها االستصحاب البديل، كام لو كان الـ

  إىلعـىل وجـوب اجللـوس يف املـسجدّدلت األمارة ، من قبيل ما لو ًبدياللبقاء أ
 ن تقييد احلكم بالزوالأ يف بقاء الوجوب بعد الزوال، الحتامل ّالزوال، ثم شك

ارتفاع الوجوب بعـد الـزوال، فهنـا ال  ألجل فضل وليسبيان الفرد األألجل 
ن ّمتيقغري ّنه ألجيري استصحاب احلكم الواقعي بوجوب اجللوس يف املسجد، 

إجـراء االستـصحاب ال يمكـن  وكـذلك -مـارة لثبوته بواسطة األ- احلدوث
جريانـه ّ ألن ؛ّجيةالبديل، أي استصحاب احلكم الظاهري املستفاد من دليل احل

مل حتصل الغاية الرافعة  يفرض وجود حكم له القابلية عىل البقاء واالستمرار ما
  إىلمن وجـوب اجللـوس أكثر  عىلًوال التزامامطابقة ّدل ال ت األمارة له، مع أن

ّالزوال، وهذا يعني أن التعبد بوجوب اجللوس املستفاد من دليل حجية األمارة  ّ
حيتمل فيه االستمرار والبقاء أكثر من الزوال، وعليه فال جيـري استـصحاب  ال
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ّاحلكم الظاهري؛ ألنه غري حمتمل البقاء، بخالفه يف الصور األخرى املتقدمة؛  إذ ّ
 .لو حدثت يكون هلا اقتضاء وقابلية للبقاء واالستمرار -ً مثال- ن النجاسةإ

 عنه ّ التفيصال يمكن يف جريان االستصحاب يف هذه احلالة شكالوهذا اإل
يف االستــصحاب لــيس هــو اليقــني ّ األول الــركن بــأن  بالبنـاء عــىل القــولَّإال

  إىلمـن خـالل االسـتنادباحلدوث، بل الركن هو ثبوت احلالة السابقة؛ وذلـك 
 عدم وجوب غسل الثوب × مامل اإلَّة التي علّتقدمرواية عبد اهللا بن سنان امل

اه ّإنـك أعرتـه إيـ> :× ي بحدوث احلالة السابقة، حيث قـالّالذي أعاره للذم
 .<وهو طاهر

 

املقـصود مـن . <ةّتـوفره مّ ألن أركانـوالثاين باالستـصحاب؛>: +  قوله•
 .ر الذي هو الغايةّ هو استصحاب عدم حصول املطهالثاين
 يف انتهـاء أمـد البقـاء ًاّ الغـسل كـان ذلـك شـكّطرو يف ّشكإذا ف>: قوله •
ّى حيث يوجد يقني بالتعبد احلدوثي ّأي استصحاب نفس احلكم املغي< يّالتعبد
 .ً والتزاماًمطابقة
ارتفـاع اة بّويمكـن استـصحاب نفـس النجاسـة الظاهريـة املغيـ> : قوله•
والكالم يف هذه الصورة نفس الكالم السابق، (هذه هي الصورة الثانية . <التغري
ً يف ذلك هو أنه يف هاتني الصورتني يكون منشأ الشك حدوثا هو احـتامل ّوالرس ّ ّ

ّطرو حكم مناقض مع احلكم الثابت باألمارة حدوثا بطرو موضـوعه فينفـى ال ًّ 
 .)١()حمالة باستصحاب عدمه املوضوعي

 ؛<ر اجراء االستصحاب املوضـوعيّيتعذ - الثالثة-ويف هذه الصورة > : قوله•
الغـسل، نقطـع  ّطـرواجلزء الثاين يف االستـصحاب املوضـوعي هـو عـدم ّألن 
لكـي ّشـك  الغسل باملاء املضاف وعدم حصوله باملاء املطلق، فال يوجـد بوقوع

                                                 
 .٢٢٩، ص٦ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 . جيري االستصحاب
االستـصحاب  < الوجه الثاينجراء االستصحاب عىلإولكن يمكن >: قوله •

 .ّعىل الوجه الثاين هو التعبد بالبقاء الذي هو املدلول االلتزامي لألمارة
 

 . ّ الركن األول هو اليقني باحلدوث•
ّ استدل بصحيحة عبد اهللا بن سنان عىل عدم ركنية اليقني باحلـدوث، ألن • ّ
 .يب بنفس ثبوت احلالة السابقةل احلكم االستصحاّعل × ماماإل

ّ باألمـارة؛ ألن  ركنية اليقني باحلدوث يمنع جريان استصحاب مـا يثبـت•
 .يد اليقني باحلدوث؛ ألهنا دليل ظنّّال تولاألمارة 

 :مارة مشكلة جريان استصحاب ما يثبت باألّت وجوه حللّدمُق •
ّ األمارة علام تعبـداعتبار: ّ األول الوجه)أ ّحجيـة األمـارة يـل ، فيكـون دلًاً
 .ي من موضوع االستصحابّتعبد لفرد ًقاّ عىل دليل االستصحاب وحمقًحاكام
عـىل دليـل  األمـارة ناقش الشهيد الصدر هذا الوجه بعدم متامية حكومة •

 الدليل املحكـوم،  إىلرشط احلكومة هو نظر الدليل احلاكمّ ألن االستصحاب،
 . الدليل املحكوم إىلًامل حيرز كونه ناظرّحجية األمارة ودليل 
ــاين )ب ــا: الوجــه الث ــيس ركن ــني باحلــدوث ل ــل ّ ألن ؛ًأن اليق ــاد دلي مف

  إىلاالستصحاب هو جعل املالزمة بني حـدوث يشء وبقائـه، مـن دون النظـر
 . حدوث اليشءّتيقن

دليـل ّتقـدم بـأن سـاين املا اخلرّاملحققاعرتض السيد اخلوئي عىل جواب  •
 أراد إنّألنـه ملالزمـة بـني احلـدوث والبقـاء؛ االستصحاب ليس مفاده جعـل ا

 عليه أن يكـون االستـصحاب ّرتتبباملالزمة بني احلدوث والبقاء الواقعيني، في
ًأصال عمليا عىل البقاء، وهو خلف كونه ًواقعياًال دلي  بجعل املالزمـة ُأريد، وإن ً
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 ًزاّ منجـمجايلز، يرد عليه لزوم بقاء العلم اإلّبني احلدوث والبقاء يف مرحلة التنج
  أحد بعد انحالله، وهذا مما اليلتزم به

 ّاملحقـقعـىل   ذكر السيد الشهيد يف مناقـشته العـرتاض الـسيد اخلـوئي-
 بـني ًداّ مردًاّ عقليًاحلرص ليس حرصاّ ألن اخلراساين بأنه اعرتاض غريب، وذلك
الظاهرية، بل هناك فـرض ثالـث وهـو  فرض املالزمة الواقعية وفرض املالزمة

 .ًه ظاهرائنا ببقاّتعبداملالزمة بني احلدوث الواقعي والبقاء الظاهري، فالشارع ي
 يف مقـام ليـهّاملحقق اخلراساين بأنه ال دليل ع ناقش السيد الشهيد جواب -
 .ثباتاإل

 اليقـني بنحـو أخـذ أن الصحيح االستدالل عىل  إىل ذهب السيد الشهيد-
 نفس احلالة السابقة، ال اليقني َّإالفيها بن سنان، حيث مل يؤخذ االطريقية برواية 

 .هبا
 ّجـةاملـراد بـاليقني يف دليـل االستـصحاب مطلـق احل:  الوجه الثالـث-ج
 .ز عىل ثبوت احلالة السابقة، وليس املراد هبا خصوص اليقنيّواملنج
ه ُ كونـٍظاهر أخـذ يشء يف دليـل بأن ناقش الشهيد الصدر الوجه الثالث -

كـم، وعليـه يكـون محـل كلمـة اليقـني الـواردة يف دليـل  يف احلًبعنوانه دخـيال
 لظـاهر ًا خمالفـمـارة اجلامعـة بـني اليقـني واألّجـةاالستصحاب عىل مطلق احل

 . قرينة، وهي مفقودة إىلالدليل، وحيتاج
ة، ّتامـة وإن كانت غـري ّتقدم يفيد أن األجوبة املً ذكر السيد الشهيد حتقيقا-
يرد عـىل   ال باألمارةب احلالة السابقة الثابتة الوارد عىل استصحاشكاللكن اإل

 مكـان استـصحاب احلالـة الـسابقة الثابتـة إل؛ باألمـارةمجيع احلـاالت الثابتـة
بغـريه  باألمـارة  من خالل تعويض استصحاب احلالة السابقة الثابتـةباألمارة،

ة صور تثبت فيها احلالـة ّمن البدائل، وقد وضح هذا املطلب من خالل بيان عد
  باألمارةسابقةال





 
 
 
 
 

 

ّ  

 وجهان لتقريب الركن الثاين •
ü يف البقاءّشك الدليل الروائي عىل ركنية ال 
ü يف البقاءّشك الدليل العقيل عىل ركنية ال 

 ّالثمرة العملية املرتتبة عىل الوجهني •
ü ّعدم استصحاب الفرد املردد عىل الوجه األول: األوىل 
ü عدم جريان االستـصحاب إذا كـان دليـل الـركن : يةالثان

 الثاين هو النقل
 مناقشة السيد الشهيد للثمرة الثانية •
 ّ عىل ركنية الشك يف البقاءذلكتطبيق  وتنيّتوارد احلالتني املتضاد •
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ّبعد االنتهاء من البحث يف الركن األول الذي تبني أنه يتمث ّ ل بـنفس احلـدوث ّ
  .ّيقني باحلدوث، انتقل املصنّف إىل البحث يف الركن الثاين وهو الشك يف البقاءال ال

 : نقطتني إىل الركن ينبغي االشارةاوقبل الولوج يف البحث يف هذ
يف هذا الركن هو مطلق عـدم العلـم، ّشك ن املقصود من الأ:  األوىلالنقطة

، والـدليل )١(والعـدم الوقـوع هاملنطقي الذي يتساوى فيّشك وليس املراد منه ال
ولكـن انقـضه بيقـني (: × ورد يف ذيل صـحيحة زرارة قولـه هو ما عىل ذلك

 آخـر، وعـىل هـذا  نقض اليقني السابق منحرص بنقضه بيقنيّ الظاهر يف أن)آخر
 درجـة  إىل مل يـصلٍغري معتربآخر  دليل ّفلو قام عىل خالف اليقني أياألساس 
 ًيكون ما قـام خـالف اليقـني دلـيال  أن ال، نعم يشرتطً فال يكون ناقضا،اليقني
 . كخرب الثقةًا معتربًايظنّ

يف هذا الركن هـو مطلـق عـدم العلـم ّشك  أن املقصود من الّيتضحوهبذا 
 . والوهم غري املعتربّوالظنّشك الشامل لل

ًشك تارة ن الأ: النقطة الثانية ًموجودا وجـودايكون ّ  ّ كـام يف الـشاكًفعليـا، ً
ًموجودا وجوداه، وأخرى يكون ّامللتفت إىل شك  كـام يف الغافـل الـذي ،ً تقديرياً

وقـع   وقـد. لغفلتـه؛ً فعـالّ ولكنـه غـري شـاك، فيهاّلو التفت إىل الواقعة لشك
 املــأخوذ يف موضــوع دليــل االستــصحاب هــل يــشمل َّالبحــث يف أن الــشك

دث  عىل يقـني مـن احلـّكلف فإذا كان امل؟ّ األول بالقسمّ أو خيتصًالقسمني معا
 فـال ريـب يف أن استـصحاب ،هّ إىل شـكً ملتفتـاّيف بقائه وقـام وصـىلّشك ثم 

 وبـذلك تكـون الـصالة مـن حـني وقوعهـا ،ّه وهو يصيلّاحلدث جيري يف حق
                                                 

 .١٨ص: املنطق) ١(
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 إذا فـرغ مـن صـالته ّمكلف ويف مثل هذه احلالة ال يمكن لل، بالبطالنًحمكومة
جتـري يف الفـراغ قاعـدة ّ ألن ؛تصحيح صـالتهك بقاعدة الفراغ لَّن يتمسأهذه 

 .ثبت احلكم ببطالهنا حني إيقاعهايصالة مل 
 ّ ثـم، عىل يقني من احلدثّكلفإذا كان امل كام(التقديري ّشك أما يف حالة ال

يف أنه هل ّوشك  وبعد الصالة التفت ،ً ذاهالّ وقام وصىل،غفل وذهل عن حاله
 ً يكن جاريااستصحاب احلدث مل بأن :فقد يقال) ؟ّ صىل حنيًكان ال يزال حمدثا

، فالـصالة مل تقـرتن بقاعـدة ً بل تقـديرياًفعليا،مل يكن ّشك الّ، ألن حني الصالة
ن يرجع عند التفاته بعد الفـراغ أ ٍحينئذ ّكلف فبإمكان امل،رشعية حتكم ببطالهنا

 . الصالةّصحةمن الصالة إىل قاعدة الفراغ فيحكم ب
 .)١(ًالحقا وسيأيت تفصيلها ة، الكالم يف هذه النقطة يف احللقة الثانيّتقدمو

 

 يف البقاءّشك الدليل الروائي عىل ركنية ال: ّ األولالوجه
يف البقـاء يف ّشك ت الـأخـذة التي ّتقدموهو املستفاد من لسان الروايات امل

 .ّشكت تلك الروايات بعدم نقض اليقني بالَّاالستصحاب، حيث عرب
 يف البقاءّشك  العقيل عىل ركنية الالدليل: الوجه الثاين

  إىليف البقـاء ال حيتـاجّشك  أن الركن الثـاين وهـو الـ إىلهذا الوجه يذهب
عليه بالدليل العقيل الذي يثبت لنـا ّدل ظهور الروايات لثبوته، بل يمكن أن يست

ّشك بالبقاء، سواء دلت الروايات واألدلةال ّ يف البقـاء ّشك ركنية الـعىل  ّاصة اخلّ
 :ات ثالثّقدمن من مّال، وحاصل هذا الدليل يتكوأم 

  .إن االستصحاب حكم ظاهري ال واقعي: ّاملقدمة األوىل
 . واضحة الريب فيهاّاملقدمةوهذه 

                                                 
 .٣٢٣ص: انظر احللقة الثانية) ١(
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 .ّم بالشكّإن احلكم الظاهري متقو: ّاملقدمة الثانية
ً حكام ظاهريا، فال يكونّلو مل يوجد شكإذ  مـن ّ األول مقس يف الّتقدم، كام ً
 .ّم بالشكّ من أن احلكم الظاهري متقوالكتاب

 .حدوث احلالة السابقةأصل  يفن يكون أ ال يمكن ّالشك: ّاملقدمة الثالثة
 سـارّشـك كان من موارد قاعدة اليقني، التي هي يقني باحلدوث ثم ل َّإالو
 . يف البقاءًاّشكّشك  أن يكون هذا الّالبد وعليه ؛ ذلك اليقنيإىل

 .بالبقاء، وهو املطلوبّبالشك م ّمتقوإن االستصحاب : النتيجة
 

ّ املتقدمني لبيان ركنيـة الـشك تني عىل الوجهنيّرتتب ثمرتني مصنّفيذكر امل ّ
 .يف البقاء

 دون الثاينّ األول د عىل الوجهّعدم استصحاب الفرد املرد: مرة األوىلالث
ّشك إن قلنا أن الدليل عىل ركنيـة الـ :مجال هي بنحو اإلمرةحاصل هذه الث

ا كـان  إذأمـاد، ّيف البقاء هو الدليل النقيل، فاالستصحاب ال جيري يف الفرد املرد
يف البقـاء هـو الـدليل العقـيل، فـال حمـذور يف جريـان ّشك الدليل عىل ركنية ال
 . تتوقف عىل بيان املراد من الفرد املرددمرة، وبيان هذه الثهاالستصحاب في

 دّاد من الفرد املرداملر
د يف احللقة الثانية يف بحث استصحاب الكـيل، ّ املقصود من الفرد املردّتقدم

 . استصحاب الكيلية عنإمجال من تقديم ملحة ّالبد أكثر ّيتضحولكي 
  : وهي، ثالثةأقسام  إىلّاستصحاب الكيلينقسم 

ــدخول زيــد إىل املــسجد و: ّالقــسم األول  ،يف خروجــهّيــشك أن يعلــم ب
فالوجود احلادث يف املـسجد بـام هـو وجـود لزيـد، وبـام هـو وجـود لطبيعـي 

 عـىل ًاّرتتبـالـرشعي م األثر  فإن كان،ن احلدوث ومشكوك البقاءّمتيق ،نساناإل
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 جـرى استـصحاب ) يف املـسجدًموجـوداح ما دام زيد ّسب(قيل  بأن وجود زيد
يف  إنـسان ح مـا دامّبسـ(قيـل  بأن ّ عىل وجود الكيلًاّرتتبم األثر ن كانإ و،الفرد

 .ّ جرى استصحاب الكيل)املسجد
مـا إ ،شخصني إىل املـسجد قبـل سـاعة أحد أن يعلم بدخول: القسم الثاين

الداخل  هو زيد  فإذا كان،نراه خارج املسجدًال  فعً غري أن زيدا،ما خالدإ و،زيد
  لـوحظ فهنـا إذاًباقيـا،ه إذا كان هو الداخل ال يزال ّا خالد فلعلّمأ و،فقد خرج

يف ّشـك  ال ًزيـداّ، ألن  فأركان االستصحاب فيه غري متواجدة،من الفردينّكل 
 ولكن إذا لوحظ ،ليستصحبًسابقا  وخالد ال يقني بوجوده ،ًعدم وجوده فعال

 فيجـري ، ومشكوك بقاءًحدوثان ّمتيقوجوده  بأن  أمكن القولنسان اإلّطبيعي
 .ثرأاستصحابه إذا كان له 

يف أن ّيـشك  ولكـن ًأيـضا،يعلم بدخول زيد وبخروجه ن أ: القسم الثالث
قبل ذلـك عـىل نحـو مل ، أو  قد دخل يف نفس اللحظة التي خرج فيها زيدًخالدا

 يف احلالـة ّتقـدم فهنا ال جمـال الستـصحاب الفـرد كـام إنسان،خيل املسجد من 
 ًحدوثان ّمتيق نسانجامع اإلّ، ألن ّ وقد يقال بجريان استصحاب الكيل،السابقة

 .مشكوك بقاء
 ، ففي هذا القسم قلناّ عىل القسم الثاين من استصحاب الكيلّوكالمنا ينصب

ــدم  ــصحابإبع ــل مكــان است ــردين ّ ك ــن الف ــد(م ــد أو زي ــان )خال ّ ألن أرك
زيـد   مـن الفـردين، أمـا عـدم استـصحابّاالستصحاب غري متواجـدة يف أي

وده يف اخلـارح، فـال بالبقاء، ألنا نعلم بوجـّشك فالختالل الركن الثاين وهو ال
 بل هو مقطوع االرتفـاع، وأمـا عـدم امكـان استـصحاب ئه،يف بقاّشك يوجد 
، ً إذ ال يقني بوجوده سابقا؛وهو اليقني باحلدوثّ األول  فالختالل الركن،خالد

 عىل وجـود زيـد يف املـسجد، كـام لـو قيـل ًاّرتتبالرشعي م األثر وعليه فلو كان
، الختالل الـركن االستصحابال يمكن جريان  ف)ح مادام زيد يف املسجدّسب(
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ًأيـضا  عىل وجود خالد يف املسجد، فًاّرتتبالرشعي م األثر الثاين، وكذلك لو كان
 . ال يقني بحدوثهّ األول، إذ الختالل الركن؛ استصحابهال يمكن

 بـأن ، أمكـن القـولنـسان اإلِّ عىل طبيعيًاّرتتبالرشعي م األثر نعم لو كان
 . فيجري استصحابه،ً ومشكوك بقاءًدوثاحن ّمتيقوجوده 

لم ُد هو واقع ذاك الفرد الذي عّاملقصود من الفرد املرد:  ذلك نقولّإذا تبني
 د عندنا، من دونّ دخوله إىل املسجد، أي الشخص الذي دخل املسجد املردًإمجاال

 .مجايل حيتمل بقاؤه يف املسجدخالد، وهو هبذا العنوان اإل أو خصوصية زيد
جراء استصحاب واقـع ذاك الفـرد الـذي هـو إمكان إقع البحث يف وقد و

 . بحسب علمنا)١(دّمرد
مكـان استـصحاب إ أن الـصحيح عـدم  إىل+ وقد ذهب السيد الشهيد

 لعـدم - يف البقـاء هـو النقـلّشك ا كان الدليل عـىل ركنيـة الـ إذ-الفرد املردد
 )خالـد أو زيد (تفصييل به استصحاب الفرد بعنوانه الُأريدإن ّألنه ل له؛ ّحصامل

د بعنوانه التفصييل، ّأي ال يلحظ زيد فقط وال خالد فقط، بل يالحظ الفرد املرد
                                                 

 عـىل مـا يف حاشـية +ائي د الـسيد الفقيـه الطباطبـّممن ذهب إىل استصحاب الفرد املرد) ١(
 عـىل لـزوم املعاطـاة باستـصحاب +املكاسب يف التعليق عىل استدالل الـشيخ األعظـم 
بأنه من استـصحاب القـسم الثـاين >: القدر املشرتك بني امللكية اجلائزة والالزمة، حيث قال

كـان ثم إن التحقيـق إم>: إىل أن قال. < عدم جريانه فيهّ، واحلقّمن أقسام استصحاب الكيل
د بني الفردين، فـال حاجـة إىل استـصحاب القـدر املـشرتك ّاستصحاب الفرد الواقعي املرد

ّوتـردده بحـسب علمنـا ال يـرض. حتى يستشكل عليـه بـام ذكرنـا  ، ًن وجـوده سـابقاّ بتـيقّ
 مـن الفــردين، فـيمكن ترتيــب ذلـك األثــر ّواملفـروض أن أثـر القــدر املـشرتك أثــر لكـل

ّعلوم سابقا كام يف القسم األول الذي ذكـره يف األصـول، باستصحاب الشخص الواقعي امل ً
ّ موجودا يف ضمن فرد معنيّوهو ما إذا كان الكيل  يف بقائه، حيث إنه حكم فيه بجـواز ّ فشكً

ّاستصحاب كل من الكيل  .٣٥٦، ص١ج:  حاشية املكاسب<رّ والفرد، فتدبّ
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ٌتعذرأي الشخص الذي دخل املسجد فهو م  هذا الفرد املـردد هـو زيـد ّ لعل إذ؛ّ
ّ كـل عـىلّشـك ، فـال يوجـد ًه، فيكون الركن الثاين خمـتالئيف بقاّنشك الذي ال
 به استصحاب ُأريد فهو مقطوع االرتفاع، وإن ًار كونه زيدعىل تقديّألنه تقدير، 

 فالركن الثاين حمفوظ، ولكـن الـركن الرابـع -نسان اإل-مجايل الفرد بعنوانه اإل
 ،مجـايل بحسب الفرض عـىل العنـوان اإلّرتتبالرشعي غري مّ ألن األثر مفقود؛

 .أي واقع ذلك الشخص الذي دخل املسجد
 ،يف البقـاءّشك  من نتائج ركنية الـ،دّالفرد املرد أن عدم جريان ّيتضحوهبذا 

 .البقاء هو ظهور الرواياتيف ّشك وهو أن دليل ال ،ّ األول عىل الوجهًبناء
د ّاملالك يف عدم جريـان استـصحاب الفـرد املـرد>  أنّيتضح :أخرىبعبارة 

ل  ببقـاء الفـرد الـواقعي املـردد مـع احـتامًرشعا ّالتعبد يعقل  إذ ال ثبويت؛إثبايت
 أن َّإال هذا االحـتامل، إلغاءنا الشارع بّتعبدي بأن انطباقه عىل ما قطعنا بخروجه،

يف كونه ّشك يف البقاء ال الّشك  أن موضوعه الاالستصحاببّالتعبد ظاهر دليل 
 .)١(<بقاؤه أو املعلوم انتقاضه

 ّنإيف البقـاء هـو العقـل، فـّشك أما عىل الوجه الثاين وهو أن دليل ركنية ال
 ٌن االستصحاب حكمإالدليل العقيل يقول ّ ألن جيري؛د ّالفرد املردصحاب است

 يف ًاّهـو شـكّشك  لكن ليس بالرضورة أن يكون ذلك الّشك،م بالّ متقوّظاهري
 يف ًاّ سواء كان شـكّشك، يشرتط أن يوجد :البقاء، فالدليل العقيل يريد أن يقول

يف االستصحاب، ّشك من وجود ال أكثر الدليل العقيل ال يثبتّ ألن البقاء أم ال،
 . يف البقاء فهذا ال دليل عليهًاّأما كونه شك

 . بقاعدة اليقنيّتصخمّألنه ؛ ً سارياًاّنعم يشرتط أن اليكون شك
د ّ عدم جريان االستـصحاب يف الفـرد املـردي همرة األوىلواحلاصل أن الث

                                                 
 ).٦٣( ، تعليقة رقم٤٣٨، ص٢ج: احللقة الثالثة )١(



 ١٦٥ ........................................................................................االستصحاب 

 البقـاء مـن يفّشك  استصحاب ركنية الـ إىلالذي يذهبّ األول  عىل الوجهًبناء
يف البقـاء ّشك  عىل كون دليل الًد بناءّالروايات، وجريان استصحاب الفرد املرد

 .هو العقل
 ال إثبـايتر حمـذوّ األول د عىل الوجهّ املحذور يف عدم جريان الفرد املردنذإ
أي لـو كـان استـصحاب  - َّإالمكـان، و أي غري مرتبط باالستحالة واإل،ثبويت

 . ًارشعي أو ًا فال يفرق بني أن يكون الدليل عقلي-ًالفرد املردد مستحيال
 :ّة، نقول أن زمان املتيقن له حالتانمرلتوضيح هذه الث: ة الثانيةرالثم

 كام هـو الغالـب - عىل زمان املشكوكّتقدمن مّتيقأن زمان امل: احلالة األوىل
 ًا الـساعة العـارشة صـباح)١(نّتـيق كام لو كان زمان امل-يف موارد االستصحاب

 الـساعة ّكلـفأ املّ، من قبيل ما لـو توضـً صباحاةوزمان املشكوك احلادية عرش
 يف أنـه أحـدث أم ال، ّ، شـكً صباحاة، ويف الساعة احلادية عرشًالعارشة صباحا

 سابق عىل )الطهارة (نّتيق فهنا زمان امل)بقاء الوضوء (فيستصحب بقاء الطهارة
 .ستصحاب فيه زمان املشكوك، وهذا ال حمذور يف جريان اال

ًسـابقا  بزمـان املـشكوك وًصالّيكون مت ن قد الّتيقأن زمان امل: احلالة الثانية
الزمان الـذي قبلـه،  أو  بني أن يكون نفس زمان املشكوكًعليه، بل يكون مرددا

 أن النجاسة املوجودة يف ثوبـه ّس، لكن شكّ أن ثوبه قد تنجّكلفكام لو علم امل
ر؛ ّن كانت قد وقعت قبل ساعة، فهو قـد تطهـإ، فهل وقعت قبل ساعة أم اآلن

ر قبل نصف ساعة، وإن وقعـت النجاسـة اآلن، فـالثوب نجـس اآلن ّتطهّألنه 
يف زماهنا، أي ال يعلم أن زمـان ّيشك ن بوقوع النجاسة لكن ّمتيقن هو  إذ،ًفعال
 مـع زمـان املـشكوك، وعـىل ّمتحدن هل هو سابق عىل زمان املشكوك، أم ّتيقامل

                                                 
ّفى الفرق بني زمان اليقني والـشك وبـني زمـان املتـيقخي ال )١( ّن واملـشكوك، حيـث إن املـراد ّ

ّن واملشكوك هو متعلقهام أي متعلق اليقني ومتعلق الشك، فالتفت ّباملتيق ّ ّ ّ. 
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عليـه، وعليـه فـال سابق بزمان املشكوك وّمتصل ن ّتيقال يعلم أن زمان املهذا ف
ّ ألن ؛ً حمـرزا-الذي هو الـركن الثـاين يف االستـصحاب–يف البقاء ّشك يكون ال

ًمتصال ن ّتيقحرز كون زمان املأيف البقاء يصدق فيام لو ّشك ال بزمـان املـشكوك ّ
 .عليهًسابقا و

يف ّشك وهـو الـ -كون دليل الركن الثـاين  بني مرةويف هذه احلالة تظهر الث
  :مرةهو الروايات وبني كون الدليل هو العقل، وفيام ييل تفصيل هذه الث -البقاء

 ا كان دليل الركن الثاين هو النقل إذعدم جريان االستصحاب
 بناء عىل أن دليل الركن الثاين هو النقل، فـال جيـري االستـصحاب؛ لعـدم

حـرز أيف البقاء يصدق فيام لو ّشك الّ ألن -يف البقاء ّشك ال-الركن الثاينإحراز 
ًأن زمان املتيقن متصال ّ ً بزمان املشكوك وسابقا عليه، أي الـساعة العـارشة صـباحاّ ً 

أن النجاسـة ّيـشك  ّكلـفاملّ ألن كـذلك؛ األمـر  ويف املقام مل يكن،كام يف املثال
 أم اآلن أي ًرشة صـباحانة التي وقعت عىل ثوبه، هل وقعت يف الساعة العاّتيقامل

، عـىل تقـدير ًيف البقاء، وإن كان حمتمالّشك ، وعليه فال يصدق الةاحلادية عرش
 .، لكنه غري حمرز وغري مقطوع بهًوقوع النجاسة يف الساعة العارشة صباحا

احلاالت التـي ّ كل  عدم جريان االستصحاب يفّ األساس يتضحوعىل هذا
 .كوك وما قبلهشبني زمان امل ًن فيها مردداّتيقيكون زمان امل
 .ا كان دليل الركن الثاين هو ظهور الروايات إذهذا فيام

ا كان الدليل عىل الركن الثـاين هـو العقـل، ففـي هـذه احلالـة جيـري  إذأما
 .حق من البحث الالّيتضحاالستصحاب، كام س

 ا كان دليل الركن الثاين هو العقل إذجريان االستصحاب
 ؛الستصحاباكن الثاين هو العقل، فال إشكال يف جريان أما إذا كان دليل الر

 وال يـشرتط أن ّشك،م بالّالعقل يقول أن االستصحاب حكم ظاهري متقوّألن 
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 فيجـري ّشك، يف البقـاء، ويف املقـام يـصدق عنـوان الـًاّشكّشك يكون ذلك ال
 . حمذورّاالستصحاب بال أي

  الثانيةمرةمناقشة السيد الشهيد للث
 هـو )يف البقـاءّشك ال (ة هي أنه بناء عىل أن دليل الركن الثاينّدمتق املمرةالث

احلاالت التي يكـون زمـان ّ كل ن االستصحاب ال جيري يفإظاهر الروايات، ف
يف البقـاء، ّشك  بني زمان املشكوك وما قبله؛ لعـدم صـدق الـًن فيها مردداّتيقامل

 .ّتقدمعقل، كام  عىل أن دليل الركن الثاين هو الًوجيري االستصحاب بناء
 االستصحاب جيري ّنإ :يقولفهذه الثمرة مناقشة املصنّف مي ويف املقام ير
 -أي سواء كان دليل الركن الثـاين ظـاهر الروايـات أم العقـل - عىل الوجهني

 .يف البقاءّشك ة الّ ركنيظاهرة يف اّهنإظواهر الروايات، التي يقال ل تهناقشمل
 بلـسان ّمل تعـربة عـىل االستـصحاب ّالدالـ الروايات ّنأ: وحاصل املناقشة

 ال>:  حيـث قالـت<اليقـني> بعد <ّالشك>ما ذكرته هو غاية يف البقاء، بل ّشك ال
ال ّشك الـّمتعلـق ما يستفاد منها، هـو أن يكـون قىص أ، ف<ّتنقض اليقني بالشك

 .يف البقاءّشك اليقني، واليظهر منها عنوان الّمتعلق يتغاير مع 
 يف ً هبـذا العنـوان رصحيـاًيف البقـاء مل يكـن مـأخوذاّشك ل أن اّيتضحوهبذا 

ّ كل شك متعلق بعد اليقني، وهو يالئمّشك الروايات، بل املأخوذ هو ال بام كـان ّّ
ًمتيقنا ّ، سواء صدق عليه الشك يف البقاء أم ال، وبناء عىل هذا جيري االستـصحاب ّ

 .ّتضح بطالن الثمرة الثانيةّيف املقام حتى لو كان الدليل ظواهر الروايات، وهبذا ي
 .ّتقدم صحيحة كام مرة، فهي ثمرة األوىلأما الث

ّوارد احلالتني املتضادتني وتطبيق ذلك عىل ركنية الشك يف البقاءت ّ 
مـن  ّتقدم إن ما : لذلك وهوًداّ مؤيّقدم الثانية، مرة للثصنّفبعد مناقشة امل

احلاالت التي يكـون ّل  ك جريان االستصحاب يفوهو عدم -ّتقدم  املشكالاإل
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يف ّشك لعـدم صـدق الـ  بني زمان املشكوك ومـا قبلـه؛ًن فيها مردداّتيقزمان امل
 ّركنيـة الـشك يفيف  ظـاهرةتكـن الروايـات مل  لو مل يدفع بام قلنا من أن -البقاء

نفـسه يف االستـصحاب يف   عـدم جريـان، للزمً مستحكامشكالالبقاء وبقي اإل
ّ كـل لو فرضنا عدم تعارض استصحابّ حتى ،تنيّتضادموارد توارد احلالتني امل

طرف ّ كل أن االستصحاب يف األصوليني طرف مع اآلخر، مع أن املعروف بني
 .طراف فيام بينهاجيري يف نفسه، لوال تعارض األ

 . ة لبيان معنى توارد احلالتنيّقدم من تقديم مّالبدولتوضيح املطلب 
 ّتيقن و)الطهارة(ن بالوضوء ّ ما لو ما تيقتني من قبيلّتوارد احلالتني املتضاد

أن استـصحاب  األصوليني املعروف بنيف، ّتأخر منها باملّتقدمباحلدث واشتبه امل
ّألنه متيقالوضوء جيري يف نفسه،   ه؛ئيف بقـاء وضـوّيشك أ واآلن ّن بأنه قد توضّ

د أ بعـّن كـان قـد توضـإر، فّ عىل احلدث أم متأخّتقدمالوضوء م بأن لعدم علمه
أ قبل احلـدث فهـو عـىل ّاحلدث فهو اآلن عىل يقني بالطهارة، وإن كان قد توض

 فيهام، فاستـصحاب ّ منهام فهو شاكّتقدمه مل يعلم املّحيث إنيقني من احلدث، و
الوضوء جيري يف نفسه لوال معارضته باستـصحاب احلـدث، الـذي جيـري يف 

 .ًأيضانفسه 
 الكالم وهـو أن ّ حمل إىلادتني نأيتبعد أن اتضح موارد توارد احلالتني املتض

له أنـه يف مـوارد تـوارد ّ حمـصإشـكاليف البقـاء يـرد عليـه ّشك القائل بركنية ال
احلالتني ال جيري االستصحاب يف نفسه مع قطـع النظـر عـن املعارضـة، لعـدم 

 .يف البقاءّشك  عنوان الّتحققن، فال يّتيقاتصال زمان املشكوك بزمان امل
 كان عـىل يقـني بالطهـارة ّكلفن املإنا طرف الطهارة، فلو أخذ :بيان ذلك

 نّتـيق، فزمـان املّتقـدمام املّحـدث وال يعلـم أهيـأقـد ّألنـه  هبا؛ ّشاكهو واآلن 
 نّتـيقن كان زمان املإالثانية، ف األوىل أو د بني أن يكون يف الساعةّ مرد)الطهارة(
 زمـان املـشكوك،  عـىلًا يكـون سـابق،، قبل احلدث األوىل يف الساعة)الطهارة(
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مـع  -وقعت الطهارة يف الساعة الثانية ا إذ-ن ّتيقه حيتمل احتاد زمان املّحيث إنو
 ّاحلدث، فهذا يعني أنه مل حيرز عنوان الشك يف البقاء، وعليه فال جيري استـصحاب

 .الطهارة يف نفسه، مع قطع النظر عن تعارضه مع استصحاب احلدث
ن الطهـارة، ّمتيقن احلدث، وّقيدث، فهو متقه عىل احلّونفس هذا البيان نطب

 عـىل ًا سـابق)احلـدث (نّتـيقعىل الطهارة فيكون زمان املًسابقا ن كان احلدث إف
 لكن حيث حيتمل احتاد زمانه مع زمان الطهارة، فهـذا )الطهارة (زمان املشكوك

ّ حتـى يف البقاء، فال جيري استصحاب احلـدثّشك يعني عدم إحرازه لعنوان ال
 .نا النظر عن تعارضه مع استصحاب الطهارةلو قطع

والفقهاء لو كانوا يريـدون  األصوليني  الكالم هو أنّحلم االرتباط بّوحمل
ّ حتـى يف البقاء، فال جيري االستصحاب يف موارد توارد احلـالتنيّشك عنوان ال

لو قطعنا النظر عن التعارض، مع أهنم يقولون بجريان االستصحاب يف مـوارد 
تني، لكنه يسقط لتعـارض االستـصحاب بـني الطـرفني، ّالتني املتضادتوارد احل
ّوهكذا يتضح متامي>:  السيد الشهيد، حيث قالهذكر وهذا ما  ة أركان االستصحابّ

يف حاالت توارد احلالتني يف جمهول التاريخ ومعلومـه، فيجـري االستـصحاب 
 .)١(<أهنام يتعارضان ويتساقطان األمر ، غايةًفيهام معا

يف البقاء، وهذا يـصلح ّشك  عنوان النال يعتربو األصوليني يعني أنوهذا 
 . يف البقاءّشك  عىل عدم اعتبار ركنية الًداّ ومؤيًأن يكون شاهدا

 

يف البقـاء بعنوانـه فيهـا آثـار ّشك ولكن سيظهر أن ركنية الـ>: +  قوله•
اإلضـافية هـي الثمـرات   اآلثاراملقصود من. <إضافية ال تثبت بالربهان املذكور

 حتـت عنـوان  األوىل ثمـرتني منهـا،صنّف إىل عليها، وقد أشـار املـّترتتبالتي 
                                                 

 .٣٢٩، ص٦ ج:بحوث يف عىل األصول) ١(
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 .، والثانية حتت عنوان القضية الثانية األوىلالقضية
مراده من القـضيتني، . <تانّيف البقاء قضيّشك ع عىل ركنية الّوتتفر>: قوله •

 . والقضية الثانيةوىل األمها الثمرتان اللتان ذكرمها بعنوان القضية
املراد منها احلالة الثانيـة . <ّحالة القسم الثاين من استصحاب الكيل>:  قوله•

 .ّمن القسم الثاين من استصحاب الكيل
مراده من اجلـامع هنـا لـيس . <نسانكام لو علمنا بوجود جامع اإل>:  قوله•

مـا يـرى بـالعنوان  يريد اجلامع بني زيـد وخالـد، أي مقـدار ّوإنامد، ّالفرد املرد
 .مجايل للجامعاإل

 .ًالحقاوسيأيت <  يف احللقة السابقةّتقدم، كام ّمن استصحاب الكيل>:  قوله•
أي عـىل تقـدير  <وعىل هذا التقدير اليكون أحـدمها بقـاء لآلخـر>:  قوله•

يف البقـاء، ّشك يصدق عليـه الـّ حتى  لآلخرًبقاء أحدمها وحدة الزمان اليكون
 . يف البقاءًاّونه شكمل حيرز كّشك فال

ــه• ــذكور>:  قول ــشكال امل ــؤد إذواالست ــان ي ــدفع هبــذا البي  ّ أن إىليّا مل ين
وذلـك لعـدم وجـود . <االستصحاب يف موارد توارد احلالتني ال جيري يف نفسه

ّرشط الشك يف البقاء، إذ عىل تقدير تأخ ًر الطهارة، فال حدث يقينا، وعىل تقدير ّ
 .بقاء احلدثر احلدث، فيوجد يقني بّتأخ

 <بزمـان اليقـنيّشك صال زمـان الـّوهذا بعض ما يقال من عدم ات>:  قوله•
هذه العبارة متداولـة يف كلـامت األصـوليني، ومـرادهم منهـا هـو أهنـم حيـنام 

 هـذا االستـصحاب مل يتـصل فيـه زمـان : يقولونٍب عىل استصحانيستشكلو
 مع ًاّمتحدن ّتيقن زمان امل معاين هذه العبارة هو ما كادحأبزمان اليقني، وّشك ال

 .عليهًسابقا أو  زمان املشكوك



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 ّمناقشة املصنف للصياغة الثالثة •
 ّمجايل يتعلق باجلامع ال بالواقعالعلم اإل: ّالوجه األول •
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 التـي ذكرهـا الـسيد  األوىل الكالم يف صيغتني للركن الثاين، الـصيغةّتقدم
،  بعـد ذلـكعنها + دلعالتي استفيدت من ظواهر الروايات، التي و الشهيد

هي املستفادة من الدليل العقيل، فثانية يف البقاء، أما الصيغة الّشك وهي صيغة ال
ًمتعلقا بعد اليقني وّشك وهي أن يكون ال ق به اليقـني، مـن دون رشطيـة ّتعلبام ّ

 .ّتقدميف البقاء، كام ّشك ال
 :حاصـلها، ًيـضاأوهنالك صيغة ثالثة للركن الثاين قد تظهر من الروايات 
َّ بالشك، وإاليعترب يف جريان االستصحاب إحراز صدق عنوان نقض اليقني إذا ( ّ

 مل جيــر )ّمل حيــرز عنــوان نقــض اليقــني بالــشك، واحتمــل أنــه نقــض لليقــني بــاليقني
 .ّتنقض ا ق  با شك ال : لعدم شموله لدليل االستصحاب القائل؛االستصحاب

مـن احلاالت املتعارفـة يف االستـصحاب،  :الة نقض اليقني بالشك حمثال
 فهنـا نجـري ،يف أنـه طهـر أم الّشـك  لـو علـم بنجاسـة الثـوب، ثـم قبيل ما

 ألننا عىل يقني من ّشك،يصدق عليه عنوان نقض اليقني بالّألنه  ؛االستصحاب
حب بقـاء نجاسـته، لـشموله صنجاسة الثوب، وشككنا يف بقاء النجاسة، فنست

 . كام هو واضحّشك،النهي الوارد بعدم نقض اليقني بال
يشمله دليل االستـصحاب، كـام ومثال حالة نقض اليقني باليقني، الذي ال 

حـدمها، فلـو أ بنجاسة ًمجاالإ، ثم علم ًتفصيالنائني من اإلّ كل لو علمنا بطهارة
 ًنـائني مـورداواحد من اإلّ كل  كان،يف البقاءّشك أخذنا الصيغة السابقة وهي ال

ّ ألن كـل جلريان االستصحاب لوال املعارضة بني استصحاب الطـرفني، واحـد ّ
 فيجـري ، يف بقـاء الطهـارةّ، وبعد ذلك شـكًوم الطهارة سابقانائني معلمن اإل
 .نائني يف كال اإل الطهارةاباستصح

صـدق عنـوان  إحـراز أما لو أخذنا بالصياغة اجلديدة للركن الثاين، وهـي
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لـو غضـضنا ّ حتـى نـائني، فال جيري االستصحاب يف اإلّشك،نقض اليقني بال
 حينام نلحظـه، -ًمثال -لّوناء األاإل ّ ألنالنظر عن املعارضة بني االستصحابني،

 فيه، ولكنه يف الوقت ذاته، نحتمـل أن يكـون هـو ًوإن كان ثابتاّشك نجد أن ال
سه، ومع وجود احتامل العلـم واليقـني بكونـه هـو ّبتنجًال مجاإناء الذي علم اإل

، فال نجري االستـصحاب؛ ألنـا مل نحـرز عنـوان نقـض اليقـني ًواقعا النجس
 أي نقـض الطهـارة  بـاليقنيل أن يكون من باب نقـض اليقـني الحتامّشك،بال

  .مجال باإلنةّتيقاملالنجاسة السابقة ب
ال جيـري استـصحاب طهارتـه ً أيـضا نـهإنـاء الثـاين، فيف اإل األمر وهكذا

سه، ومـع وجـود احـتامل ّ بتنجًمجاالإالسابقة، الحتامل أن يكون هو الذي علم 
 إحـراز ، فال نجري االستصحاب لعـدمًواقعا سّالعلم واليقني بكونه هو املتنج
  الحتامل أن يكـون مـن بـاب نقـض اليقـنيّشك،صدق عنوان نقض اليقني بال

 ).النجاسة املعلومة باإلمجال( باليقني )الطهارة السابقة(
 وهـي -ة عىل الصياغة الثالثة للـركن الثـاينّرتتب املمرة أن الثّيتضح ّتقدممما 
واحتمل ّبالشك  لو مل حيرز نقض اليقني هّ أن-ّشك بالعنوان نقض اليقني إحراز 

 .نقض اليقني باليقني، فال جيري االستصحاب
 فيجــري -يف البقــاءّشك الــ إحــراز  وهــي اشــرتاط- األوىلأمــا الــصياغة

 .يف البقاء، كام هو واضحّشك  لصدق عنوان ال؛االستصحاب
 

يـشرتط يف ّأنـه وهـي  - لثالثة للركن الثـاينناقش السيد الشهيد الصياغة ا
 : بوجهني-ليقني بالشكانقض  إحراز جريان االستصحاب

 .ّمجايل يتعلق باجلامع ال بالواقعالعلم اإل: ّالوجه األول
 مـن كيفيـة تـصوير العلـم ّتقـدملبيان هذا الوجه، ينبغـي أن نـستذكر مـا 
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 :تانّنا يف املقام نظريّ، وما هيممجايلاإل
 مجـايل العلـم اإلّنأ وهي ، األصفهاينّاملحققنظرية املريزا النائيني و: وىلاأل

 هـو اجلـامع ولـيس مجـايلق باجلامع ال بـالواقع، أي أن املعلـوم بـالعلم اإلّتعلي
 .فقطّشك  املوجود يف األطراف هو الّوإناماألطراف؛ إذ ال يوجد علم بلحاظها 

ه هـو أن يكـون هنـاك علـم  بّكلفيف املّشك ضابط ال>:  النائينيقال املريزا
 ، يف خـصوص األطـرافّ تفصييلٍ مشوب بجهل،بجامع اإللزامّمتعلق تفصييل 

 ،ذاك واجـب أو  هـذا: كام يقال،والزم ذلك تشكيل قضية منفصلة مانعة اخللو
 .)١(<قضايا مشكوكة أو نة وقضيتنيّمتيقومرجعه إىل وجود قضية 

مجايل املصطلح عليه يف هـذا ن حقيقية العلم اإلإ>:  األصفهاينّاملحققوقال 
، ن مـن العلـمي وليسا مهـا طـور،العلميةّ حد  ال تفارق العلم التفصييل يفّالفن
 .)٢(<األمرين أحد  أعني،دّق العلم اإلمجايل باملردّتعل إىل ًنظرا

ق بـالواقع، فـال ّتعل يمجايل العراقي، وهي أن العلم اإلّاملحققنظرية  :الثانية
قهام بـالواقع وانكـشاف الواقـع ّتعلإلمجايل والتفصييل يف يوجد فرق بني العلم ا

 ًاّتامـ ًهبام، نعم الفرق بينهام يف نفس العلـم واالنكـشاف، فقـد يكـون انكـشافا
 وغري واضـح، كـام يف ً جممالً وقد يكون انكشافا، كام يف العلم التفصييلًتفصيليا

 وقـد ،واضـحةالعلم اإلمجايل بمعنى أن الفرد قد ينكـشف بـصورته املفـصلة ال
حدمها يراه أ، وًشة، كام لو فرضنا أن شخصني يريان جسامّينكشف بصورة مشو

 ال ًمن قريب، واآلخر يراه من بعيد، فالذي يرى اجلسم مـن بعيـد يـرى شـبحا
ق إحـساسهام ّتعلـ من الشخصني يّ، فكلًمثاليعلم أنه أنسان أم حيوان أم شجر 

س تفـصييل واآلخـر إمجـايل وغـري إحـسا أحـدمها ّ الواحد، لكنّبالواقع املعني
                                                 

 .٢٣٢، ص٢ج: أجود التقريرات) ١(
 .٩٣، ص٢ج: هناية الدراية) ٢(
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 عي الفـضلّولقد بلغني من بعض من يـد>:  بقوله+  ذلك يشريوإىلواضح، 
 وهو كـام تـرى خلـط بـني ،قه علم تفصييلّتعلالعلم اإلمجايل باإلضافة إىل مبأن 

 .)١(<الصور اإلمجالية مع التفصيلية
ريـان  الـوارد عـىل عـدم جشـكال مـن اإلّتقـدمإن ما :  ذلك نقولّإذا تبني

ق ّتعلـ يمجـايلاالستصحاب عىل الصياغة الثالثة إنـام يـرد لـو قلنـا أن العلـم اإل
 بعـدم شـكالق باجلـامع فـال يـرد اإلّتعل يمجايلا قلنا أن العلم اإل إذبالواقع، أما

 .جريان االستصحاب؛ وذلك لعدم صدق عنوان نقض اليقني باليقني
ً إمجـاال، ثـم علـم ًيالتفـصنـائني مـن اإلّ كـل ا علمنا بطهارة إذ:بيان ذلك

يصدق  ، فالفرادق باجلامع ال باألّتعلمجايل ن العلم اإلإحدمها، فحيث أبنجاسة 
 فرد فرد، ّق بكلّتعلمل ي أحدمها مجايل بنجاسةاليقني اإلّ ألن نقض اليقني باليقني،

ً ألن كـالنائني، وعليه جيري االستـصحاب؛بأحد اإلّمتعلق  ّوإنام نـائني مـن اإل ّ
 .الحق هباّشك حصل و، ًطهارة سابقان الّمتيق
االستـصحاب عـىل ن إ، فـلواقع ال باباجلامعق العلم اإلمجايل ّتعلبناء عىل ف

 .، وال حمذور فيهالصياغة الثالثة جيري
  مع الشكًكون مالئاميّلو تعلق العلم اإلمجايل بالواقع : الوجه الثاين

 ما قيل من عدم ّ ال يتم بالواقع، لكن مع ذلكمجايلق العلم اإلّتعلمنا ّلو سل
ق العلـم ّتعلـالقـول بّ ألن جريان االستصحاب عـىل الـصياغة الثالثـة، وذلـك

 لـو كـان َّإال و، وشوبّق بالواقع من دون شكّتعلنه يأاإلمجايل بالواقع ال يعني 
 .)٢(كذلك مل يفرق بينه وبني العلم التفصييل

ام والغمـوض بـالواقع هـو علـم مـشوب باإلهبـّتعلـق  املمجـايلفالعلم اإل
                                                 

 .٢٣٠ص، ٢ج :صولمقاالت األ) ١(
 . ٢٩٩ ص: القسم الثالث،األفكارهناية ؛ ٢٣٠ص، ٢ج: انظر مقاالت األصول) ٢(
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  وعليه فيجـري االستـصحاب يفّشك، علم مشوب بالأخرىواجلهل، وبعبارة 
ّ ألن كل نائني،واحد من اإلّكل  ن الطهـارة ومـشكوك يف بقائهـا، ّمتـيقناء فهو إّ

 .فيجري االستصحاب يف االنائني، نعم يتعارض االستصحابان ويتساقطان
ّ مـن تعلـق +العراقـي ّحتى إذا قلنا بمـسلك املحقـق >ّوهبذا يتضح أننا 

ٍعـىل كـل حـال - هـذا املـسلك يعـرتف ّد، اال أنَّالعلم اإلمجايل بالواقع املرد ّ- 
ّبانحفاظ الشك يف كل من الطرفني يف نفسه واجتامعه مع العلم اإلمجايل، بحيث  ّ

ًيصح جعل احلكم الظاهري فيه من هذه الناحية ويكون مشموال ّ لعنوان الشك ّ
زيـة العلـم اإلمجـايل، ودليـل ّكـام الظاهريـة لـوال منجاملأخوذ يف موضـوع األح

ّنا عىل أن كل شك ّاالستصحاب يدل  ىجتمع يف مورد مع اليقني الـسابق ال يعتنـاّ
 .)١(<به

وجانب اليقـني، ّشك ق العلم بالواقع فيه جانبان، جانب الّتعلإن  :إن قلت
، ثـم علـم ًفـصيالتنائني من اإلّ كل ا علمنا بطهارة إذففي املثال السابق، وهو ما

نائني، فرد من اإلّ كل ببقاء طهارةّشك  وهو الّشك،حدمها، فيه جانب أبنجاسة 
حـدمها، فكـام يـصدق أنـه نقـض أوهو اليقني بنجاسـة ً أيضا وفيه جانب يقني

، كـذلك يـصدق نقـض فـراديف األّشك  جانـب الـأخذ فيام لو ّشك،لليقني بال
حدمها، ومـن ثـم ال جيـري أ بنجاسة ايلمج اليقني اإلأخذلليقني باليقني، فيام لو 

  لليقني باليقني؟ٌ بل نقضّشك،ليقني بالل ًاليس نقضّألنه االستصحاب، 
 فيها )ّتنقض اليقني بالشك ال(:  يف قوله)ّالشك(إن الباء يف كلمة : اجلواب

 :احتامالن
 ّشك،ن الباء للسببية، أي أن الشارع حينام يقول ال تنقض اليقني بالأ: لّواأل

 .ّشك ال تنقض اليقني بسبب ال:يدير
                                                 

 ).٦٤( ، حاشية رقم٤٣٩، ص٢ج :حاشية السيد اهلاشمي، احللقة الثالثة) ١(
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 .ّشكن الباء للموردية، أي ال تنقض اليقني يف مورد الأ: الثاين
إن كالم املستشكل صحيح فيام لو كانت البـاء بمعنـى :  ذلك نقولّإذا تبني

اليقـني نا ال نحـرز نقـض ّحيث إن وّشك،تنقض اليقني بسبب ال السببية، أي ال
 .، فال جيري االستصحابيقني باليقنيّبسبب الشك الحتامل أنه نقض لل

أما إذا كانت الباء للموردية، أي ال تنقض اليقني يف املورد الذي يكون فيـه 
ّشك، وحيث يوجد يف كل واحد من اإل ّنائني شك، فيكون كـل طـرف مـوردّ  ًاّ

 وجيــري فــيهام )ّتــنقض اليقــني بالــشك ال(ّللــشك، فيــشملهام حــديث 
 .االستصحاب

اء للموردية ال للسببية، هو أنه لـو كانـت البـاء للـسببية والدليل عىل أن الب
ًحـصة هـو ّشك، عنه يف حديث ال تنقض اليقني بالُّفالزم ذلك أن يكون املنهي ّ 

 أمـا نقـض اليقـني بـسبب آخـر ّشك،واحدة فقط، وهي نقض اليقني بسبب ال
كالقرعة واالستخارة ونحومها، فال يشملهام النهي الوارد يف حديث ال تـنقض 

االستخارة ونحومها، وهـو ممـا ال و فيجوز نقض اليقني بالقرعة ّشك،ليقني بالا
 .حدأيلتزم به 

نام ينهى عـن نقـض اليقـني إ أن دليل االستصحاب :دعوى>: آخروبتعبري 
أنـه بنـاء َّإال من الفردين ّ كل يفّشك ن كان الإال باليقني، وهنا وّبالشك السابق 

فيكون مـن ً أيضا د حيتمل وجود اليقني فيهّ املرد بالواقعمجايلق العلم اإلّتعلعىل 
 .نقض اليقني باليقني

ّ ألن الفعـيل يف جريـان االستـصحاب،ّشك نه يكفي صـدق الـأ ب:مدفوعة
 ببقاء اليقني السابق وعدم ارتفاعـه يف مـورد ّالتعبدمفاد دليل االستصحاب هو 

وأن يكـون  ّالبـدبحيـث ّشك  وليس املقصود منه نفي انتقاضه بسبب الّشك،ال
ّشك ن هذا الزمه أنه لوكان الـنقض بغـريه يف مـورد الـإ، فًبعنوانه ناقضاّشك ال

يكفـي فعليـة : كالقرعة واالستخارة فال بأس به وهو واضح العدم، فاحلاصـل
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عـىل مـسلك ّ حتـى مجـايلمن الطرفني يف مـوارد العلـم اإلّ كل يفّشك صدق ال
 .)١(<ه فيهكانأر العراقي جلريان االستصحاب ومتامية ّاملحقق

نائني لـوال  أن الباء للموردية، فيجري االستصحاب يف كال اإلّيتضحوهبذا 
 .املعارضة
 

ع عـىل ّأي ويفـر <..نه متى ما مل حيرز ذلـكأع عىل ذلك بّويفر>: + قوله •
الصياغة اجلديدة، وهي الصياغة الثالثة للركن الثاين، أنه ما مل حيرز نقض اليقني 

حرزنا نقـض اليقـني بـاليقني، أم احتملنـا أ مل جير االستصحاب، سواء ،ّشكبال
 .ّشكنقض اليقني بال إحراز  هوّذلك، فاملهم

 العلـم ّتـرددأي  < بـني تلـك االشـياءًداّ مـردمجايلملا كان العلم اإل>:  قوله•
 .فراد بني األمجايلاإل

ّ كـل تمـلأي حي < واحد منها حيتمل أن يكون معلوم النجاسةّفكل>:  قوله•
 . أن يكون هو النجس الواقعيفرادواحد من األ

 لليقـني ًحيتمل أن يكون رفع اليد عـن احلالـة الـسابقة فيـه نقـضا>: قوله •
 . لليقني التفصييل بالطهارة باليقني بنجاسة الفرد الواقعيًأي نقضا <باليقني

 التقديريّالشك 
، أمـا إذا نيّالمها فعليـّم من البحث كان فيام إذا كان الشك واليقني كّما تقد

، ّ بمعنى أنـه لـو التفـت لـشك،ّ ولكن الشك فيه تقديريًاكان اليقني به موجود
ًل له الشيخ األنصاري بام إذا كـان املكلـف حمـدثا ّ فهو غافل عنه، ومثًوأما فعال ّ

ّباألصغر أو األكرب ثم غفل ودخل يف الصالة وبعـد الفـراغ منهـا شـك يف أنـه 
 يف الصالة، فهل جيري فيه استصحاب بقاء احلدث؟ توضأ أو اغتسل فدخل 

                                                 
 ). ٦٤(، حاشية رقم٤٣٩، ص٢ج :حاشية السيد اهلاشمي، احللقة الثالثة) ١(
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ني مــن األصــوليني هــو عــدم جريــان ّحققــأن املــشهور بــني امل: اجلــواب
 ّحقـق، كام ذهـب إليـه املً ومل يكن فعلياًاّتقديريّالشك االستصحاب فيام إذا كان 

وا عـىل ذلـك ّوقـد اسـتدل، )٣ ( والسيد اخلوئي)٢( النائينيّحقق وامل)١(األصفهاين
 :جهنيبو

 األصـفهاين مـن أن األحكـام ّحقـق وهو مـا ذكـره امل.ّالوجه األول، ثبويت
الظاهرية أحكام طريقية ال نفسية، وهلذا يكون شأهنا تنجيز  الواقع عند اإلصابة 

هام متقوم بالوصـول يوالتعذير عند اخلطأ، ومن الواضح أن التنجيز والتعذير كل
ًحكام وموضوعا، فال يعقل   ، أو التعذير بموضوع تقديري ال فعيل التنجيزّتعلقً

 . وال مورد لاللتفات
 إن األحكام الظاهرية أحكام طريقية وناشئة عن مالكات :ن شئت قلتإو

األحكام الواقعية يف حال االشتباه واجلهل واهتامم الشارع بعدم جـواز تفويتهـا 
حتى يف هذه احلالة، وليست ناشئة عـن مالكـات واقعيـة يف عـرض مالكـات 

 . ًحكام الواقعية، وإال لكانت أحكاما واقعية ال ظاهرية، وهذا خلفاأل
ومن هنا يكون الغرض من جعلها احلفاظ عىل األحكام الواقعية بام هلا مـن 
املالكات يف حال اجلهـل هبـا واختالطهـا مـع غريهـا، فـإذن تكـون األحكـام 

ال شـأن هلـا يف رة، وهلذا ّزة هلا أو معذّالظاهرية يف طول األحكام الواقعية ومنج
مان بوصـول احلكـم ّن التعذير والتنجيز متقوإمقابل األحكام الواقعية، وحيث 

الظاهري وااللتفات إليه، ومن املعلوم أن الوصول إليه ال يمكن إال بالوصـول 
 .  )٤(ًوااللتفات إليه فعالّالشك إىل موضوعه وهو 

                                                 
 .١٤٨، ص٣ج:  هناية الدراية)١(
 . ٣٨٧، ص٢ج:  التقريرات أجود)٢(
 . ٩١، ص٣ج:  مصباح األصول)٣(
 . ١٤٨، ص٣ج:  هناية الدراية)٤(
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 لّمناقشة السيد الشهيد لألمر األو
د جعـول ّهـي أن األحكـام الظاهريـة ليـست جمـر:  حاصل هذه املناقـشة

ن هلا غري تنجيز الواقع أو تعذيره، بل هـي أحكـام ناشـئة عـن أواعتبارات ال ش
ة يف مقابـل ّاملالكات الواقعية، غاية األمر أن مالكاهتـا ليـست مالكـات مـستقل

درجة احلفـظ واالهـتامم هبـا حتـى يف لبيان مالكات األحكام الواقعية، بل هي 
واالختالط وااللتباس يف حاالت التزاحم احلفظي بني األغراض ّلشك اموارد 

ًاللزومية واألغراض الرتخيصية، فإذن يكـون احلكـم الظـاهري حكـام واقعيـا  ً
ّجعال، فال يكون متقو  بالوصول واإلحراز بإحراز موضوعه، وهذا مـا أشـار ًماً

 ًمالكـا وًاهرية جعـاله من واقعية األحكام الظّم يف حملّما تقد: وفيه>: إليه بقوله
ًمها بالوصول، نعم مالك احلكم الظاهري ليس مالكـا مـستقال عـن ّعدم تقوو ً

االهـتامم هبـا يف حـاالت التـزاحم  وإنام هـو درجـة احلفـظ واملالكات الواقعية
 . )١(<ًما بالوصول، فال أساس هلذا الوجهّهذا ال جيعله متقو و،احلفظي

 مـن أن  روايـات االستـصحاب )٣(اخلوئيو )٢(ما ذكره اخلراساين: الوجه الثاين
 منـه ومـن ّعـمألاالفعـيل ال ّالشك ظاهرة يف أن املعترب يف جريان االستصحاب 

قـضية حقيقيـة قـد ) ال تنقض اليقني بالشك( :×التقديري، ألن قولهّالشك 
مفروض الوجود يف اخلارج، وعليـه فبطبيعـة ّالشك عها اليقني ووأخذ يف موض

االستصحاب مدار فعلية موضـوعه يف اخلـارج وهـو اليقـني احلالة تدور فعلية 
ًا ّ صار االستـصحاب فعليـّكلفيف نفس املّالشك ، فإذا حصل اليقني وّوالشك

 وإال لـزم ،ة موضوعه يف اخلارجّهي بفعليإنام م كة احلّعليه، عىل أساس أن فعلي
                                                 

   . ٢١٢، ص٦ج:  بحوث يف علم األصول)١(
 . ٤٠٤ص:  كفاية األصول)٢(
 . ٩١، ص٣ج:  مصباح األصول)٣(
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 كـام يف ، االسـتطاعةّ موضوع وجوب احلـج:ً مثال.خلف فرض أنه موضوع له
 االسـتطاعة لزيـد يف اخلـارج تآلية الكريمة والروايات، وعىل هذا فإذا حصلا

ًصار وجوب احلج عليه فعليا، باعتبار أن فعلية احلكم إنام هي بفعلية موضـوعه 
 .   أي ال فاعلية من قبله، ومع عدم فعلية موضوعه فيه فال وجوب،فيه

د اليقـني هبـا، جـرى  يف بقاء احلالـة الـسابقة بعـّكلفاملّشك ويف املقام إذا 
ً غـافال ّكلفًدا يف ظرف الشك، وأما إذا كان املّاالستصحاب وحكم ببقائها تعب

، ّعن احلالة السابقة بحيث ال توجد يف نفسه إال صفة الغفلـة دون صـفة الـشك
 . فال موضوع لالستصحاب

 االستـصحاب ّحجيـةّ أن أدلة االستصحاب قارصة عن الداللة عىل :فالنتيجة
ًفعال حتـى يكـون مـشموال ّشك التقديري، ألنه ليس بّالشك اليقني ويف موارد  ً

 . تهّطالق أدلإل
  اخلراساين والسيد اخلوئي ّمحققمناقشة السيد الشهيد لل

 االستـصحاب يف مقـام اإلثبـات، ألن ّأدلةأنه ال قصور يف : املناقشة األوىل
 : زرارة يف صـحيحة×، منها قوله ّإطالق مجلة من روايات االستصحاب تام

بتقريب أن اجلملة األخـرية قرينـة ) ّال تنقض ا ق  با شك بل تنقضه بيق  آخـر(
 ال عـدم نقـض ،عىل أن القاعدة املرضوبة هي عدم نقـض اليقـني بغـري اليقـني

 . ّاليقني بالشك
 عىل عدم جـواز ّيف هذه القاعدة، ألهنا تدلّالشك عىل هذا فال دخل لفعلية 

بيقني، ويف املقام حيـث ال يكـون يقـني باالنتقـاض،  ما ليس ّنقض اليقني بكل
ًطالق الصحيحة، فإذا كان مشموال هلـا كـان االستـصحاب ًفيكون مشموال إل

ّالـشك  فيـه، فـإذن تـشمل الـصحيحة بإطالقهـا مـورد ً يف املقام وجاريـاّحجة
 . التقديري
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عرتـه إيـاه أألنـك (:  فيهـا×ومثلها صحيحة عبد اهللا بن سنان، ألن قوله 
فام مل  عىل أنه ال جيوز االنتقاض إال باليقني، ّيدل) سهّ طاهر و م  س يقن أنه  وهو

ً كـان الـشك موجـودا،ّيكن يقني باالنتقاض فيكـون االستـصحاب حجـة أم ال،  ّ
 فإهنـا  والطهارة بناء عىل داللتها عىل االستصحاب،ّوكذلك احلالة يف روايات احلل

 فيكـون ،ه ال يقـني بـهّنـإني، وحيـث  عىل عدم جواز االنتقـاض إال بـاليقّتدل
ال قـصور يف مقـام  ً:الّأو: و فيه>:  وهذا ما أشار إليه بقوله.ّحجةاالستصحاب 

 ففــي ّاإلثبــات لتامميــة اإلطــالق اللفظــي يف مجلــة مــن أدلــة االستــصحاب،
ّمما يعنـي ) ّال تنقض ا ق  با شك بل تنقضه بيق  آخر(الصحيحة األوىل قد ورد 

هلـا ّالـشك رضوبة عدم نقض اليقني بغري اليقـني، فليـست فعليـة أن القاعدة امل
 يف املقام ال يقني باالنتقـاض، وًد فيشمل كل ما ال يكون يقينا،ّدخل يف هذا التعب

ألنـك أعرتـه إيـاه وهـو طـاهر و ـم (كذلك التعبري الوارد يف صحيحة ابن سنان و
ًالطهـارة بنـاء عـىل وّحلل  اأو التعبري الوارد يف روايات قاعدة) سهّنه  ـأ س يقن 

 جعلـت الغايـة العلـم ًفإهنـا مجيعـاًأيـضا إمكان اسـتفادة االستـصحاب منهـا 
 .)١(<باالنتقاض

إطالق منا أنه ليس للطوائف الثالث من الروايات ّأنا لو سل: املناقشة الثانية
 االرتكازية تقتـيض  أن مناسبة احلكم واملوضوعّشمل الشك التقديري، إالي ّلفظي
ة ّوقوّالشك  االستصحاب، ألن مالكها وهن ّحجيةيف ّالشك  اعتبار فعلية إلغاء

 يف حالـة ًه أكثر وهنـاّبل لعل ،ّالشك بفرض فعلية ّاليقني، وهذا الوهن ال خيتص
 فينعقد إطالق عريف يشمل متام موارد عدم اليقني باالنتقاض، نعم ًكونه تقديريا

ً تقـديرا بحيـث ّتيقنًلغافل فعال املال تشمل موارد اليقني التقديري باالنتقاض ا
لو فرض عدم متاميـة اإلطـالق > :، وهذا ما ذكره بقولهّتيقنلو التفت إىل نفسه ل

                                                 
 . ٢١٢، ص٦ج:  بحوث يف علم االصول)١(
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ًاملوضـوع املفهومـة عرفـا  واللفظي فال ينبغي اإلشكال يف أن مناسبات احلكـم
هـن  وَّ االستـصحاب، ألن مالكهـاّحجيةيف ّالشك تقتيض إلغاء مدخلية فعلية 

ه أكثـر ّبـل لعلـ ،ّالـشك بفرض فعلية ّهذا الوهن ال خيتص واليقنية ّقوّالشك و
ًوهنا يف حال كونه تقديريا  يشمل متام مـوارد عـدم اليقـني ّ فينعقد إطالق عريف،ً

ه ّنـأباالنتقاض، نعم ال يشمل موارد اليقني التقديري باالنتقاض بحيث يفرض 
 يف ذلك نفس املناسبة الوجه و باالنتقاض لو التفت إىل نفسه،ّتيقنلكنه ي وغافل

 . )١(<العرفية التي ذكرناها
 

                                                 
 . ٢١٢، ص٦ج: صول بحوث يف علم األ)١(
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 : أن الركن الثاين له صياغات ثالثّدمتق
 .يف البقاءّشك ال :األوىل
 .ه بالبقاءّتقيدأي من دون ، فقطّشك  ال:والثانية
 .ّشكنقض اليقني بال إحراز :والثالثة

 يـرد عـىل الـصيغة الثانيـة إشـكال معاجلـة + صنّفويف املقام يتناول امل
هـو عـدم جريـان  شـكاليف البقـاء، وحاصـل اإلّشك للركن الثاين، وهـي الـ

 .االستصحاب يف الشبهات احلكمية
 أن جيـري ّالبـديف البقـاء، فّشك ا بنينـا عـىل ركنيـة الـ إذ أننا إىل ذلكّومرد

 لـصدق ؛ّاالستصحاب يف املوجودات التي هلا حدوث وبقاء وامتداد وجـودي
 ولـيس هلـا ّيف البقاء، أما املوجودات التي هلـا حـدوث دفعـيّشك احلدوث وال

ّلعـدم وجـود الـشك يف  ؛عمود الزمان، فال جيري فيها االستصحابامتداد يف 
 .والشبهات احلكمية من هذا القبيل، يف البقاءّشك كي يصدق عليها الالبقاء، 

 من بيان املـراد مـن ّالبد، جابة عليه واإلشكالوقبل الولوج يف توضيح اإل
 .الشبهات احلكمية وفرقها عن املوضوعية

 

يف حرمـة ّشك ، كالـّيف احلكم الـرشعي الكـيلّشك  هي ال:الشبهة احلكمية
 أو ،ّيف نجاسة املاء املتغـريّشك ال أو  املرأة التي انقطع الدم عنها ومل تغتسل،ءوط
هذا املوجـود اخلـارجي هـو أرنـب،  بأن يف حرمة حلم األرنب مع العلمّشك ال

يف حكمه، فاملـشكوك هنـا هـو احلكـم  ّشكفاملوضوع واضح ومعلوم، لكن ال
 .ّالرشعي الكيل
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يف املوضوع، مع العلم باحلكم، كام لو علم ّشك  الي وه:الشبهة املوضوعية
الـسائل أن هـذا ّيشك  لكن ، جيوز رشبهّ أن اخلمر حيرم رشبه، وأن اخللّكلفامل

 .، فاملشكوك هو احلكم اجلزئيّهل هو مخر أم خل
 اب يف الشبهات احلكمية إشكالية عدم جريان االستصح

يف البقاء، عـدم جريـان ّشك يقول أنه بناء عىل ركنية ال )١(شكالاإلحاصل 
 .يف البقاء فيهاّشك  لعدم صدق عنوان ال؛االستصحاب يف الشبهات احلكمية

من الواضح ، و)٢( إن احلكم الرشعي هو اجلعل الصادر من املوىل:بيان ذلك
ة حيصل بـشكل دفعـي يف آن واحـد، بـال حكام الرشعيرشيع لألأن اجلعل والت

                                                 
انظـر ، عدم عدم جريان االستصحاب يف الشبهات احلكمية الـشيخ النراقـيممن ذهب إىل ) ١(

التفـصيل > :ل؛ وكذلك السيد اخلوئي حيث قـا٢٣٩ص :مناهج األصول إىل علم األصول
ّالثالث يف حجية االستـصحاب هـو التفـصيل بـني األحكـام الكل يـة اإلهليـة وغريهـا مـن ّ

اختـاره الفاضـل النراقـي يف املـستند، األحكام اجلزئية واملوضوعات اخلارجية، وهو الذي 
فيكون االستصحاب قاعدة فقهية جمعولة يف الـشبهات املوضـوعية، نظـري قاعـديت الفـراغ 

وهذا هو الصحيح، وليس الوجه فيه قـصور داللـة . والتجاوز وغريمها من القواعد الفقهية
 غريهـا طـالق يفّالصحيحة وغريها من الروايات، ألن عمـوم التعليـل يف الـصحيحة واإل

شامل للشبهات احلكمية واملوضوعية، واختصاص املورد بالشبهات املوضوعية ال يوجـب 
ية ّرفع اليد عن عموم التعليل، بل الوجه يف هذا التفصيل أن االستصحاب يف األحكام الكل

 .ًالّ، وسيأيت بيان ذلك مفص٣٦، ص٣ج :مصباح األصول .<ًمعارض بمثله دائام
رشيع الصادر من اهللا تعـاىل لتنظـيم حيـاة اإلنـسان، تال>  الرشعي بأنهف احلكمف املصنّّعر) ٢(

ة مربزة للحكم وكاشـفة عنـه، وليـست هـي احلكـم واخلطابات الرشعية يف الكتاب والسنّ
فاحلكم الرشعي هو ذلك الـيشء الـذي يف مقـام  ؛١٦١ص:  احللقة األوىل.<الرشعي نفسه

ما اخلطاب الرشعي فهـو املـربز أة واملفسدة، الثبوت من اإلرادة والكراهة واملالك واملصلح
 . واخلطاب يف مقام اإلثبات،للحكم الرشعي، فاحلكم مرتبط بمقام الثبوت
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اجلعل هو االعتبار وهو العنرص الثالـث مـن مقـام الثبـوت، ّ ألن ر،ّ وتأخّتقدم
 . يف آن واحد وال امتداد لهّتحققواالعتبار أمر نفيس ي

ها ما دام الدم مل ينقطع أيام عادهتـا، ؤن املرأة احلائض حيرم وطأ: مثال ذلك
هـا أم ال، فالـشبهة هنـا أهل جيـوز لزوجهـا أن يطانقطع الدم ومل تغتسل، فإذا ف

ال جيري : ، واملستشكل يقولّيف احلكم الرشعي الكيلّشك الّ ألن شبهة حكمية؛
يف البقـاء، لعـدم وجـود ّشك  لعدم وجود الركن الثاين وهـو الـ؛االستصحاب

الـرشعية حـصلت بـشكل ّ ألن األحكام يف البقاء يف الشبهات احلكمية،ّشك ال
 هلا حدوث وبقاء، فحرمة وطء الزوجة احلائض، وجـواز وطئهـا دفعي، فليس

 اهللا تعـاىل ّ أنالبعد انقطاع الدم وقبل الغسل ثبت يف عامل اجلعـل يف آن واحـد، 
ع حرمة وطء الزوجة احلائض، وبعد مدة رشع حرمـة الـوطء بعـد انقطـاع ّرش

 اساألسدفعة واحدة، وعىل هذا حصل  األحكام الدم وقبل الغسل، بل ترشيع
 ّال يوجد شك يف بقاء جعل احلكم الرشعي، وعليه فال جيري استصحاب احلكـم،

جعل احلكم هو ّ ألن يف البقاء،ّشك  الركن الثاين وهو الّحتقق لعدم ؛وهو اجلعل
 .يف البقاء، فال جيري االستصحابّشك  الّتصورأمر دفعي ال تدرجيي، فال ي

 احلـيض، أثنـاءطء  مـن احلكـم الـرشعي وهـي حرمـة الـوّحصةن ّتيقفامل
 من اجلعل وهي حرمة الوطء بعد انقطـاع الـدم وقبـل أخرى ّحصةواملشكوك 

 .الغسل، ومعه ال جيري استصحاب حرمة الوطء قبل الغسل
 ّزال التغـريإذا س، فّ بالنجاسة يتنجّا تغري إذّ لو علمنا أن ماء الكر:مثال آخر

يف احلكـم الـرشعي  ّشكالـّ ألن ر أم ال، فهذه شـبهة حكميـة؛ّبنفسه، هل يتطه
 . بنفسهّ نجاسة املاء الذي زال التغري: وهو،ّالكيل

 استصحاب احلكم بنجاسـة املـاء الثابتـة قبـل ال يمكن :واملستشكل يقول
ع يف آن واحد وليس لـه امتـداد ّ رشّاحلكم بنجاسة املاء املتغريّ ألن ؛ّزوال التغري

، أما احلكـم بنجاسـة يف بقائه لكي يستصحبّشك يف عمود الزمان، فال يوجد 
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ن هـو ّتيقحدوثـه، فـامل أصل يفّيشك ه بنفسه فهو حكم آخر ّاملاء بعد زوال تغري
يف بقائها، أما ّشك جد ال يو، وّ من احلكم الرشعي وهو نجاسة املاء املتغريّحصة

 مـن احلكـم الـرشعي، أخـرى ّحـصة فهو ّاحلكم بنجاسة املاء بعد زوال التغري
 . حدوثه أصل يفّيشك 

ن االستصحاب ال جيري يف الـشبهات احلكميـة إ :يه فيقول املستشكلوعل
 .وجيري يف الشبهات املوضوعية

 شكالجواب اإل
إذا  يبتني عىل أن احلكم الرشعي منحرص يف عامل اجلعل فقط، وشكالإن اإل

 حصل يف - اجلعل- الرشعية يف ذلك العامل األحكام ن جعلإكان كذلك فيقال 
 .يف البقاءّشك  ّتحقق وبقاء، لكي يآن واحد وليس هلا حدوث

، وذلك لوجود عامل آخـر للحكـم الـرشعي هـو ّتام أن هذا الكالم غري َّإال
الذي يكون منشأ لآلثار من الطاعة واملعصية والثواب والعقـاب، وهـذا العـامل 

 الزوجـة ّتصفهو عامل املجعول والفعلية وهو العامل اخلارجي، ففي هذا العامل ت
 .هاؤرم وطحيوبأهنا حائض 

الرشعية يف عامل املجعول والفعلية له حدوث وبقـاء،  األحكام وال خيفى أن
ة بحرمـة مقاربتهـا مـع نـزول الـدم، ّتصففيمكن أن يقال إن هذه املرأة كانت م
يف بقـاء تلـك احلرمـة، فيجـري ّيـشك سل، ُواآلن وبعد انقطاع الدم وقبل الغـ

 .استصحاب حرمة الوطء
 ثابتـة للـامء اخلـارجي، ّن نجاسة املاء املتغـريإ، فّملتغريوهكذا بالنسبة للامء ا
 فهـو نجـس، وهـذه النجاسـة ّ أن هذا املاء متغري إىلففي اخلارح يمكن أن يشار

 فيقال هذا املـاء كـان ،الثابتة هلذا املاء يف عامل اخلارج هلا حدوث وبقاء واستمرار
يف بقـاء ّيـشك بنفـسه  ّ بالنجاسـة، واآلن وبعـد زوال التغـريّ حيـنام تغـريًنجسا

 .هاؤنجاسته، فيستصحب بقا
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 أن االستصحاب جيري يف الشبهات احلكميـة بمالحظـة عـامل ّيتضحوهبذا 
 حكام الرشعية،لأل اآلثار املجعول والفعلية وهو العامل اخلارجي الذي هو منشأ

أي ( َّإال للثواب والعقاب والطاعة والعصيان، وًن عامل اجلعل ال يكون منشأإ إذ
، فال حرمة لوطء املـرأة احلـائض )حكام يف عامل اجلعلتثبت لأل اآلثار تكانلو 

املاء النجس هو املوجود يف العـامل  أو مّالوطء املحرّ ألن ،ّس املاء املتغريّوال يتنج
ــل؛ ــامل اجلع ــام اخلــارجي ال املوجــود يف ع ــت ّ ألن األحك ــام تثب ــرشعية إن ال

ثـواب والعقـاب، ويف عـامل للموضوعات اخلارجية وهي التـي تكـون منـشأ ال
يف البقاء، وعليـه فـيمكن ّشك باحلدوث والّتصف األحكام املجعول والفعلية ت

 .أن جيري االستصحاب يف الشبهات احلكمية بلحاظ عامل املجعول والفعلية
ال خيفـى أن  :زاحـة وهـمإ>: ىل هذا املعنى أشار صاحب الكفايـة بقولـهإو

 ال يكـاد ، وجـدت بأسـباهبايكـون ممـا إذاهـا الطهارة احلدثية واخلبثية وما يقابل
يف مقدار تـأثري ّشك  ال من قبل ال،يف الرافع هلاّشك  من قبل الَّإاليف بقائها ّيشك 
كانت مـن  ، رضورة أهنا إذا وجدت هبا كانت تبقى ما مل حيدث رافع هلا،أسباهبا

ألصـالة   هلا آثار رشعيـة، فـال أصـلاألمور االعتبارية التياألمور اخلارجية أو 
 ً وأصالة عدم جعـل املالقـاة سـببا، للطهارة بعد املذيًعدم جعل الوضوء سببا

  كام حكي عن بعـض األفاضـل، وال يكـون هـا هنـاّمرة،للنجاسة بعد الغسل 
 .)١(<النجاسة أو الطهارةَّأصل إال أصالة 

 

 . بنفسهّأي بعد زوال التغري <ّبعد زوال التغري>: +  قوله•
حكم رشعي آخـر ّكل . < حكم رشعيّالنجاسة واحلرمة وكلّألن >: وله ق•

 . باجلعلَّإالغري وضعي، ليس له وجود وثبوت  أو ًاسواء كان وضعي
                                                 

 .٤١١ص :كفاية األصول) ١(
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املراد من املجعول . <فكل املجعول يثبت يف عامل اجلعل يف آن واحد>:  قوله•
ملجعـول يف هذه العبارة هو احلكم الذي جعله اهللا تعاىل، ولـيس املقـصود منـه ا

اجلعل واملجعول بمعنى واحد حقيقة، وخيتلفـان ّ ألن االصطالحي أي الفعلية،
 الذي وقـع عليـه  إىلنظرتإذا ، وً الفاعل يكون جعال إىلنظرتإذا باالعتبار، ف

 ً.اجلعل يكون جمعوال
اجلعل هـو ّ ألن  يف عامل اجلعل يف آن واحد،ّتحققاملجعول ي أو وهذا اجلعل

 أمـر نفـيس - االعتبـار- الثالث من مقام الثبـوت، وهـواالعتبار وهو العنرص
 . يف آن واحد وال امتداد لهّتحققي

املراد من املجعول هنا اجلعل . < متعارصةه حصص املجعول فيّنإف>: قوله •
 .ال املجعول االصطالحي وهو الفعلية

ل هنـا هـو وجعاملقصود من امل .<بينام ينبغي مالحظة عامل املجعول>: قوله •
 .عول االصطالحي وهو عامل الفعليةاملج

. <...يف البقـاءّشك  بمالحظة هذا العامل اليقني باحلـدوث والـ ّفيتم>:  قوله•
 .، فانتظرً الحقاسيأيت اجلواب الصحيح

 

 . املنطقيّ مطلق عدم العلم، ال الشك:يف هذا الركنّشك املقصود من ال •
 لركن الثاين يوجد وجهان لتقريب ا•
يف ّشك ت الـأخذة التي ّتقدممستفاد من لسان الروايات امل: ّالوجه األول )أ

 .البقاء يف االستصحاب
ــاين )ب ــه الث ــ: الوج ــل ي ــّدل إن العق ــة ال ــىل ركني ــاء؛ّشك ع ّ ألن يف البق

 .ّشكم بالّاالستصحاب حكم ظاهري متقو
 :تني عىل الوجهنيّرتتب ثمرتني مصنّفذكر امل •
ا كان هو الدليل النقيل  إذيف البقاءّشك ن الدليل عىل ركنية الأ: ىلة األومرالث
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يف ّشك كان الدليل عـىل ركنيـة الـإذا د، وّفاالستصحاب ال جيري يف الفرد املرد
 . دّالبقاء هو الدليل العقيل فال حمذور يف جريان االستصحاب يف الفرد املرد

ىل الركن الثاين فـال جيـري إذا كانت الروايات هي الدليل ع: الثمرة الثانية •
 ؛عليـهًسابقا ن بزمان املشكوك وّتيقا مل حيرز اتصال زمان امل إذاالستصحاب فيام
ــ ــدم صــدق ال ــاّشك لع ــاء، أم ــل فيجــري  إذيف البق ــدليل هــو العق ــان ال ا ك

 .االستصحاب املذكور
 االستصحاب جيري عىل الوجهني بأن  الثانية،مرةناقش السيد الشهيد الث •

 لعدم ظهـور -كان دليل الركن الثاين هو ظواهر الروايات أم العقلأي سواء  -
 .يف البقاءّشك الروايات يف ركنية ال

 يعتـرب يف جريـان االستـصحابّأنه هنالك صيغة ثالثة للركن الثاين وهي  •
 فلـو مل حيـرز عنـوان نقـض اليقـني ّشك،صدق عنوان نقض اليقـني بالـإحراز 

 .اليقني، مل جير االستصحاب واحتمل أنه نقض لليقني بّشك،بال
 :ناقش السيد الشهيد الصياغة الثالثة للركن الثاين بوجهني •

 .ق باجلامع ال بالواقعّتعل يمجايلأن العلم اإل :ّالوجه األول
 ما ّ بالواقع، لكن مع ذلك ال يتممجايلق العلم اإلّتعلمنا ّ لو سل:الوجه الثاين

شوب  املـق بـالواقعّتعلـنه يأبالواقع يعني ق العلم اإلمجايل ّتعلالقول بّ ألن قيل؛
 .واإلهبامّبالشك 

وهـي (ه بناء عىل الـصيغة الثانيـة للـركن الثـاين ّنإ:  هنالك إشكال يقول•
 فال جيري االستصحاب يف الـشبهات احلكميـة؛ لعـدم صـدق )يف البقاءّشك ال

 .يف البقاء فيهاّشك عنوان ال
ىل أن احلكم الرشعي منحرص  يبتني عشكالإن اإل: ويف مقام اجلواب نقول

، وذلك لوجود عامل آخر للحكم الرشعي وهو ّتاميف عامل اجلعل فقط، وهو غري 
 . وهذا العامل له حدوث وبقاء،عامل املجعول والفعلية الذي يكون منشأ لآلثار
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 قها عىل الشبهات املوضوعيةصياغة الشيخ للركن الثالث وتطبي •
 ت التي واجهتها صياغة الشيخ للركن الثالثاإلشكاال •

ü وجود اليشء بقاء أصل ا كان املشكوك إذ:ّ األولاملورد 
ü ا كان املشكوك من الصفات الثانوية  إذ:املورد الثاين 

 مناقشة السيد الشهيد لصياغة الشيخ للركن الثالث •

  اخلراساينّاملحققصياغة  •

  جريان االستصحاب يف الشبهات املوضوعيةالتفصيل يف •
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نة واملشكوكة، كام يستفاد مـن ّتيق وحدة القضية امل:االستصحاب أركان من
ق به اليقني ّتعلق بعني ما ّتعل الركن الثاين يّيمثل الذي ّالشكظهور الدليل يف أن 

واملـشكوكة هـو نة ّتيق القضية املّاحتاد والوجه يف ركنية  األول، الركنّيمثلالذي 
 يف البقاء، ًاّ شكّالشكنة مع القضية املشكوكة، اليكون ّتيقأنه مع تغاير القضية امل

ً شكا بل يكون  لليقني، ًنقضا ّالشكيف حدوث قضية جديدة، فال يكون العمل بّ
 يف ّالـشكّ فـإن ،وا عىل يقني من عدالة زيد، ثم شككنا يف عدالـة عمـركام لو كنّ

ًكا  شهذا املورد ال يكون ، فـال ويف عدالـة عمـرّ شـك ّوإنـاميف بقاء عدالة زيد، ّ
 .نةّتيق لعدالة زيد املً املشكوكة نقضاويكون العمل بعدالة عمر

اليقـني مـع ّمتعلق اد ّ احت منّالبد ف، لليقنيً نقضاّالشكيكون العمل بلكي ف
نـة واملـشكوكة ّتيق أن وحدة القضية املّيتضح األساس ؛ وعىل هذاّالشكّمتعلق 

 يف ّالـشك مقابل الركن الثـاين، وهـو ًجديداًركنا التي هي الركن الثالث ليست 
 .البقاء، بل هو ركن مستنبط منه وتعبري آخر عنه

 ّاملحقـقنـصاري وبـني يف صياغة هذا الـركن بـني الـشيخ األ وقد اختلف
 :، وهاتان الصياغتان مهاّخاصةمنهام صياغة ّولكل  ،اخلراساين
 .)١(بقاء املوضوع إحراز :نصارياألصياغة الشيخ : األوىل
وحـدة أو  ،نّتـيق املـشكوك واملّاحتاد اخلراساين وهي ّاملحققصياغة : الثانية
مـن الـشبهات ّ كـل ق هـذا الـركن يفّوقـد طبـ .)٢(نـة واملـشكوكةّتيقالقضية امل

 .ّيتضحت، كام ساإلشكاالا الصياغتني بعض ت وواجهت كل،املوضوعية واحلكمية
                                                 

 . ٢٩١ص ،٣ج:  فرائد األصول)١(
 .٣٨٦ص:  الكفاية)٢(
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بقــاء  إحــراز نــصاري هلـذا الــركن هــي أن صــياغة الــشيخ األًذكرنـا آنفــا
بقـاء املوضـوع،  إحـراز املوضوع، حيث ذكر أن من مجلة رشائط االستصحاب

-سّاخلـشب املتـنجّ فـإن  يف البقـاء،ّالشكاملوضوع ال يكون  إحراز بدونّألنه 
 ،هنجاسته بعد االحرتاق، ال جيـري استـصحاب نجاسـت يف بقاء ّا شك إذ-ًمثال
 . رماد إىللهّنة وهو اخلشب مل يبق؛ لتبدّتيقموضوع النجاسة املّألن 

إن االستـصحاب عبـارة عـن >: الشيخ يف فرائده بقولـهإليه وهذا ما أشار 
ة يف ّاملحققـ يف بقاء القـضية ّالشك مع َّإال ّتحقق وهذا ال ي، يف بقائهّإبقاء ما شك

 : بـأمورَّإال ّتحقق عىل هذا الوجه ال يّالشكو.  بعينها يف الزمان الالحق،سابقال
فـإذا .  واملراد به معـروض املستـصحب،بقاء املوضوع يف الزمان الالحقّاألول 

 زيـد يف الزمـان الالحـق ّحتقق من ّالبد ف،وجودهأو  ،أريد استصحاب قيام زيد
ره ّه يف الـسابق بتقـرّحتققـء كـان  سوا، يف السابقًعىل النحو الذي كان معروضا

 فزيـد معـروض للقيـام يف الـسابق بوصـف وجـوده ،ًبوجوده خارجاأو  ًذهنا
 .)١(<... ال وجوده اخلارجي،ًره ذهناّ وللوجود بوصف تقر،اخلارجي

 الدليل الذي ساقه عىل هذه الـدعوى، حيـث  إىل+ وبعد هذا البيان أشار
لـو مل ّألنه  ،جريان االستصحاب واضحالدليل عىل اعتبار هذا الرشط يف >: قال

فإمـا أن :  بـهّتقـوم فإذا أريد إبقاء املستصحب العارض له امل،ًه الحقاّحتققيعلم 
املوضـوع وإما أن يبقى يف موضوع غري  . وهو حمال، وموضوعّيبقى يف غري حمل

 حكـم  هـوّوإنـام لنفس ذلك العارض، ًالسابق، ومن املعلوم أن هذا ليس إبقاء
 بـل ، فيخـرج عـن االستـصحاب،رض مثلـه يف موضـوع جديـدبحدوث عا

 . فهو املستصحب دون وجوده، بالعدمًحدوثه للموضوع اجلديد كان مسبوقا
                                                 

 .٢٩٠ ص،٣ج : فرائد األصول)١(



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٢٠٠

 وكـذا يف موضـوع ،بقاء املستـصحب ال يف موضـوع حمـال: بعبارة أخرى
وجـوده يف املوضـوع ًسابقا ن ّتيقاملّ ألن  وإما، إما الستحالة انتقال العرض؛آخر

. ن الـسابقّمتـيق للًنقضاكم بعدم ثبوته هلذا املوضوع اجلديد ليس  واحل،السابق
 إذ ، وال يكفي احتامل البقاء،أن املعترب هو العلم ببقاء املوضوع: ومما ذكرنا يعلم

 .)١(<ًنقضا من العلم بكون احلكم بوجود املستصحب إبقاء، واحلكم بعدمه ّالبد
 جـرى فـإذاوع، حاصل دليل الشيخ هو أن احلكـم عـارض عـىل املوضـف

، ًاالستصحاب يف بقاء احلكم العارض عىل املوضوع الذي مل يعلم بقاؤه الحقـا
املوضوع من علل ّ ألن  بال موضوع، وهو حمال؛-أي احلكم -لزم بقاء العرض 

 بـال موضـوع ممتنـع، وأمـا ء العـرضص العرض وقوامه يف اخلارج، فبقاّتشخ
احلكم ببقاء العرض ّ ألن حمال؛ ًأيضا هذاف موضوع آخر،  إىل-العرض -انتقاله 

ه لنفس ذلك العرض، بل هو حكم بحدوث عـارض مثلـه يف ءحينئذ ليس إبقا
 .موضوع آخر
 

بقـاء  إحـراز  وهي اشرتاط،نصاري للركن الثالثبت صياغة الشيخ األّسب
 :شبهات املوضوعية يف موردين يف جريان االستصحاب يف الًشكاالإ ،املوضوع
 وجود اليشء بقاء أصل ا كان املشكوك إذ:ّ األولاملورد

 .)٢(<استصحاب الوجود>ـب األصوليني  يف كلامتّيسمىوهذا املورد 
 يف بقـاء وجـوده، ّكُ لو عندنا يشء موجود، ثـم شـ كانمن قبيل ماوذلك 

الوجـود موضـوع ّ ألن فعىل ضوء صياغة الشيخ ال جيري استصحاب وجوده؛
املاهيـة معـروض ّ ألن ؛ بـالوجودَّإالاملستصحب هو املاهية، وال بقـاء للامهيـة 

                                                 
 .٢٩١ص ،٣ج:  فرائد األصول)١(
 .٤٣٦ص ،٤ج: ؛ فوائد األصول١٥٥، ص٢ق ،٣ج: رفكا انظر هناية األ)٢(
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  يف بقـاء الوجـود هـوّالشكوهذا يعني أن  )١(الوجود، والوجود عارض املاهية
 يف بقاء املاهية التي هي موضوع الوجـود املستـصحب، ومعـه يلـزم عـدمّشك 

 .بقاء املوضوع، فال جيري االستصحابإحراز 
 :تنيّقدم يبتني عىل ماإلشكالن إ :أخرىارة بعب

 . إن املاهية معروض الوجود، والوجود عارض املاهية:ّاملقدمة األوىل
 . إن وجود املاهية وبقاءها بالوجود: الثانيةّاملقدمة
 . يف املاهيةّالشك يف الوجود، هو ّالشكإن : النتيجة

ضـوع، فـال جيـري بقـاء املو إحـراز  عدميف ماهية اليشء فمعناهّ شك إذاو
 يف جريان اإلشكالبت ّهذه الصياغة سب>: االستصحاب، وبتعبري السيد الشهيد

موضـوع ّ ألن وجـود الـيشء بقـاء؛ أصـل ا كان املـشكوك إذاالستصحاب فيام
ال  ، يف وجودهـا بقـاءّالـشك بالوجود، فمع َّإالالوجود املاهية وال بقاء للامهية 

 .)٢(< االستصحاب؟بقاء املوضوع، فكيف جيري إحراز يمكن
 ا كان املشكوك من الصفات الثانوية  إذ: املورد الثاين

الكـامالت أو  قبل بيان هذا املورد ينبغي الوقوف عىل املـراد مـن الـصفات
وهنـاك ، يـة كـالوجودّ أولإن للـيشء كـامالت: مجـالبنحـو اإل، فنقول الثانوية

صفة  كـ،ءصـفات الـيش مـن قبيـل ؛رة عن وجـود الـيشءّكامالت ثانوية متأخ
                                                 

 أن للعقل أن : بمعنى،ن الوجود عارض للامهيةإ>:  قال العالمة الطباطبائي يف هناية احلكمة)١(
 فلـيس الوجـود عينهـا، ،د املاهية عن الوجود، فيعقلها وحدها من غري نظر إىل وجودهاّجير

لوجود عن املاهية، واحتياج اتصافها بـه  جواز سلب ا:ومن الدليل عىل ذلك.  هلا ًوال جزءا
إىل الدليل، وكوهنا متساوية النسبة يف نفسها إىل الوجود والعدم، ولو كان الوجود عينهـا أو 

 .٢٠ ص: هناية احلكمة.<ّ هلا ملا صح يشء من ذلكًجزءا
 .١١٤ص ،٦ج:  بحوث يف علم األصول)٢(
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 .االعدالة والشجاعة ونحومه
الكـامالت الثانويـة، وا كان املشكوك من الصفات  إذ: ذلك نقولّتبنيذا إو

ّ نـشك ، ثم شككنا يف بقاء عدالته يف الزمان الالحق، فتارةًكام لو كان زيد عادال
 يف بقاء عدالته مع العلم ببقاء حياته، ففي مثل هذه احلالة ال إشكال يف استـصحاب

 . وهو حياة زيد معلوم البقاء- العدالة-موضوع املستصحبّ ألن الته؛عد
يف بقـاء عدالتـه، فعـىل  ًأيـضا ّ، ويـشكًاّيف بقاء زيد حيّ يشك أخرىوتارة 

 أن نستـصحب ال يمكـن )املوضـوع إحـراز  فيهـاالتي يشرتط(صياغة الشيخ 
 ّشكالـموضوعها هو حياة زيد، ومـع ّ ألن موضوعها؛ إحراز عدالة زيد؛ لعدم

يف موضــوع االستــصحاب وهــو العدالــة، فــال جيــري ّ يــشك يف حياتــه
 . يف البقاءّالشكختالل الركن الثالث وهو االستصحاب؛ ال

 عىل جريان االستصحاب يف الـشبهات املوضـوعية اإلشكال ّيتضحوهبذا 
 نصاري التي ذكر فيها اشـرتاطني، بناء عىل صياغة الشيخ األّتقدميف املوردين امل

بقـاء املوضـوع يف  نـا مل نحـرزّحيـث إناء املوضوع يف االستصحاب، وبقإحراز 
 .هذين املوردين، فال جيري االستصحاب

  عىل آراء األصوليني يف اجـراء االستـصحابً ميدانياًلكننا حينام نجري مسحا
 ؛ جيرون االستصحاب فـيهام-رسارهمأس اهللا ّقد - يف هذين املوردين، نجدهم
 .ّيتضح صياغة الشيخ، كام سمما يكشف لنا وجود خلل يف

 

 لـه مـن ّالبـدعرض ّ كل ة وهي أنّقدمتبتني عىل م  أن صياغة الشيخّتقدم
الـدليل عـىل اعتبـار >:  الصياغة بقولـههموضوع، حيث أشار يف الدليل عىل هذ

 فـإذا ،ًه الحقـاّحتققم لو مل يعلّألنه  ،هذا الرشط يف جريان االستصحاب واضح
 ّفإمـا أن يبقـى يف غـري حمـل:  بـهّتقـومأريد إبقـاء املستـصحب العـارض لـه امل
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 .)١(<... وهو حمال،وموضوع
 ،نـصاري مـن هـذه الزاويـةوقد جاءت مناقشة السيد الـشهيد للـشيخ األ

ر التكوينيـة، ال مـو أن استحالة بقاء العرض بال موضوع إنام تكون يف األ:وهي
ام وأن ّ الـصياغة، السـيهاالعتباريـة، فـال يوجـد وجـه صـحيح هلـذر مويف األ

، وغاية ما يمكن أن يستفاد منها هـو ّالشكت بعدم نقض اليقني بَّالروايات عرب
 .ن مع املشكوكّتيق املّاحتاد

ت نـشأت اإلشـكاالوهـذه >:  السيد الشهيد، حيث قالإليهوهذا ما أشار 
من اسـتحالة  وما ورد من تعبري الشيخ ... ر هلاّمن الصياغة املذكوة وهي ال مرب

االستصحاب ليس ّ فإن قيام العرض يف اخلارح ال يف موضوع، واضح اجلواب،
 ًاأمـرا كـان  إذّ عامً، فضالً حقيقياًا كان عرضا إذ ببقاء املستصحب حتىًاّتعبد َّإال

ذا إ، فـً بـه بقـاءّتعبـدعـىل امل األثر ّ ترتبا عدّالتعبد، وال يشرتط يف هذا ًاعتباريا
 ّالتعبــدأمكــن ًســابقا نــة ّتيق امل<زيــد عــادل>ه عــىل ثبــوت قــضية بــُّ ترتفــرض

أي  -عدالة زيد  األثر االستصحايب ببقائه سواء كان متام املوضوع يف ثبوت هذا
 من وجود زيـد وعدالتـه، فـامليزان ًباّكان املوضوع مركأو  -وجود تلك العدالة

ر لـصدق نقـض اليقـني ّ املـرب،نـةّتيق وحدة القضية املشكوكة وامل:حالّ كل عىل
 .)٢(<ّالشكب

ن أال خيفى عليك >: ، حيث قالًيضاأ العراقي ّاملحقق إليهوهذا املعنى أشار 
 يف القـضية ّالـشكق ّتعلـنام هو اعتبـار اجلـزم بإغاية ما يقتضيه الربهان املزبور 

ذا املقـدار ال  ويف هـ،نـةّتيقق به اليقني السابق يف القضية املّتعلاملشكوكة بعني ما 
 بـل ، واجلزم به يف جريان االستصحابًوجود املوضوع خارجا إحراز حيتاج إىل

                                                 
 .٢٩١ص ،٣ج:  فرائد األصول)١(
 .١١٥ص ،٦ج: ل بحوث يف علم األصو)٢(
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ه مع هذا االحـتامل يـصدق ّفإن ،ًأيضا  احتامل بقاء املوضوعّحتاديكفي يف هذا اال
 ًقـاّتعل مّالـشك فيكون ،له من اخلصوصية بامًسابقا  بثبوته ّتيقن يف بقاء ما ّالشك

قـني الـسابق حتـى يف املحمـوالت الثانويـة واألوصـاف ق بـه اليّتعلـبعني مـا 
إذ القـضية ... سواد جسم ونحـو ذلـك أو  ، كعدالة زيد وقيام عمرو،اخلارجية

نـه ال إ الالحـق، وحيـث ّالـشكق به ّتعل وهي بعينها مما ،نة هي عدالة زيدّتيقامل
 حيتـاج يف، فال ًوحمموالً موضوعا  بني القضيتنيّحتادزيد من االأ اعتباردليل عىل 

 يف ّالـشكد ّجمـر بل يكفيه ،ًبقاء املوضوع خارجا إحراز  االستصحايب إىلّالتعبد
 .)١(< يف بقاء موضوعه ومعروضهّالشكبقاء املحمول والعارض ولو مع 

 

نـصاري، عـدل ة عـىل صـياغة الـشيخ األّتقدمـت املاإلشـكاالبعد ورود 
 للـركن الثالـث، حاصـلها أن املعتـرب يف أخـرىاغة  صي إىل)٢(  اخلراساينّاملحقق

نة واملـشكوكة، وبنـاء عـىل هـذه الـصياغة ال ّتيقاالستصحاب وحدة القضية امل
إشكال يف جريان االستصحاب يف كال موردي الـشبهة املوضـوعية الـسابقني، 

ّ فـإن  األول،نـة واملـشكوكة فـيهام، ففـي املـوردّتيقالنحفاط وحـدة القـضية امل
جود املستصحب هو املاهية، فيجري استصحاب الوجود وإن كـان موضوع الو

النحفاظ الـركن ، يف بقاء الوجودّ للشك ؛موضوعه وهو املاهية غري حمرز البقاء
 - واملشكوكةنةّتيق وحدة القضية امليوه -  اخلراساينّاملحققالثالث عىل صياغة 

، فإنه مـع ًأيضاوع  احتامل بقاء املوضّحتاديكفي يف هذا اال>وهو وجود اليشء، و
لـه مـن اخلـصوصية  بامًسابقا ن بثبوته ّ يف بقاء ما تيقّالشكهذا االحتامل يصدق 

                                                 
 .٤، ص٢ق ،٤ج: األفكار هناية )١(
 وبـادرّ، لكن املحقق العراقي دافع عـن الـشيخ، ًشكاالإّورد املحقق اخلراساين عىل الشيخ أ )٢(

ّ عىل العراقي، كام سيتضح يف التعليق عىل النصجابةباإلالسيد الروحاين  ّ. 
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 . )١(<ق به اليقني السابقّتعلبعني ما ًقا ّتعل مّالشكفيكون 
 ، هو عدالة زيـدّالشكّمتعلق ّ فإن أما جريان االستصحاب يف املورد الثاين،

الركن الثالـث حمفـوظ؛ لوحـدة القـضية ، فـًيضاأاليقني هو عدالة زيد ّمتعلق و
 .شكالإنة واملشكوكة وهي عدالة زيد، فيجري استصحاب عدالته بال ّتيقامل

 .ة وال دليل عليهاّتامواحلاصل أن صياغة الشيخ غري 
 هفقد ظهر ممـا ذكرنـا يف تعريفـ> : اخلراساين بقولهّاملحقق إليهوهذا ما أشار 

 وال يكـاد يكـون ، يف بقائـهّالشك و،يشءالقطع بثبوت : اعتبار أمرين يف مورده
نـة بحـسب املوضـوع ّتيق القـضية املـشكوكة واملّاحتـاد مـع َّإال يف البقـاء ّالشك

 وأمـا.  وهذا مما ال غبار عليه يف املوضـوعات اخلارجيـة يف اجلملـة ،واملحمول
ّألنه  ، فيشكل حصوله فيها،الرشعية سواء كان مدركها العقل أم النقلاألحكام 
 ّ بـسبب تغـري، يف بقاء موضوعهّالشك من جهة َّإاليف بقاء احلكم ّ يشك ادال يك

، شـكالويندفع هذا اإل ... بقاءأو  ًبعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا
 أنـه َّإال ، وإن كان مما ال حميص عنه يف جريانـه، يف القضيتني بحسبهامّحتاداال ّبأن
 ه ويف صـدق احلكـم ببقـاء مـاّحتققـ يف ًفيا بحسب نظر العرف كاّحتادا كان االّمل

 وكان بعض ما عليه املوضوع من اخلصوصيات التي يقطع معهـا ،يف بقائهّشك 
إمكـان ] ةّصـح[رضورة ...  مما يعد بالنظر العريف من حاالته ،بثبوت احلكم له

دعوى داللة أو  ،ً ولو نوعاًلكونه مظنوناأو  ،ًاّتعبددعوى بناء العقالء عىل البقاء 
 .)٣(ّتام أن ما ذكره الشيخ غري ّيتضحوهبذا  .)٢(<ًمجاع عليه قطعاقيام اإلأو  النص

                                                 
 .٤، ص٢ق ،٤ج: األفكار هناية )١(
 .٣٨٥ص:  كفاية األصول)٢(
 هنالك بعض التفاصيل يف جريان االستصحاب يف املوضوعات اخلارجية نتيجة الشـرتاط )٣(

 .شاء اهللا تعاىل نإّ القضية املتيقنة واملشكوكة، نشري إليها يف التعليق عىل النص ّاحتاد
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 جواب صاحب الكفاية عىل الشيخ
بقـاء  إحـراز باشـرتاط لـثصـاغ الـركن الثانـصاري الـشيخ األ أن ّتقدم

م لـو مل يعلـّألنه ؛  يف البقاءّالشكاملوضوع ال يكون  إحراز بدونّألنه املوضوع، 
إذا أريد إبقاء املستـصحب ّألنه  االستصحاب؛ ال يمكن، ًالحقا  املوضوعّحتقق

وإمـا أن .  وهو حمال ،وموضوعّحمل فإما أن يبقى يف غري :  بهّتقومالعارض له امل
 .يبقى يف موضوع غري املوضوع السابق

 أن بقـاء العـرض :وقد أجاب صاحب الكفاية عىل هذا الدليل بام حاصـله
 يف أن البقـاء ّي، والشـكّتعبـدعرض تكـويني، واآلخـر حدمها  أ:عىل قسمني

 للـزم مـا َّإال عن بقـاء معروضـه حقيقـة، وّينفك احلقيقي التكويني للعرض ال
  إىلانتقالـهأو  ذكره الشيخ من املحذورين أي إمـا بقـاء العـرض بـال موضـوع

 .موضوع آخر وكالمها حمال
  موضوع آخـر، إىل انتقالهي فيمكن انفكاكه عن موضوعّالتعبدوأما البقاء 

 ترتيب آثار وجـود َّإال ليس - الذي هو مفاد االستصحاب-يّالتعبدالبقاء ّفإن 
  إىل بانتقـال عـرض موضـوعّالتعبـداملستصحب بأمر الشارع، فال استحالة يف 

ا كنت عىل يقني مـن عدالـة  إذموضوع آخر، فال استحالة يف أن يأمر املوىل بأنك
 أن الربهان العقيل الذي ذكره ّيتضحه برتتيب آثارها، وهبذا بيأ بعدالة ّتعبدزيد ف

 آخر، وال يثبـت  إىلالشيخ يثبت استحالة انتقال العرض التكويني من موضوع
 .ًاّتعبداالستحالة 

واالسـتدالل عليـه باسـتحالة انتقـال >: ليه اآلخوند بقولـهإوهذا ما أشار 
 بداهـة أن ؛ه غريـبصه بـّمـه باملوضـوع وتشخـّالعرض إىل موضوع آخر لتقو

وأمـا  . ًرشعـا وااللتـزام بآثـاره ،ًاّتعبد غري مستلزم الستحالته ًاستحالته حقيقة
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 أركانـه ّتحقق يف جريانه لً فال يعترب قطعا،ًوجود املوضوع خارجا إحراز بمعنى
 ففـي استـصحاب ، منه يف ترتيـب بعـض اآلثـارّالبد نعم ربام يكون مما ،بدونه

 إليه يف جـواز ً وإن كان حمتاجا،حياته جلواز تقليده إحراز عدالة زيد ال حيتاج إىل
 .)١(<االنفاق عليهأو  وجوب إكرامهأو  االقتداء به
  العراقي عىل صاحب الكفايةّاملحققجواب 
 ، عـىل الـشيخورده صـاحب الكفايـةأ مـا العراقـي لـدفع ّاملحققى ّتصد

 تـصحب للبقـاء يف اسـتعداد املسّالشك املورد من موارد جعل: وحاصل دفاعه
 مسلك الشيخ هو عـدم جريـان االستـصحاب ّحيث إنوقابليته لالستمرار، و

ّ األول عدم بقـاء العـرض بـال معروضـهّ فإن وعىل هذا  يف املقتيض،ّالشكعند 
انتقالـه مـن موضـوعه إىل موضـوع آخـر، أو  امتناع بقائه بـال موضـوعألجل 

بليته لالستمرار عنـد عـدم قا ومرجعه إىل عدم استعداد العرض القائم به للبقاء
اسـتعداد يف ّ يـشك املقتيض أييف ّ يشك  يف بقاء املوضوعّالشكمع و. موضوعه

 االستصحاب عىل رأي ّدلة ألًالعرض القائم به للبقاء، فال يكون املورد مشموال
 ساقه الـشيخ الذيجعل الدليل العقيل  العراقي ّاملحقق أن ّيتضح، وهبذا الشيخ

 ال جيـري الـذي  يف املقتيضّالشكة املورد حينئذ من موارد ة لبيان صريورّقدمم
 .فيه االستصحاب

 ًانـرصافاأو  ًخبار الباب رصفاأعىل القول باختصاص >:  بقوله أشارهذاإىل 
 يف جريـان ّالبـد يف الرافـع ّالـشكبصورة اليقني باستعداد املستصحب للبقاء و

بقـاء املوضـوع يف ز  إحـراعراض واملحموالت الثانوية مناالستصحاب يف األ
 ، بـه للبقـاءّتقـوميف اسـتعداد العـرض املّ يشك  يف بقائهّالشكمع  ألنه؛ جاخلار

 ومع ، آخرّ به إىل حملّتقومه املّانتقاله من حملأو  المتناع بقاء العرض بال موضوع
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 . يف استعداده للبقاء ال جيري فيه االستصحابّالشك
لـو مل يعلـم ّألنـه > :عاه بقولهّد يف استدالله عىل م+ ذلك نظر الشيخ وإىل

  . بهّتقومبقاء املستصحب العارض له املإفإذا أريد ًقا ه الحّتحققب
ن يبقـى يف موضـوع أمـا إ و،ال وموضوع وهو حمـّن يبقى يف غري حمل أماإف

  .<حمال ًأيضا  وهو،غري موضوع السابق
اء املوضـوع  يف بقّالشكام هو من جهة مالزمة ّنإثه بالربهان املزبور ّتشب ّنإف
 . يف استعداد العرض القائم به للبقاء المتناع بقائه بال موضوعّللشك

 يف ّالـشك عىل مسلكه من ختصيص االستصحاب بخـصوص + فادهأفام 
الكـالم يف البقـاء  بـأن  الكفايـةإشـكاله عليـه ّ وال يتوجـ.الرافع يف غاية املتانة

 ّنأل؛ ّ األول يف الثـاين دونّمام يـتّنـإ والربهـان املزبـور ،ي ال يف احلقيقـيّالتعبد
 وال استحالة فيه مـع ،ثر البقاء يف الظاهرأي إىل لزوم ترتيب ّالتعبدمرجع البقاء 

 وال حيتمل من مثل الـشيخ الـذي هـو خـريط هـذه ، كيف. يف املوضوعّالشك
 اإلشكالي كي يورد عليه ّالتعبدالصناعة الغفلة عن الفرق بني البقاء احلقيقي و

 .)١(<املزبور
 ق العراقيّمناقشة السيد الروحاين للمحق

 : أمرين العراقي عن الشيخ يرتكز عىل ّاملحققإن دفاع 
ملستحـصل مـن اّ األول  عدم إمكان بقـاء العـرض بـال موضـوعه:ّاألول>

 . يف موضوع آخرأو  استحالة بقائه بال موضوع
 إحـراز عـدم و يف قابليـة العـرض للبقـاءّالـشكن نتيجة هذا هـو أ :الثاين

 . يف بقاء املوضوعّالشكاستعداده لالستمرار عند 
م ّالثـاين، فإنـه ال نـسلاألمـر  ام الكالم يفَّنإ و.م ال كالم لنا فيهَّمسلّاألول و

                                                 
 .٤ص ،٤ج ،٢ق: األفكار هناية )١(
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 يف ّالـشك يف بقـاء املوضـوع يـالزم ّالشكمرجعه إىل كون أو  كونه نتيجة ذلك
 ّالـشكنشأ خيتلف باختالف ماألمر  ، بلًاستعداد العرض القائم به للبقاء مطلقا

كـان  بـأن اسـتعداده للبقـاء، إحـراز كان من جهـة عـدم  فإن.يف بقاء املوضوع
  بـه عـدمَّ الذي يفرس- إىل هذا املقدار ٍ غري باق،طبعه وّاملوضوع بحيث لو خيل

 يف ّالـشك يف بقـاء العـرض مـن جهـة ّالـشك كـان - يف املقـام املقتيضإحراز 
كـان  بـأن حـتامل وجـود الرافـع،ن كـان مـن جهـة اإو. ًاستعداده للبقاء طبعـا
 يف وجوده لوال حدوث حـادث زمـاين، ّ وطبعه يستمرّاملوضوع بحيث لو خيل

إلحـراز قابليتـه للبقـاء  ًأيضا  يف بقاء العرض من جهة وجود الرافعّالشككان 
  يف بقـاء املوضـوع،ّالشك من مالحظة موارد ّالبدبإحراز قابلية موضوعه له، ف

 . )١(<ه خيتلف كام عرفتنإ نحو، فّه عىل أيّنأو
 التفصيل يف جريان االستصحاب يف الشبهات املوضوعية

هناك بعض التفاصيل يف جريان االستـصحاب يف الـشبهات املوضـوعية، 
 :ومن هذه املوارد

 يف بقـاء املوضـوع اخلـارجي مـن جهـة ّالـشكا كان  إذ التفصيل بني ما.١
ه د يف انقـضاء اسـتعداّشكالـ يف حياة زيد من جهـة ّالشك يف املقتيض، كّالشك

 يف ّالـشك يف حياته مـن جهـة ّالشك يف الرافع، كّالشكا كان  إذللبقاء، وبني ما
يف الثـاين،   وجيـريل،ّ األو عدم جريان االستصحاب يف إىلٌبعض ، فذهبهقتل

 .شاء اهللا تعاىلإن كام سيأيت تفصيله 
أي ( ضـوع مـن املوضـوعات املـستنبطةوا كـان امل إذ التفصيل بـني مـا.٢

ا كانت مـن  إذ وبني ما)األرض، مثل كون الصعيد مطلق وجه األلفاظمفاهيم 
جيـري   فـال)يـةّوهي املصاديق اخلارجيـة للمفـاهيم الكل( املوضوعات الرصفة
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 . بعض مشاخيه إىلوجيري يف الثاين، كام نسبه الشيخ ،ّ األولاالستصحاب يف
ّية االستـصحاب يف ّالظاهر داللة األخبار عىل حج> :ينصارقال الشيخ األ

ّ لعــني مــا ذكرنــا مــن وجــه داللتهــا عــىل حجيتــه يف ؛املوضــوعات املــستنبطة ّ
  .ّاملوضوعات الرصفة، إذ الفارق غري ظاهر، فتدبر

حيث منـع مـن ظهورهـا بالنـسبة إىل املوضـوعات   لبعض مشاخيناًخالفا
ّرجيـة، ّادعاه بالنسبة إىل املوضوعات الرصفة فقط مـن األمـور اخلا واملستنبطة،
ّحكام الرشعية قريب، فال يبعـد بيـان حكمهـا عـن ّ إىل أن ارتباطها باألًمستندا

ّ يف قوة حكمه بحرمة - املفقود -ّمنصب الشارع، فإن احلكم بوجوب إبقاء زيد 
 عـىل مـا -ّالترصف يف ماله، بل املقصود الذايت مـن ذلـك احلكـم هـذا احلكـم 

 . ّ، فإنه بعيدحكامستنبطة باأل بخالف ارتباط املوضوعات امل-ًسابقا عرفت 
بوجـوب » ّالشكال تنقض اليقني ب«:  إذا حكم الشارع يف ضمن قوله:ًمثال

اشـرتاك، فـال أو  أن ال حيكم عليه بنقل وّإبقاء اللفظ عىل ما كان من احتاد املعنى
 بـأن ّيفهم من ذلك أن مقصوده الذايت من ذلك هـو احلكـم يف مرحلـة الظـاهر

 املـشكوك -ّالوارد بالسورة يف الرواية الفالنية األمر  ّ إىل أنًاالسورة واجبة، نظر
ــه ــطً موضــوعا يف كون ــهأو  للوجــوب فق ــىض -لالســتحباب  ول  جيــب بمقت

ّكونه حقيقـة خاصـة يف الوجـوب، فيرتتـب  وّاالستصحاب احلكم باحتاد معناه ّ
ّاملجرد عليه، فيرتتب عـىل ذلـك وجـوب احلكـم األمر  عىل ذلك وجوب محل ّ

ّبالسورة، فيرتتب عليه وجوب السورة األمر   الوجوب من×ة املعصوم بإراد
 .)١(ّعىل املكلف

                                                 
 .٢٢٢ص :اشية االستصحاب، الشيخ االنصاريح: أنظر )١(
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 إحـراز وهـي -نـصاري  أن الـركن الثالـث عـىل صـياغة الـشيخ األّتقدم
مـا أت عند تطبيقه عىل الشبهات املوضـوعية، اإلشكاال واجه بعض -املوضوع
 فلـم -نـة واملـشكوكةّتيق وهي وحدة القضية امل-  اخلراساينّاملحققغة اعىل صي
 .ّتقدم فيام ّتبني عند تطبيقه عىل الشبهات املوضوعية، كام الاإلشكيواجه 

 عىل اإلشكالجه ايو هّ فإنأما عند تطبيق هذا الركن عىل الشبهات احلكمية،
 إحـراز  لعـدم؛نصاري عىل صياغة الشيخ األاإلشكالكلتا الصياغتني، فيواجه 

نـة ّتيق امل لعـدم وحـدة القـضية؛ اخلراسـاينّاملحققبقاء املوضوع، وعىل صياغة 
 .ّيتضحواملشكوكة، كام س

 

 يف بقاء احلكم الـرشعي الـسابق ال يمكـن ّالشك هو أن :اإلشكالحاصل 
ــ ــض خــصوصيات املوضــوع، َّإاله ّحتقق ــه  بعــد زوال بع ــع ّألن ــاء مجي مــع بق

عي حلكم الـرشاّ ألن  يف احلكم الرشعي؛ّالشكخصوصيات املوضوع ال يمكن 
 معلوهلـا،  إىلّالعلـة حكمه نسبة  إىلن نسبة املوضوعإإذ تابع لوجود موضوعه، 

 .ف احلكـم عـن موضـوعهّيتخلـ ته، كـذلك الّف املعلول عن علّفكام ال يتخل
يف ّ يـشك  بجميع خصوصياته، فـالًياا كان موضوع احلكم الرشعي باق إذوعليه

 .زوال ذلك احلكم
  بقـاء احلكـم الـرشعي يف مجيـع املـوارد يف ّالـشكإن :  ذلك نقـولّتبنيذا إ

 :ينأمر أحد  ينشأ من-ّيتضح يف مورد النسخ كام َّإال -
نة هلا الدخل يف موضـوع احلكـم ّالقطع بكون خصوصية معي :ّ األولاألمر

ّ ألن ؛ًا دخيلة يف نجاسة املاء قطعاَّهنإ للامء، فّالرشعي، من قبيل خصوصية التغري
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 - املاءّ وهي تغري-يف أن هذه اخلصوصيةّ نشك الكنّ ،ّتغرياملاء النجس هو املاء امل
 عن املاء، ال نعلـم أن املـاء هـل ّهل هلا مدخلية يف بقاء النجاسة، فلو زال التغري

نة عـن القـضية ّتيق عىل نجاسته؟ ففي هذه احلالة اختلفت القضية املٍطهر أم باق
املشكوكة هي املاء الذي زال  والقضية ّنة هي املاء املتغريّتيق فالقضية امل.املشكوكة

 أنـه بنـاء عـىل ّيتـضحنة ومـشكوكة، وهبـذا ّمتيقه، فال توجد وحدة قضية ّتغري
نـة ّتيق وهـو وحـدة القـضية امل-  اخلراساين يكون الركن الثالـثّاملحققصياغة 

 . غري حمفوظ، فال جيري االستصحاب-واملشكوكة
 موضـوع احلكـم  يف دخلهـا يفّة مـا نـشكّ أن تكون خصوصي:األمر الثاين

الــرشعي، أي ال نقطــع بعــدم مدخليــة هــذه اخلــصوصية يف موضــوع احلكــم 
 يف بقاء ذلك احلكم الرشعي، مـن ّ وبعد زوال هذه اخلصوصية، نشك.الرشعي

يف  ّمـام ونـشكقبيل العلم والقطع بوجوب صالة اجلمعة يف زمـن حـضور اإل
 يف × مـامإل الحـتامل مدخليـة حـضور ا؛وجوب صالة اجلمعة يف زمن الغيبـة

 عىل ًأيضا موضوع وجوب صالة اجلمعة، ففي هذه احلالة ال جيري االستصحاب
ّ ألن نـة واملـشكوكة،ّتيق اخلراساين؛ لعدم إحراز وحـدة القـضية املّاملحققصياغة 
، والقـضية × اإلمـامنة هي وجوب صالة اجلمعة يف زمن حضور ّتيقالقضية امل

 وعـدم ظهــوره، × اإلمـام املـشكوكة وجـوب صــالة اجلمعـة يف زمـن غيبــة
 يف × اإلمـام الحتامل مدخلية حضور ؛نة عن املشكوكةّتيق القضية املتفاختلف

 .وجوب صالة اجلمعة، فال جيري االستصحاب
يف ّ شـك ال يمكن أن ينشأ>: ين أشار الشهيد الصدر بقولهاألمر هذين وإىل

ت بعـض القيـود ّرييف بقاء حكمها حينئذ إذا تغّ يشك ّوإنامنة ّتيقنفس القضية امل
تكون خصوصية ما  بأن ماإ: حد وجهنيأ وذلك ب،واخلصوصيات املأخوذة فيها

 فرتتفع اخلـصوصية ،ناطة بقائه ببقائهاإ يف ّ احلكم ويشكث يف حدوً يقيناًدخيلة
 بـأن مـاإه، وّ يف نجاسة املاء بعد زوال تغريّالشك ك، يف بقاء احلكمٍ حينئذّويشك
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 فيفـرض ،يف ثبوت احلكـماألمر ّأول دخل من تكون خصوصية ما مشكوكة ال
 فيحـصل ، ترتفـعّ ثـم، إذ ال يقـني بـاحلكم بـدوهنا؛نةّتيقوجودها يف القضية امل

مـن هـذين الـوجهني ال وحـدة بـني القـضية ّ كـل  يف بقـاء احلكـم، ويفّالشك
 .)١(<نةّتيقاملشكوكة وامل

 َّإاله ّحتققـ يف بقاء احلكم الرشعي الـسابق ال يمكـن ّالشك أن ّيتضحوهبذا 
 .بعد زوال بعض اخلصوصيات للموضوع
 يف بقـاء احلكـم الـرشعي مـن ّالشكنعم يف صورة واحدة يمكن افرتاض 

 خصوصية من خـصوصيات موضـوع ذلـك احلكـم الـرشعي، ّدون زوال أي
لغـاء اجلعـل، أي النـسخ إوهي صورة احتامل النسخ للحكم الرشعي، بمعنـى 

 بـام يف ذلـك خـصوصية -ّاء املتغـريفتكـون مجيـع خـصوصيات املـ )٢(احلقيقي
                                                 

 .١١٥، ص٦ج:  بحوث يف علم األصول، الشهيد الصدر)١(
 بمعنى أن املوىل ينكشف له أن املـصلحة عـىل خـالف -  ال خيفى أن النسخ بمعناه احلقيقي)٢(

 الستلزامه اجلهل وعـدم ؛ الباري تعاىلّ غري معقول، ومستحيل يف حق-عهّاحلكم الذي رش
نعـم يمكـن تـصوير النـسخ  .ً كبـرياًاّجهات احلسن والقبح، تعاىل عن ذلـك علـوحاطته بإ

احلقيقي املعقول يف مرحلة اجلعل واالعتبار، كام لـو افرتضـنا أن املـوىل جعـل احلكـم عـىل 
ده بزمان دون زمان، ثم بعد ذلـك يلغـي ذلـك اجلعـل ويرفعـه، ّ دون أن يقيّكلف املّطبيعي

ّ حمـذور، ألن ّط بزمـان خمـصوص، وال يلـزم مـن ذلـك أيلعلمه السابق بأن املـالك مـرتب
ّطالق يف اجلعل مل ينشأ من عدم علم املوىل بدخل الزمان املخصوص يف املالك، وإنام نـشأ اإل

 .تهّف هبيبة احلكم وأبديّمن مصلحة أخرى كإشعار املكل
وهناك معنى آخر للنسخ وهو النـسخ املجـازي، كـام لـو كـان نـسخ احلكـم يرجـع إىل أن 

ت هلـا، مـن ّمدها ووقتها املؤقأّد من أول األمر وقد انتهى ّ كان هلا أمد حمدًرة مثالّاملصلحة املقد
د بـأن يكـون يف الـسنة األوىل ّ املقيـّكلفن املوىل جعل احلكم عىل طبيعي املأقبيل ما لو فرضنا 
 . نفس اجلعلنتهى زمان املجعول ومل يطرأ تغيري عىلا، فإذا انتهت تلك السنة ًمن اهلجرة مثال
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 الحتامل أن الـشارع نـسخ ؛ موجودة، ومع ذلك حيتمل ارتفاع النجاسة-ّالتغري
، فحينئذ جيري استصحاب عدم النسخ، وبقاء ذلـك ّحكم النجاسة للامء املتغري

 .احلكم الرشعي
 الرشعيةاألحكام ّ ألن ؛’  يف زمان النبيَّإال ّ أن افرتاض النسخ اليتمَّإال
 يمكن افرتاض النسخ فيها، أما بعـد النبـي فـال حيتمـل النـسخ، ’ نهايف زم

 يف حالـة انتفـاء بعـض خـصوصيات َّإال يف بقاء احلكم ّالشكوعليه فال يمكن 
 .ّتقدماملوضوع، كام 

 يف بقاء احلكم الرشعي منحـرص يف اخـتالل ّالشكل أن منشأ ّوهبذا يتحص
وحـدة  إحـراز ال يمكـنهـذا وصـاف، وعـىل بعض ما عليه املوضوع مـن األ

 يفنة، فال جيـري االستـصحاب يف الـشبهات احلكميـة ّتيقالقضية املشكوكة وامل
 . اخلراساينّاملحققضوء صياغة 
 

 )بقاء املوضـوع إحراز اشرتاط(نصاري  عىل صياغة الشيخ األاإلشكالأما 
 مفـروض الوجـود أخـذموع ما موضوع احلكم هو عبارة عن جمّ ألن فواضح؛

 أخـذ أن مـا ّتقـدممن اخلصوصيات يف مقام جعل ذلك احلكـم، ففـي املثـال امل
، ّتغـريمفروض الوجود من اخلصوصيات هي خـصوصية املـاء وخـصوصية ال

ــى ــ: بمعن ــن هــاتني اخلــصوصيتني ّأن املوضــوع مرك ــاء (ب م خــصوصية امل
وجعل حكـم النجاسـة ، فاملوىل الحظ هاتني اخلصوصيتني )ّتغريوخصوصية ال

 ّ لعـل إذمل نحـرز بقـاء املوضـوع، ،ّتغـري زالـت خـصوصية الفـإذا، ّتغريللامء امل
 مدخلية يف موضوع احلكم بالنجاسة، وعىل هـذا فـال يمكـن ّتغريخلصوصية ال

 إحراز  لعدم؛ ضوء صياغة الشيخيفجريان االستصحاب يف الشبهات احلكمية 
 .بقاء املوضوع
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 ّتعـددالعـرض ية، حاصـلها أن ّقدمـ من تقديم مّالبد اجلواب ّيتضحي لك
ارجيـة مـن قبيـل احلـرارة، هلـا اخلعراض ألفـا. سـببهّتعدد موضوعه ال بّتعددب

ّ ألن كل  وهو اجلسم،-معروض - موضوع  أن يكون له معروض، ّالبد عرضّ
ارة احلركة، وهذا العـرض وهـو احلـرأو  الشمسأو   وهو النارّعلةوهلا سبب و

 فـإذاسـبابه وعللـه، أ ّتعـدد بّتعـدد وال ي- معروضـه-  موضـوعهّتعدد بّتعددي
 وعىل اخلشب ثالثة، فـاحلرارة أخرىعرضت احلرارة عىل احلديد تارة وعىل املاء 

 .احلرارة يف احلديد ختتلف عنها يف املاء وهي غريها يف اخلشبّ ألن ؛تّتعددهنا 
ًمثال ت، فاملاء ّتعدداحلرارة سباب  أا افرتضنا أن املعروض واحد لكن إذأما
  احلرارة أم هي واحدة؟ّتعدد من النار ومن الشمس ومن الكهرباء، فهل تّحار

سـباهبا، فـاحلرارة للـامء أت ّتعـدد احلرارة يف املاء واحـدة وإن ّنإ :اجلواب
 ّتعـدد، فـال يكـون ً، وبسبب الشمس بقاءًواحدة وإن كانت بسبب النار حدوثا

والعلـل باحليثيـات التعليليـة،  األسباب ىَّ العرض، وتسمّتعدد لًالسبب موجبا
 .  موضوعهّتعدد بّتعدد يّوإنام سببه، ّتعدد بّتعددن العرض ال يإومن هنا يقال 

 ّتعـددعـراض اخلارجيـة ال ينـه كـام يف األإ:  نقـولّاملقدمـةت هـذه ّتبين إذا
الـرشعية ألحكام  اسبابه وهي احليثيات التعليلية، كذلكأ علله وّتعددالعرض ب

 باحليثيات التعليلية، فحكم النجاسة ّتعددسباهبا وعللها أي ال تأ ّتعدد بّتعددال ت
 ّتغـري سـبب وهـو ال إىل موضوع وهو املاء، وحتتاج نجاسة املاء إىلعرض حيتاج

  إىليف بقاء احلكم نتيجة لفقدان بعض اخلصوصيات التي ترجعّ شك فإذا، ًمثال
 حكم النجاسة، ّتعدد ال ي-احليثيات التعليليةوهي  - ًثالم ّتغريالسبب كزوال ال

 وال يوجـب ّتعـدد ال ي-النجاسة يف املقـام  وهو حكم- من أن العرضّتقدمملا 
 . يف سببهّتغرين احلكم واحد، وإن حصل الإ احلكم، بل ّتغري

ا  إذ يف بقـاء احلكـمّالـشكأن اخلصوصية التي سبب زواهلـا > ّيتضحوهبذا 
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 زواهلا بوحـدة احلكـم ّ والرشط، فال يرضّالعلة دخالتها بمثابة كانت عىل فرض
 .)١(<ًوال تستوجب دخالتها كحيثية تعليلية مباينة احلكم بقاء للحكم حدوثا

 هي احليثيات التقييدية  احلكمّتعددالضابطة يف 
 املوضوع،  إىل احلكم هي التي ترجعّتغري وّتعدد باخلصوصيات التي توج

  إىلاخلـشبأو   بخـار، إىلل البـولّكام لو حتو ثيات التقييدية،يطلق عليها باحليو
ل ّاخلـشب، لتبـدأو   جريـان استـصحاب نجاسـة البـولال يمكـنفحم، فهنـا 

مة للحكـم بنجاسـته، ّخصوصية البولية معتربة ومقوّ ألن خصوصية املوضوع؛
 يف ّتغـري البخاريـة يوجـب ال إىل البوليـةّتبـدلوهي غري خصوصية البخارية، و

نـة غـري النجاسـة ّتيقضوع احلكـم بالنجاسـة، وعليـه فالنجاسـة الـسابقة املمو
 .املشكوكة، فال يمكن جريان االستصحاب

يف القـضية أو  ن اخلـصوصية الزائلـة يف املوضـوعأ هـو ّتقدمواحلاصل مما 
احلكم، أي من احليثيات التعليلية، فـال ينـايف ذلـك  أسباب ا كانت من إذنةّتيقامل

ه يـصدق أن ّن عني املشكوك، كام أنّتيق وبقاء، فيصدق أن املًاوحدة احلكم حدوث
 .شكالإاملوضوع حمرز البقاء، فيجري االستصحاب بال 

مة ّ املوضوع ومقو إىلا كانت اخلصوصية الزائلة هي خصوصية ترجع إذأما
ن نجاسة البول إ  إذن للمشكوك،ّتيقله، فزوال تلك اخلصوصية يوجب مباينة امل

ن ّتـيق لفقد خصوصية البولية، فال يكون امل؛نجاسة البخار املشكوكةنة غري ّتيقامل
 .عني املشكوك، ومل حيرز بقاء املوضوع، وعليه فال جيري االستصحاب

 

 الكالم ّتقدم< ّوأما ما ال حيتمل النسخ فال يمكن أن ينشأ شك>: +  قوله•
                                                 

 .١١٨، ص٦ج:  بحوث يف علم األصول)١(
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لكالم يف بيـان معنـى النـسخ  اّتقدميف املراد من النسخ يف ثنايا البحث، وكذلك 
، كيفيـة تـصوير النـسخ هنـاك فصنّاحلقيقي يف احللقة الثانية، حيـث ذكـر املـ

 ِّبـأن نفـرتض أن املـوىل جعـل احلكـم عـىل طبيعـي>احلقيقي يف مرحلة اجلعل 
 ثم بعد ذلك يلغي ذلك اجلعل ويرفعـه ،ده بزمان دون زمانّ دون أن يقيّكلفامل

 وال يلزم مـن ذلـك ، املالك مرتبط بزمان خمصوص ملا سبق يف علمه من أنًتبعا
 يف اجلعـل مل ينـشأ مـن عـدم علـم املـوىل بـدخل الزمـان طالقاإلّ ألن ،حمذور

 هبيبـة احلكـم ّكلف بل قد ينشأ ملصلحة أخرى كإشعار امل،املخصوص يف املالك
ن املوىل جعل احلكـم عـىل أوأما تصويره باملعنى املجازي فبأن نفرتض . تهّوأبدي
 فـإذا انتهـت ،ًمـثال من اهلجـرة  األوىليكون يف السنة بأن دّ املقيّكلف املّيطبيع

 واالفـرتاض. تلك السنة إنتهى زمان املجعول ومل يطرأ تغيري عىل نفـس اجلعـل
 .)١(< كام هو ظاهر،أقرب إىل معنى النسخ لّاألو

 بعــض ّتغــريمــراده  .<ت اخلــصوصيات املــأخوذة فيهــاّتغــري إذا>:  قولــه•
 .نةّتيقت املأخوذة يف القضية املاخلصوصيا

؛ نـصاريهي صـياغة الـشيخ األو .< األوىلكام أنا نأخذ بالصياغة>:  قوله•
 . اشرتط يف جريان االستصحاب إحراز بقاء املوضوعحيث
أو مـن   كانت اخلصوصية غري املحفوظة من املوضوعّفكلاموعليه >:  قوله•

ي وصـياغة نـصارصـياغة الـشيخ األ  إىلشارةهذا الرتديد لإل .<نةّتيقالقضية امل
 .خونداآل

أي  .<.. للمعروض كـان انتفاؤهـاًةّمقوم كانت اخلصوصية ّكلامو>:  قوله•
 املوضوع، فال جيـري االستـصحاب، ّتعدد  إىليّأن اخلصوصية الزائلة تارة تؤد

 . املوضوع، فيجري االستصحابّتعدد  إىليّخرى ال تؤدأو
                                                 

 .٣٠٠ص : احللقة الثانية)١(
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  كانت من األسباب واحليثياتن إبعد أن عرفنا أن خصوصية املوضوع الزائلة
، وإن كانـت مـن احليثيـات التقييديـة ًوبقـاءًثا  احلكم حـدوّتعددالتعليلية فال ي

جيـري   الّ احلكـم، ومـن ثـمّتعـدد لًاوضـوع، كـان انتفاؤهـا موجبـمة للمّاملقو
ن عن املـشكوك، حينئـذ وقـع البحـث يف الـضابطة ّتيق لتغاير امل؛االستصحاب

احليثيتني التعليلية والتقييدية، ويف املقـام أو  وامليزان يف التمييز بني اخلصوصيتني
 .مصنّف للخرىاأل، وللمشهورمها احدإ ن للتمييز بني احليثيتنياوجد ضابطتت

يف التمييـز بـني احليثيـة التعليليـة واحليثيـة  األعـالم وقع الكالم بـني وقد
التقييدية، فهل امليزان يف ذلك هو النظر العقيل أم النظـر العـريف أم هـو الـدليل 

  )١(؟الرشعي
  إىلن الضابطة يف التمييز بني احليثية التعليليـة والتقييديـة ترجـعإ :قد يقال
 حيثيـة مـن هـاتني احليثيتـني يف احلكـم الـرشعي ّأخذ أيّ ألن عي،الدليل الرش

ها إنام هو بيد املـوىل عنـد جعلـه للحكـم، والـدليل الـرشعي هـو أخذوكيفية 
 كـان فـإذاالتقييـد، أو  ها بنحـو التعليـلأخذه للحيثية وهل أخذالكاشف عن 

أو  رحيهـاأو   لونه بلـون النجاسـةّتغريا  إذاملاء ينجس>:  بقولهَّلسان الشارع عرب
 فحينئذ نفهم أن احليثية املأخوذة يف لسان هذا الدليل هي حيثية تعليلية، <طعمها
 .ّ احلكم بالنجاسة هو التغريّعلةأي أن 

ن احليثية املأخوذة يف أ نفهم < نجسّتغرياملاء امل>: وإن كان لسان الشارع قال
جـزء مـن   ظاهر يف أنه يف الدليلّالتغريّ ألن لسان هذا الدليل هي حيثية تقييدية،

                                                 
هذه والضابطة العرفيـة، بني يل الرشعي، وما الفرق لالد الضابطة يفإىل  صنّفض املّ مل يتعر)١(

 . يف تعليق الفقرة الالحقةهويأيت تفصيل
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 . املوضوعّتغري ّتغري زال الفإذا عنه، ًااملوضوع، وليس خارج
ا  إذد العـاملّقلـ>ـ لسان الدليل بـّا عرب إذ:ًمثالوهكذا احلال يف بقية املوارد، ف

موضـوع احلكـم ّ ألن  نفهم من ذلك أن حيثية العلم حيثيـة تعليليـة،<ًكان عاملا
 لكن تقليـد الرجـل بـسبب العلـم، فيكـون الرشعي جلواز التقليد هو الرجل،

 . يف التقليد، فنفهم أن حيثية العلم حيثية تعليليةّعلة وًاالعلم سبب
 نفهم من ذلك أن حيثيـة العلـم حيثيـة <د العاملّقل> الشارع بلسان ّ عربإذاو
الظاهر مـن لـسان الـشارع أن العلـم جـزء مـن موضـوع احلكـم ّ ألن تقييدية؛

 .الرشعي بجواز التقليد
 يديـة، ترجـعية والتقي أن الضابطة يف التمييز بني احليثية التعليلّيتضحوهبذا 

ظهر من دليل الشارع أن احليثية املأخوذة تعليلية ثم  فإن  ظهور دليل الشارع،إىل
ها بنحـو احليثيـة أخـذكـان زالت تلك احليثية، جيري استصحاب احلكـم، وإن 
ل موضـوع احلكـم ّ وتبـدّغـريتالتقييدية ثم زالت، فال جيـري االستـصحاب، ل

  .الرشعي

ّ 

 يهـ  أن الـضابطة يف التمييـز بـني احليثيـة التعليليـة والتقييديـة،ً آنفـاّتقدم
 هلـذه الـضابطة صنّف وقبل الولوج يف مناقـشة املـ. الدليل الرشعي إىلالرجوع
يان أن االستصحاب جيري يف عامل املجعول والفعليـة ة يف بّقدم من تقديم مّالبد
 . عامل اجلعل جيري يفالو

إن املوىل يف مقام اجلعل يمكن أن جيعل احليثية بنحـو احليثيـة : توضيح ذلك
التقييدية، ففي عامل اجلعـل يستحـرض املـوىل مفهـوم املـاء ومفهـوم أو  التعليلية

، فقـد يأخـذ احليثيـة بنحـو  ومفهوم النجاسة، ثم جيعل احلكـم الـرشعيّتغريال
 وقـد يأخـذها بنحـو احليثيـة < فهو نجـسّتغريا  إذاملاء>: احليثية التعليلية فيقول

 عـامل اجلعـل  إىلوالـدليل الـرشعي نـاظر< نجسّتغرياملاء امل>: التقييدية، فيقول
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 . املوىل لتلك احليثيةأخذوكاشف عن كيفية 
االستــصحاب يف الــشبهة يف جريــان ( يف البحــوث الــسابقة ّتقــدم أنــه َّإال
 اجلعـل  مـن أنّتقدم أن االستصحاب ال جيري بلحاظ عامل اجلعل؛ ملا )احلكمية

 ،ّتأخر وّتقدم الرشعية حيصل بشكل دفعي يف آن واحد، بال حكاموالترشيع لأل
 - االعتبـار-اجلعل هو االعتبار وهو العنرص الثالث من مقام الثبوت، وهوّألن 

ر يف عـامل اجلعـل يقـني ّفـال يتـصوحد وال امتداد له،  يف آن واّتحققأمر نفيس ي
 ّوإنـام الحق، وعليه فال جيري االستصحاب بلحاظ عـامل اجلعـل، ّسابق وشك

الفعلية أي العامل اخلارجي، ففي عامل وجيري االستصحاب بلحاظ عامل املجعول 
 .الحق، ويكون له حدوث وبقاءّوشك الفعلية يمكن أن يكون يقني سابق 

  عامل الفعلية ال عامل اجلعل إىل النظر:الصحيحة يف التمييزالضابطة 
ص حال احليثية املأخوذة ّيف عامل الفعلية يمكن أن نشخ:  ذلك نقولّتبني إذا

 يف عامل الفعلية بام -ًمثال- فالنجاسة.يف احلكم وهل هي حيثية تعليلية أم تقييدية
 ال يكـون ّتغـري الّث إنحيـ اخلارجي، هلا حدوث وبقاء، وّتغريهي صفة للامء امل

 يف ًقـذراأو  ً بكونه نجـساّتغريصف الّ للنجاسة والقذارة يف اخلارج، فال يتًوصفا
 سـبب ّتغـري الذي يوصف بالنجاسة والقذارة هـو ذات املـاء، والّوإناماخلارج، 

 جزء املوضـوع، وحينئـذ ّاالتصاف بالنجاسة، وعليه ال تكون خصوصية التغري
 .ها املوىل يف عامل اجلعل بنحو احليثية التقييديةأخذو جيري االستصحاب، حتى ل

 للحكـم ّعلـةا كانـت  إذاخلـصوصية املـأخوذةّ فـإن  األسـاسوعىل هـذا
ها املوىل يف عـامل اجلعـل بنحـو أخذ فهي حيثية تعليلية حتى لو ًالرشعي خارجا
 .احليثية التقييدية

وع يف عـامل  للموضـًوإن كانت اخلصوصية املأخوذة يف احلكم الرشعي قيدا
ها املـوىل يف أخـذالفعلية، جيري االستصحاب، وتكون حيثية تقييدية، حتى لـو 
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خصوصية العلـم يف احلكـم بجـواز   من قبيل؛عامل اجلعل بنحو احليثية التعليلية
 حيثيـة العلـم،  إىلحكم جواز التقليد من العـامل يرجـع يف احلقيقـةّ فإن التقليد،

ا زال عنه العلم واالجتهـاد  إذاملجتهدّ فإن .ع من املوضوًاولذا يكون العلم جزء
ل ّيف جواز تقليده، فال جيري استـصجاب احلكـم بجـواز تقليـده، لتبـدّوشك 

ها أخذموضوع جواز التقليد، وعليه تكون حيثية العلم حيثية تقييدية، حتى لو 
 .املوىل يف عامل اجلعل بنحو احليثية التعليلية

 ينـشأ مـن اإلشـكالإن هـذا >: در بقولـه هذا املعنى أشار الشهيد الصوإىل
 أي حلاظ احلكم باحلمل الشايع وحلاظه باحلمل ،اخللط يف عامل اجلعل واملجعول

 : تنيّقدم وتوضيح املطلب من خالل م.يلّاألو
 ،ّتغـري واملـاء امل، املـاء:نا لوال حظنا عامل املفـاهيم فمفهـومّنإ: األوىلة ّقدمامل

 .خـر ثالثة متباينة ليس يشء منها بقـاء وامتـداد لآل مفاهيم،ّتغريواملاء الفاقد لل
 فمـصداق املـاء واملـاء ،وأما إذا الحظنا عامل املـصاديق والوجـودات اخلارجيـة

 وامليـزان يف .ّتغـري امتداد وبقـاء للـامء املّتغريحدان كام أن املاء الفاقد للّ متّتغريامل
 -ًالّه مفـصّيف حمل عىل ما سوف يأيت -جريان االستصحاب يف الشبهة احلكمية 

 ال ، أي بام هو صفة وعرض ملوضوعه اخلارجي،األويلمالحظة احلكم باحلمل 
 مل جيـر االستـصحاب يف الـشبهة َّالإ و،بام هو مفهـوم وجعـل باحلمـل الـشايع

 .)١(<..ًاحلكمية رأسا
 هلـا معـروض -ًكاحلرارة مثال -عراض اخلارجية ن األأكام > :ة الثانيةّقدمامل

 ،د اجلسم املعروض هلـاّد بتعدّ وهي تتعد،ة هي النار أو الشمسّل وع،هو اجلسم
 .د األسـباب و احليثيـات التعليليـةّد بتعدّفحرارة اخلشب غري حرارة املاء وتتعد
 أو بغري ذلك فهي حـرارة ًوبالشمس بقاءًثا فحرارة املاء سواء كانت بالنار حدو

                                                 
 .١١٧ص ،٦ج:  بحوث يف علم األصول، الشهيد الصدر)١(
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هلـا ّ فإن -ًنجاسة مثالكال -واحدة هلا حدوث و بقاء، كذلك األحكام الرشعية 
د ّد معروضها ال تعـدّدها يكون بتعدّ وتعد،ّتغرية هي الّلع و، و هو املاءًامعروض

 يف بقـاء ّ اخلصوصية التي سبب زواهلا الـشكّنأاحليثيات التعليلية، وهذا يعني 
 زواهلا بوحدة ّة والرشط فال يرضّاحلكم إذا كانت عىل فرض دخالتها بمثابة العل

 للحكـم ً مباينـة احلكـم بقـاء-كحيثية تعليلية -تستوجب دخالتها  وال ،احلكم
ة ملعروض احلكـم كخـصوصية ّمقوم، واما إذا كانت اخلصوصية الزائلة ًحدوثا

 فهي توجب التغـاير بـني احلكـم املـذكور ًل البول بخاراّالبولية الزائلة عند حتو
 . )١(<واحلكم الثابت بعد زواهلا
ام كانت اخلصوصية غـري املحفوظـة ّه كلني هي أنتّقدموالنتيجة من هاتني امل
ة حيثية تعليليـة فـال ينـايف ذلـك وحـدة احلكـم ّتيقنيف املوضوع أو يف القضية امل

مـة ّام كانـت اخلـصوصية مقوّ ومعه جيـري االستـصحاب، وكلـ،ً و بقاءًحدوثا
 ألن املـشكوك ،ر جريـان االستـصحابّ لتعـذًللمعروض كان انتفاؤها موجبـا

 .ّقنتي للممباين
 أن امليزان يف التمييز بني احليثية التعليلية واحليثية التقييدية هـو ّيتضحوهبذا 

 .عامل الفعلية واخلارج، ال عامل اجلعل
 

مـة ّز بني احليثية التعليلية والتقييديـة املقوّكيف نستطيع أن نمي>: + قوله •
احليثيـة > ييديـة، بقولـهالقيود التـي ذكـرت بعـد احليثيـة التق .<ملعروض احلكم
 ً قيــوداتحية، وليــسييــود توضــقهــا ّ كل<مــة ملعــروض احلكــمّالتقييديــة املقو

 . ملعروض احلكم هو نفس احليثية التقييديةّقوماملّ ألن احرتازية،
 أخـذأي  .< بيد الشارعخذ احليثية يف احلكم ونحو هذا األأخذّألن >:  قوله•

                                                 
 .١١٨ص ،٦ج: ر السابق املصد)١(
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 .ًيضاأيد الشارع ها بأخذاحليثية بيد الشارع وكذلك عدم 
 اختـذ حيثيـة ّتغـري فهمنـا أن ال) نجسّتغريا  إذاملاء( ورد بلسان إذا>:  قوله•
ل ّ وتبـدّتغـري يف ّيـؤثر فال ّتغري زال الفإذاموضوع احلكم هو املاء، ّ ألن ؛<تعليلية

 < نجـسّتغـرياملـاء امل>: ا قال إذجاسته، أمانموضوعه، فيمكن استصحاب بقاء 
 جزء مـن املوضـوع، وعليـه ّتغريالّ ألن ؛ املوضوعّتغري من ّالبدف ّتغري زال الفإذا

 .فال جيري االستصحاب
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 امليزان يف االستصحاب هو النظر العريف •
 ًقيود احلكم عرفا •

ü عة للحكمّة واملنوّقومالقيود امل 
ü عة للحكمّنوامل ة وغريّقومالقيود غري امل 

 تفصيل البحث يف امليزان العقيل •
ü االستصحاب حيتاج إىل املساحمة العرفية 
ü دليل االستصحاب مل يؤخذ فيه مفهوم الوحدة 
ü ًالفرق بني كون املوضوع مأخوذا يف لسان الدليل والعرف 
ü  ًجريان االستصحاب وعدمه فيام إذا كـان احلكـم مـستندا

 للعقل



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٢٣٠

 
 
 





 


 




 



 



 ٢٣١ ........................................................................................االستصحاب 

 
 

 أن الضابطة يف التمييز بني احليثية التعليلية والتقييدية هـو عـامل ّتبنيبعد أن 
 مـا هـو امليـزان يف حتديـد : آخر مفادهًالوجود اخلارجي، نواجه سؤاالوالفعلية 

خونـد وهـي وحـدة  سـواء عـىل صـياغة اآل-ارجوتشخيص املوضوع يف اخلـ
بقـاء  إحـراز نصاري، وهـية الشيخ األغ عىل صياأم نة واملشكوكةّتيقالقضية امل
 ي أم النظر العريف املساحمي؟ّ هل هو النظر العقيل الدق-املوضوع

 .وهذا الرتديد يف تشخيص املوضوع يكون يف الشبهة احلكمية واملوضوعية
، فهـو معتـصم، )١(ًا شرب٢٧ا بلغ  إذو علمنا أن املاء ل:مثال الشبهة احلكمية

 فلو زال جزء يسري منه، هل جيري استصحاب بقاء االعتصام، أم ال؟
ه بعد زوال ذلك ئيف بقاّشك ُ ي،ّاالعتصام حكم كيلّ ألن فهنا شبهة حكمية؛

 .اجلزء اليسري منه
، ي العقــيلّ بـالنظر الـدق،ّ وهـو الكـر، موضـوع االعتـصام إىلن نظرنـاإفـ

الذي زال  اجلزء اليسريّ ألن  غري حمرز البقاء؛-ّوهو الكر -فموضوع االعتصام 
املاء السابق هو املاء ّ ألن ي؛ّ من املوضوع بالنظر العقيل الدقًال جزءّمن املاء يشك

 خـذُأ، واملاء املوجود بالفعل هو املاء الذي ريالذي مل يؤخذ منه ذلك املقدار اليس
نة مع موضوع القضية املـشكوكة، ّتيقر موضوع القضية املَ فتغاي،منه مقدار يسري

 .فال جيري االستصحاب
 وجـدنا أن املوضـوع ال ، موضوع االعتصام بالنظر العـريف إىلا نظرنا إذأما

                                                 
عـصم املـاء املطلـق مـن ُ الوارد يف لسان األخبار، الذي بـه يّ اختلف الفقهاء يف مقدار الكر)١(

، وقيـل )ً شـربا٢٧( مـساحته ّ هو ما بلغ مكـرس:ى، فقيلّعىل أقوال شت: االنفعال بالنجاسة
ُ إال ثً، وقيل ثالثة وأربعني شربا)ً شربا٢٦(  .من الشرب، وقيل غري ذلكَّ
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 ببقاء معظم املاء؛ فريى العرف أن املاء السابق واملـاء املوجـود بالفعـل ًيزال باقيا
 .يشء واحد، فيجري االستصحاب

نا أخـذ، وّمامنـا مـاء بمقـدار كـرألشبهة املوضوعية، كام لو كـان ما مثال اأ
 قـد زالـت، ّكريـةيتـه أم الّ عـىل كرٍ هل بـاقّأن الكرّ نشك  منه، فهناّمقدار كف
 . اخلارجي، فتكون الشبهة موضوعيةّ الكر إىلفالنظر هنا

بق املاء الساّ ألن غري حمرز البقاء؛ ي العقيل، فاملوضوعّنا بالنظر الدقأخذن إف
 منـه خـذُأ، واملاء املوجود بالفعل هو املاء الـذي ّهو املاء الذي مل يؤخذ منه كف

 .، فال جيري االستصحابّمقدار كف
العرف ّ ألن وإن أخذنا بالنظر العريف املساحمي نجد أن املوضوع حمرز البقاء؛

 .ب يشء واحد فيجري االستصحا،ّيرى أن املاء السابق واملاء الذي زال عنه مقدار كف
ًة واملشكوكة موضـوعا ّتيقنإن وحدة القضية امل: ويمكن تقريب ذلك بام ييل

ً أن تكون بنظر العقل دون العرف، ألن العرف إنام يكـون مرجعـا ّ البدًوحمموال
، عىل أساس املناسبات العرفية االرتكازية ً وضيقاًيف تعيني مفاهيم األلفاظ سعة

 .مرجعية العرفوالقرائن احلالية وغريها مما له دخل يف 
وأما املرجع يف تطبيق املفاهيم العرفيـة عـىل مـصاديقها، فهـو العقـل دون 

ًة واملشكوكة موضوعا وحمموال ليست مدلوالّتيقنالعرف، ألن وحدة القضية امل ً ً 
 وال مـدلوال لـدليل االستـصحاب حتـى -ّتـيقنوهو دليل امل -للدليل األول 

  .)١(رف دون العقل العً وضيقاًيكون املرجع يف تعيينها سعة
 امليزان يف االستصحاب هو النظر العريف

 أن امليزان يف تشخيص املوضوع اخلارجي هو النظـر  إىل+ صنّفذهب امل
خطـاب  <ّالـشكتـنقض اليقـني ب ال> دليل االستصحاب الذي هوّ ألن العريف؛

                                                 
 .البحث نشري إليه يف التعليق تفصيل يف هذاَّثم  )١(
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ن يكـون امليـزان يف تـشخيص أ ّالبد العريف، فنسانعريف، واملخاطب فيه هو اإل
 .وضوع هو النظر العريفامل

 يف باب - أن الوجه يف كون املناط يف بقاء املوضوع صنّفذكر امل :بيان ذلك
 هــو نظــر العــرف، ال ً وحممــوالً القــضيتني موضــوعاّاحتــاداالستــصحاب أو 

 والفرق بينهام أن املراد من املوضوع يف لسان -املوضوع املأخوذ يف لسان الدليل
تعيـني املوضـوع ّ فـإن يف لسانه يف مرحلـة اجلعـل،الدليل هو املوضوع املأخوذ 

 فيهـا بيـده كام أن جعل احلكم بيد الشارع يف هذه املرحلة، ً وضيقاًوحتديده سعة
ًسعة وضيقا وإطالقا  ّتغـريرع يف مقام جعل النجاسـة للـامء املاألن الش، ً وتقييداً

 بأحد أوصاف النجس يالحظ جمموعـة مـن املفـاهيم، كمفهـوم املـاء ومفهـوم
 ّتغري بـالّتغـري بأحد األوصاف املذكورة ومفهوم النجاسة وجعلها للامء املّتغريال

ر يف ّاملذكور بتامم حصصها وأفرادها يف آن واحد وهو آن اجلعل، وهلذا ال يتـصو
 إال من ناحية النـسخ، ّ واحلدوث والبقاء وال الشكّتأخرم والّهذه املرحلة التقد

 .كم يف هذه املرحلةفإذن ال موضوع الستصحاب بقاء احل
 نجـس، ّتغـري للموضوع، فيقول املاء املً وصفةً تارة يؤخذ قيداّتغريثم إن ال

 ّقيد من املاء وهي املاء املّخاصةوحينئذ فاملوضوع املأخوذ يف لسان الدليل حصة 
 ّتغـري ااملاء إذ: ً، وأخرى يؤخذ رشطا للحكم دون قيد للموضوع، فيقولّتغريبال

 لثبـوت النجاسـة للـامء ال ً أخذ فيه رشطاّتغري فال،ُنجس بأحد أوصاف النجس
ًقيدا له، فموضوع النجاسة يف عامل االعتبار طبيعي املاء بوجوده التقديري، إذ ال 

ر الوجود احلقيقي يف هذا العامل، أي عامل االعتبار والذهن، وكذلك احلال ّيتصو
ؤخـذ مـن قبـل  الفقاهة تارة ت:ً مثال.يف خصوصيات أخرى ملوضوعات احلكم

 بوجـوده هـو الفقيـهووجـوب التقليـد ًالشارع يف مرحلة اجلعل قيدا ملوضـوع 
التقــديري، ألن وجــوب التقليــد جمعــول بنحــو القــضية احلقيقيــة للموضــوع 
ًاملفروض وجوده يف اخلارج وهو الفقيه، وأخرى تؤخذ يف هذه املرحلـة رشطـا 
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ن كـان إب تقليد زيد فيقول جي، ًللحكم وهو وجوب التقليد ال قيدا للموضوع
ومن هذا القبيل العدالة املـأخوذة يف موضـوع وجـوب التقليـد وقبـول . ًفقيها

ًالشهادة وجواز االقتداء و هكذا، فإهنـا تـارة تؤخـذ قيـدا للموضـوع، فيكـون 
وكـأن املـوىل قـال تقبـل شـهادة ، املوضوع اإلنسان العادل بوجوده التقـديري

 للموضـوع، ً للحكم ال قيداًتؤخذ رشطاوأخرى  .دهّ خلفه وتقلّالعادل وتصيل
 .، وهكذاً شهادته إن كان عدالل، وتقبًن كان عادالإ خلف زيد ّ صل:بأن يقول

ة للموضوع املفـروض ي أن جعل احلكم بنحو القضية احلقيقّإىل هنا قد تبني
له أن يأخـذ خـصوصية يف املوضـوع ّ فإن وجوده يف اخلارج إنام هو بيد الشارع،

و القيدية، وله أن يأخذها بنحو الرشطية للحكم املجعـول لـه ال بنحو الصفتية 
ه يوجـد بجعـل َّنـإ أن احلكم يف هذه املرحلـة، حيـث ّتقدمقد وصفة له، و ًقيدا

 ّتـأخرم والّصف بالتقـدّواحد بتامم حصصه وأفراده دفعة واحـدة، فلهـذا ال يتـ
 واحلــدوث والبقــاء، فــإذن ال موضــوع لالستــصحاب يف الــشبهات احلكميــة

 .بلحاظ مرحلة اجلعل واالعتبار
ن املراد من املوضوع املأخوذ يف لـسان الـدليل هـو املوضـوع يف أ :فالنتيجة

 .لسانه يف مرحلة اجلعل
حلكـم بفعليـة موضـوعه يف اخلـارج، ا يف مرحلة الفعلية وهي فعليـة  وأما

 اعويته وفاعليته ال فعليـة نفـسه باحلمـلديته وّحمركونقصد بفعلية احلكم فعلية 
حلكم يف هذه املرحلة، فإذا وجـد ا يف بقاء ّ الشكّتصورالشائع، فإنه مستحيل، في

 بأحد أوصاف النجس، صارت نجاسته فعليـة بفعليـة موضـوعها يف ّتغريماء م
 يف بقـاء نجاسـته فـال مـانع مـن ّه بنفسه، فيـشكّتغرياخلارج، وحينئذ فإذا زال 

 .استصحاب بقائها، هذا من جانب
ن احلكم يف هذه املرحلة ال يرتبط بالـشارع، ألن فعليـة  أ: ومن جانب آخر

 للجعـل، وهلـذا يكـون ًاحلكم بفعلية موضوعه يف اخلارج أمر قهري ليس قابال
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، عـىل أسـاس املناسـبات ًتعيني املوضوع يف هذه املرحلة وحتديده سعة وضـيقا
 . وموضوعه إنام هو بيد العرف االرتكازية العرفية بني احلكم

 يف هـذه املرحلـة ً وضـيقاًيكون تعيني املوضوع وحتديده سـعة ومن هنا قد 
 ً للموضوع املأخوذ يف لسان الدليل يف مرحلة اجلعل، وقـد يكـون خمالفـاًمطابقا

 بأحد أوصاف النجس يف مرحلة اجلعـل ّتغري الشارع أخد الّنأله، كام إذا فرض 
 .ّتغريمل للموضوع وصفة له، فيكون املوضوع يف لسان الدليل املاء اًقيدا

 املوضـوع عـىل أسـاس ّولكن العرف يف مرحلـة التطبيـق اخلـارجي يعـني
ن هذه املناسبات تقتـيض كـون إمناسبات احلكم واملوضوع االرتكازية، ويقول 

ة لثبـوت ّ حيثيـة تعليليـة وعلـّتغـريموضوع النجاسة والقذارة طبيعي املاء، وال
 هبـا، ألن ًصفاّذارة ومت للنجاسة والقًكون معروضايالنجاسة له، وال يصلح أن 

نـه ّفاملوضـوع الـذي عي،  وعـىل هـذا.هّتغـريما يصلح لذلك هو ذات املاء دون 
العرف يف مرحلة التطبيق والفعلية خمالف للموضوع املأخوذ يف لسان الدليل يف 

 .مرحلة اجلعل
وقد تكون اخلصوصية مأخوذة يف مقام اجلعل بنحـو الـرشطية للحكـم ال 

ن كـان إ ًد زيـداّ، كام إذا قال قلية للموضوع كالفقاهة، فإنهبنحو القيدية والصفت
 املوضـوع لوجـوب التقليـد، ّيعنيف العرف يف مقام الفعلية والتطبيق َّ، فإنًفقيها

 ضــوء هــذه يفعــىل أســاس املناســبات العرفيــة االرتكازيــة ونحوهــا، ويــرى 
 .م للموضوع، بل هي متا م املوضوعّاملناسبات أن الفقاهة قيد مقو

هنـا مـأخوذة يف مقـام اجلعـل بنحـو أ، فإذا فرضـنا من هذا القبيل العدالةو
الرشطية للحكم ال القيدية للموضوع، بأن يكون املوضـوع يف هـذا املقـام ذات 

 العـرف َّفإن جلواز االقتداء به وقبول شهادته وغريمها، ط، وعدالته رشًزيد مثال
وضـوع االرتكازيـة أن يف مرحلة التطبيـق والفعليـة يـرى بمناسـبة احلكـم وامل

 .املوضوع هو زيد العادل ال ذات زيد
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 للموضوع املأخوذ يف لـسان ً أن املوضوع العريف قد يكون مطابقا:فالنتيجة
 لـه، وال يكـون العـرف يف تعيـني ًعل، وقـد يكـون خمالفـاجلالدليل يف مرحلة ا

 ّعنييو ًاملوضوع تابعا للموضوع املأخوذ يف لسان الدليل يف مرحلة اجلعل، بل ه
 للموضـوع ً ضوء املناسبات العرفية االرتكازية سواء أكـان مطابقـايفاملوضوع 

 . لهًاملأخوذ يف لسان الدليل يف مرحلة اجلعل أم كان خمالفا
العـرف دون عنـد واملناط يف جريان االستصحاب إنام هو ببقـاء املوضـوع 

 ضوع واملحمول إنـام القضيتني يف املوّاحتاد وعىل هذا، ف.املوضوع يف لسان الدليل
 .هو بلحاظ املوضوع العريف ال املوضوع املأخوذ يف لسان الدليل يف مرحلة اجلعل

 يف الوحـدة بـني ةالعرب حيث ذكر أنًأيضا  وهذا ما ذهب إليه السيد اخلوئي
القضيتني إنام هي بنظر العرف دون لسان الدليل، وقد أفـاد يف وجـه ذلـك بـأن 

ن املـأخوذ إت االستصحاب هو العرف، وحيـث املرجع يف تعيني مدلول روايا
، فيكـون املنـاط ّيف لسان روايات االستصحاب النهي عن نقض اليقني بالـشك

ً بنظـر العـرف عمـال ال واقعـاّإنام هو بصدق نقض اليقني بالـشك ه غـري َّ فإنـ؛ً
ن رفع اليد عن احلالة السابقة وعدم العمل هبـا يف ظـرف أمعقول، ومعنى ذلك 

 ومن هنا يكون املراد من الـنقض، .ّض اليقني السابق بالشكقها ن يف بقائّالشك
صـدق عـىل رفـع اليـد عـن احلالـة  فـإن العقالء،والنقض العميل بنظر العرف 

 يف بقائها، نقض اليقـني ّالسابقة وعدم اجلرى العميل عىل طبقها يف ظرف الشك
أخوذ ً عمال بنظر العرف جرى االستصحاب، وإن مل يكـن املوضـوع املـّبالشك

ًيف لسان الدليل باقيا، وإن مل يصدق فال جيري االستصحاب وإن كان املوضـوع 
، فإذن العربة يف جريان االستصحاب إنام هي بصدق نقض ًيف لسان الدليل باقيا

 ّ، وإليـك نـص الذي هو مفاد روايات االستصحاب بنظر العرفّاليقني بالشك
مـن العـرف، بمعنـى أن جريـان  ً يف املقام كون املوضوع مـأخوذاّاحلق>: كالمه

 عىل حرمـة نقـض ّ بمقتىض دليله الدالًاالستصحاب تابع لصدق النقض عرفا
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 :وقد ذكرنا أن األوصاف خمتلفة يف نظر العرف .ّاليقني بالشك
م للموضوع، فبعد انتفائه ال يـصدق الـنقض، فـال جمـال ّ ما هو مقو:فمنها

 .جلريان االستصحاب فيه
 عىل رفع اليد ّ، فبانتفائه يصدق نقض اليقني بالشكمّما هو غري مقو: ومنها

ولـذا ذكرنـا يف . عن احلكم السابق، فال مـانع مـن جريـان االستـصحاب فيـه
يكون البيـع ، كونه شاةّ فإن بعتك هذا الفرس،: أنه لو قال البائع: مباحث الفقه

اتب بعتك هذا العبد الك: مة للمبيع، ولو قالّ، لكون الصورة النوعية مقوًباطال
لعدم كون الوصـف ،  فانكشف اخلالف فالبيع صحيحًأو برشط أن يكون كاتبا

  .)١(< أوصاف الكامل، فللمشرتي اخليار للمبيع بنظر العرف، بل منًماّمقو
ستـصحاب  اال لكان جريـان،ة العقليةّه لو اقترص بالدقّن أ:وقد ذكر الشيخ

 . )٢( يف الرفعّالشك بموارد ًاّتصخم
 وإن كـان ممـا ال ، يف القضيتني بحـسبهامّحتاداالن إ>: ة صاحب الكفايوقال

ه ّحتققـ يف ً بحسب نظر العرف كافيـاّحتاد أنه ملا كان االَّإال ،حميص عنه يف جريانه
 وكـان بعـض مـا عليـه املوضـوع مـن ،يف بقائهّ شك ويف صدق احلكم ببقاء ما

ريف مـن  بـالنظر العـّ ممـا يعـد،اخلصوصيات التي يقطع معها بثبوت احلكم لـه
  كـان جريـان االستـصحاب يف-اتـهّمقوم من قيوده وً وإن كان واقعا-حاالته 

 انتفـاء بعـض ّطرو ألجل ، فيهاّالشكالرشعية الثابتة ملوضوعاهتا عند األحكام 
 ،مكـان بمكان مـن اإل،ماهتاّ من حاالهتا ال من مقوّ مما عد،ما احتمل دخله فيها

 ًلكونـه مظنونـاأو  ،ًاّتعبد عىل البقاء إمكان دعوى بناء العقالء] ّصحة[رضورة 
 بال تفاوت يف ذلك ،ًمجاع عليه قطعاقيام اإلأو  ّدعوى داللة النصأو  ،ًولو نوعا

                                                 
 .٢٣٨ص ،٣ج:  مصباح األصول)١(
 . ٤٠-٣٧ص ،٣ج: انظر فرائد األصول)٢(



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٢٣٨

 .)٢()١(<ًعقالأو  ًبني كون دليل احلكم نقال
ا  إذاخلـصوصية التـي زال مـن املوضـوعأو  القيـدّ فإن  األساسوعىل هذا

ري االستصحاب، كام يف موضـوع ة للموضوع بنظر العرف، فال جيّمقوم كانت
 ل املوضـوع وصـارّ، تبدًجواز التقليد، وهو العامل، فلو زال العلم وصار جاهال

 ملوضوع جواز التقليد يف نظـر العـرف، والعـامل ّمقومالعلم ّ ألن آخر،ًموضوعا 
جمـال  ، ويف مثـل هـذه احلالـة الًواحـداً موضـوعا ا وليس،واجلاهل موضوعان
 .جلريان االستصحاب

 ّكفـارومن هنا ذكر السيد اخلوئي فـساد االسـتدالل عـىل نجاسـة أوالد ال
ة وهو ّتيقنموضوع القضية املّ ألن ،ًدماأو  ًاّباستصحاب نجاستهم حني كانوا مني

 .ّكفاروالد الأن موضوع القضية املشكوكة وهي عًفا الدم خيتلف عر
نجاسـة أوالد ظهر بام ذكرناه فساد االستدالل عـىل >:  بقوله أشار هذاوإىل

دليـل ّدل  ومل يـًأو دمـاًا ّمنيل كوهنم ا باالستصحاب، لكوهنم نجسني حّكفارال
 املوضـوع ّتعـدد وذلـك ل؛عىل طهارة ولد املسلمّدل عىل طهارهتم بعد ذلك كام 

 عـىل تقـدير - فولد الكـافر .نة والقضية املشكوك فيهاّتيق القضية املّاحتادوعدم 
 .)٣(< والدم، كام هو ظاهرّ املني موضوع آخر للنجس غري-نجاسته 
ً 

 : قسمني إىليمكن تقسيمهاًفا  أن قيود احلكم عرّيتضح ّتقدممما 
                                                 

 .٣٨٦ص:  كفاية األصول)١(
 إىل <ً أو عقـالًبال تفاوت يف ذلك بني كون دليل احلكـم نقـال> :شار صاحب الكفاية بقولهأ )٢(

النقـل أو العقـل، ويف إىل َاحلكم مستندا  انكذا إفيام أن عدم الفرق يف جريان االستصحاب 
 .ّض هلا يف التعليق عىل النصّدة نتعرّهذا البحث تفصيالت ومناقشات متعد

 .٢٣١ص ،٣ج:  مصباح األصول)٣(
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ّالقيود املقومة واملنو: ّالقسم األول ن احلكم أحيث يرى العرف  ؛عة للحكمّ
 امإكـر كام يف قيد الضيافة يف وجـوب ،للحكم الثابت بدوهنار الثابت معها مغاي

ّوشـك ، وبعـد ذلـك خـرج الـضيف، <أكرم ضـيفك> فلو قال املوىل .الضيف
فقره، ففي مثل هذه احلالة ال يـرى العـرف أن  ألجل  يف وجوب إكرامهّكلفامل

 وجوب اإلكرام بعد اخلروج يف حال وجوده يف الواقع هو بقاء واستمرار لوجـوب
ّ ألن ام جديـد، هـو وجـوب إكـرّوإنـامالـضيافة،  ألجل اإلكرام السابق الثابت

الضيافة، والوجوب املشكوك هو وجـوب  ألجل الوجوب السابق هو وجوب
الـركن ّخيتل  األساس ًومها أمران خمتلفان عرفا، وعىل هذا الفقر، ألجل كراماإل

 .نة واملشكوكة، فال جيري االستصحابّتيق لعدم وحدة القضية امل؛الثالث
أي أن العـرف يـرى  ؛عة للحكمّنواملّالقيود غري املقومة وغري : القسم الثاين

ًأن احلكم الثابت مع هذه القيود واحلكم الثابـت مـن دوهنـا أمـرا واحـدا، وأن  ً
هنـا إّ خصوصية التغري للـامء، ف يفًنا، كامّمتيقاحلكم املشكوك هو استمرار ملا كان 

 .)١(ع احلكم بنجاسة ماء احلوضّال تنو
 

هـذا يف  .<صحب اعتصام الكر بعد زوال جزء اردنا أن نستإذا>: +  قوله•
 بعـد ّكريـة يف بقـاء الّالـشك، أمـا ّ حكم كيلّاعتصام الكرّ ألن الشبهة احلكمية؛

 .زوال جزء يسري منه، فهو شبهة موضوعية
، وصـدقه كـذلك يـرتبط ًفاالستصحاب يتبع صدق النقض عرفا>:  قوله•

 <ّالـشك تنقض اليقني بال> :قالإذ  × اإلمام أن أي <ًبانحفاظ املعروض عرفا
 . يف نظر العرفًوحمموالً موضوعا تانّدت القضيّا احت إذيصدق النقض فيام

                                                 
ّ ما تقدم من الرجوع إىل العرف يف التمييز بني احليثية التعليلية والتقييديـة غـري تـامَّنإ )١( ّ؛ ألن ّ

 .ّ حتديد املفاهيم ال املصاديق، وسيأيت اجلواب عنه يف التعليق عىل النصالعرف مرجع يف
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إشكالية مرجعيـة العـرف يف  .<بع هو النظر العريفّواجلواب أن املت>:  قوله•
 .حتديد املفاهيم ال املصاديق

 

 مل يـذكره الـشهيد ّلـب آخـر مهـم مط إىلشارة اإلّيف خامتة هذا البحث نود
 البحث اخلارج، وهذا املطلب هـو جـواب  إىلالصدر يف احللقة الثالثة، وأرجأه

 العـرف يف التمييـز بـني احليثيـة  إىل من الرجوعّتقدم أن ما :هّحمصل إشكالعىل 
التعليلية والتقييدية وأن امليزان يف تشخيص املوضوع هو النظر العريف، هذا غـري 

العرف مرجع يف حتديد املفـاهيم ال يف حتديـد املـصاديق، ويف املقـام ال  ّ ألن؛ّتام
 يف املـساحمة العرفيـة يف جمـال ّالـشك ّوإنـاميف مفهوم الوحدة، ّ شك يوجد لدينا
 . التطبيق

املتبع يف تطبيق حدود املفهوم عىل املصداق هو النظر العقـيل ّ فإن وعىل هذا
 بالـسنتيمرتات، ومـن حيـث الـوزن َّلكـردون اّني حيدّاملحققي؛ ولذا نجد ّالدق
 .متار وهكذايغرامات، واملسافة باألّدونه بامللّحيد

 :إن للعرف نظرين : النائيني بام حاصلهّاملحقق اإلشكالوقد أوضح هذا 
نظره بام هو أهل املحاورة، ويف مقـام التفـاهم، فـيفهم مـن الـدليل : ّاألول

األمـر   املوضـوع للحكـم هـو ويف مقـام املحـاورة أناأللفـاظبحسب متفاهم 
يفهم منه أن املوضوع لـه أو  ،اتهّمقومتكون اخلصوصيات من  الكذائي الذي ال

اتـه، بـل تكـون مـن ّمقومالكذائي الذي ال تكون اخلصوصيات مـن األمر  هو
 .مغايرته بحسب ما يفهم من لفظ الدليلأو  حالته، فيحكم بوحدة املوضوع

 .وموضوعاهتا األحكام من مناسباتيرتكز لديه   نظره بحسب ما:الثاين
ن أريـد مـن الظهـور بحـسب إ:  النـائينيّاملحققيقول  األساس وعىل هذا

لو كان الظهور التـصديقي احلاصـل  والدليل ما يفهمه العرف من لفظ الدليل،
مالحظة مـا يكتنـف بـه مـن القـرائن إىل بعض وجزاء الكالم بعضها أ ّمن ضم
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 املراد من النظـر العـريف حينئـذ هـو املـساحمات احلالية، بحيث يكونأو  املقالية
اعتبـار النظـر العـريف يف قبـال النظـر   مّالعرفية يف مقام التطبيق، فال جمال لتـوه

 لعدم االعتبار بالعرف يف مقام التطبيق، بل العرف معتـرب ؛بحسب لسان الدليل
 . يف مقام تعيني املفهوم

ي احلاصـل ّتـصورالن أريد من النظر بحسب الدليل خصوص الظهور إو
م ّمن النظر العريف الظهـور التـصديقي، فـال جمـال لتـوهد سامع اللفظ، وّمجرب

ي ال يمكن نسبته ّتصورن الظهور الأر من ّاعتبار النظر الدلييل هبذا املعنى، ملا قر
 .رادهأ ّتكلمامل بأن القول وّتكلمإىل امل
  يف الـدليلخـذُأ ال وجه للمقابلة بـني مـا>:  بقوله أشاراإلشكالهذا إىل و

  جيعـلًعاّرشالعـرف لـيس مـّ فـإن ،ًوبني مـا يـراه العـرف موضـوعاًموضوعا 
وإن أريد من الرجوع إىل العـرف الرجـوع . يف مقابل موضوع الدليلًموضوعا 

 أنه ال َّإال ، فهو صحيح،إليه يف معرفة معنى موضوع الدليل وتشخيص مفهومه
ومـه إنـام يرجـع فيـه إىل العـرف  بل تشخيص معنى اللفظ ومفه، باملقامّخيتص
 ملوضـوع الـدليل يف خـصوص ًقـابال فال معنى جلعل املوضوع العريف م،ًمطلقا

وإن أريد من املوضوع العريف ما يتسامح فيه العـرف ويـراه . باب االستصحاب
أنـه ال عـربة :  فقد عرفت،من مصاديق موضوع الدليل مع أنه ليس منها حقيقة

 .)١(<باملساحمات العرفية
أريد من الرجـوع إىل ه إن ن العراقي بأّاملحققً أيضا  اإلشكال هذا  إىلشارأو

  مفهوم اللفظ، فهذا يرجع إىل حتكـيم الـدليلينيالعرف الرجوع إليه يف مقام تع
صدق املفهوم عىل يق ون أريد منه الرجوع إليه يف مقام التطبإو.  آخرًليس قسامو

 .)٢( املوضوعنينه املرجع يف تعيأكي حيتمل مصاديقه، فال عربة بالعرف يف هذا املقام 
                                                 

 .٥٧٥،ص٤ج:  فوائد األصول)١(
 .١٠، ص٤ج ،٢ق: األفكار انظر هناية )٢(
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ن املفـروض يف إ: قـد يقـال> : بقولهاإلشكال هذا  إىلوأشار السيد الشهيد
  يتبع العرف يف حتديدّوإنام النظر العريف يف تشخيص املصاديق، ّحجيةه عدم ّحمل

 واملـساحمة ّالـشك ّوإنـام لنـا يف مفهـوم الوحـدة، ّاملفهوم، ونحن الشـكأصل 
 .)١(< فيه؟ّحجةة يف جمال التطبيق فقط، فكيف يكون نظر العرف العرفي

 :، منهااإلشكالا  هذعىل األعالم ة من قبلّتعددجوبة مأهناك 
  املساحمة العرفية إىلاالستصحاب حيتاج: ّ األولاجلواب
 االستـصحاب ّنإ: له بـام حاصـاإلشـكالعىل هذا  العراقي ّاملحقق أجاب

ملـساحمة يف إرجـاع القـضية املـشكوكة إىل القـضية  مـن ا نـوع إىل أن حيتاجّالبد
هو مفـاد  و به اليقني،ّتعلق بام ّالشك ّتعلقاإلرجاع احلقيقي يستلزم ّ ألن نة،ّتيقامل

 .قاعدة اليقني ال االستصحاب
 :  فهي عىل نحوينّحتاداستفادة البقاء واالأما 

تبـار وحـدة من جهة انتزاعهام عـن اع ّحتادستفاد البقاء واالي :األولالنحو 
ه يقتـيض ّنـإء، ف  هو اليقني باليشّالشكّمتعلق املشكوكة، وكون  ونةّتيقالقضية امل

 . بني القضيتني كي ينتزع عنوان البقاء عنهّحتاد من االًنحوا
 من جهة إطالق النقض يف املقام ّحتاد استفادة البقاء واال يكون:النحو الثاين

 . مها بأحد األنظارّاحتادد ّجمراملقابل للبقاء الصادق حقيقة عىل 
 املساحمة املحتاج إليهـا هـل هـي بمقـدار َّنأيكون اخلالف يف : ّ األولفعىل

هنـا أ مأ ،ةّظ عـىل بـاقي اخلـصوصيات بالدقـّإلغاء خصوصية الزمان مع التحف
  .ملحوظة من سائر اجلهات

خـتالف األنظـار هـو ا من جعل مركز البحـث يف ّالبد: ّ األولفعىل الوجه
:  أعنـي-الكـربى املـذكورة ّ ألن ،ّحتـاداال و به قوام البقاءالذيحلكم موضوع ا

                                                 
 . ١٢١ص ،٦ج: بحوث يف علم األصول )١(



 ٢٤٣ ........................................................................................االستصحاب 

 مـن املفـاهيم -البقـاء  وّحتـاد املستفاد منها اعتبـار اال»ال تنقض اليقني>: كربى
العقليـة ال ّدقة  من تطبيق عنواهنام عىل املورد بالّالبدواملحرزة وال خالف فيها، 

تلـف بـاختالف األنظـار يف املوضـوع باملساحمة العرفية، والتطبيـق احلقيقـي خي
 . البقاء وّحتاد االّحتقق من تعيني النظر املحكم إلحراز ّالبدف. للحكم

ّحمل  يكون :ما لو حظت املساحمة من سائر اجلهات: ي أ،وعىل الوجه الثاين
 . ي ال يف كربى املستصحبّالتعبداإلبقاء  واخلالف ومركزه هو نفس البقاء

ن املــساحمة ملحوظــة يف اجلهــات أالثــاين، وراقــي  العّاملحقــقوقــد اختــار 
 .األخرى غري خصوصية الزمان

 قيـل فـإن :-إذا كانت استفادة البقاء من حرمة الـنقض:  أي- وعىل الثاين
د وحدة القضيتني بأحد األنظار، فـال شـبهة يف ّمجرالنقض حقيقة يصدق ببأن 

مـع  َّالإال يـصدق الـنقض احلقيقـي  بـأن :ن قيلإّما أو. شموله جلميع األنظار
عائي املساحمي، بـل شـموله حيتـاج ّة، فال يشمل النقض االدّوحدة القضيتني دق

 ّتمـسك أن يَّإال. عـائيّاالد ولعدم اجلامع بني النقض احلقيقي ؛ّخاصإىل دليل 
ّ ألن  بنظر العـرف،ًنقضا مقتضاه شمول النقض ملا كان الذيباإلطالق املقامي 

 عىل اإلطـالق اللفظـي ًاّقدميكون م وظار العرفية،القضية مسوقة عىل طبق األن
 . )١(عىل اعتبار النقض احلقيقيّدال ال

  دليل االستصحاب مل يؤخذ فيه مفهوم الوحدة:اجلواب الثاين
 االستصحاب ّأدلةّ ألن ن دليل االستصحاب مل يؤخذ فيه مفهوم الوحدة،إ

، ومن الواضح أن ّالشك مسألة واحدة وهي عدم نقض اليقني ب إىلمجيعها تشري
 يف موضوع واحد، مـن ّالشكا توارد اليقني و إذ يصدق فيامّالشكنقض اليقني ب

ا كـان املوضـوع  إذ األسـاسدون مدخلية مفهوم الوحدة يف البني، وعـىل هـذا
                                                 

 .١١ص ،٤،ج٢ق :األفكارانظر هناية  )١(
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 أي يف حالة -  لهً شامالّالشكبنظر العرف، يكون مفهوم نقض اليقني بًظا حمفو
 باب املفـاهيم  إىل يرجع هذا النظر العريفوعليه -ضوع بنظر العرفوانحفاظ امل

 .ومقدار انطباق املفهوم يف دليل االستصحاب
إن دليـل االستـصحاب مل >:  يف بحثه بقولهصنّف هذا اجلواب أشار املوإىل

ن مساحمة العرف يف تطبيـق هـذا املفهـوم إيؤخذ فيه مفهوم الوحدة؛ لكي يقال 
، ّالشكحاب النهي عن نقض اليقني ب االستصّأدلة الوارد يف ّوإنام، ّحجةليست 

عىل موضوع واحـد مـن دون  ّالشك عىل توارد اليقني وّتوقفوصدق النقض ي
 وأن يالحـظ صـدق عنـوان ّالبـديف الـدليل، فًدا أن يكون مفهوم الوحـدة وار

  إىل للمورد، فريجـع هـذا النظـرً شامالّالشكالنقض عىل مفهوم نقض اليقني ب
 .)١(<املفهوم يف دليل االستصحابباب املفاهيم وسعة انطباق 

 ًالفرق بني كون املوضوع مأخوذا يف لسان الدليل والعرف
ًخوذا  عنـد العـرف وبـني أخـذه أهناك وجوه للفرق بني كون املوضوع مـ

 :بلسان الدليل
ىل غالعنب إذا >ارع ورد يف لسان الشلو كام ما ذكره صاحب الكفاية، : منها

ًنب بحسب ما هو املفهوم عرفـا هـو خـصوص  ففي هذه احلالة يكون الع<حيرم
لونـه مـن املناسـبات ّولكن العرف بحسب ما يرتكز يف أذهاهنم ويتخي>العنب، 

 ويرون العنبية ، الزبيبّبني احلكم وموضوعه، جيعلون املوضوع للحرمة ما يعم
كـم بـه ُ بـام حً، بحيث لو مل يكـن الزبيـب حمكومـادلةاوالزبيبية من حاالته املتب

 بـه كـان ًان عندهم من ارتفاع احلكم عن موضوعه، ولو كان حمكومـاالعنب، ك
من بقائه، وال ضري يف أن يكون الدليل بحسب فهمهم عىل خالف ما ارتكـز يف 

لوه من اجلهات واملناسبات فيام إذا مل تكـن بمثابـة تـصلح ّأذهاهنم بسبب ما ختي
                                                 

 . ١٢١ص ،٦ج:  بحوث يف علم األصول)١(
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 حقيقـة خيتلـف وال خيفى أن النقض وعدمه.  هو ظاهر فيهّقرينة عىل رصفه عام
بلحـاظ موضـوع، وال يكـون ًضا بحسب امللحوظ مـن املوضـوع، فيكـون نقـ

 هو املوضوع العريف أو ّحتاد يف تعيني أن املناط يف االّبلحاظ موضوع آخر، فالبد
:  حلاظ؟ فـالتحقيق أن يقـالّ قد سيق بأي)ال تنقض(غريه، من بيان أن خطاب 
بلحاظ املوضوع العريف، ألنـه  هو أن يكون )ال تنقض( إن قضية إطالق خطاب

 .)١(<طالق يف املحاورات العرفية ومنها اخلطابات الرشعيةاملنساق من اإل
 : بتقريب أن للعرف نظرين  األصفهاينّحققومنها ماذكره امل

العرف حيث إهنم من أهل املحـاورة وأهـل فهـم الكـالم، أهل  أن :لّاألو
ً وضـيقا وظهورهـا فيهـا ً سـعةفريجع إليهم يف تعيني معاين األلفاظ وحتديـدها

يف أن املوضـوع ًفا عرًرا  نجس، كان ظاهّتغري املاء امل:عندهم، فإذا ورد يف الدليل
 رشط لثبوت النجاسة له، ّتغري وال، ال ذات املاء،ّتغريللنجاسة هو املاء بوصف ال

 . حيثية تقييدية ال تعليليةّتغريهو أن الًفا ن ظاهر الدليل عرإ :أو فقل
حد أوصاف الـنجس نجـس، كـان أ بّتغري املاء إذا :ا ورد يف الدليل إذ،نعم

 رشط لثبـوت ّتغـريًظاهرا بنظر العـرف يف أن املوضـوع هـو طبيعـي املـاء، وال
 .ًالنجاسة له وليس قيدا للموضوع

 املوضـوع عـىل أسـاس املناسـبات االرتكازيـة ّأن العرف قـد يعـني: الثاين
رتكازيـة أو القـرائن احلالـة أو املقاليـة، العرفية، كمناسبة احلكم واملوضـوع اال

 :ًل، مـثالّلتعيينـه بـالنظر األوًفـا  تعيني املوضوع هبذا النظـر خمالنوهلذا قد يكو
 ّتغـري بالنظر األول هو املاء بوصف ال< نجسّتغرياملاء امل> :×املوضوع يف قوله

ال قيـد  رشط للحكـم ّتغـريوال، ال ذات املاء، أما بـالنظر الثـاين فهـو ذات املـاء
 من ّتغرين مناسبة احلكم واملوضوع االرتكازية تقتيض أن يكون الللموضوع، أل
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 .نه معروض هلا، هذا من ناحيةأعوارض املاء كالنجاسة والقذارة، ال 
 أن هذه املناسبات االرتكازية العرفيـة حيـث + ذكر : ومن ناحية أخرى

فلهـذا ، صلة أو منفصلةّة تصلح أن تكون قرينة متّإهنا مل تصل إىل درجة من القو
، وهـذا ّحجـة فـال قيمـة لـه، وال يكـون ًاّ مـساحميًايكون هذا النظر العريف نظر

 مـدلول اللفـظ مـن ّ يعـنيّل، فإنه نظر عريف واقعي حقيقـيّبخالف النظر األو
 . ما مل تكن قرينة عىل خالفهّحجةه وظهوره فيه، وهو ّحاق

صلة أو املنفـصلة ّثابة القرينة املت تلك املناسبات االرتكازية بمتوأما إذا كان
آخـر يف مقابـل ًعا  موضـوّا تعـنيّهنـأال ،  املوضوع يف لـسان الـدليلّفهي تعني

 نظـر مـساحمي، فـال هّنـإ فالنظر العريف الثـاين حيـث .سان الدليلل املوضوع يف
 . ً مساحميانوإال فال يكو، يصلح أن يكون قرينة عىل خالف ظهور اللفظ

ة مـع القـضية ّتيقنـ القـضية املّاحتـاد أن املنـاط يف   عـىل+ومن هنا بنـى 
 املوضـوع املـأخوذ يف لـسان س إنام هـو عـىل أسـاًوحمموالًعا املشكوكة موضو

 .)١(الدليل، ال املوضوع بنظر العرف
 مـن حيـث كونـه مـن أهـل ًتارة، للعرف نظرين> نإ : العراقيّحقق املقال

ما ارتكـز يف ذهنـه ولـو مـن وأخرى من حيث ، املحاورة وفهم مداليل األلفاظ
جهة مناسبات احلكم وموضوعه بنحو يرى اخلصوصية املـأخوذة يف املوضـوع 

، ة حلقيقة املوضـوعّقومأو من القيود غري امل، من اجلهات التعليلية لثبوت احلكم
 فاملقابلة  بني العـرف ، ما هو ظاهر الدليل مراد الشارع من خطابهّنأمع حكمه ب

حاظ النظر الثاين الناشئ من املناسـبات املغروسـة يف أذهـان  بليام هّنإوالدليل 
 إذ حينئذ احتامل مطابقـة الـرشع ؛للبقاءًا  صاحلًو يرى املوضوع شيئاالعرف بنح

 .)٢(<يف بقائهّ للشك منشأ، هّمع العرف يف واقع احلكم ولب
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 ًجريان االستصحاب وعدمه فيام إذا كان احلكم مستندا إىل العقل
، فقـد حكـم بعـدم جريـان +تفصيل الشيخ األنـصاريذهب إىل هذا ال

  وحاصـل مـا أفـاده هـو أن .ًاالستصحاب إذا  كان احلكم ثابتا بحكـم العقـل
 ّ الشكأطري املوضوع لدى العقل، وال يكاد ُدةَّ حمدٌلةّ مفصٌنةَّياألحكام العقلية مب

 إال بعــد هيف بقـاء موضــوع حكمــه، ألن العقــل ال حيكـم بقــبح يشء أو حــسن
له دخل يف حـسنه   إىل ذلك اليشء املوضوع واإلحاطة بجميع ماّتفات التاماالل

 أخـذها  خـصوصيةّلكـل وأن يكون ّدأو قبحه من القيود واخلصوصيات، فالب
 فـإذا انتفـى . حكمهالعقل يف موضوع حكمه دخل يف املوضوع الذي هو مناط

كـام ؛ كمارتفاع احلببعض اخلصوصيات يقطع بارتفاع املوضوع واملناط، فيقطع 
بقـاء بأنه إذا بقي املوضوع عىل ما هو عليه يقطع ببقاء املوضوع واملنـاط ويعلـم 

ع وفاحلكم العقيل إما أن يكون مقطوع االرتفـاع، وإمـا أن يكـون مقطـ. احلكم
 . كي جيري فيه االستصحابّق إليه الشكّالبقاء، فال يتطر

ّ فـإن زمـة،حلكم الرشعي املستكشف من حكم العقـل بقاعـدة املالاوكذا 
 املوضوع واملناط يف احلكم الرشعي ليس إال املوضوع واملناط يف احلكم العقـيل،

هذا احلكم الرشعي إنام يستفاد من احلكم العقيل، وال يمكن أن تكون دائرة ّفإن 
ما هو مناط احلكم الرشعي بأوسع من دائرة ما هو منـاط احلكـم العقـيل، فـإذا 

ضـوع واملنـاط علمنـا بارتفـاع احلكـم علمنا بانتفـاء بعـض خـصوصيات املو
  إذا علمنـا ببقـاء املوضـوع عـىل مـا ولعقيل، االرشعي، كام علمنا بارتفاع احلكم 

فـاحلكم . ا ببقـاء احلكـم العقـيلنـهو عليه علمنا ببقاء احلكم الرشعي كـام علم
و أًحلكم العقيل أيضا إما أن يكـون مقطـوع االرتفـاع االرشعي املستكشف من 

  .يف البقاء كي جيري االستصحابّشك ق إليه الّ وال يتطرمقطوع البقاء،
 االستصحاب مع ثبوت احلكم بالـدليل ّققيف حت>: ولهقذا ما أشار إليه بهو

إىل أن ًرا نظـ، لّ تأمـ-ل به إىل حكم رشعـي ّ وهو احلكم العقيل املتوص-العقيل 
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يف بقـاء  ُّوالـشك ،لة من حيـث منـاط احلكـمّنة مفصّ مبيّكلهااألحكام العقلية 
ألن اجلهـات ، يف موضوع احلكمّشك  وأن يرجع إىل الّاملستصحب وعدمه البد

، ّكلـف راجعـة إىل قيـود فعـل املّكلهـااملقتضية للحكم العقيل باحلسن والقبح 
يف حكم العقل حتى ألجل وجود الرافـع ال يكـون ّشك فال. الذي هو املوضوع

معلـوم البقــاء يف ًزا رواملوضــوع ال بـد أن يكـون حمــ، يف موضـوعهّ للـشك إال
يف ّشك مـن جهـة الـّشك بـني أن يكـون الـ وال فرق فيام ذكرنا، االستصحاب
ألن ارتفـاع ، يف اسـتعداد احلكـمّشك وبني أن يكـون ألجـل الـ، وجود الرافع

 ّتبـدل إىل  بـاآلخرةفريجـع األمـر، احلكم العقيل ال يكون إال بارتفاع موضوعه
فحكمه يرجـع إىل أن ، ّ بقبح الصدق الضارأال ترى أن العقل إذا حكم .العنوان
 ومعلوم أن هذه القضية غري قابلـة لالستـصحاب،  حرامّ من حيث إنه ضارّالضار
 حكـم ) قبـيحّاملـرض(: ألن قولنا، ًه سابقاّحققيف الرضر مع العلم بتّشك عند ال
يف بقـاء ّشك وال ينفـع يف إثبـات القـبح عنـد الـ، ً ال حيتمل ارتفاعه أبـداّدائمي

 .)١(<رضرال
 مناقشة صاحب الكفاية للشيخ األنصاري

حاصل هذه املناقشة هي أن احلكم الرشعي املستكشف مـن حكـم العقـل 
ّإنام يدور أمره مدار مناط احلكم واقعا، وليس كل  خصوصية أخـذها العقـل يف ً
ًموضوع حكمه دخـيال يف منـاط حكمـه واقعـا ، كيـف وقـد ال يـدرك العقـل ً

ًعا، بل أخذها يف املوضوعات من بـاب أن الواجـد هلـا اخلصوصية يف املناط واق
 يف قيام مناط احلسن أو القبح به، مع أنه حيتمل أن ال يكون هلـا ّتيقنهو القدر امل

ــاط احلكــم واقعــا ــزوال بعــض . ًدخــل يف من ــل ب ــه فــزوال حكــم العق وعلي
 ال -ة للحكـمّمقومالتي أخذها العقل يف املوضوعات وكانت  - اخلصوصيات
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زوال احلكم الرشعي املستكشف بـه، ألن احلكـم الـرشعي إنـام يـدور  يستلزم 
 ًة، وحيتمل أن ال تكون تلك اخلـصوصية الزائلـة دخيلـًمدار مناط احلكم واقعا
ًقعــا، فيحتمــل بقــاء احلكـم الــرشعي مــع زوال تلــك افـيام يقــوم بــه املـالك و

 .ًن ينتفي حكم العقل بانتفائها قطعاأاخلصوصية، و
حكم الرشع إنام يتبع ما هو مالك حكـم : وباجلملة>: ولهوهذا ما ذكره بق

وموضوع حكمه كذلك مما ال يكـاد ، ًال ما هو مناط حكمه فعال، ًالعقل واقعا
وهـو ، ًقه إىل ما هو موضوع حكمه شأناّمع تطر، واإلمجال اإلمهالق إليه ّيتطر

احتامل  خصوصية هلا دخل يف استقالله مع َّفرب، ًما قام به مالك حكمه واقعا
. ًعـا مع احتامل بقاء مالكه واق، ً قطعاءفبدوهنا ال استقالل له بيش، عدم دخله

وباجلملـة  .ًدماوعـًدا لدورانـه معـه وجـوًا ّدومعه حيتمل بقاء حكم الرشع ج
ّيـصح و ،يف بقاء احلكم املستكشف من حكم العقـل باملالزمـةّشك فيمكن ال

عـض خـصوصيات املوضـوع يف بقائه، ألجل انتفـاء بّشك استصحابه عند ال
 للموضوع، الحتامل عدم دخلـه يف املوضـوع ًاّمقومرى بنظر العرف ُالتي ال ي
 .)١(<ًواقعا

 .)٢( النائينيّحقق العراقي واملّحققوتبعه عىل ذلك كل من امل
 مناقشة السيد اخلميني لصاحب الكفاية

كـالم  صاحب الكفاية يف دفـع هفادأ السيد اإلمام اخلميني عىل ما هأوردما 
 عىل سـبيل ّمركب باملناط يف موضوع ًل كون العقل جازماّعدم تعق>: الشيخ هو

 األجـزاء إىل ّقيـد واملّركـب املّحيلـل نأ ألن من شأن العقـل ؛اإلمجال واإلمهال
 والقيـد مـن ّقيد وامل،خر جزء من غري انضاممه باآلَّوالقيود البسيطة فيالحظ كل

                                                 
 .٣٨٧ص :كفاية األصول )١(
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 فـإن .ال ن يدرك فيه املالك أوأ ماإف ً جزءافإذا الحظ، األخر مع ّغري انضامم كل
 هـذا ّنأل حيكـم بـّفعـىل األو، ن يدرك فيه متام املالك أو بعـضهأ ماإف ،أدرك فيه

وعىل الثاين يالحـظ ،  كاحلجر جنب اإلنساناألجزاءاجلزء متام املوضوع وساير 
ًلع عىل ما هو متام مناط حكمه منضامّبعد واحد حتى يطًدا  واحاألجزاء  هذا  معّ
 ،ن حكمه باحلسن أو القبح غري ناش منـهأن مل يدرك فيه املالك يقطع بإو، اجلزء
 .املالك املشكوك فيه ال ينتج احلكم املقطوع به بالبداهةّفإن 

 النـاقص إذا كـان لـه ]ًمـضافا إىل أن[فاإلمجال يف حكم العقل مما ال يعقل 
 مع وجـود ّ التامّنأام ك،  رشعيّمستقل حلكم ًمستقالًعا  يكون موضوّمالك آخر تام
 ألن موضـوعات األحكـام، ّمـستقلحلكـم آخـر ًعا  فيه يكون موضـوّاملالك التام

ه ّنـأفالناقص بـام ، ق األحكام هباّة عن اللواحق الغريبة يف مقام تعلّجمردتالحظ 
 ّ والتـام، به حكمّتعلقيشء بحياله قائم به املالك ملحوظ يف مقام املوضوعية وي

ّوالـشك  ،لّ للعلم بزوال احلكم األو،ال جيري االستصحاب فيه ف،كذلكًأيضا 
ممنوع ولو عـىل  يف املقام ّكيلوجريان استصحاب احلكم ال، يف وجود حكم آخر

 املجعـول هـو بـل،  ألن اجلامع بني احلكمني غري جمعول؛تسليم جريانه يف اجلملة
ًمتعلقا ًمستقال واحد منهام ّكل  ّمتعلـق غري ّعقيلي  انتزاعأمر واجلامع ،بموضوعه ّ

 .)١(<االستصحاب  ويف مثله ال جيري،ألثر رشعي ًاع وال موضو،للجعل
لة التـي ّن العنـاوين املفـصأمنا ّلـو سـلأنه : املقام حاصلهً ذكر حتقيقا يف َّثم

إذا  ًتـا حيكم العقل بحسنها أو قبحها ذا، يدرك العقل مناط احلسن أو القبح فيها
 ّتعلـقالعقل يف حكمـه املّ يشك نأال يمكن ليه فوع ،ّ كافةاللواحقدت عن ّجر

ولكن تلك العناوين احلسنة والقبيحة قد تتصادق ، بذلك العنوان املدرك مناطه
ة عناوين خمتلفة، ّجتتمع فيه عدألن الوجود اخلارجي قد ، عىل موضوع خارجي

                                                 
 .٧٧ص ،١ج :الرسائل )١(
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حـدة يف ّزة يف التحليـل العقـيل لكنهـا متّوقد تكون هذه العناوين مع أهنا متميـ
للعناوين الكثـرية ًقا ويكون الوجود اخلارجي بوحدته مصداالوجود اخلارجي، 
يقـع ، فإذا تصادق عليـه العنـاوين احلـسنة والقبيحـة، ً شايعاًوحتمل عليه محال

ملـا هـو ًعـا التزاحم بني مناطاهتا ويكون احلكم العقيل يف الوجـود اخلـارجي تاب
 .األقوى بحسب املناط

ه كذب مع قطع النظر عن عروض عنوان آخـر ّنأن الكذب بام إ :مثال ذلك
 من ّوكل،  املؤمن من اهللكة حسننقاذإو، ً قبيح عقال،عليه يف الوجود اخلارجي

وقد يقع التـزاحم بيـنهام يف ، نه عنوانهأاحلسن والقبح ذايت بالنسبة إىل عنوانه بام 
ففي ، اذقوهو اإلنًكا فريجح ما هو أقوى مال، الوجود اخلارجي إذا تصادقا عليه

 .حيكم العقل بحسن الكالم اخلارجيهذه احلالة 
نه قد يصدق عنوان حسن عىل موجـود خـارجي أإذا عرفت ذلك فاعلم >

ًضا  حمـًفيكون املوضـوع اخلـارجي حـسنا، ن يصدق عليه عنوان قبيحأمن غري 
يف صدق عنـوان ّ يشك  ثم، فيكشف العقل منه الوجوب الرشعي،ً ملزماًحسنا

ه حـسن أو ّيف املوضوع اخلارجي بأنّشك فيقع ال، ًو راجح مناطاقبيح عليه مما ه
 .وقد يكون بعكس ذلك، قبيح

فقد يغرق مؤمن فـيحكم العقـل ، ًن إنقاذ الغريق حسن عقالإ :لّمثال األو
يف تطبيـق عنـوان ّ يـشك ثـم، بلزوم إنقاذه ويكشف احلكـم الـرشعي بوجوبـه

ن تطبيق هذا العنـوان عليـه  حيث يكو؛ هللا ورسوله عليه يف حال الغرقّالساب
ّشك لـه فيـًعـا أو داف، لّ ويكون هذا املناط أقوى من األو،مما يوجب قبح إنقاذه

 .يف حكمه الرشعيّشك العقل يف حسن اإلنقاذ اخلارجي وقبحه وي
 يف اخلـارج فـيحكم العقـل بقـبح ٍه قد يكون حيوان غري مؤذّنإ :مثال الثاين

، يف حكمـه الـرشعيّشك فيـ، ًرته مؤذيـابعـد رشـده يف صـريوّ يشك َّمُ ث،قتله
ألن حكـم العقـل ، فاستصحاب احلكم العقيل يف مثل املقامات ممـا ال جمـال لـه
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مـا أو، ه مشكوك فيهّنأ واملفروض ،ألن حكمه فرع إدراك املناط، مقطوع العدم
يف عروض العنوان املزاحم عليه فـال ّشك احلكم الرشعي املستكشف منه قبل ال

 اله إذا كان عروض العنوان أو سلبه عن املوضوع اخلارجي مانع من استصحاب
 واملؤذي مـن ّعنوان السابّ فإن ،نيّتقدمكاملثالني امل ،ًفاان ببقاء املوضوع عرّيرض

 .ًفا عروضها وسلبها ببقاء املوضوع عرّالطواري التي ال يرض
ص مما ذكرنا جواز جريان االستصحاب يف األحكام املستكـشفة عـن ّفتلخ

 .)١(<العقيلاحلكم 
ن احلـسن أ :هحاصلذكره السيد الشهيد، م، ّ للتفصيل املتقدآخر وهناك جه

ما غريمها فباعتبار انطباق أحدمها أ و،لعدل و الظلمالقبح بالذات منحرص يف او
 . صفان باحلسن و القبحّعليه يت

يف ّشك يف احلـسن و القـبح يرجـع ال حمالـة إىل الـّشك ن الأوعندئذ يقال ب
 ألن عنواين العدل و الظلـم مـن ؛ ومعه ال يمكن االستصحاب،ظلمالعدل وال

 . احليثيات التقييدية حتى بنظر العرف
تي حـسن العـدل وقـبح الظلـم ليـستا ّأن قضي> وناقش فيه السيد الشهيد 

لية قبلهام، إذ ليس العدل ّليتني حقيقيتني بل مها مشريتان إىل قضايا أوّقضيتني أو
 ّ مـن فـرض حـقّ فالبد.هّحقّاحلق  والظلم سلب ذي ،هّحقّاحلق إعطاء ذي َّإال 

 جتميع لقضايا أخرى قبلهام كقبح هنامأواستحقاق يف املرتبة السابقة، و هذا يعني 
 فيكـون ،اخليانة و الكذب و هتك املوىل و حسن الصدق و الوفاء و إطاعة املوىل

 .تهاّثبوهتام لتلك العناوين و التي قد ال يرى العرف تقييدي
 التفــصيل يف االستــصحاب بــني األحكــام ّصــحةكــذا يتــربهن عــدم و ه

 . )٢(<الرشعية املستكشفة بدليل العقل العميل و بني غريها
                                                 

 .٨٠ص ،١ج: املصدر السابق )١(
 .١٥٤ص ،٦ج: بحوث يف علم األصول )٢(
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  إىلينـصار اختلف األعالم يف صياغة هذا الركن حيث ذهب الشيخ األ•
شكوك  املـّاحتـاد  إىل اخلراساين فـذهبّاملحققأما  .اشرتاط إحراز بقاء املوضوع

 .نة واملشكوكةّتيقأو وحدة القضية امل نّتيقوامل
  يف جريــانًإشــكاالي للــركن الثالــث نــصاربت صــياغة الــشيخ األّســب •

 :االستصحاب يف الشبهات املوضوعية يف موردين
، فــال جيــري ًوجــود الــيشء بقــاء أصــل ا كــان املــشكوك إذ:ّاألولاملــورد 

 هـو املاهيـة، وال بقـاء موضوع الوجود املستـصحبّ ألن استصحاب وجوده؛
 الوجود مشكوك، فال حيرز بقاء املوضـوع، فـال ّحيث إن بالوجود، وَّإالللامهية 

 .جيري االستصحاب
يف بقـاء ّ شـك ا كان املشكوك من الصفات الثانوية، كـام لـو إذ:املورد الثاين

 يف بقاء عدالته، فال يمكن استصحاب عدالة زيد؛ لعـدم ًأيضاّوشك  ،زيدحياة 
 .هو حياة زيد، مشكوك، وموضوعهاّ ألن موضوعها؛ إحراز
 ؛ر هلـاّي بأهنا صـياغة ال مـربنصارناقش السيد الشهيد صياغة الشيخ األ •

ا كـان املستـصحب  إذببقاء املستصحب حتـىًدا ّتعب َّإالاالستصحاب ليس ّألن 
 اعـد ّالتعبـد، وال يشرتط يف هـذا ًاعتبارياًأمرا ا كان  إذ عامً، فضالًحقيقياًضا عر

 . به بقاءّتعبدعىل امل األثر ّترتب
 عـدل ،ينـصارة عـىل صـياغة الـشيخ األّتقدمت املاإلشكاالبعد ورود  •
 للـركن الثالـث، حاصـلها أن املعتـرب يف أخـرى صـياغة  إىل اخلراسـاينّاملحقق

نة واملـشكوكة، وبنـاء عـىل هـذه الـصياغة ال ّتيقاالستصحاب وحدة القضية امل
 ؛حاب يف كال موردي الـشبهة املوضـوعية الـسابقنيإشكال يف جريان االستص
 .نة واملشكوكة فيهامّتيقالنحفاط وحدة القضية امل

 لعـدم ؛ يف الـشبهات احلكميـةً اخلراساين إشكاالّاملحققواجهت صياغة  •
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 بعــض القيــود واخلــصوصيات ّ بتغــري إذنــة واملــشكوكة،ّتيقوحــدة القــضية امل
ال توجـد وحـدة بـني القـضية فاء احلكم  حينئذ يف بقّ يشك املأخوذة يف احلكم،

 .نة، فال جيري االستصحاب يف الشبهات احلكمية ّتيقاملشكوكة وامل
 -بقاء املوضوع إحراز  وهي اشرتاط-ينصارواجهت صياغة الشيخ األ •
موضوع احلكم هـو ّ ألن  جريان االستصحاب يف الشبهات احلكمية؛ يفًإشكاال

ود مـن اخلـصوصيات يف مقـام جعـل  مفروض الوجأخذعبارة عن جمموع ما 
 ّتغـري زالت خصوصية من تلك اخلـصوصيات كخـصوصية فإذاذلك احلكم، 

 .املاء، مل نحرز بقاء املوضوع
 فيها ّة بنيّقدمنصاري، بعد عرض مأجاب الشهيد الصدر عىل صياغة األ •

هـذه  أسـاس سـباهبا، وعـىلأ ّتعـدد موضـوعاهتا ال بّتعدد بّتعددأن األعراض ت
سـباهبا أ عللهـا وّتعدد العرض بّتعددعراض اخلارجية كام ال ي ذكر أن األةّاملقدم

سـباهبا أ ّتعـدد بّتعـددالـرشعية ال ت األحكـام وهي احليثيات التعليلية، كـذلك
اخلـصوصية التـي سـبب ّ فـإن  باحليثيات التعليلية، وعليهّتعدد أي ال ت،وعللها
رشط،  والـّالعلةلتها بمثابة ا كانت عىل فرض دخا إذ يف بقاء احلكمّالشكزواهلا 
 كانت من احليثيـات إذاو ، فيجري االستصحاب، زواهلا بوحدة احلكمّفال يرض

 . املوضوع فال جيري االستصحابّتعددالتقييدية التي هبا ي
ن الضابطة يف التمييز بـني احليثيـة التعليليـة واحليثيـة التقييديـة إقد يقال  •
 بيد املوىل عند جعله للحكـم، يها إنام هأخذوكيفية   الدليل الرشعي، إىلترجع

 .ه للحيثيةأخذوالدليل الرشعي هو الكاشف عن 
 بـأن ة يف التمييز بني احليثيتني، بعد التذكريّتقدم الضابطة املصنّفناقش امل •

الــضابطة  ّنإاالستــصحاب جيــري يف عــامل املجعــول ال اجلعــل، وعــىل هــذا فــ
اخلـصوصية ّ فـإن لفعلية ال عامل اجلعـل، عامل ا إىلالصحيحة يف التمييز هو النظر

فهـي حيثيـة تعليليـة حتـى لـو ًجا  للحكم الرشعي خارّعلةا كانت  إذاملأخوذة
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للموضـوع يف ًدا وإن كانت قي .ها املوىل يف عامل اجلعل بنحو احليثية التقييديةأخذ
ها املـوىل أخذعامل الفعلية، جيري االستصحاب، وتكون حيثية تقييدية، حتى لو 

 .امل اجلعل بنحو احليثية التعليليةيف ع
 سـواء عـىل - أن امليزان يف تـشخيص املوضـوع يف اخلـارجصنّفذكر امل •

  هو النظر العـريف املـساحمي؛-ينصارة الشيخ األغعىل صيا أم صياغة االخوند
 خطـاب عـريف، <ّالـشكتـنقض اليقـني ب ال>دليل االستصحاب الذي هو ّألن 
 .خيص املوضوع هو النظر العريفن يكون امليزان يف تشأ ّالبدف





 
 
 
 
 
 

 

 

 
 صياغات الركن الرابع •
  أثر عميل  إىل فيهّالتعبدم بانتهاء ّاالستصحاب يتقو:  األوىلغةاالصي •

ü قيام االستصحاب مقام القطع املوضوعياملراد من  

ü مناقشة الصياغة األوىل 
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االستصحاب حكـم ّ ألن  منه؛ّالبدوجود األثر العميل يف االستصحاب مما 
ه عن ّ، والشارع منزً مل يوجد له أثر عميل يكون ترشيعه لغوااإذي، وّتعبدرشعي 

 مـن األثـر العمـيل يف االستـصحاب ّالبـداللغوية، كـام هـو واضـح، وعليـه ف
 لكن السؤال ما هو األثر العميل؟ .ّالشك بعدم نقض اليقني بّالتعبدلتصحيح 

 رمقدا>  بحث يأيت بعد ذلك حتت عنوان إىل هذا السؤال موكولىلاجلواب ع
 حيث يبحث يف مقدار ما يثبت بـدليل االستـصحاب، <ما يثبت باالستصحاب

 .ة من الرشعية والعقليّاألعموهل يثبت اللوازم الرشعية فقط أم 
 .مجال ويف املقام يبحث عن األثر العميل بنحو اإل

 

 . لبيان هذا الركناتغاتوجد ثالث صي
  أثر عميل  إىل فيهّالتعبدنتهاء إم بّاالستصحاب يتقو:  األوىلغةاالصي

هذه الصيغة تفيد أن االستصحاب له أثر عميل سواء كان للمستصحب أو 
 . االستصحايبّلتعبدل

ة يف بيـان كيفيـة قيـام االستـصحاب ّقدمـوألجل بيان ذلك ينبغي تقديم م
 ّالبدلبيان قيام االستصحاب مقام القطع املوضوعي، و .مقام القطع املوضوعي

ًأوال  . من بيان معنى القطع املوضوعيّ
  إىلتقـسيم القطـع من احللقة الثالثـةّ األول  يف احللقة الثانية ويف اجلزءّتقدم
 :قسمني

 إىلًقـا ه وطريّتعلقـ عـن مًكاشـفا القطع الطريقي، وهـو مـا يكـون :لّاألو
 باحلرمـة، فـالقطع ّكلفا حكم الشارع بحرمة اخلمر، وقطع امل إذاملكشوف، كام
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د طريق وكاشف عن احلكم، وليس له دخل وتـأثري يف وجـود ّجمراحلالة يف هذه 
حـال، سـواء قطـع ّ كـل الرشعية ثابتة عىلاألحكام ّ ألن ،ًاحلكم الرشعي واقعا

  . باحلرمة أم الّكلف حرام سواء قطع امل-ًمثال -، فاخلمرأم ال هبا ّكلفامل
احلكــم  يف ثبــوت ً القطــع املوضــوعي، وهــو الـذي يكــون دخــيال:الثـاين

ما تقطع به بأنه مخر فهو حرام، فـالقطع يف هـذه  ّ بأن:الرشعي، كام لو قال املوىل
 .احلالة دخيل يف وجود احلرمة وثبوهتا للخمر، فهو بمثابة املوضوع للحرمة

 املراد من قيام االستصحاب مقام القطع املوضوعي
ل يمكن بيان املراد من قيام االستصحاب مقام القطع املوضوعي مـن خـال

ا قطعت بنزول املطر يـوم اجلمعـة، فيجـب عليـك  إذ:لو قال املوىل: املثال التايل
يف يـوم ّ شـك  بنزول املطر يوم اخلميس، ولكنهًناّمتيق ّكلفق، فلو كان املّالتصد

اجلمعة هل نزل املطر أم ال، ففي مثـل هـذه احلالـة يمكـن أن يستـصحب بقـاء 
 أم ال؟ّلتصدق ا يوم اجلمعة، لكن هل جيب عليه  إىلنزوله

 إليهبناء عىل أن املجعول يف االستصحاب هو الطريقية والعلمية، كام ذهب 
ات، كخرب الثقة، ففـي هـذه األمارالسيد اخلوئي، الذي اعترب االستصحاب من 

بنـزول ًدا ّتعبـاحلالة يكون استصحاب املطر يوم اجلمعة بمثابة العلـم والقطـع 
 .قّجيب عليه التصدَّمن ثم املطر، و
 األثـر  للـركن الرابـع تفيـد أن األوىلإن هذه الصيغة:  ذلك نقولّتبني إذاو

 الرشعي عـىل االستـصحاب، سـواء كـان املستـصحب األثر ّ ترتبالعميل هو
 .، كاستصحاب وجوب صالة اجلمعة يف زمن الغيبةًرشعياًحكام 

حلكم رشعي كاستصحاب االستطاعة التـي ً موضوعا كان املستصحبأو 
 .ّاحلج هي موضوع وجوب

كاستـصحاب بقـاء طهـارة الثـوب ًا ّمعـذرأو ًا ّنجـزكان املستصحب مأو 
 .هو معذورفًعا واقًسا للصالة فيه، فانه لو كان نج
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 االستصحايب، من قبيل أن وجود زيد يف الـسوق ّالتعبدلنفس  األثر كانأو 
  والًرشعيـاً حكـام  لـه، فهـو لـيسًرشعيـا، ال أثـر ًيف الساعة العارشة صـباحا

 القطـع أخـذ لكن لـو . للتنجيز والتعذيرقابل غريفهو  ،حلكم رشعيًوعا موض
ا قطعـت  إذبوجود زيد يف السوق متام املوضوع حلكم رشعي، كام لو قال املـوىل

 يف السوق ًا فرض أن رأيت زيدلوفق، ّبوجود زيد يف السوق جيب عليك التصد
لـساعة العـارشة ، وشككت يف وجوده يف الـسوق يف اًيف الساعة الثامنة صباحا

 ّتقـدم كـام -االستصحاب يقوم مقام القطع املوضوعي بأن ، فعىل القولًصباحا
، ً الـساعة العـارشة صـباحا إىل يمكن استصحاب وجود زيد يف الـسوق-بيانه
 .قّ عليه حكم وجوب التصدّرتتبوي

ّ ألن  عليـه تنجيـز وتعـذير،ّرتتـبفاملالحظ يف هذا االستـصحاب أنـه ال ي
 عليـه حكـم رشعـي، فـال ّرتتـب ال ي، وجود زيد يف السوق وهو،املستصحب

 .تعذيره باالستصحابأو  هّنجزمعنى لت
باستصحاب زيد إذ ق، ّ عليه حكم رشعي هو وجوب التصدّرتتبيما نعم 
 بوجـود -ًاّتعبـد -ًعـا  قاطّكلف، يكون املًرشة صباحاا الساعة الع إىليف السوق

 .قّ حكم وجوب التصدّرتتبزيد يف السوق، في
 االستـصحايب ّالتعبـد للركن الرابع هي أن يكون لنفس  األوىل الصيغةنذإ

 .أثر رشعي، ولو بعد جريانه
 وال خيفى أن اكتفاء هذه الصيغة بوجود أثر رشعي فقط من دون أن يكـون

 خراج االستصحاب عـن اللغويـة،إ ألجل إنام هو... ً موضوعا أو ًرشعياًحكام 
 مل يوجد أثر عميل لالستـصحاب إذاي، وّتعبداالستصحاب حكم رشعي ّألن 

  منّالبده عن اللغوية، كام هو واضح، وعليه فّ، والشارع منزً لغواهيكون ترشيع
 .ّالشك بعدم نقض اليقني بّالتعبدالرشعي يف االستصحاب لتصحيح األثر 

 إطـالق عىل االستصحاب، ينـرصف ّرتتبفبقرينة لزوم وجود أثر عميل ي
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ثر عمـيل، أجد فيها ال يو عدم شموله للموارد التي إىل  االستصحاب إىلدليلال
 أثـر  إىل فيـهّالتعبـدم بلزوم انتهاء ّن االستصحاب يتقوإ>: وبتعبري السيد الشهيد

، ومـدرك ً أثر عميل كان لغـواّ االستصحايب أيّالتعبد عىل ّرتتب لو مل ي إذعميل؛
 عـن مثـل  دليـل االستـصحابإطـالقهذا التقييد قرينة احلكمة التي تـرصف 

 .)١(<ذلك
 مناقشة الصياغة األوىل

 أن املراد من اليقني يف روايات االستصحاب هـو اليقـني الطريقـي ال ّتقدم
 ألن القطـع عـىل هـذه الـصياغة هـو قطـع ، األوىلوعليـه فتبطـلاملوضوعي، 
روايـات ّ ألن ؛)ّالـشكتـنقض اليقـني ب ال(وهو ال تفي به روايـات  موضوعي

ميـة أي اليقـني الطريقـي، الـذي لة الكاشـفية والع جه إىلاالستصحاب ناظرة
يقتيض التنجيز والتعذير والعمل عىل وفقه، وهـذا بخـالف اليقـني املوضـوعي 

ا  إذ:، كـام لـو قـال املـوىلقّوجوب التـصدّ فإن ري العميل،الذي ال يقتيض اجل
 الواضـح أن هـذا ، فمـنقّقطعت بوجود زيد يف اخلارج فيجب عليك التـصد

ضح ّ ال تفي بـه روايـات االستـصحاب، وهبـذا يتـموضوعي،القطع هو قطع 
 .بطالن هذه الصياغة

 

أي  .< أثر عمـيل إىل فيهّالتعبدم بلزوم انتهاء ّاالستصحاب يتقو>: +  قوله•
عىل نفس االستصحاب، بخالفه عىل الـصيغة الثانيـة ًبا ّرتتالعميل م األثر يكون

 .عىل نفس املستصحبًبا ّرتت مالعميل األثر والثالثة التي يكون
 ّ أي إىلوصــياغة هــذا الــركن هبــذه الــصيغة جتعلــه بغــري حاجــة>:  قولــه•

 ّالتعبـدأي برهان اللغوية بمعنـى أن يكـون لـنفس  .<استدالل سوى ما ذكرناه
                                                 

 .١٢٢ص ،٦ج:  بحوث يف علم األصول)١(
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 .االستصحايب أثر خيرجه عن اللغوية
 مكان قيامه مقام القطع املوضـوعي دون الطريقـي يفإوهذا معنى >:  قوله•

 القطـع بموضـوع أخـذا  إذ وهـو فـيامّتقـدمأي املـورد الـذي  .<بعض املـوارد
 متام املوضوع حلكم رشعي، كالقطع بوجـود - ليس له حكم رشعي-خارجي

القطع بوجود زيـد يف الـسوق، ّ فإن ق،ّلوجوب التصدً موضوعا زيد يف السوق
 .ضوعي هو القطع الطريقي ال املوّنجزالقطع الذي يّ ألن ،ً شيئاّنجزال ي
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يشرتط يف جريان االستصحاب أن يكون املستصحب : يف هذه الصيغة قالوا
  علينا حكم رشعيّنجزتجرينا استصحاب يشء وأ فإذا للتنجيز والتعذير، ًقابال

 .ًعن حكم رشعي، فيكون االستصحاب جائزا رناّذُعأو 
 : ملا ييلًيكون جريان االستصحاب شامالهذه الصياغة  أساس فعىل
  استصحاب احلكم الرشعي، كاستصحاب وجوب الصالة، كام لو كان.١

بعـد ّوشـك  ،دة بالطهارة املائية عند الـزوالّ بوجوب الصالة املتقيًعاملا ّكلفامل
 باحتامل جواز رصف املاء يف حياة احليـوان املحتـاج ،ذلك يف الوجوب املذكور

استصحاب وجوب صـالة أو  .عليهًا ّنجزلوجوب ويكون مإليه، فيستصحب ا
 .عليهًا ّنجز زمن الغيبة، فيكون وجوب صالة اجلمعة م إىلاجلمعة
 استصحاب عدم احلكم رشعي، كاستـصحاب عـدم وجـوب الـدعاء .٢

 . بهتيان عن اإلًعند رؤية اهلالل الثابت قبل بلوغه، فيكون معذورا
تـصحاب عـدم االسـتطاعة  استصحاب موضوع احلكم الرشعي، كاس.٣

 استـصحب عـدم االسـتطاعة يكـون فـإذا، ّالتي هي موضـوع وجـوب احلـج
 .ّاحلجداء أعن ًرا معذو
استصحاب بقـاء طهـارة الثـوب، فلـو كاملوضوع، ّمتعلق استصحاب  .٤

 .يف الواقع فهو معذورًسا  به وكان الثوب نجّ بقاء طهارة الثوب وصىلاستصحب
وحاصل الفرق بيـنهام هـو أن  واملوضوع،ّتعلق  بيان الفرق بني املّتقدموقد 

 ، أما املوضوع فهـو الـذيًأو تركه خارجا جيادهإ ّكلفهو ما جيب عىل املّتعلق امل
ة ّف مـن عـدّ موضـوعه مؤلـ- ًمـثال - فوجوب الـصوم . عليه احلكمّتوقفي

 إذا َّإالًتـا  وثابً عليها فعلية الوجوب، فال يكون الوجـوب فعليـاّتوقفعنارص ت
هـذا ّمتعلق  هالل شهر رمضان، وأما ّ غري مسافر وال مريض وهلّمكلف وجد
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ه الوجـوب إليـه، وهـو ّ نتيجـة لتوجـّكلفيه املّؤدالوجوب فهو الفعل الذي ي
  العاقل ودخول الوقتّكلفوموضوع وجوب الصالة هو امل. الصوم يف هذا املثال

 .ّتعلقفهو م.. .د وطهارة الثوبّ وتشهدما فعل الصالة من ركوع وسجوأ ...
ز بـني ّوعـىل هـذا الـضوء نـستطيع أن نميـ>: بقوله صنّفوهذا ما ذكره امل

نـام إ ّكلفيوجد بسبب الوجوب، فـاملّتعلق املّ فإن الوجوب وموضوعه،ّمتعلق 
يصوم ألجل وجوب الصوم عليه، بينام يوجد احلكـم نفـسه بـسبب املوضـوع، 

 مـريض وال مـسافر  غـريّمكلـف إذا وجـد َّإالفوجوب الصوم ال يصبح فعليا 
 عىل وجـود املوضـوع، ّتوقفوهكذا نجد أن وجود احلكم ي.  عليه اهلالل ّوهل

 .)١(< نحوهّمكلف للًوداعياّتعلق جياد املإلًبا بينام يكون سب
 

إن الدليل عىل هذه الصيغة هو ما يستظهر من دليل االستـصحاب، حيـث 
 ومن الواضح أن املراد مـن النهـي <ّالشكنقض اليقني بال ت>ـت الروايات بّعرب

 أن ّالبـدبيقينـه ّشاك الّ ألن ، ليس هو النقض احلقيقي،ّالشكعن نقض اليقني ب
 ، فال معنى أن يقال لـه الّالشكبًضا  كان يقينه منقوإذايكون يقينه قد انتقض، و

قـي لليقـني النقض احلقيّ فإن حتصيل حاصل، وعليهّألنه ؛ ّالشكتنقض اليقني ب
 أن املـراد ّيتضح األساس قع ال حمالة، وال معنى للنهي عنه، وعىل هذااالسابق و

بمعنـى  ،من النهي عن نقض اليقني يف روايات االستصحاب هو النهي العمـيل
 فيه، ففـي مقـام العمـل اليعتنـي ّا كان عىل يقني من يشء ثم شك إذّكلفأن امل
، فـال يـنقض يقينـه ّ من وضوئه ثم شكا كان عىل يقني إذّكلف، فاملّالشكهبذا 

 .ّردد، فيدخل الصالة بال تّالشكبالوضوء ب
 أن املراد من النهي عن النقض هو النهي عن النقض العميل، فهذا ّتبني إذاو

                                                 
 .٢٣٩ص:  احللقة األوىل)١(
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 بـه، ّالشك يعني أن اليقني بطبعه له اقتضاء عميل يقتيض العمل به حتى يف حالة
ىل طبقـه، هـو اليقـني بلحـاظ ومن الواضح أن اليقني الذي يقتـيض العمـل عـ

اليقني الطريقي هـو الـذي لـه ّ ألن كاشفيته، أي اليقني الطريقي ال املوضوعي؛
 .ر عنهّ ويعذ- الواقع-ه ّنجزالكاشفية عن الواقع، في

ر، وال يقتـيض ّ وال يعـذّنجـزه ال يّنـإوهذا بخالفه يف اليقني املوضـوعي، ف
ا  إذهّنـأ بّتقـدم كـام يف املثـال امل- وقاليقني بوجود زيد يف الـسّ فإن ،ً عملياًجريا

 هو يقني موضوعي، وال -قّقطعت بوجود زيد يف السوق فيجب عليك التصد
 ّنجـزن كـان يتإوّالتصدق وجوب ّ ألن ر،ّ وال يعذّنجز، وال يً عملياًيقتيض جريا

القطـع بوجـود  ألجل  ليسّنجزعىل القطع بوجود زيد يف السوق، لكن هذا الت
 الدليل الذي جعل القطـع بوجـود زيـد يف الـسوق ألجل ّوإنامزيد يف السوق، 

 .لوجوب التصدقًموضوعا 
أي أن املـالك يف >االقتضاء العميل لليقـني بلحـاظ كاشـفيته : آخروبتعبري 

 ببقـاء ًرشعا ّالتعبد يعقل  إذ ال ثبويت،إثبايت ّرددعدم جريان استصحاب الفرد امل
ّيعبـ بـأن اقه عىل مـا قطعنـا بخروجـه،، مع احتامل انطبّرددالفرد الواقعي امل دنا ُ

ــل َّإاللغــاء هــذا االحــتامل؛ إالــشارع ب  االستــصحايب أن ّالتعبــد أن ظــاهر دلي
 .)١(<بقاؤهأو   يف كونه املعلوم انتقاضهّالشك يف البقاء ال ّالشكموضوعه 

 مناقشة الصياغة الثانية
ة وإن كـان ّتيقنـد ببقاء احلالة السابقة املّن مفاد روايات االستصحاب التعبإ
يف ًا ّتعبـدد ببقـاء اليقـني ّ قلنا بأن مفاد هذه الروايات التعبا إذّإال إنه ال يتم، ًاّتام

رشـاد إىل عـدم  قـدرة إّشك  والنهي عن نقض اليقني بال.يف البقاءّشك ظرف ال
 ّن الـشارع ببقـاء اليقـني، ألّتعبـدعائي االعتباري بعد ّ عىل النقض االدّكلفامل

                                                 
 .)٦٣( ، حاشية رقم٤٣٨ص ،٢ق : احللقة الثالثة)١(
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ً قـادرا ّكلـففيه، فبطبيعة احلال مل يكن املّشك رف الظ ببقائه يف ّتعبد الشارع إذا
هني الشارع للحائض عن الصالة، بلسان عائي االعتباري، نظري ّعىل نقضه االد

  عدم قدرة احلائض عـىل الـصالة، فهـي إىلرشادإفهو  <قرائكأيام أد  ا صالة >
طهارة، وهي غري قادرة عـىل شرتاط الصالة بال؛ إلًغري قادرة عىل الصالة حقيقة

  إىلًا إرشـاد)ّالشكتنقض اليقني ب ال(كذلك يف املقام يكون النهي يف والطهارة، 
اليقني ّ ألن ال حقيقة؛ًرا ، فيمكنه نقض اليقني اعتباًناّمتيقّشاك أن الشارع يعترب ال

 .ًناّمتيقمنقوض حقيقة، لكن الشارع اعتربه 
 عـدم  إىلرشـادد مـن النهـي هـو اإلرادة كون املقصوإوبعد ورود احتامل 

رادة النقض إيدور بني ّألنه ، ً النقض، يكون املراد من النقض جممالّحتققمكان إ
مكـان إ عـدم  إىلرشـادرادة اإلإ وبـني - الذي هو مفاد الصيغة الثانية- العميل
 هـي  األوىل النقض، وهبذا يبطل مدرك الـصيغة الثانيـة وتكـون الـصيغةّحتقق
 أن يكـون لالستـصحاب أثـر ّالبـد :دليل االستـصحاب يقـول ّ ألنحة،ّاملرج

 للحفـاظ  األوىل الـصيغة إىل أن نرجـعّالبـدط الصيغة الثانية و سقوبعدعميل، 
 . للخروج من حمذور اللغوية؛ثر عميل لالستصحابأعىل وجود 

 ترجيح الصياغة  الثانية عىل األوىل
املـراد إمجـال ّ ألن وذلك ؛ األوىليوجد دليل عىل ترجيح الصيغة الثانية عىل

ه بني احتاملني، احتامل النهي عن النقض ّرددتنقض، وت وايات الرمن اليقني يف 
 أن الشارع اعتـرب  إىلرشادرادة اإلإالعميل الذي هو مفاد الصيغة الثانية واحتامل 

ن وهـي ّتيق أن نأخذ بالقدر املّالبد،  األوىلم مع الصيغةء، وهو يتالًناّمتيقّشاك ال
العمــيل  األثــر تثبــتألهنــا وســع  هــي األ األوىلالــصيغةّ ألن يغة الثانيــة؛الــص
 أن ّالبـدضـيق، فالعمـيل األ األثـر هنا تثبتإوسع، بخالف الصيغة الثانية، فاأل

 . الصيغة الثانيةّن، فتتعنيّتيقنقترص عىل القدر امل
 ىل األوه بـني الـصيغةّرددرادة النهي لليقني وتـإيف مجال  أن اإلّيتضحوهبذا 
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ن ّتـيقبالقـدر امل املجمل يؤخـذّ ألن - أي الصيغة الثانية-  إلثباهتاٍوالثانية، كاف
 . األوىلم مع الصيغة الثانية الءمنه، وهو يتال

 

أو ًتـا إثبا، ًمثالكاالستصحابات اجلارية لتنقيح رشط الواجب >: + قوله •
يكـون  الواجـب، هـو مـامراده من االستصحابات اجلارية لتنقـيح رشط  <ًنفيا

 الصالة، ّصحةاحلكم من قبيل طهارة الثوب التي هي رشط يف ّمتعلق  يف ًدخيال
 كاستـصحاب عـدم <ًأو نفيـا>: أما جانب النفي بقولـه .ثباتهذا يف جانب اإل

 .الصالة فيهّصح طهارة الثوب، الذي ال ت
وال معنى حمالة  واقع الّألنه والنقض هنا ليس هو النقض احلقيقي >:  قوله•

، ّالـشكأي أن النقض احلقيقي لليقني قد وقع بالوجدان، بواسطة  .<للنهي عنه
  عىل يقينك، ومن الواضـحَ ابق:هني الشارع عن نقض اليقني يعنيّ فإن وعىل هذا
 أثـر نيا كان للبقـاء عـىل اليقـ إذَّإال ) عىل يقينكَابق(ع احلكيم اليقول ّأن املرش

 املراد من اليقني هنا هـو ّحيث إنالبقاء عىل اليقني، و بّالتعبد ى للغَّإالرشعي، و
 .  ابق عىل يقينك، إن كان للمستصحب أثر عميل:اليقني الطريقي، فيصري املعنى

مكـان ذلـك بحـسب عـامل إ عـدم إىلًدا رشاإمحل النهي عىل كونه >:  قوله•
ي خـر النهـالنهي التكليفـي، واآل أحدمها بمعنى أنه يوجد ظهوران، .<االعتبار

ف ّ من الترصّالبد، وال يمكن اجلمع بينهام، فّالشكنقض احلقيقي لليقني بالعن 
في فينحفظ ظهوره يف النقض، فيكون النهـي كليإما النهي ت: حدمها، فيقالأيف 

ف يف ظهـور النهـي، ّعن نقض اليقني العمـيل، وإمـا الـنقض احلقيقـي فيتـرص
 .ًرشادياإفيكون النهي 

هـذا  .< ... األوىل الـصيغة الثانيـة يف مقابـلّنيغري أنه يكفـي لتعـ>:  قوله•
الظهـور الثـاين،  و األولبـني الظهـوراألمـر  ا دار إذر، وهوّجواب لسؤال مقد
 .ن الذي يتناسب مع الصيغة الثانيةّتيقفنأخذ بالقدر امل





 
 
 
 

 

 

ًًً 

 
 أو قيده  الثالثة عدم استصحاب رشط الواجب عىل الصيغةاإلشكال •
 اإلشكالجواب صاحب الكفاية عىل  •
  جلواب صاحب الكفايةّصنفمناقشة امل •

ü عىل توسعة احلكم الرشعيّتوقفال:  األوىلاملناقشة  
ü مسقط للحكمّتعلق  عىل أن اإلتيان باملّتوقفال: املناقشة الثانية 

  الصيغة الثالثة ومناقشتهاّأدلة •
ü حمذور اللغوية: لّ األوالدليل 
ü مفاد دليل االستصحاب جعل احلكم املامثل: الدليل الثاين 

 تطبيقات فقهية •
 خالصة الركن الرابع •
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أضيق مـن الـصيغتني الـسابقتني، حيـث تـشرتط أن يكـون الثالثة الصيغة 
 .حلكم رشعيً موضوعا و أًرشعياً حكام املستصحب

 زمـان  إىل استصحاب بقـاء وجـوب صـالة اجلمعـة:مثال احلكم الرشعي
 .الغيبة، فاملستصحب هنا وجوب صالة اجلمعة وهو حكم رشعي

ستصحاب بقـاء االسـتطاعة ا :حاب موضوع احلكم الرشعيومثال استص
 .ّاحلجالتي هي موضوع وجوب 
 اخلراساين يف الكفايـة يف التنبيـه العـارش ّاملحققا إليهوهذه الصياغة ذهب 
 .من تنبيهات االستصحاب

حلكـم ً موضوعا أوً حكام ووجه هذه الصياغة هو أن املستصحب لو مل يكن
 عن الشارع فـال معنـى أن ًاّأجنبيلشارع، وما كان  عن اًاّجنبيأ، فسيكون ّرشعي

 بوجـود شـجرة يف املكـان ًنـاّمتيق ّكلفه، كام لو كان املئنا باستصحاب بقاّتعبدي
بقـاء الـشجرة يف (  هذا املستصحبّيف بقائها، فمن الواضح أنّ شك ّالفالين، ثم
 . عنهّيبجنأن ّيقمتقاء بإنا بّتعبد عن الشارع، وال معنى أن يّجنبيأ )املكان الفالين

 يف استـصحاب بعـض املـوارد، كـام اإلشـكالبت ّهذه الصياغة سـبلكن 
 . من البحث الالحقّيتضحس

 

ا كـان املستـصحب رشط  إذالزم هذه الصيغة عدم جريـان االستـصحاب
ة واالسـتقبال والـزوال ونحـو من قبيل طهارة الثوب للصال قيده،أو  الواجب
ال موضـوع  ور ال هـي حكـم رشعـيمو من الواضح أن مثل هذه األ إذذلك،

الـرشطية ي حيـث اعتـرب أن نـصاركام ذهب اىل ذلك  الشيخ األ، حلكم رشعي
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ن إ>:  من اآلثار الرشعية، وإنام من األمور االنتزاعية، حيـث قـالاتواملانعية ليس
عولة بجعل مغـاير إلنـشاء وجـوب الـصالة رشطية الطهارة للصالة ليست جم

وكذا مانعية النجاسة ليـست إال منتزعـة مـن املنـع عـن ، الواقعة حال الطهارة
 .)٢()١(<ّركبوكذا اجلزئية منتزعة من األمر بامل، الصالة يف النجس

ن مـورد روايـة إمع أن الصحيح جريان االستصحاب يف هذه املوارد، بـل 
 × اإلمامجرى ألثانية هو الطهارة، حيث االستصحاب وهي صحيحة زرارة ا

 . حكم رشعي، وال موضوع حلكم رشعي هياستصحاب الطهارة، مع أهنا ال
                                                 

 .١٢٧ص ،٣ج :فرائد األصول )١(
ب عـىل ّترتتـ نكـر كـون الـرشطية مـن آثـار وجـود الـرشط كـيأ بعد مـا -السيد اخلوئي )٢(

 بـيشء ّمقيـدط، ذهب اىل أهنا منتزعة يف مرحلة اجلعل عن أمر املوىل بيشء ب الرشاستصحا
ًآخر، بحيث يكون التقيد داخال والقيد خارجا ً ّ وجه جريان االستصحاب يف الرشط بأنـه ال -ّ

ًملزم العتبار كون املستصحب بنفسه جمعوال رشعيا أو موضوعا ملجعول رشعـي كـي يقـال ً ً: 
بل املعتـرب يف جريـان االستـصحاب كـون املستـصحب ) ولة رشعيةإن الرشطية ليست جمع(

ّقابال للتعبد واحلكم بوجود الرشط كذلك، فإن معنى جريان االستـصحاب أي الـرشط هـو  ّ ً
 وهـذا ّاالكتفاء بوجوده االحتاميل يف مقام االمتثال بالتعبد الرشعي، فال حمذور يف استصحابه،

فجريـان ، جعول بالتبع كالرشطية والسببية واملانعيةوأما احلكم الوضعي امل>: بقوله ما ذكره
ال : ×االستصحاب فيه وإن كان ال مانع منه من حيث املقتيض وشمول الدليل من قولـه

بل جيري االستصحاب يف منـشأ ،  إال أنه ال تصل النوبة إىل جريان االستصحاب فيهتنقض
ال تـصل النوبـة إىل جريـان ، ًفإذا شككنا يف بقاء رشطية االسـتقبال للـصالة مـثال. انتزاعه

جلريـان ، ة واآلن كام كانـتّتيقنالرشطية كانت م: بأن يقال، االستصحاب يف نفس الرشطية
مـر األ: فنقـول،  باالستقبالًاّمقيدوهو كون االمر بالصالة ، االستصحاب يف منشأ انتزاعها

 ًظاهريـاًطـا ل رشفـيحكم بكـون االسـتقبا،  باالستقبال واآلن كام كـانًاّمقيدبالصالة كان 
والـرشطية ّقيـد، مر الواقعي باملالرشطية الواقعية منتزعة من األّ، فإن للصالة لالستصحاب
 .٨٩ص ،٣ج:  مصباح األصول<ّقيدمر الظاهري باملالظاهرية منتزعة من األ
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ف، كـام كليـ يف استصحاب عدم التاإلشكالغة ابت هذه الصيّوكذلك سب
أو  راد استصحاب عدمه الثابت باليقني من صغرهأ وٍ يف تكليفّكلفاملّ شك لو

 - ّألنه استصحاب عدم التكليف، ال يمكنغة اي هذه الص وفقزل، فعىلمنذ األ
 حلكم رشعي، مع أن الصحيح ًا وال موضوعًا رشعيً ليس حكام-عدم التكليف

 .جريان االستصحاب فيه كغريه من املوارد
 

ص مـن هـذا ّ الـتخل-ى هـذه الـصيغةالذي تبنّـ - حاول صاحب الكفاية
وذلك من خالل جعـل  -كالطهارة -ّتعلق اب يف املجراء االستصحإ باإلشكال

 .للحكم الرشعي، فيجري االستصحابً موضوعا ّتعلقامل
 وجـدأ به وجوب التطهري للصالة، فلو ّتعلق يّإن ثوب املصيل: توضيح ذلك

  طهارة الثوب، فسوف يسقط عنـه وجـوب التطهـري، فيكـون سـقوطّكلفامل
ًمعلقا بالطهارة األمر  ً موضـوعا  بالطهـارةتيـان، وهبذا يكون اإلتيان هباعىل اإلّ
ثبت باالستصحاب أ الطهارة وّكلف استصحب املفإذابالطهارة، األمر  لسقوط
 بالطهـارة، وهـذا يعنـي أن استـصحاب الطهـارة صـار األمر سقط ،رّأنه متطه

يمكن  األساس لسقوط الوجوب أي سقوط حكم رشعي، وعىل هذاًموضوعا 
 . موضوع لسقوط حكم رشعي إىلويلهبتحّتعلق جريان استصحاب امل

 املستـصحب األثر ال تفاوت يف>:  صاحب الكفاية بقولهإليهوهذا ما أشار 
 بنفـسه كـالتكليف وبعـض أنحـاء ًرشعاً  بني أن يكون جمعوال، عليهّرتتباملأو 

 ًأيضا  فإنه،بمنشأ انتزاعه كبعض أنحائه كاجلزئية والرشطية واملانعيةأو  ،الوضع
ولو بوضع منـشأ ًعا ورفًعا  ويكون أمره بيد الشارع وضًرشعااجلعل مما تناله يد 

 .)١(<انتزاعه ورفعه
                                                 

 .٤١٧ص:  كفاية األصول)١(
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  عىل توسعة احلكم الرشعي ليشمل عدم احلكمّتوقفال : األوىلاملناقشة
ّتعلق  بـاملتيـاناإل موضوع وب إىلّتعلقبتحويل امل إن جواب صاحب الكفاية

 بعد توسعة احلكم الرشعي ليشمل عدم احلكـم، مـع َّإالال يتم ، بهاألمر  يسقط
 .أن الظاهر من احلكم من الصيغة الثالثة هو وجود احلكم ال عدم احلكم

 مسقط للحكمّتعلق  عىل أن اإلتيان باملّتوقفال :املناقشة الثانية
 لـسقوط ًاموجبـّتعلق  بـاملتيانعىل أن يكون اإل ًأيضا ّتوقف يهإن جواب: أي
 .، يوجب سقوط وجوب الصالةًمثال بالصالة ّكلف املإتيان، فاألمر

 الـصحيح أن ّوإنـام؛ ّتـام غـريّتعلق بـامل تيـانباإلاألمر  بسقوطلكن القول 
موجـود األمر ، فـ األمـرية ودافعيةّحمركيوجب سقوط فاعلية وّتعلق  باملتياناإل

 <بحث حتديـد الـرباءة> يف ّتقدم ملا ؛تهّيته، ال فعليّحمركتسقط ّتعلق  املإتيانلكن ب
، حتت عنوان مـسقطات ًيضاأويف احللقة الثانية  من احللقة الثالثة ثاين اليف القسم
 أسـباب  من مسقطات التكليف بل منامن أن االمتثال والعصيان ليس )١( احلكم

ًمقيدا ليس ًمثالانتهاء فاعليته، بمعنى أن وجوب الصالة   بعـدم امتثالـه وعـدم ّ
قط فعليته باالمتثال والعـصيان، بـل أن معنـى كـون االمتثـال عصيانه حتى تس

 انتهـت ًمـثالجـوب الـصالة من امتثـل ووالعصيان مسقطني للتكليف هو أن 
من قيـود فعليـة احلكـم، وهكـذا ًدا يته، ومل يفقد قيّحمركب ووفاعلية هذا الوج

يـة كّحمرّ فـإن  حتى انتهى الوقـت،ّمن عىص ومل يصلّ فإن  العصيان، إىلبالنسبة
 . باقيةيته فهّوفاعلية الوجوب انتهت، أما فعلي

  العصيان ليس من مسقطات التكليف بـل مـنّإن>: ّآخر تقدم بيانهوبتعبري 
ً وجهه رصحيا ولكنـه ّتقدمانتهاء فاعليته، وأما بالنسبة إىل االمتثال فلم يأسباب 

                                                 
 .٢٤٢ص :، احللقة الثانية٣٠٨ص ،١ق: احللقة الثالثة )١(



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٢٨٠

ال أن سـقوط الفعليـة بـيشء :  يف العصيان، وحاصـلهّتقدميستفاد من نفس ما 
ً عدمه قيدا يف موضوع التكليـف، وال يؤخـذ يشء يف موضـوع أخذ بَّإاليكون 

مبغوضيته، ومن الواضـح أن أو   يف مالكه وحمبوبيتهًإذا كان دخيال َّالإالتكليف 
 العصيان واالمتثال ال يكونان دخيلني يف مالك التكليف ومباديه مـن املحبوبيـة

ترك هلام وهو ال خيـرجهام عـن أو  غوضاملبأو   مها للمحبوبّوإناماملبغوضية أو 
 .)١(<املغوضيةأو  املحبوبية

 عـىل توسـعة احلكـم ّتوقفة؛ ألهنا تّتام أن الصيغة الثالثة غري ّيتضحوهبذا 
 .كمالف ظاهر كلمة احلوهو خ الرشعي ليشمل عدم احلكم،

وهـو األمـر   لفعليـةًامـسقطّتعلق  باملتيان عىل أن يكون اإلّتوقفوكذلك ت
 .مسقط لفاعلية احلكم ال لفعليتهّتعلق  باملتياناإلّ ألن ؛ًأيضا ّتامغري 
 

  إىلهّ املتوجـاإلشـكالب الكفايـة عـىل حاصـ بطالن جواب ّتبني ّتقدممما 
قيـد الواجـب كالطهـارة أو  مكان استـصحاب رشطإالصيغة الثالثة وهو عدم 

أو  ًرشعيـاً حكـام -ّتعلق وهو امل- جبا، لعدم كون رشط الواوالزوال ونحومه
 .موضوع حلكم رشعي

ّ ألن  أن نـرفض هـذه الـصيغة؛ األوىل:صنّفيقـول املـ األساس وعىل هذا
 :أمرين، وكالمها ال خيلو من املناقشة أحد الدليل عليها هو

 حمذور اللغوية: ّ األولالدليل
 سيكون حلكم رشعي،ً موضوعا أو ًرشعياً حكام ا مل يكن إذإن املستصحب

 وعـىل هـذا  وال معنى لـه،ً عن الشارع، وصدوره من الشارع يكون لغواًجنبياأ
 .حلكم رشعيً موضوعا أو ًرشعياً حكام  أن يكون املستصحبّالبداألساس 

                                                 
 .)١٧( ، حاشية رقم٤١٩ص ،٢ ق: حممود اهلاشمي عىل احللقة الثالثة حاشية السيد)١(
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 عدم لغوية استصحاب من له التنجيز والتعذير : ّ األولمناقشة الدليل
 ًاأجنبيـن استصحابه  للتنجيز والتعذير، ال يكوًقابالا كان  إذإن املستصحب

  إىلاللغويـة ترتفـع بعـد انتهائـهّ ألن ،ًبقائـه لغـواب ّتعبد واليكون الععن الشار
التنجيز والتعذير، ومن الواضـح أن املستـصحب الـذي لـه صـالحية التنجيـز 

حلكـم رشعـي، بـل ً موضـوعا أو ًرشعيـاً حكـام يكون بأن ينحرص والتعذير ال
هارة لباس املصيل والـزوال واالسـتقبال حلكم رشعي كطًقا ّتعليشمل ما كان م
  إىل النتهائهـاًيكـون استـصحاهبا لغـوا مجيـع هـذه املـوارد الّ فإن ونحو ذلك،

عذير والتنجيز، أي أن احلكم يف مرحلـة فعليتـه لـه تنجيـز وتعـذير، كـذلك تال
له تنجيز وتعذير، فعند استصحاب عدم الطهارة  ًأيضا احلكم عند امتثالهّمتعلق 
، وإن ّمعذر استصحب الطهارة فهو إذا، وًراّ، وإن كان يف الواقع متطهّنجزفهو م

 يف ّالتعبد يف مرحلة االمتثال كّالتعبدإن >: بيان آخرر، وبّكان يف الواقع غري متطه
غـراض أ يف قبـال ّمكلـفالتعـذير للأو   التنجيـز إىلة احلكم ينتهيّمرحلة فعلي

 عنـد رشح حقيقـة ّتقـدمناحية، كام  بال فرق بينهام من هذه ال،الشارع ومالكاته
 .)١(<احلكم الظاهري وروحه

 مفاد دليل االستصحاب جعل احلكم املامثل: الدليل الثاين
 مـن بيـان املـراد ّالبد هذا الدليل ّيتضحلكي وب الكفاية، حاصإليه ذهب 

 .من احلكم املامثل
 قال الشارع  فلو.من احللقة الثالثة معنى احلكم املامثل لّ األو يف القسمّتقدم

 :)٢( خلرب الثقةّجية، فهنا للمشهور ثالثة اجتاهات يف تفسري احلّحجةأن خرب الثقة 
عىل طريقـة ًدا  كام يعترب الرجل الشجاع أس،ًعلامّظن اعتبار ال :ّ األولاالجتاه

                                                 
 .)٦٦( شية رقما، ح٤٤٠ص ،٢ق : احللقة الثالثة)١(
 .٢٤ص ،١ق : انظر احللقة الثالثة)٢(
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 .املجاز العقيل
 جعلته بمنزلـة العلـم، مـن : معناه)ّحجةخرب الثقة ( تعبري إن : الثاينجتاهاال
 . تنزيل الطواف منزلة الصالةقبيل

 ،خرب الثقة عىل وجوب السورةّدل  جعل احلكم املامثل، فإذا : الثالثجتاهاال
 الوجـوب، وهـذا الوجـوب هـو ّنجـز وبذلك يت،ًوجوهبا ظاهراحكم الشارع 
 .احلكم املامثل

إىل أن املـستفاد مـن أخبـار االستـصحاب هـو  ذهب اآلخوند اخلراساينو
ول يف ه نفس احلكم كان املجعّتعلقكان م فإن )١(ستصحبحكم مماثل للم نشاءإ

ذا حكـم كـان ً موضـوعا هّتعلقـن كـان مإ و،ّتعلق للمًمماثالً حكام ّالشكظرف 
ال >:  اليقـني بموضـوعه، حيـث قـالّتعلـق للحكم الذي ًمماثالً حكام املجعول

شــبهة يف أن قــضية أخبــار البــاب هــو إنــشاء حكــم مماثــل للمستــصحب يف 
 .)٢(< وألحكامه يف استصحاب املوضوعاتحكام، األاستصحاب

                                                 
   اآلخونـد إىل أن دليـل االستـصحاب هـو جعـل احلكـم املامثـل هـو أناالوجه الذي دعـ )١(

ّ عىل حجية االستصحاب من باب ةليس له داللخبار يف باب االستصحاب  األ من املستفاد
ّبقـاء املتـيقن إفاملستفاد من النهي عن نقض اليقني الذي هو مدلوهلا باملطابقـة هـو >األمارة 
ًتعبدا ّبقائه لـيس لكـون املكلـف هـو املبقـي لـه، إ األمر بّنأّ يف ظرف الشك، ومن الواضح ّ

بقائـه ألجـل إ وأن يكون طلب ّبدن ذلك أمر بالترشيع وهو حمال من الشارع، فالألوضوح 
ّاعتبار الشارع بقاءه يف ظرف الشك، ومعنى اعتبار الـشارع للمتـيقن يف ظـرف الـشك هـو  ّّ
ّجعل احلكم املامثل للمتيقن للمشكوك بـام هـو مـشكوك يف ظـرف الـشك يف بقائـه، ومـن  ّ

ً احلكم الواقعي الـذي كـان متعلقـاّنأالواضح  ام هـو ً لليقـني مل يكـن حكـام للمـشكوك بـّ
ًمشكوك، فال حمالة يكون احلكم للمشكوك بام هو مشكوك حكـام ممـاثال  للحكـم الـواقعي ً

 .١٩٦، ص٨ج:  انظر بداية الوصول.<ّاملتعلق لليقني
 .٤١٤ص:  كفاية األصول)٢(
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 أن مفاد دليل االستصحاب جعل احلكم املامثل، فمـن الـالزم أن ّتبنيوإذا 
حلكم رشعي، لكي يمكن للشارع ً موضوعا أو ًرشعياً حكام يكون املستصحب
 -ًموضـوعاأو  ًرشعياً حكام أي لو مل يكن املستصحب - َّإالأن جيعل ما يامثله، و

املوضـوعي يكـون أو  غري احلكـم الـرشعيّ ألن ن جعل احلكم املامثل،فال يمك
 إليـه االستـصحاب، ّأدى عن الشارع، فال يمكن للـشارع أن جيعـل مـا ًأجنبيا

 أو ًرشعيـاً حكـام ا مل يكـن املستـصحب إذاميوعليه فال جيري االستـصحاب فـ
 .حلكم رشعيًموضوعا 

  للدليل الثاينّصنفمناقشة امل
  عىل الصيغة الثالثة للركن الرابع هي أن يكون املستـصحب أن الدليلّتقدم

ّأن حلكم رشعي، وذكر اآلخونـد أن الوجـه يف ذلـك ً موضوعا أو ًرشعياًحكام 
 .مفاد دليل االستصحاب هو جعل احلكم املامثل

 هذا الوجه بأنا ال نفهم مـن أخبـار االستـصحاب أهنـا صنّفوقد ناقش امل
املفهـوم مـن تلـك ّ ألن للحكـم الـسابق؛عىل جعل حكم ظـاهري مماثـل ّدل ت

 :خبار احتامالت ثالثة، وهياأل
 حرمة النقض العميل لليقني السابق، أي هني تكليفي، رغم انتقاض :ّاألول

 .ّالشك بًاليقني وجدانا
 .رشاري بالبقاء عىل احلالة السابقة، وهي اليقني، أي النهي اإلّالتعبد :الثاين

 .ً تنزيلياًن، فيكون االستصحاب أصالّتيقملمنزلة اّشاك تنزيل ال: الثالث
ً موضـوعا و اًرشعياً حكام يلزم أن يكون املستصحب وعىل مجيع التقادير ال

ًأمرا قابالحلكم رشعي، بل يلزم أن يكون  للشارع حينئذ ّ فإن  للتنجيز والتعذير،ً
 قة لليقني بالبقاء عىل احلالة السابّالتعبدأو   بعدم النقض العميلّكلف املّتعبدأن ي
 .نّتيقاملأو 

إن مفـاد دليـل االستـصحاب لـيس هـو >: ه بحث يف تقريراتصنّفقال امل
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 ببقاء اليقني وجعـل الطريقيـة ّالتعبدما إجعل احلكم املامثل والتنزيل، بل مفاده 
 عـن ًهنيـاأو  ًيف مورد االستصحاب، فـيام إذا فـرض احلـديث نفيـا لالنتقـاض

ما يكون مفاده النهي عن الـنقض إنتقاض، و عن عدم االًالنقض احلقيقي كناية
 جعل الطريقيـة بلحـاظ  إىلماإ، ًرشاداإيكون  ًأيضا  الذيّالشكالعميل لليقني ب
حال ال موجـب السـتفادة ّ كل ية، وعىلّعذرية واملّنجزجعل املأو  اجلري العميل

  فيه اليقـنيأخذ االستصحاب، وهذا فيام ّأدلةجعل احلكم املامثل من أو  التنزيل
السابق، كصحاح زرارة واضح، وأما مامل يؤخذ فيه، كصحيح عبد اهللا بن سنان 

 ح بالصغرى والنتيحة والتعليـلّنام رصإح فيها بالكربى وّ كذلك؛ إذ مل يرصًأيضاف
نام يفهم منه أن الكربى هو عـدم رفـع اليـد عـن إياه وهو طاهر، وإعرته أنك أب

جعل الطريقيـة والعلميـة، أو  نزيلاحلالة السابقة، أما هل يكون ذلك بمالك الت
 امن استفادته مـنهّتيقعىل يشء منهام، فيكون املقدار املّدال ه؛ إذ ال إثباتفال يمكن 

 .)١(<ية واجلري العميل عىل طبق احلالة السابقةّعذرية واملّنجزامل أصل ثبوت
 

، التـي ّأي طهارة ثوب املصيل .<من قبيل استصحاب الطهارة>: +  قوله•
 . حلكم رشعيًاموضوعأو  ًا رشعيًحكامت  الصالة، وليسّصحةهي رشط يف 

 ّهـذا رد .<ًيضاأ ذلك  إىلأو عدمه ينتهي  بوقوع االمتثالّالتعبد ّنإف>:  قوله•
 ًاموضـوعأو ً حكـام عىل صاحب الكفاية، الذي اشرتط أن يكـون املستـصحب

 ّملامثل، وحاصل الـردمفاد دليل االستصحاب جعل احلكم اّ ألن حلكم رشعي،
كون مفاد دليل االستصحاب جعل احلكم املاثل، ال يـستدعي أن يكـون  هو أن

 بوقوع االمتثال للطهارة التي هي ال ّالتعبدّ ألن ،ًموضوعاأو  ًاملستصحب حكام
ّ ألن  التنجيـز والتعـذير، إىلينتهـي حكم رشعي وال موضـوع حلكـم رشعـي،

                                                 
 .١٨٤ص ،٦ج : بحوث يف علم األصول)١(



 ٢٨٥ ........................................................................................االستصحاب 

بطهـارة الثـوب، ومـن  األمـر  امتثالدنا بحصولّاستصحاب طهارة الثوب يعب
 . عن الشارعًاأجنبيالواضح أن التنجيز والتعذير ليس 

يـأيت  .<ًعـاء ّن السابق ادّتيقأو بقاء امل  بقاء اليقني السابقإىلًدا رشاإ>:  قوله•
مقـدار مـا ( يف البحـث الالحـق ،ًعـاءّن ادّقالفرق بني بقاء اليقني وبني بقاء املتي

 . )يثبت باالستصحاب
 

ة مــن ّض عــدرة البحــث عــن أركــان االستــصحاب البــأس بعــمتــيف خا
 : باالستصحابّاصةالتطبيقات الفقهية اخل

 الطهـارة بالوضـوء أو ّقـقيف حتّ شك  باحلدث، ثمّتيقن من :التطبيق األول
فقـد . الفقهاء قد حكموا ببقـاء احلـدث مـن بـاب االستـصحابّ فإن الغسل،
 .صحاب عىل بقاء احلالة السابقة من احلدث أو الطهارة األعالم باالستّاستدل

يف الوضوء أعاد الوضـوء، ّوشك  احلدث ّتيقنومن >: قال الشيخ الطويس
ومن الواضـح . )١(<يف احلدث مل يلزمه إعادة الوضوءّوشك  الوضوء ّتيقنومن 

 . الالحقّشك أن هذا ألجل استصحاب احلالة السابقة، وعدم االعتناء بال
ر، وبـالعكس ّيف الطهارة تطهـّوشك  احلدث ّتيقنلو > :المة احليلوقال الع

 . )٢(<ال جيب الطهارة
 ّتـيقنيف الطهـارة مـع ّشاك والـ>: ة ورشحهاّوقال الشهيد يف الروضة البهي

 .)٣(<احلدث حمدث؛ ألصالة عدم الطهارة
 وقـوع احلـدث بـسببه مـن ّتـيقنمـن >: وقال الشيخ حممد حسن النجفـي

                                                 
 . ٣٤، ص١ ج:املبسوط )١(
 . ٢١ص: برصة املتعلمنيت )٢(
 ٣٣٤ص ،٢ج: ةلمعة الدمشقيال )٣(
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يف حـصول ّوشـك ة عليه يف زمان سـابق، ّرتتبه، أو احلالة املخروج البول ونحو
ًحمـصالًر إمجاعـا ّالطهارة بعد ذلك الزمـان، تطهـ  ىً ومنقـوال يف املعتـرب واملنتهـّ
وقاعدة عـدم نقـض اليقـني إال >: ثم قال .<ّجةوكشف اللثام وغريها، وهو احل

 .)١(<بيقني مثله
 لـو ّكلفاب، بمعنى أن املومن املعلوم أن مراده من القاعدة هو االستصح

 فلم يدر هل توضأ بعد احلدث أم -ً مثال-يف زواله بالوضوء ّ شك ًكان حمدثا ثم
 عىل حدثه؛ألنه كان عىل يقـني منـه، وال يـنقض ٍحيكم عليه بأنه حمدث وباق، ال

 . ّاليقني بالشك
 ال يكفي للحكم بالطهارة، وليس ذلك إال من بـاب ّ احتامل التويضّجمردو

ب بقاء احلدث، وهو حكم وضعي موضوع حلكم تكليفي؛ كوجوب استصحا
 . حتصيل الطهارة ملا يشرتط فيه الطهارة

مـن القواعـد : وقال شيخ الشافعية يف عرصه الشيخ عبد الكـريم الرافعـي
التي ينبني عليها كثري من األحكام الرشعية استصحاب اليقني واإلعراض عـن 

إذا وجـد >:  قـال’رة أن النبـيواألصـل فيـه مـا روي عـن أيب هريـ. ّالشك
ّأحد م   بطنه ش ئا، فأش  عليه أخرج منه  ء أم ال، فـال  ـرجن  مـن ا ـسجد ً

ًح   سمع صوتا أو  د ر ا ً>)٢( . 
: إن ا شيطان  أ  أحد م فيـنفخ بـ  إ  يـه و قـول> : قال’وروي عنه

ًسمع صوتا أو  د ر ـا  ح  ّأحدثت أحدثت، فال ين فن ال فرق عندنا بـني ، و)٣(<ً
                                                 

 . ٣٤٧، ص٢ج: جواهر الكالم )١(
:  املجلد الثـاين،ل يف سنن األقوال واألفعالّسند أمحد بن حنبل وهبامشه منتخب كنز العامم )٢(

 . ١٨٤، ص١ج:  و سنن الدارمي٥٢ و ٤٤، ص١ج: ؛ صحيح البخاري٩٦ص ؛٢،٣٢ج
 .١٧٧ص ،١ج :بن ماجها؛ سنن ١٩٠، ص١ج: صحيح مسلم )٣(
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يف الطهـارة ّشك ن احلدث ويـّقييف احلدث بعده، أو يتّشك  الطهارة ويّتيقنأن ي
 تيقنإذا اسـ: ً، بل يستصحب اليقني يف احلالتني، خالفا ملالك حيـث قـالابعده

ّيف احلـدث، أخـذ باحلـدث احتياطـا وتوضـّوشـك الطهارة  أ إذا كـان خـارج ً
ه يميض يف صالته، ومـا روينـاه مـن اخلـرب م أنَّالصالة، وإن كان يف الصالة سل

 .)١(<مطلق  عليه؛ ألنهّحجة
 استصحاب بقاء الليل إلثبات جـواز األكـل والـرشب ملـن: التطبيق الثاين

يف ّ شـك يف طلوع الفجر، واستصحاب بقاء النهار إلثبات عدم اجلواز ملنّشك 
ى غروب الشمس ودخول الليل، وليس ذلك إال لالستصحاب، فإنه جيري حت

ًيف األمور اخلارجية التي جعلت موضوعا حلكم رشعي؛ كالليل وعـدم طلـوع 
 . الفجر، أو النهار وعدم دخول الليل

ًشـاكاولـو أكـل : مـسألة>: قال العالمة احليل  ّ يف طلـوع الفجـر، ومل يتبـنيّ
 ّتـيقن، فليس عليه قضاء، وله األكل حتـى يّ به الشكّطلوعه وال عدمه واستمر

بن عباس وعطاء واألوزاعـي والـشافعي وأمحـد وأصـحاب اوبه قال . الطلوع
َو ـوا وا  ـوا حـ  ي بـ  {: قوله تعاىل:لنادلي .الرأي، وقال مالك جيب القضاء  َ َ َ  َ ْ ُْ َ ْ َ َُ ُ

ِل م ا يط األ يض من ا يط األسود من الفجر
ْ ُ َْ ْ َ َِ ِ َِ ْ َ َ

ِ ْ َْ َْ َْ ُ ُ ُ  . )١٨٧: البقرة( }َ
ًشاكاد يكون قبله وق، ّجعل غاية إباحة األكل التبني  لزمه القضاء حينئـذ، ،ّ

ن ابـن  ف وا وا  وا ح  يـؤذ> : قال’فيحرم عليه األكل، وما روي عن النبي
ّ وكان رجال أعمى ال يؤذ<  كتـومّأم وألن األصـل . أصـبحت: ن حتى يقال لـهً

 .)٢(<ال علمّشك بقاء الليل، فيستصحب حكمه إىل أن يعلم زواله، ومع ال
ًدا، ّمن فعل املفطر قبل مراعاة الفجر متعمـ> :سف البحراينوقال الشيخ يو

                                                 
 . ٧٨، ص٢ج: زفتح العزي )١(
 . ٥٧٩، ص٢ج: منتهى املطلب )٢(
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بمعنى أنه استصحب بقاء الليل ففعل املفطـر، ومل يراجـع الفجـر، مـع إمكـان 
ة، متى كان ذلك ّكفارذلك، فصادف فعله النهار، فإنه جتب عليه القضاء دون ال

 .  ً، وإال بطل واستأنف يوما آخر غريهَّفيصوم الواجب املعني
ة فلألصل، وعدم الدليل عىل مـا خيـرج عنـه، ويعـضده ّكفارقوط الأما س

احلاصـل ّظن إباحة الفعل كام ذكروه من أنه ال خالف يف جواز فعل املفطر مع ال
يف طلوع الفجر، فينتفي املقتيض للتكفـري، ّشك من استصحاب بقاء الليل مع ال

 .)١(<ألخبارلوأما وجوب القضاء ف
جيـب : املسألة التاسعة> : صاحب اجلواهروقال الشيخ حممد حسن النجفي

فعل : ، األولصنّف بتسعة أشياء عند املّ يف الصوم الواجب املعنيّخاصةالقضاء 
ًا باالستصحاب ثم ظهر سبق طلوع، ّمتسكاملفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة؛ 

 جــواز التنــاول لــه َّوبــأن>:  إىل أن قــال<... ًا وفتــوىّبــال خــالف أجــده نــص
 . )٢(<ب ال ينايف ثبوت القضاء عليهلالستصحا

يف ّشك ًإذا أكـل أو رشب مـثال مـع الـ>: وقال السيد حممد كـاظم اليـزدي
 . )٣(< أحد األمرين، مل يكن عليه يشءّ، ومل يتبنيرطلوع الفج

: أحـدمها: مقـامنييف م ّ من الـتكلّوكيف كان، فالبد>: وقال السيد اخلوئي
 .  يف وجوب القضاء لو أفطر:يف أصل جواز اإلفطار وعدمه، واآلخر

ً ولـو يقينـا ّتـيقنول فال ينبغي اإلشكال يف عدم جواز اإلفطار ما مل يأما األ
ًيا؛ مستندا إىل ّتعبد  رشعية بدخول الوقت الستصحاب بقاء النهار وعـدم ّحجةً

 . )٤(<دخول الليل الذي هو موضوع لوجوب اإلمساك
                                                 

 . ٥٧٩، ص١٣ج: احلدائق الناظرة )١(
 . ٢٧٦، ص١٦ج: جواهر الكالم )٢(
 . )٢٤٩٦(املسألة رقم ، العروة الوثقى، كتاب الصوم )٣(
 . ، كتاب الصوم٣٩٧، ص١ج: مستند العروة الوثقى )٤(
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صحاب يف خمتلـف أبـواب املعـامالت، ابتـداء مـن  الفقهاء باالستـّاستدل
 .كتاب البيع إىل آخر كتاب الديات، نكتفي ببعض النامذج مراعاة لالختصار

< األصل يف العقود اللـزوم> ض الفقهاء يف مبحث كونّتعر: التطبيق األول
، لتفسري األصل، وبيان املراد منه، وأن أحد حمتمالتـه هـو استـصحاب اللـزوم

يف زوال اللزوم بسبب مـن األسـباب؛ كالفـسخ ّ شك  موردّيف كلوا به ّفاستدل
ّ شـك ًبتا للعقد، ثـمال ثّونحوه عىل بقاء اللزوم، بمعنى أن اللزوم كان من األو

 . ًل األمر مشكوكاّ، دون ما إذا كان اللزوم من أوًيف زواله بقاء
 يف األصل( :قال السيد اخلوئي يف بيان حمتمالت املراد من األصل يف قوهلم

يف ّ شـك  إذاّوأما األصل بمعنى االستصحاب فهـو إنـام يـتم>): العقود اللزوم
ً الزما، وثبت اللزوم لـه ولـو يف آن قبـل ّققلزوم عقد وجوازه بعد إحراز أنه حت

 . )١(< باالستصحاب إلثبات اللزومّتمسك، فإنه حينئذ ال بأس بالّالشك
سته ومل ّفيهـا عيـب دلـًوقال الشيخ حممد حسن النجفي يف من تزوج امرأة 

ومع قطع النظر عن النصوص أمجع، فـال ريـب يف استـصحاب اللـزوم >: ّتبني
 .)٢(< األصل يف العقود، والرضر منجرب بإمكان الطالق منهالذي هو مقتىض

 النـائيني ّحقـقوقال الشيخ موسى اخلونساري يف تقريرات بحث أستاذه امل
: صحاب فيهـا وعـدم جريانـهعند بيان أقسام العقود من حيث جريـان االستـ

العقود التنجيزية؛ كالبيع والـصلح وأمثـاهلام، واإلشـكال أن مقتـىض : والثاين>
 .  )٣(<االستصحاب بقاء أثر ما أنشئ بالعقد، فينتج نتيجة اللزوم

                                                 
 . ١٩، ص٧ج: مصباح الفقاهة )١(
 . ٣٤٢ ص،٣٠ج: جواهر الكالم )٢(
 . ١٦، ص٣ج: منية الطالب )٣(
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وقال الشيخ حممد حسني املامقاين يف حاشيته عىل كتاب املكاسـب للـشيح 
ذكـر بعـض >: <لقول بامللك اللـزومعلم أن األصل عىل اا> :األعظم األنصاري

 - عقد وما هو منزلته كاملعاطـاة ّ أنه قد تعارف بينهم أن األصل يف كلّتأخرمن 
الـذي هـو مـورد األصـل ّشك  الـّتـصورأنـه ي:  اللزوم، وتوضيح ذلك-ًمثال

 : املذكور عىل صور ثالث
 هـل ،ًال كاملعاطاة مث،يف أن العقد الفالين أو ما هو بمنزلتهّ يشك  أن:األوىل

  .< اجلواز؟مهو موضوع عىل اللزوم أ
 مقتـىض األصـل يف َّال إشـكال يف أن>: ثم بعد ذكـر الـصورة الثالثـة قـال
ــدل ــزوم، ي ــو الل ــصورة األوىل ه ــه وجــوهّال ــاع: األول : علي ــاين. اإلمج : الث

 .)١(<استصحاب بقاء األثر احلاصل من العقد أو ما هو بمنزلته
 . لّستصحاب إلثبات بقاء العني يف ملك املالك األو باالّتمسك ال:التطبيق الثاين

 به إلثبـات بقـاء ّتمسك ال: باالستصحاب يف املعامالتّتمسكمن موارد ال
يف انتقاهلا إىل املالك اجلديد، بمعنـى أنـه ّشك العني يف ملك املالك األول عند ال

 أو نـةّيف وقوع سبب وموجب النتقال العني من عقد أو فسخ أو قيام بيّ شك لو
 .لّغري ذلك فيحكم باالستصحاب، عىل بقاء العني عىل ملك مالكه األو

أمـا لـو >:  يف مبحث أسباب الرتجيح مـن كتـاب القـضاءّقال العالمة احليل
ض ّ ثبـت اإلقـرار واستـصحب موجبـه وإن مل يتعـر، لـه بـاألمسّشهد بأنه أقـر

 انتـزع مـن )سكان ملكك باألم(: عى عليهّالشاهد للمملك احلايل، ولو قال املد
 . )٢(< بخالف الشاهد، فإنه خيرب عن ختمني؛يده؛ ألنه خمرب عن حتقيق فيستصحب

ً الكركي يف مسألة جعل مهر الزوجة عتقها مستدال عىل عـدم ّحققوقال امل
ألن العتق ال يقـع إال >:  العتقّققوقوع العتق به باستصحاب بقاء املهر وعدم حت

                                                 
 . ١٤٢، ص٤ج: غاية اآلمال )١(
 . ٤٩٠، ص٣ج: قواعد األحكام )٢(
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اإلعتاق عىل قول، ومل يوجد أحدمها، وألن بالصيغة الرصحية، وهي التحرير أو 
 .)١(<األصل بقاء امللك إىل أن يعلم املزيل

ًين مستدال عىل لـزوم َّة من الدّ به إبراء الذمّحققوقال الشهيد الثاين يف ما يت
 الـرباءة ّتوقـفًوحيتمل قويـا >: الداللة عليه بالرصاحة باستصحاب بقاء امللك

الـصلح ال مطلـق ورباءة واإلسـقاط والعفـو ً عليـه رصحيـا؛ كـالّعىل لفظ يدل
 . )٢(<ً املزيل له رشعاّحققالرضا؛ ألصالة بقاء امللك إىل أن يت

ًكـان ثابتـا ّشك ة املدين؛ ألنه قبل الّواملقصود من امللك هنا هو الدين يف ذم
يف سـقوط الـدين وعدمـه، ّ نـشك ته، ومـع اإلبـراء بلفـظ غـري صـحيحّيف ذم

 .  كان هو عدم سقوطه إال باللفظ الرصيحفاستصحاب بقاء امللك كام
: وقال الشيخ الفاضل اهلندي يف رشحه عىل قواعد األحكام للعالمة احلـيل

؛ ألن )ض للحـال مل يـسمعّ امللك له بـاألمس ومل يتعـرّنة بأنّولو شهدت البي(>
 ألنه ال يـدخل )ًعلم له مزيالنأن يقول وهو ملكه يف احلال أو ال إال ( النزاع فيها

 يف العبارة األوىل فظاهر، وأما يف الثانية فـألن املـراد  يف املشهود به، أماىعّاملدبه 
املراد هبا أن ظاهر احلال بقـاء امللـك عـىل مـا كـان، ويف ّ فإن هبا ما يراد باألوىل،

ه ّيقيـد مل ا إذن قـوال )٤(واملبـسوط) ٣( مـن اخلـالفّالثانية نظر، وللـشيخ يف كـل
الف أنه إذا ثبـت امللـك استـصحب إىل أن يظهـر ودليل اخل. بإحدى العبارتني

 . )٦(< مل يعارضه يداد، إذّ وهو جي )٥(املزيل، واستوجهه يف التحرير
                                                 

 . ١٢١، ص١٣ج: جامع املقاصد )١(
 . ٤٥٧ص ،٣ج: سالك األفهامم )٢(
 . ١١، املسألة ٣٣٩، ص٦ج: اخلالف )٣(
 . ٣٠٤ -٣٠٣، ص٨ج: املبسوط )٤(
 . ١٨٨، ص٥ج: حترير األحكام الرشعية )٥(
 . ٣٦٠ ص،٢ج: كشف اللثام )٦(
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ًيف الطالق وعدمه فيحكم بعـدم الطـالق اعـتامدا ّ شك إذا: التطبيق الثالث
 . عىل االستصحاب

 ّ شـكإذا. ٥٧مـسألة >:  الطالقّققيف حتّشك قال شيخ الطائفة يف مسألة ال
ًهل طلق أم ال؟ ال يلزمه الطالق، ال وجوبا وال استحبابا، ال واحد ًال ثالثـا، و ًاً

 لـه أن يلـزم نفـسه واحـدة، ّيـستحب:  وقال الـشافعي.واألصل بقاء الزوجية
ًوإن كان ممن إذا أوقع الطـالق أوقـع ثالثـا، فيقتـيض . ويراجعها ليزول الشك

ّة أن يطلقها ثالثا لتحلّع والعفّالترب ًه ظاهرا وباطنا، دليلنا لغريً أن األصل بقـاء : ً
 . )١(< ملكان الشكلالزوجية، وليس عىل وقوع الطالق وال استحبابه دلي

املطلـق يف إيقـاع الطـالق، مل يلزمـه الطـالق ّ شك لو> :ّ احليلّحققوقال امل
 .)٢(<ً، وكان النكاح باقياّلرفع الشك

ق أم ال، فـال يـزول يقـني َّوإذا مل يدر أطلـ: مسألة>: بن قدامهاوقال  الشيخ 
 ّيف طالقه مل يلزمه حكمه، نـصّ شك أن من: ومجلة ذلك <الطالقّشك النكاح ب

عليه أمحد وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي؛ ألن النكاح ثابت بيقني فـال 
 .)٣(ّكيزول بش

 

االستـصحاب ّ ألن العمـيل يف االستـصحاب؛ األثر  الركن الرابع وجود•
 . ً مل يوجد له أثر عميل يكون ترشيعه لغواإذاي، وّتعبدحكم رشعي 

 .توجد ثالث صيغ لبيان هذا الركن •
                                                 

 . ٤٨٧، ص٤اخلالف، ج )١(
، ٩ج:  مـسالك األفهـام١٣٢، ص٣ج: ؛ قواعـد األحكـام٥٩، ص٣ ج:رشائع اإلسـالم )٢(

 . ١٤٧ص
 . ٤٢٢، ص٨ج: املغني )٣(
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 االستصحايب أثر رشعـي، ولـو بعـد ّالتعبدأن يكون لنفس  : األوىلالصيغة
 .جريانه

  للتنجيز والتعـذير، سـواء كـانًقابال أن يكون املستصحب :الصيغة الثانية
 ًاّمتعلقـأو   حلكـم رشعـي،ًاموضـوعأو  كـم رشعـيعـدم حأو  ًرشعيـاًحكام 

 . ملوضوع حكم رشعي
عىل الصيغة الثانية، بام يستظهر مـن دليـل االستـصحاب، حيـث ّدل  است•
ومن الواضح أن املراد مـن النهـي  <ّالشكال تنقض اليقني ب>ـت الروايات بّعرب

 ، هو النهي العميل ّالشكعن نقض اليقني ب
روايات االستـصحاب حيتمـل بأن صيغة الثانية نوقش االستدالل عىل ال •

 .رشاديأن تريد النهي احلقيقي، لكن مع محل النهي عىل النهي اإل
حلكـم ً موضـوعا أو ًرشعيـاً حكـام املستـصحبأن يكـون  :الصيغة الثالثة

رشعي، وهذه الصيغة أضيق من الصيغتني السابقتني، ووجه هذه الصياغة هـو 
 عـن ًاّأجنبيحلكم رشعي، فسيكون ً موضوعا أوً حكام أن املستصحب لو مل يكن

 .نا بهّتعبد عن الشارع فال معنى أن يًاّأجنبيالشارع، وما كان 
ا كـان  إذنه يلزم عدم جريان االستصحابأ : عىل الصيغة الثالثةاإلشكال •

 مع أن الصحيح مما ال إشكال فيـه جريـان  قيده،أو  املستصحب رشط الواجب
 .رداالستصحاب يف هذه املوا

ص مـن هـذا ّ الـتخل-ى هذه الـصيغةالذي تبنّ - حاول صاحب الكفاية •
وذلك من خالل جعـل  -كالطهارة -ّتعلق جراء االستصحاب يف املإ باإلشكال

 بـه وجـوب ّتعلـق يّن ثوب املـصيلأللحكم الرشعي، بمعنى ً موضوعا ّتعلقامل
 وجـوب  طهارة الثوب، فسوف يسقط عنـهّكلفوجد املأالتطهري للصالة، فلو 

 .بالطهارةاألمر  لسقوطً موضوعا  بالطهارةتيانالتطهري، وهبذا يكون اإل
 : جواب صاحب الكفاية بمناقشتنيصنّفناقش امل •
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مـع   عىل توسعة احلكم الرشعي ليشمل عدم احلكمّتوقفت : األوىلاملناقشة
 .أن الظاهر من احلكم من الصيغة الثالثة هو وجود احلكم ال عدم احلكم

 غـري يمسقط للحكـم، وهـّتعلق  عىل أن اإلتيان باملّتوقفت : الثانيةاملناقشة
ية ودافعيـة ّحمركيوجب سقوط فاعلية وّتعلق  باملتيان الصحيح أن اإلّوإنام؛ ةّتام

 . تهّاحلكم، ال سقوط فعلي
ا  إذن املستصحبأ: ّ األول الدليل:امهدليلني عىل الصيغة الثالثة بّدل است •
 عـن الـشارع، ًاّأجنبيـحلكم رشعي، سـيكون ً موضوعا وأ ًرشعياً حكام مل يكن

 .ًوصدوره من الشارع يكون لغوا
 للتنجيز والتعـذير، ال ًقابالا كان  إذإن املستصحب: ّ األولمناقشة الدليل •

 .ً ببقائه لغواّتعبد عن الشارع وال يكون الًاّأجنبييكون استصحابه 
 .كم املامثلمفاد دليل االستصحاب جعل احل: الدليل الثاين •
ّدل  الدليل الثاين بأنا ال نفهم من أخبار االستصحاب أهنا تصنّفناقش امل •

 .عىل جعل حكم ظاهري مماثل للحكم السابق
ً موضـوعا وأ ًرشعياً حكام م أن يكون املستصحبيلز وعىل مجيع التقادير ال

ًأمرا قابالحلكم رشعي، بل يلزم أن يكون   .  للتنجيز والتعذيرً
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  الرشعية للمستصحبحكاماملراد من اللوازم واأل •
  غري الرشعية للمستصحبحكاماملراد من اللوازم واأل •
  غري الرشعية حكامواأل أمثلة اللوازم •
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املثبـت، والغـرض صل  األية بعنواناألصول هذا البحث يف املباحث َنِونُْع
 اآلثـار ثبـاتأن االستـصحاب هـل جيـري إلمعرفـة من عقد هذا البحث هو 

ا  إذ:أخـرىال جيـري؟ وبعبـارة  مأ ً عىل املستصحب عقـالّترتتبالرشعية التي 
 وكان لذلك الـالزم أثـر رشعـي، فهـل ّعادي أو ّكان للمستصحب الزم عقيل

 زومه أم ال؟د استصحاب ملّجمرالرشعي عىل  األثر  ذلكّرتتبي
 . ة عىل املستصحبّرتتبالرشعية امل اآلثار إثبات  البحث يفإىلًمضافا 

 املستصحبّأقسام األحكام الرشعية املرتتبة عىل 
املقصود مـن اللـوازم الـرشعية قبل بيان هذه األقسام ال بأس باإلشارة إىل 

 ّجهي األحكام الرشعية التي جعلها الشارع، من قبيل وجوب احلـوللمستصحب 
عـىل االسـتطاعة، ًبـا ّرتتمّج  عىل االستطاعة، فالشارع جعل وجوب احلّرتتبامل

 . كام هو واضحّاحلج، وجوب ّكلفولوال جعل الشارع ملا وجب عىل امل
 : أقسام ثالثة إىلة عىل املستصحبّرتتبواآلثار الرشعية امل األحكام تنقسم
 فــإذا، حلكــم رشعــيً موضــوعا ا كــان املستــصحب إذمــا: ّ األولالقــسم

احلكم الرشعي معلول ّ ألن  احلكم الرشعي،ّرتتباستصحب املوضوع سوف ي
 ّا موضـوع حلكـم رشعـيّهنإا استصحبنا االستطاعة، ف إذ موضوعه، كامّتحققل

 .ّاحلجوهو وجوب 
 ، وهـو بـدوره وقـعًرشعيـاً حكـام ا كان نفس املستصحب إذ:القسم الثاين

هـذه ّج ا وجب عليـه احلـ إذهّنأ ّلفكا نذر امل إذحلكم رشعي آخر، كامًموضوعا 
واجـب عليـه، وبعـد ّج ن احلـأ ًانـّمتيق ركعتني، وكان قبـل سـنتني ّالسنة يصيل
 ّرتتـب يّاحلج، استصحب بقاء وجوب فإذا ّاحلج،يف بقاء وجوب ّ شك السنتني
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 .عليه وجوب الوفاء بالنذر وهو الصالة ركعتني
يف وجوبـه ّوشـك ، ً سـابقاًانـّمتيقا كان وجوب الوفاء بالدين  إذ:مثال آخر

 ّ ترتـب-الذي هو حكـم رشعـي -ب وفاء الدينو، فلو استصحب وجًالحقا
 وهذا يعني أن استصحاب وجوب الوفاء للدين الذي ّاحلج،عليه عدم وجوب 
 ّاحلـج،حلكم رشعي آخر وهو عـدم وجـوب ً موضوعا  صار،هو حكم رشعي

 . وال حمذور يف ذلك،وهذا موضوع لعدم حكم رشعي
، وهذا احلكـم الـرشعي ًرشعياً حكام أن يكون املستصحب: م الثالثالقس

ا  إذ عليه حكم رشعي آخر، وهلذا الرشعي الثاين حكم رشعي ثالث، كامّرتتبي
ببقاء طهارته، فيستصحب بقـاء طهـارة ًقا الحّ شك ثمًسابقا علم أن املاء طاهر 

 ثبتـت فـإذاا املـاء، ل هبـذّ الذي غـسّتنجس عليها طهارة الطعام املّرتتباملاء، في
 .كلهأطهارة الطعام، يثبت جواز 

 حكم رشعـي آخـر ّرتتب ثبت باالستصحاب، فّفطهارة املاء حكم رشعي
وهو طهارة الطعام املغسول هبذا املاء، وطهارة الطعام التي هـي حكـم رشعـي 

 .هذا الطعام أكل  عليها حكم آخر وهو جوازّرتتبي
تصحب سواء كانت مع الواسـطة أم الرشعية تثبت للمس اآلثار ومجيع هذه

  أنّيتـضحمل تكن مع الواسطة، لكن برشط أن تكون الواسـطة رشعيـة، وهبـذا 
حلكـم ً موضـوعا الرشعية تثبت باالستصحاب سواء كـان املستـصحباآلثار 
 ّرتتب يًرشعياً حكام أو حلكم رشعي آخرً موضوعا  صارًرشعياً حكام أو رشعي

 . الثاين حكم رشعي ثالث عىلّرتتب ويٍعليه حكم رشعي ثان
 حكام غري الرشعية للمستصحباملراد من اللوازم واأل

ًبـا ّ ترتها عىل املستـصحبّ ترتباللوازم العقلية غري الرشعية، هي التي يكون
  والًرشعيـاً حكام ، ال باجلعل والترشيع، بمعنى أن املستصحب ال يكونًتكوينيا

 ة مالزم-مالزم له أو  يشء آخر هو سبب تكويني لّوإنامحلكم رشعي ًموضوعا 
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حلكم رشعـي، ويطلـق عليـه يف ً موضوعا  ويكون ذلك اليشء-عاديةأو  عقلية
 .صل املثبتباأل األصوليني كلامت

 الذي تقع فيه الواسطة غـري الـرشعية األصل املثبت بأنه األصل فِّرُوقد ع
عـىل أن ثر الرشعي الذي يـراد إثباتـه،  بني املستصحب واأل-عاديةأو   عقلية-

 . يف البقاء فقط-أي املستصحب والواسطة - تكون املالزمة بينهام
ًثا ملا كانت املالزمة فيه قائمـة بيـنهام حـدوًجا  قيدناها هبذا القيد إخراّوإنام>
 فيجري فيـه االستـصحاب ّالشكلليقني وًقا ّتعل إذ الالزم يكون بنفسه م،ًوبقاء

ومثالـه مـا لـو . فـاقّته موضـع اتيّحج و،بال حاجة إىل االلتزام باألصل املثبت
 فمقتىض ،ص موضعه وشككنا يف ارتفاعهّ يف البيت ومل نشخّعلمنا بوجود الكر

ية من املاء نحتمـل ّ ثم فحصنا بعد ذلك فوجدنا كم،ّاالستصحاب هو بقاء الكر
 املستصحب هو ّن الكرأ فبمقتىض املالزمة العادية ، ومل نجد غريهاّهنا هي الكرأ

لـيس ممـا يقتـضيه ًجـا  املستصحب عىل املوجود خارّ أن تطبيق الكرَّالإهذا املاء 
 بحكم عدم عثورنا عىل -العقلية أو   اقتضته املالزمة العاديةّوإنام ،حكم الشارع

ط ّ أي بتوسـ، عىل هذا املاء إنام هـو باألصـل املثبـتّ فتطبيق أحكام الكر-غريه 
ن هـذا أ ومن املعلوم هنـا ،عية عليه الذي اقتضته الواسطة غري الرشّتطبيق الكر

 املعلوم هو وجود ّوإنام ،ً سابقاّكرية له غري معلوم الّكريةاملاء الذي يراد إثبات ال
 إذ الزم ؛ مـن حيـث البقـاءَّإال ّكرية وليست املالزمة بينه وبني ال، يف البيتّالكر

 .)١(< للموجودّكريةبقاء الكر يف البيت هو ثبوت ال
 عىل يقني من حياة زيد وهو عمره عـرش سـنني، ّكلف لو كان امل:مثال آخر

يف بقاء حياته، فيستصحب بقاء حياته، والزم بقاء حياته ّ شك وبعد مخس سنني
ا نبتت حلية زيـد  إذحلكم رشعي، كام لو نذر أنهً موضوعا نبات حليته التي تكون

                                                 
 .٤٦٥ص: للفقه املقارنّعامة األصول ال)١(
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ة ق عىل الفقراء، فاملستصحب هنا حياة زيد وهو سبب تكويني لنبات حليّيتصد
 .قّ عليه حكم رشعي وهو التصدّرتتب الذي ي،زيد

 هل يمكن جريان استـصحاب بقـاء :والسؤال املطروح يف هذا البحث هو
 عىل موضوعه وهـو ّرتتباملّالتصدق  احلكم الرشعي بوجوب ثباتحياة زيد إل

هـذا مثـال . نبات اللحية التي هي الزم تكويني للمستصحب وهـو حيـاة زيـد
 .)١(الالزم العقيل

  غري الرشعية حكامواأل مثلة اللوازمأ
 :وازم العقلية غري الرشعية، هيّ ثالثة أمثلة للصنّفذكر امل
غري رشعي، كام يف املثال ًرا أن يكون أثر املستصحب والزمه أث :ّ األولاملثال

غـري رشعـي، وهـو ًرا بقاء حياتـه أثـلّ فإن  وهو استصحاب حياة الولد،ّتقدمامل
 . لبقاء حياتهًكوينانبات اللحية، الالزم ت

كـام  - ًيـضاأ غري رشعي ً أن يكون أثر املستصحب والزمه أثرا:املثال الثاين
  إىلحتـت جـدار مائـل ًا قبـل سـاعة جالـسًا كام لـو رأينـا زيـد-األوليف املثال 

 ً هل كـان باقيـاًادم، فشككنا أن زيدهنالسقوط، وبعد ذلك علمنا أن اجلدار قد ا
 فالزمه موت زيد، ففـي ً كان باقياإذا حني اهندامه، و إىليف جلوسه حتت اجلدار

حتت اجلدار، ًسا ه جالئ الستصحاب بقاًا عقليًاهذه احلالة يكون موت زيد الزم
                                                 

ي، أي اآلثـار غـري  مـن الـالزم العقـيل أو العـادّعمأ ال خيفى أن البحث يف األصل املثبت )١(
 والدة الطفل الذي هـو الزم حليـاة :ّالرشعية املرتتبة عىل املستصحب، ومثال الالزم العادي

ّ ويرتتـب عـىل هـذا الـالزم ،اب حياهتا، يلزمه عادة والدة الطفـلصح، فإذا جرى استّماأل
رسال نفقته، فحينئذ يبحث عن جواز ترتيب إالعادي للمستصحب أثر رشعي هو وجوب 

 ّ املرتتـب عـىل الـالزم العـادي-برسال نفقة الطفل عـىل األإ أي وجوب -ر الرشعياألث
  ).ّموهو بقاء حياة األ (ّ بمجرد استصحاب ملزومه)والدة الطفل(
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 الزمه املوت، وهو أثـر غـري -حتت اجلدارًسا  وهو بقاء زيد جال- فاملستصحب
 .رشعي

 ّالتامـةن كـان  من بيان املـراد مـّالبد هذا املثال ّيتضحلكي و :املثال الثالث
 .وكان الناقصة

 ثبوت الوجود فقط، وبعبـارة فلـسفية مفـاد كـان و ه:ّالتامةاملراد من كان 
جد اليشء، وهـل ُمفاد هل البسيطة التي تعني هل وما يقع يف جواب  هو ّالتامة

 ّالتامةكان ون اجلواب مفاد كي ف،)١(جد كذا، فهي تسأل عن وجود اليشء فقطُو
 . فقط، مثل ثبوت الوجود لزيد، فتقول زيد موجودفهي تعني وجود اليشء

ة، ّركبـفاد هـل املًهي تقع جوابا ملا كان الناقصة فهي ثبوت يشء ليشء، وّأم
 هل زيد املوجـود: ة هو ثبوت يشء ليشء، فتقولّركببمعنى ما يقع يف جواب هل امل

 صفةوهي طلب التصديق بثبوت : املرحلة الرابعة>: وبعبارة الشيخ املظفر عامل،
يسأل ّألنه  ،ةّركبى هذه هل املّ ولكن تسم،ًأيضا ويسأل عنه هبل ،ليشءحال لأو 

 لـيشء بعد فرض وجوده، والبسيطة يسأل هبا عن ثبـوت اليشء يشء هبا عن ثبوت
ة بعـد ّركبـهـل اهللا موجـود؟ وللـسؤال بامل: ًمثال فيقال للسؤال بالبسيطة ،فقط
 وكـان الناقـصة، ّالتامة املراد من كان ّتبني إذاو. )٢(؟هل اهللا املوجود مريد: ذلك
 مـن املـاء يف ّا نعلم بوجود كـر ما لو كنّ:، وهوصنّف املثال الذي ذكره امل إىلنأيت

 من املاء، شـككنا هـل هـذا املـاء املوجـود يف ًاّنا منه كفأخذاحلوض، ثم بعد أن 
صحاب  من املـاء، واستـّ وهو وجود كر،ّالتامة أي كان ،يتهّ عىل كرٍاحلوض باق

 .  من املاءّ، أي وجود كرّالتامة من املاء هو استصحاب كان ّبقاء وجود الكر
ردنا تطهري اليد النجـسة، أ، وهو أننا لو ّ مطلب مهم إىلوهنا جيب االلتفات

                                                 
 .١١٢ص: منطق املظفر )١(
 .نفسه املصدر )٢(
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 أم -ّالتامة الذي هو كان - يف احلوض ّ عىل وجود كرّترتتبفعملية التطهري هل 
طهـري ت؟ مـن الواضـح أن الّبمقـدار كـرعىل كون املاء الذي يراد غسل اليد بـه 

 وهـو مفـاد كـان ّوهو أن املاء الذي غسلت به اليد بمقدار كـر عىل الثاين ّرتتبي
 - يف احلـوض ّا وجـد الكـر إذالناقصة، نعم توجد مالزمة عقلية بينهام وهو أنه

 كون املاء الذي هو يف احلوض بمقـدار ً فالزمه عقال-ّالتامةالذي هو مفاد كان 
لـذي هــو مفـاد كـان الناقــصة، ولـيس مالزمـة رشعيــة، وعليـه يكــون ، اّكـر
 كان الناقصة وهـو أن ً يف احلوض الزمه عقالّ، وجود كرّالتامةتصحاب كان اس

  .)١(ّاملاء الذي يف احلوض بمقدار كر
أي كـان  (ًاّصاف املاء املوجود يف احلـوض بكونـه كـرّن اتإ :أخرىوبعبارة 

 الزم عقـيل )وهو طهارة املغـسول بـه( األثر ّ ترتب الذي هو موضوع)الناقصة
  فيكـون مـن)ّالتامـةوهـو كـان  (ذي هو املستـصحب يف احلوض الّلبقاء الكر

 .)٢(املثبتاألصل 
 

 .< باالستصحابً وعملياًاّتعبدأن املستصحب يثبت ّ شك ال>: +قوله •
نجيـز بـرشط أن يكـون للمستـصحب تًدا ّتعبيثبت خيفى أن املستصحب ال 

 .ت يف البحث السابقّتقدموتعذير كام يف الصيغة الثانية التي 
ان، إطالقـللموضـوع  .<حلكمهً موضوعا وقد يكون املستصحب>:  قوله•

، ّتعلـقه األفعال اخلارجية كالصالة ورشب اخلمر قبـال املبأحدمها يطلق ويراد 
                                                 

بــه، ّ نــشك ، واآلنّرشنـا إىل املــاء دون احلــوض، قلنــا إن هــذا املـاء كــان بمقــدار كــرأ إذا )١(
ّ ال حمذور فيه، ألنه يكون استـصحاب كـان الناقـصة، أي ّفباستصحاب بقاء املاء بقدر الكر

 .ّية، وليس استصحاب كان التامة إلثبات كان الناقصةّصف بالكرّأن املاء مت
 .ية اللوازم الرشعية والعقلية يف البحوث الالحقةّسيأيت تفصيل البحث يف حج )٢(
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ملوضـوع يف د مـن ااكالطهـارة، واملـرّتعلق ه املبد اكالطهارة، وأخرى يطلق وير
 .، كالطهارةّتعلقاملقام بمعنى امل

الفـرق بـني املوضـوع >: <األصـولاصـطالحات >قال الشيخ املشكيني يف 
قـسم الزم ال :  عـىل قـسمنيّكلـفن األفعال الصادرة عـن املأ :بيانه. ّتعلقوامل
 ّتعلـقى ويّ وقسم يتعد،ى منه إىل غريه كالصالة والصيام والركوع والقيامّيتعد

الفعل الصادر عن : انأمر فهنا .كاألكل والرشب والتمليك والغصبمر آخر أب
 نقـول ٍفحينئـذ. به الفعل كالطعام واملاء واملالّتعلق اخلارجي املاألمر  و،الفاعل

ه ّتعلقـواحد من الفعل ومّ كل عىلّتعلق واحد من املوضوع واملّ كل إنه قد يطلق
 وقـد يطلـق ،وعاتموضـأو  اتّتعلقـ الـصالة والـرشب واخلمـر مّن إ:فيقال

ّتعلـق ية واملّمتعدأو   الزمةّكلفاملوضوع عىل خصوص األفعال الصادرة عىل امل
 .)١(<عىل املوضوع اخلارجي، ويستعمالن ثالثة عىل عكس ذلك

املراد مـن اللـوازم العقليـة  .<اآلثار واللوازم العقلية: القسم الثاين>:  قوله•
 . اآلثار واللوازم غري الرشعية:خرىأ من أن تكون عقلية أم عادية، بعبارة ّعمأ

زم اليطلـق عـىل الـ .<ًاّ لبقاء زيد حيـًكنبات اللحية الالزم تكوينا>:  قوله•
 .)٢(الواسطة العقلية:  -ًاّكنبات اللحية الالزم من بقاء زيد حي-العقيل 
 ّ من استصحاب وجود كـرًالالزم تكويناًا ّروكون ما يف احلوض ك>:  قوله•

 وكـون املـاء : بمعنـى<وكون ما يف احلـوض>: املوصولة يف قوله <ما> .<من املاء
، وهـذه هـي كـان الناقـصة التـي هـي الزم تكـويني مـن ًاّالذي يف احلوض كر

 . من املاء يف احلوضّ، وهي استصحاب وجود كرّالتامةاستصحاب كان 

                                                 
 .٢٦٦ص:  اصطالحات األصول)١(
 .١٥٣ص ،٣ج :، مصباح األصول٤٩٢ص ،٤ج:  انظر فوائد األصول)٢(
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 نّتيقتنزيل املشكوك منزلة املمفاد دليل االستصحاب : ّ األولاملسلك •
ü للمستصحبة عىل ترتيب اآلثار الرشعية غري املبارشاإلشكال  

 عدم االنتقاض  إىلرشادمفاد دليل االستصحاب اإل: املسلك الثاين •
 ببقاء اليقني

ü بوصول كرباه وصغراهّنجزاحلكم يت: حتقيق السيد الشهيد  
 قض العميلمفاد دليل االستصحاب النهي عن الن: املسلك الثالث •
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 من التذكري ّالبداآلثار الرشعية ثابتة للمستصحب، وازم  أن اللوّيتضحلكي 
 :وهي) ّالشك اليقني بال تنقض( باملسالك الثالثة ملفاد دليل االستصحاب

أن يكون املجعول يف دليل االستصحاب هو تنزيل املـشكوك  :ّ األولاملسلك
 .، ال حقيقةً ببقائه تنزيالّالتعبدن، وّتيقمنزلة امل

 عـدم االنتقـاض،  إىلرشـاد دليل االستصحاب هـو اإلمفاد: املسلك الثاين
 .نّتيقكوك منزلة املش ببقاء اليقني، وليس تنزيل املّالتعبد لكن لعناية

 . أن يكون مفاد دليل االستصحاب النهي عن النقض العميل:املسلك الثالث
 :ضوء هذه املسالك الثالثةيف ليك الكالم إو

ّ 

أن املجعـول يف دليـل  مـن  )١( اخلراسـاين يف الكفايـةّحقـقوهو مـاذكره امل
 .، ال حقيقةً ببقائه تنزيالّالتعبدن، وّتيقاالستصحاب هو تنزيل املشكوك منزلة امل

  إىلشـارةن، ينبغـي اإلّتـيق املراد من تنزيل املشكوك منزلـة املّيتضحولكي 
 :هي؛ وقسام التنزيلأ

 يف تنزيـل الطـواف ، كامّالشك يناط بال، وهو الذي التنزيل الواقعي: ولاأل
 .ّالشكنط هذا التنزيل بُ مل يفانهمنزلة الصالة، 

ل املـشكوك َّ، فينـزّالشكنيط بأ، وهو التنزيل الذي التنزيل الظاهري: الثاين
حيـث ن، ّتـيق منزلـة امل-الذي هو مشكوك -حب صن، كتنزيل املستّتيقمنزلة امل

 .ّالشكنيط هذا التنزيل بُأ
ن هذا املسلك يرى أن املجعول يف دليل االستـصحاب إ : هذا نقولّتبني إذا

                                                 
 .٤٢٤ص :كفاية األصول )١(
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، فيكـون مفـاد دليـل االستـصحاب ًن ظـاهراّتـيقهو تنزيل املشكوك منزلـة امل
، بمعنى ٍنك باقّمتيق أن  إىلرشدكأ، أي ّالشك عدم انتقاض اليقني ب إىلرشاداإل

 عىل طهارتك الواقعية، كام هو احلـال يف تنزيـل ًياعتربك باقأأن الشارع يقول أنا 
األمـر أن تنزيـل الطـواف منزلـة الـصالة تنزيـل  الطواف منزلة الصالة، غايـة

ــة امل ــل املــشكوك منزل ــيقواقعــي، أمــا تنزي ــل ظــاهريّت ، فيكــون ّن فهــو تنزي
ر رساء اآلثـاإ  دليل التنزيل هـوإطالقومقتىض  . التنزيلّأدلةاالستصحاب من 

، ًال واقعيـاً ظاهريا ًل، لكن إرساءَّ املنز إىلل عليهَّالثابتة للمنز الرشعية حكامواأل
 . الطهارة املشكوكة إىلفترسي مجيع آثار الطهارة الواقعية

  التنزيل يف دليل االستصحاب هو ثبوت مجيـعإطالق أن مقتىض ّيتضحوهبذا 
 اآلثـار  هذهت كانواللوازم الرشعية للمستصحب باالستصحاب، سواءاآلثار 

 ية أكل الطعام املغسول بـامء مستـصحب الطهـارة،ّم غري مبارشة كحلأمبارشة ًرا آثا
آخر وهـو   حكم رشعيّرتتب، ثبت باالستصحاب، فٌّطهارة املاء حكم رشعيّفإن 

 ّرتتـبطهارة الطعام املغسول هبذا املاء، وطهارة الطعام التـي هـي حكـم رشعـي ي
 . هو أثر غري مبارش للمستصحبيكل هذا الطعام الذعليها حكم آخر وهو جواز أ

  للمستصحب ةالرشعية غري املبارش اآلثار  عىل ترتيباإلشكال
إنام فـ ًب حكـامّوهي أن الشارع حيـنام يرتـ، ةّقدم يبتني عىل ماإلشكالهذا 

ن مفـاد إ: يقـول املستـشكل األسـاس به عىل موضوعه الواقعي، وعىل هـذاّيرت
 عــىل ّرتتــبالــرشعي الــذي ي األثــر د منــه ثبــوتيــستفا دليــل االستــصحاب

  اآلثـارن بلحـاظّتـيق، لتنزيل املشكوك منزلة املًياّتعبدًتا املستصحب مبارشة ثبو
 .الرشعية املبارشة فقط

م بثبوهتـا بـدليل ّالرشعية غري املبـارشة للمستـصحب، فـال نـسل اآلثار أما
أثـر غـري مبـارش  فهـو -كـام يف املثـال - األكـل ّحليـةاالستصحاب، من قبيل 

غري املبـارشة فـرع  اآلثار القول بثبوتّ ألن للمستصحب وهو بقاء طهارة املاء،
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 وهـو طهـارة - غـري املبـارش األثـر أي موضوع  وهو،ًثبوت موضوعها حقيقة
 . غري املبارش األثر  موضوعّتحقق، وعليه فال يً واقعاًا ليس ثابت-املاء

 األثـر غـري املبـارش هـوثـر  األإن موضـوع: واحلاصل أن املستشكل يقول
االستـصحاب مل ّ ألن وال مستصحب،ًعا املبارش غري حمرز واقاألثر َّإن املبارش، و

 .غري املبارش األثر ّ ترتب وقع عىل موضوعه، وعليه فال يمكنّوإناميقع عليه، 
 ّرتتبوهي أن احلكم ي - التي اعتمدها املستشكل ّاملقدمةإن  :اإلشكالجواب 

 عـىل موضـوعه ّرتتـبة، والـصحيح أن احلكـم يّتام غري -واقعيعىل موضوعه ال
ل منزلـة ّل منزلة موضوعه الواقعي، ويف املقام أن املوضوع منزّالواقعي أو ما هو منز

  .موضوعه الواقعي بواسطة االستصحاب، فموضوع األثر الثاين هو األثر املبارش
-ّالـشكب اليقـني ال تـنقضوهـو  - ن دليل االستصحابإ :أخرىبعبارة 

الرشعية املبارشة، فحينام نثبـت طهـارة  اآلثار ة بعددّتعدديستفاد منه تنزيالت م
ل طهـارة املـاء منزلـة الطهـارة ّدليل االستصحاب ينزّ فإن املاء باالستصحاب،

 الـذي غـسل ّتنجسالواقعية، فيثبت أثره الرشعي املبارش وهو طهارة الطعام امل
 منزلة الطـاهر الـواقعي، وبتنزيـل طهـارة ًلةّزهبذا املاء، فتكون طهارة الطعام من

ألثـر رشعـي ً موضـوعا  منزلة الطاهر الواقعي، تكـون-املبارش األثر - الطعام
الطعـام منزلـة  أكـل يةّل حلّهذا الطعام، وبذلك تنز أكل يةّمبارش آخر وهو حل

 حلكم رشعي آخـر، ًامبارشً موضوعا  الواقعية، وهذا التنزيل بدوره يكونّليةاحل
 بلحـاظً موضـوعا واحد منها يكـونّ كل ة،ّتعددهكذا تصبح لدينا تنزيالت مو

 . عليه مبارشةّرتتبالرشعي املاألثر 
 األثـر إن> :وهذا ما أشار إليه الـشهيد الـصدر يف تقريـرات بحثـه، بقولـه

املبـارش  األثـر ثباتإّ ألن ًأيضا املبارش يثبت بالتنزيل األثر  عىلّرتتبالرشعي امل
  وهذا يستتبع ثبوت،املبارش الواقعي األثر  مرجعه إىل تنزيله منزلةالظاهري كان

 . وهكذا، للواقعًمماثالّ األول  األثر مل يكنَّإال و،ًالرشعي الثاين تنزيالاألثر 
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 عـىل أنـه مماثـل لألثـر ّاملبـارش يـدل األثـر إن دليل تنزيل: وإن شئت قلت
ئي بـل مرجعـه إىل ّادعـاشبيه د تـّجمـره كأنه هو، وهذا ليس ّنأاملبارش الواقعي و

 أي تنزيلـه منزلتـه يف آثـاره ،التنزيل املولوي وتشبيه صادر من املوىل بام هو موىل
ًوأحكامه أيضا، فيكون مفاد دليل االستـصحاب مـنحال  إىل تنـزيالت عديـدة ً

  .)١(<املبارش األثر واحد منهاّ كل ب يفّيكون املرت
 .)٢( النائينيّاملحقق وأجاب عنه اإلشكالوقد ذكر هذا 

 ّ ترتـب)نّتـيقتنزيـل املـشكوك منزلـة امل( أنه عىل هذا املسلك ّيتضحوهبذا 
 .، وجيب العمل هباّحجة فتكون ة،غري مبارشأو  سواء كانت مبارشة اآلثار مجيع

                                                 
 .١٨٣ص ،٦ج: بحوث يف علم األصول )١(
أن احلكم الـرشعي أثـر لنبـات اللحيـة ونبـات اللحيـة أثـر : دعوى>: ّقال املحقق النائيني )٢(

 فهي يف - أثر بقياس املساواة أثر األثرّ فإن -ً أيضا  للحياةًللحياة فيكون احلكم الرشعي أثرا
قياس املساواة إنام يكون يف العلـل واملعلـوالت التكوينيـة أو يف ّ فإن غاية الوهن والسقوط،

 ّكلهـاالعلل واملعلوالت الـرشعية بحيـث تكـون سلـسلة الوسـائط والعلـل واملعلـوالت 
:  عقليـة أو عاديـةل بني سلسلة اآلثار الرشعية واسـطةّوأما إذا ختل. رشعية، كام سيأيت بيانه

ّاآلثار الرشعية تدور مدار مقـدار التعبـد هبـا، فقـد يكـون ّ فإن فال يأيت فيها قياس املساواة،
ّالتعبد بالنسبة إىل خصوص األثر الذي ال يتوس ط بينـه وبـني موضـوعه واسـطة عقليـة أو ّ

د بـه يف بـاب ّأن املتعبـ: وقد عرفـت. ّ ال ربط له بباب التعبدياتًعادية، فكون أثر األثر أثرا
ب عليـه مـن احلكـم الـرشعي بـال ّى األصل أو ما يرتتَّاألصول العملية هو خصوص مؤد

 .٤٩٠ص ،٤ج:  فوائد األصول.<واسطة عقلية وعادية
ّجيب عليـه يف كلـامت املحقـق النـائيني أوقد >: جابة بقولهق السيد الشهيد عىل هذه اإلّوعل

 رشعية أو عقلية أي مـن ّكلها الطوية إذا كانت  اآلثار الرشعيةّنأ :بعبارة موجزة مبهمة هي
ما مل تكن من سنخ واحد فال يكـون  ، وأماًيضاأ لذلك اليشء ً كان أثر األثر أثرا،سنخ واحد

مل نرجعـه إىل معنـى آخـر بعيـد   لذلك اليشء، وهذا الكالم ال يفهم له وجه ماًثراأثر األثر أ
 . ١٨٣ص ،٦ألصول، ج بحوث يف علم ا.<ض لهّ سيأيت التعر،ًاّعنه جد
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 عـدم  إىلرشـادالستصحاب هـو اإلمفاد دليل ا  أن إىلهذا املسلك يذهب
 .نّتيق ببقاء اليقني، وليس تنزيل املشكوك منزلة املّالتعبد االنتقاض، لكن لعناية

 من أن مفـاد  )٢(وكذلك السيد اخلوئي )١( النائينيّحققوهذا ما ذهب إليه امل
ًا، وعـىل هـذا األسـاس ّتعبدّشك بقاء اليقني يف ظرف الإروايات االستصحاب 

 النائيني عىل أن املجعـول يف بـاب االستـصحاب الطريقيـة ّحققملبنت مدرسة ا
عـىل أن االستـصحاب  )٣(ي، بل بنـى الـسيد اخلـوئيّتعبدوالكاشفية واليقني ال

ن إ النـائيني وّحقـقأمارة، غاية األمر أنه من أضعف مراتب األمارات، وأمـا امل
ا مل يكـن بنحـو ي إال أنـه ملـّتعبـدبنى عىل أن املجعول فيـه الطريقيـة واليقـني ال

طالق بل بلحاظ اجلري العميل عىل طبق احلالـة الـسابقة، فلهـذا لـيس مـن اإل
 . األمارات بل من األصل العلمي املحرز

طالقهـا تـشمل إطالق وبإوعىل هذا املسلك، فهل لروايات االستصحاب 
  ال؟مة عىل املستصحب بواسطة رشعية أّرتتباآلثار الرشعية امل

 للمستصحب وغـري املبـارشة، وذلـك آلثار املبارشةيستشكل يف ترتيب ا قد
وعنايـة مـن ًدا ّتعبـ -نّتـيقال امل -  بقاء نفس اليقـني إىلهذا املسلك يذهب ّألن

 آثـار  إىلًاه، ولـيس طريقـّتعلقـ م إىليقـني طريـقّ كـل الشارع، ومن الواضح أن
 بطهـارة ي ببقاء اليقـنيّتعبده، فلو استصحبنا طهارة املاء، فيحصل لنا يقني ّتعلقم

 آثار  إىلًاه وهو طهارة املاء فقط، وليس طريقّتعلق م إىلاملاء، لكن هذا اليقني طريق
  الذي غسل هبذا املاء، والسبب يف ذلك هو أنّتنجسه وهو طهارة الثوب املّتعلقم

                                                 
 . ٣٤٣ج، ص: جود التقريرات أ)١(
 . ٦، ص٣ج: مصباح األصول )٢(
 . ١٥٤ص ،٣ج:مصباح األصول )٣(
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 .هّتعلق عن آثار مًكاشفاوً طريقا ه، وليسّتعلقيقني فهو طريق وكاشف عن مّكل 
املاء إنام يقـع يف طريـق توليـد يقـني آخـر وهـو اليقـني  اليقني بطهارة ،نعم

ة وهي أن الثوب قـد غـسل هبـذا املـاء ّقدمطهارة الثوب، وذلك بعد انضامم مب
 هـو الـذي لـه -وهو اليقني بطهـارة الثـوب -د ّاملعلوم الطهارة، واليقني املتول
ّ ألن كل طريقية إلثبات طهارة الثوب، يته ّجزنه، فكذلك مّتعلق م إىليقني طريقّ

ّ فـإن  األساسذاه، وعىل هّتعلقه ال بآثار مّتعلق بمّتص خت- أي اليقني- يتهّحمركو
ة بالنسبة للحالة السابقة فقط، ّنجز ببقاء اليقني باحلالة السابقة إنام تكون مّالتعبد

  .غري مبارشة وأسواء كانت مبارش   آثارها إىلةّنجزوال تكون م
اليقـني بـيشء يـستلزم ّ ألن ،ّتعلـق بآثـار امليقنيّتعلق إن اليقني بامل: إن قيل
 بطهارة املاء، سوف حيصل لـه يقـني بطهـارة ّتيقنا  إذّكلفاملّ فإن اليقني بآثاره،
 الذي غسل هبذا املاء، وهبذا تثبت طهارة الثوب بـسبب اليقـني ّتنجسالثوب امل
 .اءبطهارة املّتعلق املّ األول هبا، وإن مل يثبت باليقنيّتعلق الثاين امل

إن اليقني بيشء يستلزم اليقني بآثاره يف اليقـني التكـويني، ال اليقـني : قلت
 ومل ّخاصـةه ّتعلقـ مإىلً طريقـا يّالتعبـد الشارع جعل اليقـني َّ لعل إذ؛يّالتعبد
، ومن الواضـح ً وضيقاً يدور مدار دليله سعةّالتعبدّ ألن  اآلثار،إىلً طريقا جيعله

 .من اليقني باحلالة السابقةثر أكّدل أن دليل االستصحاب ال ي
إن اليقـني التكـويني بـيشء يلـزم منـه > : يف تقريرات بحثهصنّفوبتعبري امل

مـن  اآلثـار ك نحـوّاليقني التكويني بام يعرفه الشخص من آثاره فيكـون التحـر
ّ ألن ي بـيشء غـري الزم؛ّالتعبـد أن هذا يف اليقـني َّإالد، ّجهة اليقني الثاين املتول

ّدل  واملفروض أن دليل االستـصحاب ال يـ،ّالتعبد ملقدار ً وضيقاًسعةه تابع أمر
هلـا  الرشعي، بل مـا األثر هلا من  وما، باليقني باحلالة السابقةّالتعبدمن  أكثر عىل
حيـث ًرشعيا، كام يف مورد الـصحاح، ً حكام ية، ولو مل يكنّعذراملوية ّنجزمن امل
االمتثال، فكـل مـا  إحراز بثية بلحاظاخلأو   املستصحب فيها الطهارة احلدثيةّإن
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ًه بحيـث كـان اليقـني طريقـا ّتعلقـ اليقني ومّيكون من التنجيز والتعذير ملصب
ًاليقني السابق ليس طريقا ّألن كثر، وأ بدليل االستصحاب ال ّرتتبًا إليه يّحمركو

 ودليـل االستـصحاب ، نحـوه حقيقـةّحـركًا وال هو املّتعلقإىل غري ذلك وال م
 ، أكثــريــة باملقــدار الــذي كــان لليقــني الّنجزيــة واملّحركاملأو  لطريقيــةيثبــت ا

 .)١(<هّه ومصبّتعلقيته بمقدار مّحمركواملفروض أن طريقية اليقني و
نا بطهارة املاء بواسطة االستصحاب، ّتعبدالشارع يّ فإن  األساسوعىل هذا

 .ذا املاء الذي غسل هبّتنجسوال يثبت آثار طهارة املاء كطهارة الثوب امل
 بـاق ،ةاملبارشة وغري املبارش اآلثار ّنجز عىل عدم تاإلشكال أن ّيتضحوهبذا 
 .عىل حاله

  بوصول كرباه وصغراهّنجزاحلكم يت: حتقيق السيد الشهيد
سـواء املبـارشة  -للمستصحب  اآلثار ّنجزأجاب السيد الشهيد عىل عدم ت

اه ر  كربّ، بعد توفّنجزعي يتة وهي أن احلكم الرشّقدمبعد بيان م - وغري املبارشة
 :اهوصغر

 .- أي العلم باجلعل- بترشيع هذا احلكمّكلف فهي علم امل،أما الكربى
 عليـه ّنجـز يتّكلف املوضـوع، فـاملّتحقق بّكلفأما الصغرى، فهي علم امل

م رشب اخلمـر، ّ الـشارع حـرنبالكربى وهي علمه بأعلم ا  إذحرمة اخلمر فيام
 ا مل يعلم بترشيع حرمـة اخلمـر، إذ أما، ما يرشبه مخرأنوهي وأن يعلم الصغرى 

يعلم بترشيع حرمة اخلمر، لكن ال يعلم أن ما يرشبه هو مخر، ففي هذه احلالة أو 
 . عليه حرمة رشب هذا السائلّنجزال يت

إن احلكـم بطهـارة الطعـام :  املقـام فنقـول إىل نـأيتّاملقدمةت هذه ّتبين إذاو
 بـأن والصغرى، والكربى هي العلم بتـرشيع املـوىل عىل العلم بالكربى ّتوقفي
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 طاهر، أما الـصغرى -أي الطعام - فهو،ا غسل باملاء الطاهر إذّتنجسالطعام امل
 فـإذا قد غسل باملاء الطـاهر، ّتنجسفهي العلم باملوضوع وهو أن هذا الطعام امل

 .ّتنجسكم بطهارة الطعام املُن حيان القضيتارت هاتّتوف
ن إ  إذحكم بطهارة الطعـام،ُرتان يف املقام، فيّلقضيتني متوفا ات كلّحيث إنو
 الثبـوت يف الـرشيعة، أمـا ة واضـح- وهـي العلـم بتـرشيع احلكـم- الكربى
 فهي ثابتة باالستصحاب، أي استـصحاب -وهي العلم باملوضوع - الصغرى

 ّتـنجسهذا الطعام املوهو أن  ،ي باملوضوعّالتعبد العلم ّققطهارة املاء، الذي حي
 ّتـنجس أن الطعام امل: احلكم وهوّرتتب أن يّالبدوعليه ف، قد غسل باملاء الطاهر

 .الذي غسل باملاء الطاهر، فهو طاهر
 . لعدم العلم بموضوعه؛ّنجزاألثر غري املبارش ال يت: إن قيل
 علـم مـن فـإذا، ّرتتـباحلكـم يّ فـإن ،ت الكربى والصغرىّحتقق إذا: بيانه
ا غسل بامء طاهر، فتثبـت طهارتـه، وقـد علمنـا  إذّجستنالطعام امل بأن الرشيعة

ي من خـالل استـصحاب طهـارة املـاء، ّالتعبدبغسل الطعام بامء طاهر باليقني 
غـري  األثـر مـاأاملبـارش،  األثـر فيثبت طهارة الطعام الذي غسل هبذا املاء وهـو

ني  لعـدم حـصول يقـ؛هّنجـزم بتّكل، فال نـسلية األّاملبارش لطهارة املاء وهو حل
 ّنجـز، فهـو متّتـنجسموضوعه وهو طهـارة الطعـام املّ ألن ي بموضوعه،ّتعبد

 احلكم ّنجزفال يت األساس ي به، وعىل هذاّالتعبدفقط، دون أن حيصل لنا اليقني 
 .  موضوعهّتحقق األكل؛ لعدم حصول اليقني بّحليةب

 .ّنجز كرباه وصغراه فيتّحتقق األثر غري املبارش :اجلواب
الطعـام،  أكـل ّحليـة وهـو -غري املبـارش األثر أي - كم الثاينإن احل: بيانه

 ا وصلت كرباه وصغراه، أما الكربى فهي العلم بترشيع الشارع جـواز إذّنجزيت
الطعام الطاهر، أما الصغرى فهـي أن هـذا الطعـام طـاهر، وهـو مـا ثبـت أكل 

 فيثبـت  الذي غسل باملـاء الطـاهر،ّتنجس وهو طهارة الطعام املل،ّ األوباحلكم
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 .الطعام أكل حينئذ احلكم بجواز
 الـذي غـسل ّتـنجس طهارة الطعام املووهّ األول  إن احلكم:أخرىبعبارة 

 ّحيـث إنالطعام، و أكل  للحكم الثاين، وهو جوازًا موضوعأخذباملاء الطاهر، 
 حمرز كربى وصغرى، أي أننا نعلـم بتـرشيعه، )الطعام أكل جواز( احلكم الثاين

 احلكـم ّنجـز فيت) غسل باملاء الطـاهرّتنجسالطعام امل(ضوعه ونعلم كذلك بمو
 .بوصول كرباه وصغراهّ األول  احلكمّنجزالطعام، كام ت أكل الثاين، فيثبت جواز
 :وإن شئت قلـت>: هقولب السيد الشهيد يف تقريرات بحثه، إليهوهذا ما أشار 

 وجـزء إن املوضوع املستصحب يكون متام املوضـوع بالنـسبة للحكـم املبـارش
املجعـول  اآلخـر ة عىل احلكـم املبـارش وجـزؤهّرتتباملوضوع لآلثار الرشعية امل

 ّالتعبـدجزء املوضـوع للتنجيـز ب إحراز فيكون من اآلثار ًاملعلومة وجدانا لتلك
أثر إذا كـان كالمهـا  األثر أثرّأن  من ّتقدم ما ّبالوجدان، وهبذا يتم اآلخر وجزئه

 ّالعلـة ّعلـة كام أن ،وع موضوع يف الرشعياترشعيني بمعنى أن موضوع املوض
 فـإذا كـان مقـصود .ًا موضـوعت املوضـوع ليـسّعلة يف التكوينات ولكن ّعلة

 أن هذا بعيد عن َّإال ، مما مىض هذا املعنى فهو أمر صحيح لطيف النائينيّاملحقق
 .)١(<اته يف باب اجلعل واملجعولّتصور
غـري  األثـر  ثبت ال حمالـة،املبارشثر  األإذا ثبت بالبيان املايض>: آخر تعبريو

معنـى كـون ّ فـإن املبارش، األثر غري املبارش مرجعه إىلاألثر ّ ألن املبارش، وذلك
ٍموضوعا حلكم ثانّ األول احلكم أنه مهام وجبـت الـصالة علينـا فقـد وجـب : ً
ة جـزء املوضـوع، وجـزء ّرتتب، فاملستصحب يكون بالنسبة لآلثار امل...قّالتصد
، وبـاقي ّالتعبدًوضوع، وهكذا، ويكون هذا اجلزء من املوضوع معلوما بجزء امل

 -وهـي اجلعـل -املطلوب إثباته  األثر ، وكربىًمثالًاألجزاء معلوما بالوجدان 
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إن موضـوع :  أي، إذا كـان كالمهـا رشعيـنيأثر األثر أثـرإن   ... ًأيضامعلومة 
 .)١(<املوضوع موضوع

  أن يكون مفاد دليل االستصحاب االرشادهذا بناء عىل املسلك الثاين وهو
 . الشارع ببقاء اليقنيّلتعبد عدم االنتقاض إىل

أو  سواء كانت مبـارشة اآلثار  مجيعّترتب  أنه عىل هذا املسلكّيتضحوهبذا 
 .، وجيب العمل هباّحجة فتكون ةغري مبارش

 

النهـي عـن هـو  أن يكون مفاد دليل االستصحاب املسلك هوحاصل هذا 
 أسـاس، فعـىل ّتقـدم كـام ً تكليفياًالنقض العميل، الستحالة أن يكون النهي هنيا

، كـان اجلـري ًاّنجـزاليقني السابق بطهارة املاء ملا كان بنفسه مّ فإن هذا املسلك،
 أسـاس  عـىلً أي يلـزم اجلـري عمليـا-وهو طهارة املاء -عىل طبق هذا احلكم 
 فعند استصحاب طهـارة املـاء، .<ّالشكال تنقض اليقني ب> طهارة املاء، بمقتىض

أو   املغـسول هبـذا املـاءّتنجسالعميل له، وهو طهارة الثوب امل األثر ّ ترتبجيب
طهـارة املـاء ( اليقـني باملوضـوعّ ألن  املغسول هبذا املاء،ّتنجسطهارة الطعام امل

، ويقتـيض اجلـري )ة الطعـام املغـسول بـذلك املـاءطهـار (  حكمهّنجز ي)ًمثال
 .العلمي عىل طبق حكم املوضوع

   ضـوء هـذا املـسلك يلـزم التعامـل مـع املستـصحبيف أنـه ّيتضحوهبذا 
 عـني التعامـل الـسابق الثابـت حالـة اليقـني، فـامدام -طهارة املاء املشكوكة -

 املغسول بـه، فكـذلك ّتنجس طهارة الطعام املّنجزالتعامل مع املاء حالة اليقني ي
 طهارة الطعام املغسول باملاء ّنجز، فيتًأيضا ّالشكيلزم بقاء هذا التعامل يف حالة 

 .املستصحب طهارته
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 ّ ترتـب-وهو النهي عن النقض العميل - أنه عىل هذا املسلك ّيتضحوهبذا 
 الرشعية للمستصحب سواء كانت مبارشة أم غري مبارشة اآلثار مجيع

غـري أو  سـواء كانـت مبـارشة - الـرشعية اآلثـار نأ :لّ يتحـصّتقـدمومما 
 .ةّتقدم املة، وجيب العمل هبا عىل مجيع املسالك الثالثّحجةتكون  -ةمبارش

 

تــه ّأو ظاهري ة التنزيــلّلواقعيــًعــا تبً ظاهريــا أو ً واقعيــاًرساءإ>: +  قولــه•
رساء ، فيكـون اإلًقعيـاإن التنزيل عىل نحوين، تـارة يكـون وا .<ّالشكناطته بإو

 وامليـزان يف .ًيـضاأرساء ظاهري فاإلً ظاهريا  كذلك، وتارة يكون التنزيلًواقعيا
التنزيـل  كـان  يف التنزيـلّالـشك، هو إن مل يؤخذ ًا أم ظاهريًاكون التنزيل واقعي

 .ًاالتنزيل ظاهري كان  يف التنزيلّالشك أخذ، وإن ًاواقعي
 أي .< عىل ذلك األثر املبـارشّرتتبالرشعي املر ثبوت األثر ّوال يرب>:  قوله•
 . عىل ذلك األثر املبارشّرتتبر ثبوت األثر غري املبارش املّال يرب
 <وأما عىل الثاين فقد يستشكل بأنه ال تنزيل يف ناحيـة املستـصحب> : قوله•

 .وعنايةًدا ّتعبأي عىل املسلك الثاين القائل ببقاء نفس اليقني 
أي غايـة  .<ًاّتعبد ًقتضيه كون اليقني باحلالة السابقة باقياوغاية ما ي>:  قوله•

 ً بنفس اليقني، هو كون اليقني باحلالة السابقة باقياّالتعبدما يقتضيه هذا التنزيل و
 يكشف عنـه ّعامًا ّمعذروًا ّنجز، يكون مًكاشفا كان إذا، بلحاظ كاشفيته، وًاّتعبد

 . هّتعلق آثار م إىله، الّتعلقوهو م
اليقني التكويني بيشء يلزم منه اليقني التكويني بام يعرفه الشخص >: هقول •

ب عليـه آثـار وجـوده، وهـو ّسد، يرتـ بوجود األنسان اإلّتيقن فإذا .<من آثاره
سـد ب عليه آثـار األّ، فال يرتًاّتعبدسد  بوجود األّتيقنا  إذ، أمانسانافرتاس اإل
 .الواقعي



 
 
 
 

 

 

 

 

 الدليل عىل عدم ثبوت اللوازم العقلية باالستصحاب •
 تفصيل البحث عىل املسالك الثالثة •
 : اللوازم العقليةّحجيةاملوارد املستثناة من عدم  •

 ية مع كونه الزم عقيل لالستصحابّنجز حكم العقل باملّحجية. ١
 ّةا كان األثر الرشعي من آثار ذي الوسطة اخلفيإذ. ٢
 ً وواقعاًتنزيال  التفكيكممتنعةإذا كانت الواسطة  .٣
 ًال واقعاً التفكيك تنزيال ممتنعةإذا كانت الواسطة . ٤

 ؟النزاع يف كون بعض املوارد من األصل املثبت أم ال •
 ولـبعض أمثلـة لصاحب الكفايةّواملصنف مناقشة السيد اخلوئي  •

 رد استصحاب منشأ النزاعموا
 خالصة البحث يف مقدار ما يثبت باالستصحاب •
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واللـوازم الـرشعية،  اآلثار وهوّ األول  من البحث يف القسمصنّفتهى املنا
 مبارشة ومن دون ًالرشعية للمستصحب تثبت سواء كانت آثارا اآلثار  أنّتبنيو

 .ي مع الواسطةأ، غري مبارشةًرا كانت آثا أو ،واسطة
واللـوازم  اآلثار وهي اآلثار وبعد ذلك رشع يف البحث يف القسم الثاين من

 اوازم العقلية والعادية للمستصحب، التي يطلـق عليهـّغري الرشعية الشاملة لل
 .)١(صل املثبتباأل األصوليني يف كلامت

 .عدم ثبوت اللوازم العقلية باالستصحاب األصوليني واملعروف بني
 

 :إن استصحاب اللوازم واآلثار العقلية عىل نحوين
استصحاب اليشء لكي تثبت لوازمه العقلية، كاستـصحاب حيـاة : لّاألو
 . الزمه العقيل وهو نبات حليتهثباتزيد إل

زم ة عـىل اللـواّرتتبـالـرشعية امل اآلثار  استصحاب اليشء لكي نثبت:الثاين
 بعنـوان ّرتتـباملّالتـصدق العقلية، كاستصحاب حياة زيد، لكي نثبت وجوب 

 .ًاّالنذر عىل عنوان نبات حليته التي هي الزم عقيل لبقاء زيد حي
                                                 

ُ تقدم أن األصل املثبت ع)١(  عقليـة أو -فيه الواسطة غـري الـرشعيةف بأنه األصل الذي تقع ّرّ
أي ( ثر الرشعي الذي يراد إثباته، عىل أن تكون املالزمة بيـنهام بني املستصحب واأل- عادية

 . يف البقاء فقط)املستصحب والواسطة
وال خيفى أن تقييد املالزمة بني املستصحب والواسطة بكوهنا مالزمة يف البقاء فقط؛ ألجـل 

ّ، ألنـه إذا كانـت املالزمـة ً وبقاءًملستصحب والواسطة إذا كانت حدوثاإخراج املالزمة بني ا
ًكون الـالزم بنفـسه متعلقـايبينهام يف احلدوث والبقـاء فـس  فيجـري فيـه ،ّ لليقـني والـشكّ

ّاالستصحاب بال حاجة إىل االلتزام باألصل املثبت، وحجيته موضع ات  .فاقّ
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 .وكال هذين النحوين غري قابل لالستصحاب
 احلكـم إثبـات مـن دون ) نبات حليتهثباتاستصحاب حياة زيد إل( ّ األولاّأم

  فهو غري معقـول؛،قّ نبات اللحية، الذي هو وجوب التصد عىلّرتتبالرشعي امل
 عليـه ّرتتـب إلثبـات نبـات اللحيـة إن مل يّحمرك ال أثر عميل  إذلغو حمض؛ّألنه 

 باستصحاب ّالتعبدالالزم العقيل ال ربط له بالشارع، فيكون ّ ألن ؛حكم رشعي
 .ثرأل هذا اّ ترتب؛ لعدم الفائدة منً نبات حليته لغواثباتحياة زيد إل

ً أوال استـصحاب حيـاة زيـدهريد منـُأوإن  ، وباستـصحاب احليـاة نثبـت ّ
 بعنوان النذر عىل عنوان نبـات حليتـه التـي هـي الزم ّرتتباملّالتصدق وجوب 

ن إ  إذ، فهو ممكن؛ لكنه خالف ظـاهر دليـل االستـصحاب،ًاّعقيل لبقاء زيد حي
، ومـن الواضـح ّتيقنمفاد دليل االستصحاب هو تنزيل مشكوك البقاء منزلة امل

املجعولة من قبل املنزل نفسه، ونبات  اآلثار  توسعةإىلًعرفا أن التنزيل ينرصف 
 . لكنه أثر تكويني وليس من الشارع بام هو شارع،اللحية أثر للحياة

 عىل ذلك توسعة دائـرة ّرتتبلت الفقاع منزلة اخلمر، فيّنز: فلو قال الشارع
 .ية للخمر بالتنزيلالتكوين اآلثار احلرمة ال توسعة
 ّالتعبـدالذي يستفاد من دليـل االستـصحاب هـو ّ فإن  األساسوعىل هذا

 ببقـاء ّالتعبـدالـرشعية فقـط، ولـيس  اآلثـار ّ ترتـب ألجـلببقاء املستـصحب
 ة عـىلّرتتبـالرشعية املأو  ،العقلية كنبات اللحية اآلثار ّترتتباملستصحب لكي 

 . عىل نبات اللحيةبّرتتاملّالتصدق العقلية كوجوب اآلثار 
 

ة يف ّتقدمواللوازم العقلية جيري عىل املسالك الثالثة امل اآلثار ّ ترتبإن عدم
ن، وإمـا ّتـيق تنزيل املـشكوك منزلـة امل إىلدرشاما اإلإوهي  مفاد االستصحاب،

 :ّيتضحيل كام س منزلة اليقني، وإما النهي التكليفي عن النقض العمّالشكتنزيل 
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 نّتيق تنزيل املشكوك منزلة امل إىلرشاداإلاالستصحاب مفاد  :ّ األولاملسلك
أن دليـل  ألجـل واللـوازم العقليـة عـىل هـذا املـسلك، اآلثـار ّ ترتبعدم

ــك؛ ــىل ذل ــساعد ع ــصحاب ال ي ــصحبّ ألن االست ــب املست ــل يف جان   التنزي
 ولـيس التنزيـل بلحـاظالـرشعية،  اآلثـار  إنام هو بلحاظ-كتنزيل حياة زيد -

  إىلن، فهذا التنزيل إنام ينظرّتيقل الشارع املشكوك منزلة املّ نزفإذاالعقلية، اآلثار 
 إىلًعرفـا التنزيـل ينـرصف ّ ألن العقليـة؛ اآلثـار  ال،الـرشعية اآلثار خصوص
 لكنه أثـر ،املجعولة من قبل املنزل نفسه، ونبات اللحية أثر للحياة اآلثار توسعة

 .ليس من الشارع بام هو شارعتكويني و
 وهـو نبـات -استصحاب حياة زيـد ال يثبـت الزمهـا العقـيل ّ فإن وعليه

 .قّ عىل ذلك الالزم من حكم رشعي كوجوب التصدّرتتب وال ما ي-اللحية
  منزلة اليقنيّالشك تنزيل  إىلرشادمفاد االستصحاب اإل: املسلك الثاين

أن  ألجـل لية عىل هذا املسلك، هوواللوازم العق اآلثار ّ ترتب عدم أننجد
ي باحليـاة التـي ّالتعبد يف حياة زيد منزلة اليقني ببقائها، يفيد اليقني ّالشكتنزيل 

ي بنبـات ّالتعبدي بحياة زيد اليقني ّالتعبدهي املستصحب، وال يلزم من اليقني 
ي بنبـات ّالتعبـداللحية الذي هو الزم عقيل للحياة، ومع عدم حصول اليقـني 

 عـىل نبـات اللحيـة، وهـو وجـوب ّرتتـبية، ال يثبت احلكم الـرشعي املاللح
 ي بموضوعه، وهو نبـات اللحيـةّالتعبدثبوت احلكم فرع اليقني ّ ألن ق،ّالتصد

 ، وهو نبات اللحيـة،ي باملوضوعّالتعبد ومن الواضح أن اليقني -كام يف املثال -
 .قّ عليه وجوب التصدّرتتب، فال يّتحققغري م

 مفاد االستصحاب النهي التكليفي عن النقض العميل :الثاملسلك الث
النهـي التكليفـي هو  االستصحاب  دليلمفادوهو أن بناء عىل هذا املسلك 

أن  ألجـل واللـوازم العقليـة؛ اآلثار ّ ترتبعدمّ فإن لليقني،عن النقض العميل 
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ت اللحيـة،  الالزم العقيل للحياة وهو نباّنجز ال ي،ًمثالاليقني السابق بحياة زيد 
يف حالـة : مفـاد هـذا املـسلك يقـولّ ألن  باآلثار الـرشعية،ّنجزالختصاص الت

 اليقـني الـسابق ال يقتـيض ّحيـث إنو  جيب العمل وفق اليقـني الـسابق،ّالشك
ع عىل نبات اللحية من حكـم ّ ما يتفرّنجز نبات اللحية، وعليه فال يتّنجز تًعمال

فرع ثبوت موضوعه وهو ّصدق التوجوب ّ ألن ق؛ّرشعي وهو وجوب التصد
 .قّ فال يتثبت وجوب التصدّتحقق موضوعه غري مّحيث إننبات اللحية، و

ة عليهـا، ّرتتبـ عدم ثبوت اللوازم العقلية واللوازم الـرشعية املّيتضحوهبذا 
 عـن ّجنبـيألية فقط من دون آثارهـا الـرشعية،  باللوازم العقّالتعبدّ ألن وذلك

 . وبال فائدةًاا لغو هبّالتعبدالشارع، فيكون 
ة عىل اللوازم العقلية، فهو خـالف ظـاهر ّرتتب باآلثار الرشعية املّالتعبدا ّمأو

 . باآلثار املجعولة من الشارع فقطّالتعبد  إىلدليل االستصحاب، النرصافه
ه بحيـاة زيـد يف ّتعبـداملعقول مـن حكـم الـشارع و>:  العراقيّاملحقققال 

نفاق من ماله عـىل زوجتـه وعـدم جـواز ب اإلنام هو إثبات وجوإاستصحاهبا 
 ،الرشعية الثابتة لعنوان املستـصحب اآلثار  ونحومها من،تقسيم ماله عىل ورثته

 لعدم كـون هـذه ،ه ونبات حليتهّالعادية كنموأو  ال ما يالزمه من األمور العقلية
عليـه ة ّرتتبـالـرشعية امل  اآلثار وال،من األمور القابلة للجعل والرفع الترشيعي

 بعنوان النذر عـىل ّرتتباملّالتصدق  كوجوب ،العقليةأو  بتوسيط األمور العادية
ّ ألن ترتبه ونبات حليته،ّعنوان نمو   وأن يكون بتوسيط جعل الواسطةّالبد هذه ّ

 .)١(<نه غري معقول، فال يمكن شمول التنزيل حينئذ ملثل تلك اآلثارأوقد فرضنا 
 اآلثـار  ال،الرشعية للمستـصحبثار  اآلواحلاصل أن االستصحاب يثبت

 .ة عليهاّرتتبالرشعية امل األحكام العقلية والتكوينية وال
                                                 

 .١٧٨ص ،٤ج: األفكار هناية )١(
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 اللوازم العقلية، وقـد ّحجيةصولون بعض املوارد املستثناة من عدم ذكر األ
عقيل لنفس االستـصحاب ا كان الالزم ال إذ، وهوًواحداًدا  هنا مورصنّفذكر امل

ن كـان مـن اللـوازم إ وّنجـزنه يتإية، فّنجزدون املستصحب هو حكم العقل بامل
 : من البحث اآليتّيتضحالعقلية، كام س

  لالستصحابًا عقليًاية مع كونه الزمّنجزحكم العقل بامل
 ّحجيـةمن املوارد املستثناة مـن عـدم ( صنّفمن مجلة املوارد التي ذكرها امل

 الزم عقيل، كام - ال املستصحب-  ما كان لنفس االستصحاب):ثبتاملاألصل 
ثم اشتبه بـاآلخر، فـال نعـرف  أحدمها رناّ طهفإذا ،ًساّمتنجنائني لو كان كال اإل

 -حـدمهاأمجـايل بطهـارة إ رغـم وجـود علـم - ر، ففي هـذه احلالـةّتطهام املّأهي
 النجاسـة، فعنـد ي هـناءإ ّاحلالة السابقة لكلّ ألن منهام،ّ كل نستصحب نجاسة
نـائني، منهام حيكم العقل بلزوم االجتناب عـن كـال اإلّ كل استصحاب نجاسة

 يـةّنجزية، وحكم العقـل باملّنجزفاالستصحاب هنا هو السبب يف حكم العقل بامل
 - ال للمستـصحب-  لالستـصحابً عقليـاً عىل الرغم من كونـه الزمـاّنجزيت

 أي خـرب ، دليل حمـرز)ّالشكيقني ب الال تنقض( دليل االستصحابّ ألن وذلك
 األسـاس العقلية، وعىل هـذا  يف لوازمهّحجة ،أمارة الذي هو ،ثقة، وخرب الثقة

، فكذلك اللوازم العقليـة لـدليل ّترتتبكام أن اللوازم العقلية خلرب الثقة : نقول
م ية التي هـي الزّنجز حكم العقل باملّنجزلو مل يت( َّإال، وّترتتب ًأيضا االستصحاب

 ؛ االستصحاب، وهـو غـري صـحيحّحجية فهذا يعني عدم )عقيل لالستصحاب
 .ةّتقدم االستصحاب بالروايات املّحجيةلتاممية 

االستـصحاب، وبـني دليـل  الفرق بني اللوازم العقلية لنفس ّيتضحوهبذا 
 .ّتقدماللوازم العقلية للمستصحب، كحياة زيد يف املثال امل
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 أما القسم الثـاين>:  بقولهيد يف تقريرات بحثه السيد الشهإليه  أشاروهذا ما
فـال إشـكال يف ثبـوت ]  املالزمة هـو احلكـم االستـصحايبّأي ما كان مصب[

، وهـي مـارة هـو يف احلقيقـة مـن لـوازم مفـاد األ إذالالزم فيه باالستصحاب؛
صـل، أي د األولـيس مـن لـوازم مفـا  االستصحاب،ّحجيةعىل ّدال الدليل ال

 . )١(<ضحاملستصحب، وهذا وا
املثبـت مل يـذكرها  األصـل ّحجيـة مستثناة من عـدم أخرىوهنالك موارد 

 .)٢(السيد الشهيد يف احللقة الثالثة
  لوازمهإثبات يف ّحجةما ذكر من أن االستصحاب ليس ّ كل  أنّيتضحوهبذا 

ًأصال عمليا عىل كون االستصحاب ّمبني  . كام هو الصحيح،أمارة وليس ً
 أمارة اللوازم العقلية بناء عىل كونه ثباتإ يف ّحجةاالستصحاب 

 عـىل ّ، مبنـي العقلية لوازمهإثبات االستصحاب يف ّحجية من عدم ّتقدمما 
ًأصال عملياكون االستصحاب  فيكـون  ،أمـارة وأما بناء عىل أنـه .أمارة وليس ً

 إثبـات يف ّحجـةكانـت  مـارة األ من أنّتقدم ملا ؛ يف إثبات اللوازم العقليةّحجة
 ّحجـةكام يف خرب الثقة الـذي جعلـه الـشارع   بسبب الكاشفية،،ازم العقليةاللو

 .من احللقة الثالثةّ األول  تفصيله يف القسمّتقدملكاشفيته، كام 
 يف ّتقـدم كام ، السيد اخلوئي:اتاألمار أن االستصحاب من  إىلوممن ذهب

 .)٣(تعريف االستصحاب
 وئي عىل الرغم من اعتباره االستصحاب أن السيد اخل إىل أنه ينبغي االلتفاتَّإال

ن إمـارات، وقـال  اللـوازم العقليـة لألّحجية  إىلات، لكنه مل يذهباألمارمن 
                                                 

 .٤٦٢ص ،٥ج ،٢ق: ل، تقريرات السيد احلائري مباحث األصو)١(
 .التعليق عىل النصبعد نذكرها  )٢(
 .٥ص ،٣ج : انظر مصباح األصول)٣(
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 . دليل إىلتها حتتاجّحجي
 لقيام سـرية العقـالء ؛يف باب األخبار مارة األ مثبتاتّحجية  إىل ذهب،نعم

 .كثريةخبار حتى لو كانت الوسائط القطعية عىل ترتيب اللوازم عىل األ
 ات واالستصحاباألمارالصحيح عدم الفرق بني >:  بقولهإليهوهذا ما أشار 

ن كـان مـن إيف تـشخيص القبلـة وّظن الّ فإن ، املثبتات يف املقامنيّحجيةوعدم 
 ّكلفاملّظن  لكنه إذا ، واردة يف البابّخاصةات املعتربة بمقتىض روايات األمار

 لكـون القبلـة يف هـذه اجلهـة ًالزمـا وكان دخول الوقت ،بكون القبلة يف جهة
 فـال ،لتجاوز الشمس عن سمت الرأس عىل تقدير كون القبلـة يف هـذه اجلهـة

 وعدم جواز ، ترتيب هذا الالزم وهو دخول الوقتّصحة يف عدم ّالشكينبغي 
، خبـار فقـط يف بـاب األّحجـة مارة األنعم تكون مثبتات. الدخول يف الصالة 

خبار بـامللزوم  من العقالء عىل ترتيب اللوازم عىل األقيام السرية القطعيةألجل 
  مجيـعّرتتـبنة وخـرب العـادل يّقرار والبي ففي مثل اإل،ولو مع الوسائط الكثرية

 ببـاب ّتص وهـذا خمـ،العاديـةأو  ولـو كانـت بوسـاطة اللـوازم العقليـةاآلثار 
 .)١(<اتاألمار وما يصدق عليه عنوان احلكاية دون غريه من ،خباراأل
 

أي القـسم  .<وأما القسم الثاين فال يثبت بدليل االستـصحاب>: + قوله •
 .الثاين من آثار املستصحب، وهي اللوازم العقلية للمستصحب

 .< اللوازم العقلية بام هي فقط فهو غـري معقـولإثباتريد ُأن إّألنه >:  قوله•
كـام يف -ّالتـصدق ب  وجـوإثبات نبات اللحية فقط من دون إثباتريد ُأأي إن 

 نبـات ثبـات إلّحمرك ال أثر عميل  إذ؛ فهو لغو-املثال الذي ذكره يف ثنايا البحث
 . عليه حكم رشعيّرتتباللحية إن مل ي

                                                 
 .١٥٥ص ،٣ج:  مصباح األصول)١(
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التنزيـل يف جانـب املستـصحب إنـام يكـون ّألن فـ لّأما عـىل األو>:  قوله•
سالك مـن املـّ األول هـو املـسلكّ األول املقصود مـن .<بلحاظ اآلثار الرشعية

منهـا هـو أن مفـاد ّول ة يف بيان مفـاد دليـل االستـصحاب، واألّتقدمالثالثة امل
 .ًاّتعبد عدم انتقاض احلالة السابقة  إىلرشاداالستصحاب اإل

 يف احللقـة ّتقدم كام ةيكون بلحاظ اآلثار الرشعية ال اللوازم العقلي>: قوله •
ضاء دليـل االستـصحاب ني عـدم اقتـّاملحققاملشهور بني >: + قالإذ <السابقة

  ذلك احلكم الرشعي باستـصحابإثباتن أريد إّألنه لذلك، وهذا هو الصحيح 
ذلـك احلكـم ّ ألن ، بنبـات اللحيـة فهـو غـري ممكـنّتعبـدحياة زيد مبارشة بال 

 نبات اللحية ال ّالتعبد فام مل يثبت بالتنزيل و،موضوعه نبات اللحية ال حياة زيد
ً أوالبات نبات اللحية وان أريد إث، احلكمّرتتبي  وبالتـايل ، باستـصحاب احليـاةّ

مفـاده ّ ألن ، ذلك احلكم الرشعي فهو خالف ظاهر دليل االستـصحابإثبات
إىل ًعرفـا  ينـرصف ً والتنزيـل دائـام،كام عرفنا تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي

 ، للحيـاةثرأ ونبات اللحية ،املجعولة من قبل املنزل ال غريها اآلثار توسعة دائرة
 :ثر تكويني وليس بجعل من الشارع بام هو شارع، فهو كام لو قـال الـشارعأولكنه 

  عىل ذلك توسعة دائرة احلرمة ال توسعةّرتتب فكام ي)اع منزلة اخلمرّلت الفقّنز(
  عىل استصحاب احليـاة توسـعةّرتتب كذلك ي،التكوينية للخمر بالتنزيلاآلثار 

 ال توسـعة آثارهـا التكوينيـة التـي منهـا نبـات ًالرشعية للحياة عمليااألحكام 
الـرشعية  األحكام  عليهّرتتباالستصحاب ي بأن القولّصح ومن هنا . اللحية 

 .)١(<ها الرشعيةأحكامالعقلية التكوينية و اآلثار للمستصحب دون
أي  .<يّالتعبـدموضوع هذا احلكم هو الالزم العقيل واليقـني ّألن >:  قوله•

 موضـوعه نبـات اللحيـة لزيـد، - يف املثـال- قّوهو التصدأن موضوع احلكم 
                                                 

 .٣٩٤ص:  دروس يف علم األصول، احللقة الثانية)١(
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 . بنبات حلية زيدًياّتعبد ًدي ببقاء حياة زيد ليس يقيناّبعومن الواضح أن اليقني الت
ا كــان لــنفس االستــصحاب الزم عقــيل كحكــم العقــل  إذنعــم>: قولــه •

 .أي كان لنفس االستصحاب الزم عقيل وليس للمستصحب .<يةّنجزبامل
 سواء كان> املثبت األصل ّحجيةزم العقيل الذي استثني من عدم وهذا الال

 ًرشعيـاً حكـام أو يـة،ّنجز موضوعه االستصحاب كحكم العقل باملًعقلياًحكام 
ا فرضـنا  إذ لنفس االستـصحاب وجريانـه ال للمستـصحب، كـامً عقالًمالزما

منـا املـاء ّومت، ًبعاض املاء الواحد يف الطهارة والنجاسة حتى ظاهراأاملالزمة بني 
، فيجـري استـصحاب الطهـارة يف القليـل ّمتنجسبامء آخر ًا ّراهر كطالقليل ال

 ، فيعارض استصحاب النجاسة يف بعـضهّونثبت به طهارة متام الكر ،ًاّرم كّاملتم
 .)١(<ًمثالاآلخر 
أي بسبب الكاشفية، كـام  .<اعتبار احلالة السابقة بلحاظ الكاشفية>:  قوله•

 .كاشفيته ألجل ّحجة الشارع اعتربه ّحيث إن ،يف خرب الثقة
 

ض ّاملثبت وقـد تعـر األصل ّحجيةهناك عدد من املوارد املستثناة من عدم 
 : األخرى ملورد واحد فقط، واليك املواردصنّفامل

 ةّفيسطة اخلاا كان األثر الرشعي من آثار ذي الو إذ:ثاين الاملورد
 األثـر ا كـان إذ مـا: وحاصـله،يف فرائدهنصاري  الشيخ األهذكرهذا املورد 

ــث يعــد ــة بحي ــار ذي الواســطة اخلفي ــن آث ــرشعي م ــّال ــنفس ًرا ه العــرف أث ل
 ة،ّتنجـسرض املاستصحاب بقاء رطوبة الثوب املالقي لأل: املستصحب، ومثاله

رض، بـل قـي لـألبال واسطة لرطوبة الثوب املالًرا نجاسة الثوب ليست أثّفإن 
 مالقيه بواسطة الرطوبـة، فالـرساية  إىلّتنجسهي من آثار رساية النجاسة من امل
                                                 

 .)٦٩( ، حاشية رقم٤٤٠،ص٢احللقة الثالثة، ق )١(



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٣٣٠

 وبـني النجاسـة التـي هـي أثـر -أي الرطوبـة - واسطة عقلية بني املستصحب
 مع ذلك نجاسـته باستـصحاب بقـاء رطوبـة الثـوب املالقـي ّرتتبالرساية، في
ة، حيـث يـرى العـرف أن ّ اخلفيـة؛ لكون الواسطة من اللوازمّتنجسلالرض امل

 .نجاسة الثوب من آثار نفس املستصحب ال من آثار الرساية
طة ّن بعض املوضوعات اخلارجية املتوسإ>: ليه الشيخ بقولهإر وهذا ما أشا

 يف ّ بحيـث يعـد، مـن الوسـائط اخلفيـة،بني املستصحب وبني احلكم الـرشعي
 وهذا املعنى ، لنفس املستصحبًة عليها أحكاماّرتتبالرشعية امل األحكام العرف

. وخفاء باختالف مراتب خفاء الوسـائط عـن أنظـار العـرف ًحا خيتلف وضو
 فإنـه ال  اآلخـر،ما إذا استصحب رطوبة النجس من املتالقيني مع جفاف: منها

 بـل ،ًسه ليس من أحكام مالقاته للنجس رطباّ مع أن تنج،يبعد احلكم بنجاسته
 بحيث يوجد يف الثوب رطوبة ،ره هباّاسة إليه وتأثمن أحكام رساية رطوبة النج

 ومن املعلوم أن استصحاب رطوبة النجس الراجع إىل بقاء جزء مائي ،ةّمتنجس
 فهو أشبه مثال بمسألة بقاء املاء يف ،سه هباّر الثوب وتنجّقابل للتأثري ال يثبت تأث

 .)١(<به  املثبت النغسال الثوب،احلوض
 عىل الشيخ النائيني ّاملحقق إشكال

أنـه : الذي ذكره الشيخ بام حاصـله عىل استثناء املورد  النائينيّاملحققورد أ
ام يكـون ّنـإنظـر العـرف ّ فإن ال عربة بنظر العرف واملساحمات العرفية يف املقام،

يف ضيقه وسعته مع العلم بأصـله أو   فيهّالشكًبعا يف تعيني مفهوم اللفظ عند ّمت
ات املوضوع بحسب ما هو املرتكز ّمقومًعا يف تشخيص بّيف اجلملة، كام يكون مت

ىل العـرف واألخـذ إوال جيـوز الرجـوع . يف ذهنه من مناسبة احلكم واملوضوع
كـان املـراد مـن خفـاء  فـإن وعليـه. بمساحمتهم يف التطبيق بعد تعيـني املفهـوم
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أن احلكم الرشعي ثابت لـذي الواسـطة  ّاألدلة الواسطة أن العرف يستظهر من
ن الواسطة من علل ثبوت احلكم لذهيا فهو يرجع إىل ثبوت احلكـم لـذي وتكو

وإن كان املراد منه أن احلكم الرشعي ثابـت للواسـطة حقيقـة . الواسطة حقيقة
 فهو ممـا ال ، العرف أنه حكم ذهيا من باب التسامح يف التطبيقىلكن خلفائها ير

 .  بهعربة
 ّحجيـة من عـدم +ألنصارياستثنى العالمة ا>:  بقولهإليهوهذا ما أشار 

 األثـر املثبت ما لو كان الواسطة خفية بنظر العرف بحيث يرى العـرفاألصل 
 وتبعه يف ذلك مجلـة مـن أعـاظم .عىل ذي الواسطةًبا ّرتت عىل الواسطة مّرتتبامل

ثـر خلفـاء الواسـطة أوال ً مطلقـا املثبـت األصل ّحجيةعدم ّاحلق و... تالمذته 
 . عن جالئهاًفضال

قد يكون بنظر العرف بحيث يكـون  ،ن احلكم الثابت ملوضوعأ :ق ذلكوحتقي
 ، منـه بحـسب متفـامههم مـن الـدليلّخصأو األ  منهّلألعمًتا احلكم الثابت له ثاب

 ويف ،يفـرادفيكون الظهور الفعيل الرتكيبي عىل خـالف الظهـور الوضـعي األ
 ً مفاد الدليل خالفـابع هو الظهور الفعيل يف تعينيّهذه الصورة ال ريب يف أن املت

 . فيكون الرجوع إىل العرف حينئذ ألجل تعيني مفاد الدليل،جلملة من القدماء
للمـدلول الوضـعي لكـن العـرف ًقـا  يكون املدلول العـريف موافأخرىو

بحسب مناسبات احلكم واملوضوع يرون بعـض خـصوصيات املوضـوع مـن 
 فيكـون ،ة يف الثبوتعن علل احلكم ومن قبيل الواسط اآلخر اته وبعضهاّمقوم

من باب ثبوت احلكم ملوضـوع ،  األولثبوت احلكم بعد انتفاء اخلصوصية عىل
 . بخالف الثاين،آخر بنظرهم ال من باب بقاء ما ثبت

باعتبـار رجـوع ذلـك إىل  ؛ًأيـضا باع نظر العرف يف ذلـكّ يف اتإشكالوال 
فيام سـيأيت إن  ّيتضح االستصحاب كام سّحجية ّأدلةتعيني مفاد لفظ النقض من 

 .شاء اهللا تعاىل
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ما يف غري هذين املوردين فال حمالة يرجع نظـر العـرف إىل مـساحماهتم يف أو
التشخيــصات والتطبيقــات التــي ال وجــه للرجــوع إلــيهم يف ذلــك كــام تــرى 

 .إشكالبعة من دون خالف وال ّمساحماهتم يف املقادير واألوزان الغري املت
ن العرف بحـسب املـستفاد مـن ألواسطة كان معنى خفاء ا فإن وعىل ذلك

بحسب ما ارتكز يف أذهاهنم من مناسبات احلكم واملوضوع يفهمـون أو  الدليل
 احلكم ثابت لذي الواسـطة ويـرون الواسـطة مـن علـل احلكـم ّنأمن الدليل 

نكار الواسطة حقيقة إ فهذا يرجع إىل ،بحيث ال يكون له دخل يف قوام املوضوع
ن احلكم بحـسب متفـامههم أالواسطة وإن كان معناه وثبوت احلكم لنفس ذي 

عـىل ذي الواسـطة مـن بـاب ًبـا ّرتتثابت للواسطة ومع ذلك يعتربون احلكـم م
بــاع مــساحماهتم يف ّن الرجــوع إلـيهم يف ذلــك يــستلزم اتأ فــال ريــب ،املـساحمة

 .التطبيقات املتسامل عدمه عندهم
الواسـطة ففـرض  ا املوضوع بحسب فهم العرف إن كـان هـو ذ:وباجلملة

 وإن كان هو الواسطة فدعوى خفائهـا ،الواسطة ودعوى خفائها خلف واضح
ن ال يكـون واسـطة يف أمـا إ ف،بحسب الفهم العريف وكوهنا خفية غـري معقولـة

  .)١(<ة ال حمالةّتكون جليأو  البني
 ً وواقعاًتنزيال  التفكيكممتنعة إذا كانت الواسطة :لثاملورد الثا

 مـا إذا : اخلراسـاين، وحاصـلهّاملحقـقورد الالحق ذكرمهـا وهذا املورد وامل
، كـام يمتنـع التفكيـك ًبني ذهيا تنزيالوبينها  كانت الواسطة بمثابة يمتنع التفكيك

أو   بـاملعلول،ّالتعبد يستلزم ّعلة بالّالتعبدّ فإن  ومعلوهلا،ّالتامة ّالعلةًبينهام واقعا، ك
 . )٢( لزيدوة عمرّ ببنوّلتعبدًمالزم عرفا ل  لعمروة زيدّ بأبوّالتعبدّ فإن ؛كاملتضائفني

                                                 
 .٤٩٤ص، ٤ج :فوائد األصول. ٤٢٠ص ،٢جود التقريرات، جأ )١(
 .٤١٦ص: كفاية األصول انظر )٢(
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 ًال واقعاً التفكيك تنزيال ممتنعةإذا كانت الواسطة  :رابعاملورد ال
ًك بينهـا وبـني ذهيـا تنـزيال ً يمتنع عرفا التفكيبمثابة إذا كانت الواسطة أي
  كام إذا كان لزوم الواسـطة للمستـصحب،ً االنفكاك بينهام واقعايستحل وإن مل

ّمالزمته معه واضحا جدأو  ّا، بحيث يعدً ضـوء : ومثالـه. ً أثر الواسطة أثرا هلـامً
 عـىل ّرتتـبالشمس الذي هو الزم بقـاء قـرص الـشمس يف قـوس النهـار، في

 عـىل ضـوء ّرتتـبالـرشعي امل األثـر – وهو بقاء قرص الشمس –املستصحب 
  .فة بضوئهاّالشمس، وهو طهارة البواري املجف

ًيمتنع التفكيك عرفـا وواقعـا، ويف ّ األول ردين أن يف املوردفالفرق بني املو ً
كن انفكاك ضـوء الـشمس مًاملورد الثاين إنام يمتنع التفكيك عرفا، رضورة أنه ي

 .ًعن بقاء قرصها واقعا
ال يبعد ترتيـب مـا كـان >:  هذين املوردين أشار صاحب الكفاية بقولهوإىل

 كام ال تفكيـك ،ًبني املستصحب تنزيالبينه وًعرفا بوساطة ما ال يمكن التفكيك 
 ّمالزمته معه بمثابـة عـدأو  ،وضوح لزومه له ألجل بوساطة ماأو  ،ًبينهام واقعا

 ّالـشك ليقينـه بًنقـضاعليـه يكـون  األثر عدم ترتيب مثل هذاّ فإن ،هلامًرا ثأثره أ
 .)١(<ً بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا،ًأيضا

 ب الكفايةصفهاين عىل صاحإشكال اإل
ً إشـكاال  األصفهاين عىل املوردين اللذين ذكرمها صاحب الكفايةّاملحققأورد 

 أمـا ،ما أفاده لعدم ثبوت هذه املالزمـة يف مـورد مـن املـواردّ فإن  الكربى،عىل
ّ ألن الكـالم،ّحمـل  واملعلول ومورد املتضائفني فهـام خارجـان عـن ّعلةمورد ال

 ّعلـةمـن الّ كـل لزم اليقـني بـاملعلول، فيكـون يـستّالتامة ّعلةاليقني بحدوث ال
ًاالستصحاب مـستقال؛ وهكـذا املتـضائفان، ألهنـام متكافئـان، ى واملعلول جمر
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 .ة، فيكون كالمها جمرى االستصحابّنوبفاليقني باألبوة يستلزم اليقني بال
عدم خلـوص كلتـا الـصورتني عـن : والتحقيق>:  بقولهإليهوهذا ما أشار 

تـه ّ املعلـول عـىل علّ ترتب مورد الكالم ليسّنفأل: ّ األولأما. اإلشكالشوب 
 فال حاجـة إىل ،ًرشعياه عليها ّ ترتب ولو فرض كون،ه عليها عقيلّترتبّ فإن ،ّالتامة

ّالعليةفرض    فيكون من قبيـل، برشطهّالتعبد باملرشوط بّالتعبدّصح  بل ي،ّالتامة ّ
 ّالتامـة ّعلـة مـن الّ كان لكل بل مورد الكالم ما إذا؛ احلكم عىل موضوعهّترتب

 وحينئـذ ، بالثاينّلتعبد لً باألوىل مستلزماّالتعبد حتى يكون ،ثر رشعيأومعلوهلا 
 وال يكـون معلوهلـا ّالـشك مـورد اليقـني وّالتامـة ّعلـةكيف يعقل أن يكـون ال

 فإنـه ال حمالـة ،ً ال حدوثاً بقاءيشءة لّ تامّعلة ليشءكذلك؟ وال يعقل أن يكون ا
بوجـود ّ األول  فال يقني يف الزمان،ّعلةملا يقارنه دخل يف متامية الأو  لزمانملرور ا

 ، عـن اليقـني بمعلوهلـاّ ال ينفـكّالتامة ّعلة وإذا فرض أن اليقني بال،ّالتامة ّعلةال
 . االستصحايبّالتعبد ال أنه الزم ، االستصحايبّالتعبدفاملعلول هو بنفسه مورد 

 فمـع - ًوعلـامًجـا  خارً وفعالّقوة -يفني متكافئان  املتضاَّن فأل،وأما الثانية
 فـنفس ،ًة الفعليـة سـابقاّ يكون عىل يقني من البنـو،ًاليقني باألبوة الفعلية سابقا

 - أعنـي ذات األب واالبـن -وأما ذات املتضايفني  . ّالتعبدمورد  اآلخر الوجه
 يكـون بيـنهام  فـام، أهنـام غـري متـضايقنيَّإالفيمكن التفكيـك بيـنهام يف اليقـني 

 ومـا يمكـن التفكيـك بيـنهام يف ،ّالـشكالتضايف ال تفكيك بينهام يف اليقـني و
 .)١(< ال تضايف بينهامّالشكاليقني و

 

 املثبت أم ال؟ األصل  هل هي من،رداوقع الكالم يف بعض املو
 :ه عىل ثالثة أقسامّتصوركن  عىل اليشء يمّرتتبامل األثر نأ: هتوضيحو

                                                 
 . ٢٢٦-٢٢٥ص ،٣ ج :هناية الدراية )١(
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ًا عىل نفس املستصحب بالواسطة يشء، ّرتتبم األثر أن يكون: ّ األولالقسم
كام إذا علمنا بعدالة زيد ثم شككنا يف بقاء عدالته، فنستصحب عدالته، ويثبـت 

 الكالم ّتقدم وهذا القسم ،جواز االئتامم به الذي هو من آثار العدالة املستصحبة
 .  عىل املستصحب بال إشكالّرتتبي األثر  مثل هذا أنّتبنيعنه و

أو  ملزومـهأو  ًا عـىل الزم املستـصحبّرتتبـم األثر  أن يكون:القسم الثاين
ً أوالمالزمه . مالزمـهأو  ملزومهأو   وبالذات، وعىل املستصحب بواسطة الزمهّ

 . عىل املستصحب األثر  جواز ترتيب مثل هذاّتقدموقد 
ًا عـىل املستـصحب، وال عليـه بواسـطة ّرتتبـيكـون م أن ال :القسم الثالث
ّا عليه بواسطة حمموله املتّرتتبالزمه، بل يكون م ّحمـل وهذا هو . ًحد معه وجوداً

 ً عىل املستصحب ما يكون أثرا ملحموله أم ال؟ ّرتتبالبحث يف املقام، فهل ي
ًحـد معـه وجـودا ّللمحمـول املتّ ألن ذهب صاحب الكفاية إىل التفصيل،

 : ًا ثالثًاصور
ً أن يكون املحمول منتزعا من مرتبة ذات املستصحب، من قبيل مـا :األوىل

 كان يف اخلارج مخر، وشـككنا يف فإذا. فصلهأو  جنسهأو  إذا كان املحمول نوعه
ً يف صريورته خال، فنستصحب بقاء هذا الفرد من اخلمـر، ّالشكبقائه من جهة 

لتـي هـي جـنس لـذلك الفـرد، فـيحكم يـة اّ عليه أثر اخلمرية الكلّرتتبفهل ي
إذا كـان أو   عليه؟ّرتتبال ي مأ نجاسته التي من أحكام طبيعة اخلمر،أو  بحرمته

 عليـه آثـار ّرتتـبيف بقائـه، فهـل يّوشـك  من أفراد اإلنـسان ًااملستصحب فرد
 ية باستصحاب بقائه أم ال؟ّالكل اإلنسانية

ي هـو مـن قبيـل خـارج ً أن يكون املحمول منتزعا عن عارضه الذ:الثانية
، هنـد زوج زيـدإذا كان : ًمثال .الزوجيةأو  املحمول، كام إذا كان حمموله امللكية

 كعدم - عليه آثار الزوجية ّرتتبواستصحبنا حياته، فهل يزيد يف حياة ّ شك ثم
  عليه آثارها؟ّرتتبال يأو  -زوجته من غريهجواز تزويج 
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رضه الذي هو من قبيـل املحمـول من عاًعا  أن يكون املحمول منتز:الثالثة
أو   كـام إذا كـان حممولـه األبـيض-أي ما حياذيـه يشء يف اخلـارج -بالضميمة 

األسود وغريمها من األعراض التي ليس هلـا وجـود يف اخلـارج سـوى وجـود 
يف وجـوده ّوشـك  أبـيض زيـدكـان  فـإذا. معروضاهتا، وإن كانت قائمـة هبـا

  عليه؟ ّرتتبًا يكون أثرا لبياضه أم ال ي عليه مّرتتب فهل ي،واستصحبنا وجوده
 التفصيل بني هذه الصور، حيـث قـال بعـدم كـون  إىلذهب صاحب الكفاية

 .بت، أما الصورة االخرية فهي من األصل املثبتثني من األصل املاألوليالصورتني 
 يف حالة كون الواسطة مغـايرة ّتحققاملثبت يبأن األصل  عىل ذلكّدل واست

مل يكـن  ًوجـودادا ّحب، كام يف الصورة األخـرية؛ وأمـا إذا احتـًوجودا للمستص
املحمـول ّكـيل الّ ألن املثبـت، األصـل ترتيب أثر الواسطة عىل املستصحب من

 عليـه ّرتتـبامل األثـر عىل املستصحب موجود بعني وجود املستصحب، فيكون
 فرق بني كون املحموالت املنتزعـة عـن مقـام  من دون،ًأثر املستصحب حقيقة

  .الذات واملحموالت املنتزعة عن عوارضها التي تكون من قبيل خارج املحمول
 بـني أن ، عىل املستصحبّرتتبامل األثر ال تفاوت يف>:  بقوله أشار هذاوإىل
ينطبق وحيمـل عليـه ّكيل بوساطة عنوان أو  ،يشءعليه بال وساطة ًبا ّرتتيكون م

بمالحظـة ، أو عـن مرتبـة ذاتـه ًعا كان منتز،ًحد معه وجوداّباحلمل الشائع ويت
يف الصورتني إنام األثر ّ فإن ،بعض عوارضه مما هو خارج املحمول ال بالضميمة

 لغـريه ممـا ،يف اخلارج سـواهّكيل  حيث ال يكون بحذاء ذلك ال،يكون له حقيقة
 أو ًمـثال عليه بالضميمة كـسواده ًمن أعراضه مما كان حمموال، أو  معهًكان مباينا

 كام أن العريض كامللكية ،الطبيعي إنام يوجد بعني وجود فردهّ ألن ك وذل،بياضه
منـشأ  أو  فالفرد، بمعنى وجود منشأ انتزاعهَّإالوالغصبية ونحومها ال وجود له 

 فاستـصحابه ،آخـر يشء  ال،ب عليـه األثـرّاالنتزاع يف اخلارج هو عني مـا رتـ
 .)١(<مّوهُلرتتيبه ال يكون بمثبت كام ت

                                                 
 .٤١٦ص:  كفاية األصول)١(
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  اخلوئي لصاحب الكفايةمناقشة السيد
ً أوالصاحب الكفايـةما ما ذكره أن  :حاصل جواب السيد اخلوئي هو  مـن ّ
لكـن  ، فيـهإشـكالال  األول، مـن القـسمجريان االستصحاب يف الفرد فهـو 

والفـرد ّكـيل  الّاحتـاد عىل ما ذكره مـن ًاّ يف الفرد ليس مبنيجريان االستصحاب
ولـيس أثر لنفس الفـرد  األثر أنب هو جريان االستصحا  يف بل الوجه،ًخارجا
 َّإال ،ن كانت جمعولة عىل نحو القضايا احلقيقيـةإوالرشعية األحكام ّ ألن ،ّللكيل

 فاحلرام هو اخلمر ،بحرمة اخلمرالشارع حكم  فإذا ،أن احلكم فيها ثابت لألفراد
 .ية بام هيّالطبيعة الكلوليس اخلارجي 

ّصح كان مراده منـه أن االستـصحاب يـن  فإ،وأما ما ذكره يف املورد الثاين>
استـصحاب ّصح  في،عليهّكيل ثر الأاالنتزاعي لرتتيب األمر  جريانه يف الفرد من

ف لـه وعـدم جـواز ّية من جواز التـرصّملكية زيد ملال لرتتيب آثار امللكية الكل
 مع أن هـذا  األمر األول، فالكالم فيه هو الكالم يف،نه إذف الغري فيه بدونّترص
يف بقاء فـرد ّ شك  فإذا،بني اخلارج املحمول واملحمول بالضميمةًقا  يكون فارال

 ّترتتـب فباستصحاب هذا الفرد ،ًمثالمن أفراد املحمول بالضميمة كعدالة زيد 
 فـال وجـه للفـرق بـني اخلـارج ،آثار مطلق العدالة كجواز االقتداء به ونحـوه

 .املحمول واملحمول بالضميمة
  عليـه أثـرّرتتبالستصحاب جيري يف منشأ االنتزاع ويوإن كان مراده أن ا

 فهـذا مـن أوضـح ، لـه عـىل فـرض بقائـهًاالنتزاعي الذي يكـون الزمـااألمر 
 ثـم علمنـا بوجـود ، فإذا علمنا بوجود جسم يف مكـان،املثبت األصل مصاديق

 مل ،يف مكانـهّ األول  يف بقاء اجلـسمّالشك مع  األول،املكان جسم آخر يف أسفل
 تـه عـىل اجلـسم الثـاين باستـصحاب وجـوده يف مكانـهّترتيب آثار فوقييمكن 
 زوجيـة إثبـاتوكذلك ال يمكن . املثبت  األصل  فإنه من أوضح أنحاءل،ّاألو
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جـت ّ وإن علم أهنا عىل تقدير حياهتا تزو، يف حياهتاّالشك لزيد مع ّخاصةامرأة 
 .)١(<ًبه يقينا

 مناقشة السيد الشهيد لصاحب الكفاية
ما أورده السيد اخلوئي عىل صاحب الكفايـة وارتـضاء الـسيد ساس  أعىل

نـه يمكـن أن يكـون مقـصود صـاحب الكفايـة أن إ: يراد قـالالشهيد هبذا اإل
  ال يستظهر من دليـل- بحسب تعبريه-اخلارج املحمولأو  العناوين االنتزاعية

 أحكـام فعىل ذات اليشء، األثر  ذلكّ ترتبمن أكثر  عليهّرتتبالرشعي املاألثر 
م آخـر قـس عىل ذات املرأة برشط وقوع العقد عليها، نعم يوجد ّترتتبالزوجية 

 .صف به كام يف املحمول بالضميمةّ يف اخلارج وتتّتحققي
أو  ن األمـور االعتباريـةأ ّتـصورن يكـون بأَّمـا إومدرك هذا االسـتظهار >

عـوى إلغـاء دأو  ن تكـون دخيلـة يف احلكـم،أاالنتزاعية ال واقع هلا فال يمكن 
 . العرف بحسب مرتكزاته لدخالتها يف احلكم الرشعي

 األمور االنتزاعيـة ليـست خياليـة بـل  أن لوضوح؛ّ تاموكال املدركني غري
لـو فرضـت  ون ال ينتزع اعتبار الفوقية للفـوق،أهلذا ال يمكن للعقل  وواقعية،

س املقـصود  إذ لي؛اعتبارية فهذا ال يعني عدم إمكان دخالتها يف احلكم الرشعي
ّالعليةمن الدخالة  ن االرتكاز والفهم العريف أه، كام ّ يف حملّققُح واإلجياد عىل ما ّ

عــىل العكــس يــرى واقعيــة هــذه الــصفات ويتعامــل معهــا كــام يتعامــل مــع 
 .)٢(<ةكبري خطورة وّأمهيةيوليها  واملحموالت بالضميمة

 نتزاعمثلة موارد استصحاب منشأ االأمناقشة السيد الشهيد لبعض 
 أمثلة ملوارد استـصحاب  منّ اخلراساينّاملحقق ناقش السيد الشهيد ما ذكره

                                                 
 .١٧١ص ،٣ج:  مصباح األصول)١(
 .٢٠٧ص ،٦ج:  بحوث يف علم األصول)٢(
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 :، ومن هذه املواردمنشأ االنتزاع وترتيب آثار العنوان االنتزاعي
  .ترتيب آثار الزوجية وأو الزوجة استصحاب بقاء حياة ذات الزوج: األول
 ذات ن الزوجية بنفسها حكـم رشعـي وضـعي موضـوعهأ ال خيفى: وفيه
  ربطهـا إىل، من دون حاجـة عىل استصحاب حياهتامّرتتب في،الزوجة أو الزوج
 . باألصل املثبتأو  االنتزاعياألمر  بمسألة

 .عىل حياته امللكية ّرتتب لاستصحاب حياة ذات املالك :الثاين
بـال ، ًأيـضا ّترتتـبن امللكية حكم رشعي موضوعها ذات املالـك فإ: وفيه

 . ثبتامل األصل ربط بمسألة
استصحاب بقاء ابنه ال ّ فإن ،ًمثالًا ّما دام ابنه حيّالتصدق ما لو نذر : الثالث

 . املثبت  األصل عىل أساسَّإال جيب الوفاء به الذييثبت عنوان النذر 
ن اعتربناه كوجوب الوفاء بالعقد فموضوعه إَّن وجوب الوفاء بالنذر إ: وفيه

ًحـا ّ فيكـون استـصحاب احليـاة منق،يليـةوالنذر حيثية تعل، ء املنذور ذات اليش
 كان عنوان النذر حيثية تقييديـة أمكننـا إنيف املثال، وّالتصدق ملوضوع وجوب 

 لـه ًأيـضا ّالنـذر تعهـد والتـزامّ ألن ،استصحاب بقاء النذر وعدم انتهـاء أمـده
ح موضـوع وجـوب ّ يتـنق، وباستـصحابهبقاء بحسب النظر العـريف وحدوث
 .)١(الوفاء به
 

 يف املباحـث - وهو مقدار مـا يثبـت باالستـصحاب- هذا البحثَنِونُْ ع•
املثبــت، والغــرض مــن عقــده هــو البحــث يف أن  األصــل ية بعنــواناألصــول

 عـىل املستـصحب ّترتتـبالرشعية التـي  اآلثار ثباتاالستصحاب ال جيري إل
 . ة عىل املستصحبّرتتبالرشعية املآلثار  اثباتإ  البحث يفإىلًمضافا  ،ًعقال

                                                 
 .٢٠٨ص ،٦ج:  انظر بحوث يف علم األصول)١(
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الـرشعية التـي  األحكام املقصود من اللوازم الرشعية للمستصحب هي •
 . عىل االستطاعةّرتتباملّج جعلها الشارع، من قبيل وجوب احل

 أقـسام  إىلة عـىل املستـصحبّرتتبـواآلثـار الـرشعية امل األحكام تنقسم •
 :ثالثة

 .حلكم رشعيً موضوعا با كان املستصح إذما: ّاألول
ً موضـوعا ، وهو بدوره وقـعًرشعياً حكام ا كان نفس املستصحب إذ:الثاين

 .حلكم رشعي آخر
 ّرتتـب، وهذا احلكم الـرشعي يًرشعياً حكام أن يكون املستصحب: الثالث

 .عليه حكم رشعي آخر، وهلذا الرشعي الثاين حكم رشعي ثالث
ً موضوعا واء كان املستصحبحب سصالرشعية تثبت للمست اآلثار مجيع •

 ًرشعيـاً حكام أو حلكم رشعي آخرً موضوعا  صارًرشعياً حكام أو حلكم رشعي
 . عىل الثاين حكم رشعي ثالثّرتتب ويٍ عليه حكم رشعي ثانّرتتبي

ن، ّتـيقمفاد دليل االستصحاب تنزيل املـشكوك منزلـة امل: ّ األولاملسلك •
ن ّتـيق هـو تنزيـل املـشكوك منزلـة املاملجعول يف دليل االستصحابّ فإن وعليه
 عـدم انتقـاض اليقـني  إىلرشـاد، فيكون مفـاد دليـل االستـصحاب اإلًظاهرا

 حكـام الـرشعيةواأل اآلثـار رساءإ دليل التنزيـل هـو إطالق، ومقتىض ّالشكب
 .ًال واقعياً ظاهريا ًل، لكن إرساءّ املنز إىلالثابتة للمنزل عليه

 موضوع بأن عية غري املبارشة للمستصحبالرش اآلثار شكل عىل ترتيبأ •
 .وال مستصحبًعا  واقغري حمرزوهو األثر املبارش،  غري املبارش هواألثر 

 اآلثـار ة بعددّتعددإن دليل االستصحاب يستفاد منه تنزيالت م: اجلواب •
 .الرشعية املبارشة

 منزلـة ّشكمفاد دليل االستـصحاب تنزيـل الـ أنفهو أما املسلك الثاين  •
للمستـصحب وغـري  املبـارشة اآلثـار فعىل هذا فقد يستشكل يف ترتيب، قنييال
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ة بالنسبة للحالـة ّنجز ببقاء اليقني باحلالة السابقة إنام تكون مّالتعبدن بأاملبارشة، 
  .غري مبارشة وأ ةمبارشسواء كانت   آثارها إىلةّنجز، وال تكون مالسابقة فقط

اليقـني بـيشء يـستلزم ّ ألن ،ّتعلقبآثار امليقني ّتعلق إن اليقني بامل:  إن قيل•
 .اليقني بآثاره
 .يّالتعبداليقني بيشء يستلزم اليقني بآثاره يف اليقني التكويني ال : قلت

ة وهـي أن احلكـم ّقدم بعد بيان ماإلشكال عىل هذا السيد الشهيدأجاب  •
أمـا الكـربى فهـي علـم  .ر قـضيتني كـربى وصـغرىّ، بعد توفّنجزالرشعي يت

 ّكلـف أما الصغرى فهي علـم امل. أي العلم باجلعل، بترشيع هذا احلكمّكلفامل
 . املوضوعّتحققب

موضوعه ّ ألن  لعدم العلم بموضوعه؛ّنجزغري املبارش ال يت األثر : إن قيل•
ي به، ّالتعبد فقط، دون أن حيصل لنا اليقني ّنجز، متّتنجسوهو طهارة الطعام امل

 . األكلّحليةحلكم ب اّنجزفال يت األساس وعىل هذا
 أكـل ّحليـة وهـو -غـري املبـارش األثـر أي - إن احلكـم الثـاين:  اجلواب•

 .ا وصلت كرباه وصغراه إذّنجزالطعام، يت
وهي أن يكـون مفـاد دليـل االستـصحاب النهـي عـن :  املسلك الثالث•

النقض العميل، فعىل ضوء هذا املـسلك يلـزم التعامـل مـع املستـصحب عـني 
 اآلثـار مجيـع  املـسلك عـىل هـذا ّرتتـب، فت الثابت حالة اليقـنيالتعامل السابق

 .الرشعية للمستصحب سواء كانت مبارشة أم غري مبارشة
ة عـىل االستـصحاب، ّرتتبـواللوازم غري الـرشعية امل اآلثار : القسم الثاين•

 .عدم ثبوت اللوازم العقلية باالستصحاب األصوليني واملعروف بني
 : اللوازم العقلية باالستصحاب الدليل عىل عدم ثبوت•

 :إن استصحاب اللوازم واآلثار العقلية عىل نحوين
استصحاب اليشء لكي تثبت لوازمه العقلية، كاستـصحاب حيـاة : األول
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 . الزمه العقيل وهو نبات حليتهثباتزيد إل
 ة عىل اللوازم العقلية،ّرتتباستصحاب اليشء لكي نثبت اآلثار الرشعية امل: الثاين

 . عىل نبات حليتهّرتتباملّالتصدق صحاب حياة زيد لكي نثبت وجوب كاست
 .وكال هذين النحوين غري قابل لالستصحاب

 ال أثـر  إذلغـو حمـض؛ّألنـه يكون االستصحاب غري معقـول؛ فّ األول أما
 . عليه حكم رشعيّرتتب إلثبات نبات اللحية إن مل يّحمركعميل 

ً أوالريد مـن استـصحاب حيـاة زيـدُأوإن  ، وباستـصحاب احليـاة نثبـت ّ
 بعنوان النذر عىل عنوان نبات حليته فهو ممكـن؛ لكنـه ّرتتباملّالتصدق وجوب 

 انـرصافن مفـاد دليـل االستـصحاب إ  إذخالف ظاهر دليل االستـصحاب،
 . التكوينية اآلثار املجعولة من الشارع ال اآلثار  توسعةإىلًعرفا التنزيل 

ن، ّتـيق تنزيل املشكوك منزلـة امل إىل االرشادمفاد دليل: ّ األولما املسلكأ •
التنزيل يف جانب املستصحب إنـام هـو ّ ألن  اآلثار واللوازم العقلية؛ّ ترتبفعدم

 .بلحاظ اآلثار الرشعية، وليس التنزيل بلحاظ اآلثار العقلية
 ّالـشك تنزيـل  إىلمفاد دليـل االستـصحاب االرشـاد: ما املسلك الثاينأ •

 يف حياة زيد منزلة اليقني ببقائهـا، يفيـد اليقـني ّالشكتنزيل ّن ألف ،منزلة اليقني
ي بحيـاة زيـد ّالتعبدي باحلياة التي هي املستصحب، وال يلزم من اليقني ّالتعبد
 .ي بنبات اللحية الذي هو الزم عقيل للحياةّالتعبداليقني 
مفاد دليل االستصحاب هو النهي التكليفي عن النقض : املسلك الثالث •
أن اليقـني الـسابق  ألجـل واللوازم العقليـة؛ اآلثار ّ ترتبميل لليقني، فعدمالع

 الالزم العقيل للحياة وهـو نبـات اللحيـة، الختـصاص ّنجز ال يًمثالبحياة زيد 
 . باآلثار الرشعيةّنجزالت

دليـل املثبت هو ما كان لنفس  األصل ّحجية من املوارد املستثناة من عدم •
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 يـة، وذلـكّنجز الزم عقيل، كحكم العقـل بامل-ب ال املستصح-االستصحاب
ة فيكـون أمـارةدليل االستصحاب دليـل حمـرز فهـو ّألن   يف لوازمهـا ّـحج

 .العقلية
 لوازمه، مبني عـىل كـون إثبات االستصحاب يف ّحجية من عدم ّتقدمما  •

ًأصال عمليااالستصحاب   يف ّحجةفيكون  ،أمارة وأما بناء عىل أنه ،أمارة وليس ً
 اللـوازم إثبـات يف ّحجـةكانـت  مـارة األ من أنّتقدم اللوازم العقلية، ملا إثبات

 .العقلية؛ بسبب الكاشفية
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 الرافع يف املقتيض و ّالشكالتفصيل بني موارد : ّ األولالقول •
  يف املقتيض والرافعّالشكاملراد من  •
  يف الرافع دون املقتيضّلشكا القائلني بجريان االستصحاب يف ّأدلة •
ü االرتكاز العقالئي يقتيض اختصاص االستصحاب بإحراز املقتيض 

ü يف الرافعّوجود قرينة عىل ختصيص اإلطالق بموارد الشك  
  االستصحابّحجية يف قوالاأل •
 ّالشكثاين الختصاص االستصحاب بموارد التقريب ال •
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ة عـىل جريـان االستـصحاب، ّتقدمت داللة النصوص الروائية املّبعد أن مت
الت التـي احلـاّ كل  جرياهنا يفثباتها إلإطالق بّتمسكمكانية الإيأيت البحث يف 
 يفيف جريانـه ّفـصل املحققـون قد و ، وهذا معنى عموم جريانه،تتم فيها أركانه

 .)١( الدليل عن الشمول جلميع املواردإطالقبعض املوارد بدعوى قصور 
ام للشيخ األنصاري والثـاين ّ أوهل يف هذا التفصيل قوالن،قوال األّومن أهم
 .للسيد اخلوئي

أي جيـري  .والرافـع املقتـيض يف ّالـشكارد التفصيل بني مـو: ّ األولالقول
 يف الرافـع، وال يكـون كـذلك يف ّالـشك يف مـورد ّحجةاالستصحاب ويكون 

 . يف املقتيضّالشكرد امو
ــاين ــةتال: القــول الث ــشبهة املوضــوعية واحلكمي ــني ال ــصيل ب فيجــري  .ف

 :وإليك تفصيل القولني.  يف الشبهة املوضوعية، دون احلكميةاالستصحاب
ّ 

 النـائيني، وذكـر ّاملحقـقنـصاري وتبعـه  الشيخ األإليهوهذا القول ذهب 
: يف املعارج، حيث قالاحليل  ّاملحقق هذا التفصيل هو  إىلهّمن تنبّأول الشيخ أن 

 ،لك احلكـم جاء وقت آخر ومل يقم دليل عىل انتفاء ذَّمُ ثٍإذا ثبت حكم يف وقت>
 أم يفتقـر احلكـم يف الوقـت الثـاين إىل ،هل حيكم ببقائه ما مل يقم داللة عىل نفيه

كـان  فـإن ،أن ننظـر يف دليـل ذلـك احلكـم: والذي نختاره] ثم قال.. [؟داللة
 ّه يوجـب حـلَّ فإن؛عقد النكاح  ك،وجب احلكم باستمرار احلكمً مطلقا يقتضيه

                                                 
 .ّنصاري يف حجية االستصحاب وعدمهاالشيخ األًسنذكر الحقا أقوال  )١(
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عـىل ّدل  فاملست،األلفاظ التي يقع هبا الطالق فإذا وقع اخلالف يف ،ًالوطء مطلقا
 فكـذا ، الوطء ثابت قبل النطق هبذه األلفاظّحل(: أن الطالق ال يقع هبا لو قال

 وال ،ً اقتـضاه مطلقـا- وهو العقد -املقتيض للتحليل ّ ألن ،ً كان صحيحا)بعده
ــضاء ــذلك االقت  ً فيثبــت احلكــم عمــال،يعلــم أن األلفــاظ املــذكورة رافعــة ل

 .)١(<قتيضبامل
 اخلونساري فتح الباب يف هذا البحث، حيـث ّاملحققأن  ًأيضا وذكر الشيخ

 ّحجيـةين االستدالل هبا عـىل ّتأخر فاملعروف بني امل،ّعامةوأما األخبار ال>: قال
 اخلونـساري يف ّاملحقـق قد فـتح بابـه ،وفيه تأمل. االستصحاب يف مجيع املوارد

 .)٢(<رشح الدروس
 يف املقتيض والرافع ّالشكاملراد من 
يف بقائـه حمـدود القابليـة ّ يشك ن الذيّتيق يف املقتيض هو أن يكون املّالشك

 عليهـا ّ كالشمعة التي تنتهي ال حمالة بمرور زمن حتى لو مل هيب،للبقاء يف نفسه
مل جيـر االستـصحاب، ، اء نورها الحـتامل انتهـاء قابليتـهيف بقّ شك  فإذا،الريح

بعـد فتـه، ّهو اخليار الذي يفوت بالتـأخري بنـاء عـىل فوريومثاله يف الرشعيات 
ّ يـشك ، وأن اخليار ثابت له، فحينئـذً مدة قصرية عىل كون املشرتي مغبوناّميض

 يف بقاء اخليار ليس من جهة احتامل ّالشك أم ال، ومن الواضح أن ٍأن اخليار باق
بن ليس له استعداد  خيار الغّحتامل أن ال؛الرافع، بل من جهة انتهاء نفس اخليار

 . يف املقتيضّالشك يف البقاء يف هذه احلالة هو من ّالشككثر، فأة ّملد
 ، للبقـاء واالسـتمرار بطبعـهًقابالن ّتيقهو أن يكون املف يف الرافع ّالشكأما 

 ففي مثل ذلـك ، الرافعّ يف بقائه ينشأ من احتامل طروّالشك و،وانام يرتفع برافع
                                                 

 .٥٢ص ،٣ج: ، وانظر فرائد األصول٢١٦ص:  معارج األصول)١(
 .٧٨ص ،٣ج:  فرائد األصول)٢(
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نه إنـام ينتفـي حلـادث إة سنوات فّ عد إىلّبقاء الشاب : ومثاله،جيري استصحابه
 بـسيارة ونحـو ذلـك، ومثالـه يف هاصـطدامأو  خارجي من اهندام اجلدار عليه

 .  بطبعها متى حدثت ما مل ينقضها حدثّالطهارة التي تستمر :الرشعيات
ة مـن ّتـصورلبيـان املعـاين امل األصـوليني وهناك تفصيالت كثرية يف كتـب

ال ه أن و،التفصيل أصل بطالناختار  أن السيد الشهيد حيث َّإالانع، املقتيض وامل
مـن الولـوج  يف املقتيض والرافع، فال فائـدة ّالشكفرق يف جريان االستصحاب يف 

ّذكـروا متهيـدا مفـص>:  التفصيالت، حيث قـاليف ًال يف املقـام بـصدد بيـان معـاين ً
 ال أرى مزيـد فائـدة يف بـسط املقتيض والرافع، وتعيني ما هو املقصود هنـا، لكننـي

 أسـاس هلـذا مـن أنـه ال -إن شـاء اهللا -  لـكّتبـنيالكالم يف ذلك بعد ما سوف ي
ًالتفصيل، ويكفي الختاذ فكرة إمجالية عن هذا التفصيل متهيدا للـدخول يف البحـث 

 .)٢(<ل مقام بيان ضابط التفصييف )١( النائينيّاملحققعنه أن نقترص عىل ما ذكره 
 

ثنـني منهـا يف اة رئيـسة، ذكـر الـشيخ ّدلـأعىل هذا التفصيل بثالثـة ّدل است
 . هنا عىل ذكر دليلني فقطصنّفرسائله، وقد اقترص امل

 حراز املقتيضإاالرتكاز العقالئي يقتيض اختصاص االستصحاب ب: ّ األولالدليل
 يف ه الـسيد الـشهيد ذكـرّوإنـاممل يذكره الشيخ يف رسـائله،  )٣(وهذا الدليل

                                                 
 .ذكرها هنال لعدم سعة املقام )عىل النصالتعليق (ت يف سيأيت ذكر هذه التفصيال )١(
 .٢٢٧ص ،٥ج ،٢ق: لصدر مباحث األصول، الشهيد ا)٢(
مل يـذكره يف   هلذا الدليل تقريبان، أحدمها ماذكرناه وهو التقريب الثاين، أما التقريـب األول)٣(

 )ّال تـنقض اليقـني بالـشك( إن مجلـة>: ّاحللقة الثالثة وإنام وذكر يف بحثه اخلارج، حيث قال
ّ وإنام تعدّرادة اليقني بالطهارة والشك يف احلدث،إكان حيتمل يف العهدية و ينا مـن ذلـك إىل ّ

عـدم مـن ّي عىل القـدر املتـيقن ّ من االقتصار يف التعدّ ارتكاز عدم الفرق، فالبدّغريه بضم
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 يف الرافـع دون ّالـشكتوجيه القول بالتفصيل بني جريان االستـصحاب عنـد 
 . يف املقتيضّالشك

 اليقـني ال تـنقض( وحاصل هـذا التقريـب، هـو أن دليـل االستـصحاب
 روايـات  يفّتقدمطهارة الثوب، كام و يف الوضوء ّخاصة ورد يف موارد )ّالشكب

 الحـتامل أن تكـون - ية تـصلح جلميـع املـواردّزرارة، ومل يستفد منه قاعدة كل
لكـن عـىل الـرغم  -يف كلمة اليقني للعهد أي اليقني بالوضوء ال للجنس الالم

  إىلىّأن نتعـديمكـن   االستـصحاب، لفظي يف رواياتإطالقمن عدم وجود 
عـىل وجـود ارتكـاز ًدا عـتام ا- الوضوء - لغاء خصوصية املوردإسائر املوارد و

 يف ًاّتـصز العقالئـي نجـده خماذهـاهنم، وهـذا االرتكـأعقالئي يف وجـداهنم و
ارتكـاز العقـالء ّ ألن  يف املقتـيض،ّالشك يف الرافع دون موارد ّالشكخصوص 

كمـون حي قائم عىل أن اليشء الذي الحيرزون اسـتعداه وقابليتـه عـىل البقـاء ال
د أن حكمهم قائم عىل بقاء االشياء التي هلا قابلية نج األساس ببقائه، وعىل هذا
 .للبقاء بطبعها

 يف الرافع الذي تكون ّالشك أن االستصحاب جيري يف موارد ّيتضحوهبذا 
 . يف املقتيضّالشك قابلية لالستمرار والبقاء، دون هلااالشياء 

  يف دليـلٍّ لفظـيٍإطـالقي وإن مل ير وجـود نصارن الشيخ األإ :أخرىبعبارة 
ي لـسائر ّلغـاء خـصوصية املـورد والتعـدإ أنه رغم ذلـك فهـم َّإالاالستصحاب، 

 ّخيـتصاالرتكازات العرفيـة، وهـذا االرتكـاز العـريف واملوارد املشاهبة من القرائن 
 .كالطهارة رر التي هلا القابلية للبقاء واالستمرامو يف الرافع أي يف األّالشكبموارد 

                                                                                                                   
الفرق بينه وبني املورد، فإذا كان يف املـورد خـصوصية حيتمـل دخالتهـا يف الفـرق مل يمكـن 

ّك يف احلـدث فيـه  والـش،ي، ومن الواضح أن املورد هـو اليقـني بـالطهورّها يف التعدؤلغاإ
 : بحوث يف علـم األصـول.<هاؤلغاإّخصوصية إحراز املقتيض والشك يف الرافع فال يمكن 

 .١٥٦ ص،٦ج
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 ول األ للدليلالشهيد الصدرمناقشة 
ال تنقض ا ق  >: × قوله يف يف االستدالل عىل كربى االستصحاب ّتقدم
 ، للجـنس ولـيس للعهـد،ّالشككلمتي اليقني ويف  <لف والالماأل>أن  <با شك

يف ّشك  يف مقام تطبيق هذه الكربى عىل الصغرى يف املقام وهي الـ×ام ماإلو
ــإن  وعــىل هــذابقــاء الوضــوء، ــّ ف ــي يف اخت ــةصاص االرتكــاز العقالئ  ّحجي

 يف الرافع ليس بتلـك املرتبـة التـي تـصلح لتقييـد ّالشكاالستصحاب بموارد 
 بـام ّالشك وشامل لكل موارد ّ اللفظي يف دليل االستصحاب وأنه عامطالقاإل

أي االرتكاز العقالئـي يف [ هذا االرتكازّ ألن ؛ يف املقتيضّالشكرد ايف ذلك مو
 ضـعيف وحتديـده ضـعيف] افع يف الرّالشك االستصحاب بّحجيةاختصاص 

 .دّ مرتكز حمد مقدار إىل فهو غري قادر عىل رصف الكالم،ًأيضا
م، ّهذا االرتكاز لـو سـلّ فإن رى،غوفيه منع الص>: بقوله إليهوهذا ما أشار 

 اللفظـي وختـصيص طالقفليس بتلك املرتبة التي تصلح للبيانية عىل حتديد اإل
 .)١(< فقطاملقتيض إحراز  االستصحاب بمواردّحجية

  يف الرافع ّالشك بموارد طالق قرينة عىل ختصيص اإلوجود: الدليل الثاين
 ّاألدلـة وهذا الدليل هو الـذي اعتمـده الـشيخ يف الرسـائل، وهـو عمـدة

 :وحاصله، )٢(البيانني أحد هنا عىل ذكر صنّفقد اقترص امل، وناوله بيان ،ًتارخييا
اليقـني >  والـالم يف كلمتـي اللفظـي وأن االلـفطالقمنا بـاإلّ لو سـلانأ

 يف ّالـشكس، وأهنا شاملة ملـوارد ن الواردة يف دليل االستصحاب للج<ّالشكو
ا مل توجـد قرينـة عـىل  إذ فـيامًاّ تامـ يكـونطالق أن هذا اإلَّإالاملقتيض والرافع، 

 يف ّالـشك بمـوارد طـالقختصيصه، ويف املقام توجد قرينـة عـىل ختـصيص اإل
                                                 

 .١٥٧ص ،٦ج:  بحوث يف علم األصول)١(
 .ّض له يف التعليق عىل النصّما البيان اآلخر نتعرأ )٢(
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 . يف املقتيضّالشكالرافع دون موارد 
 الـواردة يف <الـنقض>  الشيخ يف املقـام هـي أن كلمـةاهّادعاوالقرينة التي 

؛ ّقـوةة والّوالـشدحكام  اإل يف موردَّإالًعرفا  ال تصدق )... ال تنقض( احلديث
: النقض يف البناء واحلبـل والعهـد وغـريه>: كام قال الفريوز آبادي يف القاموس

أو بنـاء، ويف  إفساد ما أبرمت من عقد: النقض>: ور منظنوقال اب )١(< اإلبرامّضد
 اإلبرام، نقـضه ّالنقض ضد: غريه. النقض نقض البناء واحلبل والعهد: الصحاح

 .)٢(<اسم البناء املنقوض إذا هدم: والنقض.  وانتقض وتناقضًنقضاينقضه 
ا فصلت بعضها عن بعض،  إذكة أين نقضتهاّوهلذا فال تقول للخيوط املفك

 ملا ٌّفالنقض هو حل األساس تقول عن احلبل املحكم إين حللته، وعىل هذا ّوإنام
 أن ّالبـدهو حمكم ومربم، وقد جعل االستصحاب بلسان النهي عن الـنقض، ف

 الـنقض عنـد اة بطبيعتها لكي يصدق عليهّتكون احلالة السابقة حمكمة ومستمر
ّصح يـ بقـاء بطبعهـا فـالا كانت احلالة السابقة غري قابلة لل إذماأرفع اليد عنها، 

 يف خصوص الـيشء َّإالسناد النقض إليها، وعىل هذا فال جيري االستصحاب إ
 االستصحاب يف ّيختصالذي يقتيض البقاء بطبعه، دون ما ليس طبعه كذلك، ف

 . يف املقتيضّالشك يف الرافع، ال يف موارد ّالشكموارد 
 :تنيّقدم م إىليمكن حتليله>: صنّفوبتعبري امل

سب حـ اليقني، لكنه ب إىلضيف يف احلديثأ أن النقض وإن :ّدمة األوىلاملق
 .نّتيق امل إىلالواقع مضاف

 إحـراز  مـع فـرضَّإالن ّتـيق امل إىلضإسناد النقّصح  أنه ال ي: الثانيةّاملقدمة
 .املقتيض

                                                 
 .٣٤٧ص ،٢ج:  القاموس املحيط)١(
 .٢٤٧ص ،٧ج:  لسان العرب)٢(
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 ومناقـشتها، ونبـدأ ببـسط ّاملقدمـة األوىلل االسـتدالل عـىل ّونحن نؤجـ
 إثبـاتعظم يف إن الذي اعتمد عليه الشيخ األ: ثانية، فنقول الّاملقدمةالكالم يف 
له مـن   الثانية هو أن النقض يكون مقابل االبرام، وال يصدق بحسب ماّاملقدمة

نقـضت >: ًمـثالصالية تقطع، فيقـال ّا فرض وجود هيئة ات إذَّإالاملعنى احلقيقي 
ن ّتـيقلية بـني املصاّهيئـة اتـ عدم وجـود املفروض يف املقام و أي قطعته، <احلبل

، واالسـتعامل ً يكون اسـتعامله جمـازالذاواملشكوك، فال يصدق النقض حقيقة، 
 عالقة، وعالقته يف املقام هي وجود املقتيض واستمراره الذي  إىلازي حيتاججامل

سناد الـنقض إّصح له، فيًرا استمراأو  - بالفتح- للمقتىضًدا  باملساحمة وجوّيعد
 يف ّالـشك االستـصحاب عنـد ّحجيـةن فـال تثبـت  إذ،بمناسبة هذا االستمرار

 .)١(<املقتيض
 كام ،صاليةّإن حقيقة النقض هو رفع اهليئة االت>: وهذا ما ذكره الشيخ بقوله
. الثابـتاألمـر   هـو رفـع-ته ّ عىل تقدير جمازي-يف نقض احلبل، واألقرب إليه 

 بعد أن كـان -ه  ولو لعدم املقتيض ل- ءوقد يطلق عىل مطلق رفع اليد عن اليش
 والبنـاء عـىل عدمـه بعـد ، عدم االستمرار عليه" النقض " فاملراد من ، بهًآخذا

 مطلق "النقض "ـبني أن يراد ب: يدوراألمر  إن:  فنقول،إذا عرفت هذا. وجوده
 ّ لكـلًاّ ويبقـى املنقـوض عامـ-  وهو املعنى الثالث- األثر ترك العمل وترتيب

ه بـام ّتعلق مّيختصف - وهو املعنى الثاين- ظاهره  وبني أن يراد من النقض،يقني
.  باملوارد التي يوجد فيهـا هـذا املعنـىّختص امل،صالّمن شأنه االستمرار واالت
ه ّتعلقـملًا ّصـصيـصري خمّاص الفعل اخلـّ ألن  األول،وال خيفى رجحان هذا عىل

صاص الرضب قرينـة عـىل اختـّ فإن ،ًال ترضب أحدا:  كام يف قول القائل،ّالعام
 وال يكون عمومه لألموات قرينة عىل إرادة مطلق الرضب عليه ، باألحياءّالعام

                                                 
 .٢٣٢ص ،٥ج ،٢ق: األصول مباحث )١(
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 .)١(<كسائر اجلامدات
إن إضافة النقض إىل اليقني يف >:  قال إذ اهلمداينّحققد هذه املقالة املّوقد أي
ّشك ه يف زمـان الـّققـار حت بل باعتبـ،حاب ليس باعتبار وجوده السابقاالستص

مـن ّشك  حكمـه يف زمـان الـ عـند إذ ال ترفع الي، واالعتبارمن املساحمةبنحو 
أن األخـذ : اعتبار وجود تقديري لليقني بحيث يـصدق عليـه هبـذه املالحظـة

 ومـن املعلـوم أن تقـدير  باليقني ورفع اليد عنه، نقض لـه،باحلالة السابقة عمل
يقـي حينئـذ وجـود حقً عرفا، بل لوجوده التقديري ّمع قيام مقتضيه هنياليقني 

ما عملت بيقيني، أما تقدير :  أال ترى أن العرف يقولون،ظ اليقنيفيطلق عليه ل
 .)٢(<ًيف املقتيض فبعيد ال يساعد عليه استعامل العرف أصالّشك اليقني يف موارد ال

ن من ّتيقالقدر امل>: حيث قال  النائينيّاملحقق ًأيضا وقد اختار هذا التفصيل
 ومل يظهـر أن بنـاء ، يف الرافـعّالـشكة السابقة عند  باحلالخذبناء العقالء هو األ

 بل الظاهر أن ، يف املقتيضّالشكن حتى مع ّتيقالعقالء عىل ترتيب آثار وجود امل
 .)٣( < احلالّتبني والفحص إىل أن يّتوقف يف املقتيض عىل الّالشكهم عند ءبنا

                                                 
 .٧٨ص ،٣ج:  فرائد األصول)١(
 .١٥١ص: لفوائد الرضوية عىل الفرائد املرتضوية ا)٢(
 :ّورد صاحب الكفاية عىل املحقـق النـائيني، حيـث قـال  أ.٣٣٣ص ،٤ج: فوائد األصول )٣(

ً إىل اليقني، ولو كان متعلقا-برام  اإلّ وهو ضد-سناد النقض إال خيفى حسن > س فيـه  بام لـيّ
أنـه لـيس ّظن ، فإنه يّل فيه من االستحكام بخالف الظنّ ملا يتخي؛اقتضاء للبقاء واالستمرار

ًفيه إبرام واستحكام وإن كان متعلقا ّ بام فيه اقتضاء ذلك، وإال لصح أن يـسند إىل نفـس مـا ّ َّ
يقني انتقض ال(: ّ وملا صح أن يقال)نقضت احلجر من مكانه(فيه املقتيض له، مع ركاكة مثل 

. ته وحـسنهّيف اسـتعداده، مـع بداهـة صـحّ للـشك يف بقائهّ شك  فيام إذا)باشتعال الرساج
يف أن اليقني كالبيعة والعهد إنام يكـون حـسن إسـناد الـنقض إليـه ّ يشك  ال يكاد:وباجلملة

، فال موجب إلرادة ما هو أقـرب إىل األمـر املـربم، أو أشـبه هّبمالحظته ال بمالحظة متعلق
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 ثاين للدليل الّصنفمناقشة امل
ن ّتيق اليشء امل إىلاية االستصحابو رسندت يفُأإن كلمة النقض لو كانت 

 لكـان مـا ذكـره -ة األوىلّقدمكام ذكر يف امل-الذي له القابلية واالستعداد للبقاء
ن قرينة عىل كـون ّتيق امل إىلسناد النقضإ، باعتبار أن ًانصاري صحيحالشيخ األ

 .ن ذا استعداد وقابلية للبقاءّتيقامل
 مــن اليقــني ال تنــسجم مــع ّقنتــيرادة املإ ألن   لكــن هــذا غــري صــحيح؛

 يف × ومـع قولـه <نه   يقـ  مـن وضـوئهإف>  يف الصحيحية األوىل×قوله
اليقـني يف هـاتني ّ فـإن <ألنـك كنـت   يقـ  مـن طهارتـك> الصحيحية الثانية

، وهو الوضوء يف اجلملة األوىل والطهـارة ّتيقنه أضيف اىل املّنإاجلملتني حيث 
  ّتيقن اىل املّتيقن، وإال لزم إضافة املّتيقنن يراد منه املأكن يف اجلملة الثانية، فاليم

 ال يمكـن أن يـراد مـن اليقـني جل ذلكأضافة اليش اىل نفسه، ومن إهي من و
أنه عىل وضوء  من وضوئه، ومعنى  وىل لكان معنى اجلملة األال، وإّتيقنفيهام امل

، ّحمصلرجع اىل معنى اجلملة الثانية كنت عىل طهارة من طهارتك، وهذا مما الي
د من اليقني فيهام اليقني بمعنـاه املوضـوع لـه يف مقابـل اذن ال حمالة يكون املرإف
التـنقض اليقـني >: ×، وعىل هذا فلو كـان املـراد مـن اليقـني يف قولـهّتيقنامل

 وايات االستصحاب، وهـو ركيـكر، لزم التفكيك بني فقرات ّتيقن امل<بالشك
ق بني هذه الروايات تقتـيض أن يكـون املـراد مـن وغري عريف، ألن وحدة السيا

                                                                                                                   
 بعـد )رت احلقيقة فـأقرب املجـازاتّإذا تعذ(املستحكم مما فيه اقتضاء البقاء لقاعدة باملتني 
 .٣٩٠ ص: كفاية األصول<ّر إرادة مثل ذاك األمر مما يصح إسناد النقض إليه حقيقةّتعذ

كـام زعمـه  - صاليةّبرام ليس بمعنى اهليئة االتإلاصفهاين عىل الشيخ بأن ّواورد املحققق األ
 بـل بمعنـى هيئـة - كام زعمه صاحب الكفايـة-تقان واالستحكام عنى اإل وال بم-الشيخ

اليكون بمعنى رفع اهليئة االتصالية، والبمعنى عدم ً أيضا التامسك واالستمساك، والنقض
 .٥٤-٥٣ص ،٣ج: انظر هناية الدراية. تقان، بل بمعنى رفع هيئة التامسكاإل
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 ، أو اليقـنيّتـيقنما املإاليقني يف متام هذه اجلمالت والفقرات معنى واحد، وهو 
، فيكـون ّتـيقنورتني املكرتني املـذقنه ال يمكن أن يراد من اليقني يف الفإوحيث 

 .ّتيقن دون املمجيع فقرات الروايات معناه احلقيقييف ن املراد منه أهذا قرينة عىل 
 

 االستـصحاب ّحجية يف ًعرش قوالأحد نصاري يف الرسائل نقل الشيخ األ
 .وعدمها

 .ً مطلقاّجية القول باحل:ّاألول
 .ًعدمها مطلقا :الثاين

 .التفصيل بني العدمي والوجودي: الثالث
، فـال ًمطلقـاالتفصيل بني األمور اخلارجية وبـني احلكـم الـرشعي  :الرابع

 .لّيعترب يف األو
 َّإالّ األول وغريه، فال يعترب يفّكيل التفصيل بني احلكم الرشعي ال: اخلامس
 .يف عدم النسخ
ل، ّالتفصيل بني احلكم اجلزئـي وغـريه، فـال يعتـرب يف غـري األو :السادس
 اخلونساري يف حاشـية رشح الـدروس، ّاملحققام يستظهر من كالم ّوهذا هو رب

 .د يف رشح الوافيةّحكاه السيعىل ما 
 يعني نفس األسباب والـرشوط -التفصيل بني األحكام الوضعية  :السابع

 واألحكام التكليفية التابعة هلا، وبني غريها مـن األحكـام الـرشعية، -واملوانع 
 .دون الثاينّ األول فيجري يف
 .لّالتفصيل بني ما ثبت باإلمجاع وغريه، فال يعترب يف األو :الثامن

أو مـن اخلـارج  التفصيل بني كـون املستـصحب ممـا ثبـت بدليلـه :تاسعال
دون الثاين، كام ّ األول يف الغاية الرافعة له، وبني غريه، فيعترب يفّشك استمراره ف

 . هو ظاهر املعارج
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 بوجود الغاية، كام هـو الظـاهر ّالشكهذا التفصيل مع اختصاص  :العارش
 . السبزواريّاملحققمن 

 يف مصداق الغاية من جهـة االشـتباه املـصداقي ّالشكزيادة  :احلادي عرش
 . اخلونساريّاملحققدون املفهومي، كام هو ظاهر من 

:  االستصحاب قـالّحجية يف قوال النائيني هذه األّاملحققوبعد أن عرض 
ض هلذه املـسألة يف األصـول ّثم إنه لو بني عىل مالحظة ظواهر كلامت من تعر>

قوال عىل العدد املـذكور بكثـري، بـل حيـصل لعـامل واحـد والفروع، لزادت األ
 .)١(< أن رصف الوقت يف هذا مما ال ينبغيَّإالأو أزيد يف املسألة،  قوالن

 

هـذا  .<األول: حد وجهـنيأّ األول ومدرك املنع من جريانه يف>: + قوله•
 التفـصيل،  هلـذافصنّه من املـي هو توجّوإنام الشيخ يف رسائله، هالوجه مل يذكر

 )٢( .ذكره يف تقريرات بحثه اخلارج
 .<بقرينة االرتكاز العريف وكون الكـربى مـسوقة مـساق التعليـل>:  قوله•

 بخـالف القرينـة ل،ّ األوصلة، هتـدم الظهـورّقرينة االرتكاز العـريف قرينـة متـ
 . الظهورّحجية هتدم ّوإناماملنفصلة التي الهتدم الظهور، 

 يف رشوعهـذا <  كام ترى عـىل عـدم اسـتظهارّتوقفيان يوهذا الب>:  قوله•
 .لّاألو للدليل صنّفمناقشة امل

تقريبـات  أحـد هـذا .< اللفظي يف نفـسهطالقم باإلّأن يسل: الثاين>:  قوله•
 يف صنّفذكـره يف احللقـة الثانيـة ومل يـذكره املـ اآلخـر الدليل الثاين، والتقريب

 : التقريب التايلوهواحللقة الثالثة، 
                                                 

  .٥١ص ،٣ج: انظر فرائد األصول )١(
  .٢٣٠، ص٥ج، ٢ق: ؛ مباحث األصول١٥٦ص ،٦ج: وث يف علم األصولانظر، بح )٢(
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  يف الرافعّالشكالتقريب الثاين الختصاص االستصحاب بموارد 
 وهـذه الوحـدة ، واملـشكوكّتيقنن ظاهر روايات االستصحاب وحدة املإ
 ّمتعلـق اليقني حدوث احلالة الـسابقة وّمتعلقالعقلية غري موجودة، ألن ّدقة بال
ة ّاحلـص ّتـيقن، ألن املّتـيقنمـع املًدا حـّها، فـال يكـون املـشكوك متؤبقاّشك ال

 لتوجيـه  )١(ة البقائية، ومن هنا قـام الـشهيد الـصدرّ واملشكوك احلص،احلدوثية
 :ذلك بطريقني

 من فرض عناية وتسامح يف إسناد النقض إىل اليقني ّ أنه البد:لّالطريق األو
ًء ببقـاء ّادعـا ٌيف روايات االستصحاب، بمعنى أن اليقني بثبوت املقتـيض يقـني

وبقطـع النظـر ًتـا  بام فيه استعداد البقاء والدوام ذاّتعلقذا ، ألن اليقني إَاملقتىض
، فـإذن إسـناد ً وتـساحماًعن حدوث حادث ووجود رافع، فإنه يقني ببقائه عناية

 عامل العناية واملجاز إ عىل ٌّالنقض إىل اليقني يف روايات االستصحاب مبني
، عـىل أسـاس ًحما وتساً بالبقاء عنايةٌإن اليقني باحلدوث يقني:الطريق الثاين

ًء، وأمـا إذا ّادعـاأن اليقني بيشء فيه استعداد البقاء والدوام يف نفسه يقني ببقائه 
إسناد النقض إليـه ّيصح كان اليقني بيشء ال حيرز استعداده للبقاء يف نفسه، فال 

ًء وتساحماّادعاولو  ً. 
 يفّشك  االستـصحاب يف مـوارد الـّحجية كال الطرفني يثبت ّنأ :فالنتيجة

الـدليل >:  بقولـهصنّف املـهوهذا مـا ذكـر .يف املقتيضّشك الرافع دون موارد ال
 : تنيّمقدم و يتألف من -ل ّاألو

 .ة واملشكوكةّتيقنن االستصحاب يعترب فيه وحدة القضية املأ :األوىل
 هـو احلـصة احلدوثيـة ّتيقنن الوحدة احلقيقية غري موجودة ألن املأ :الثانية

 من فرض عناية عىل أساسها ّفالبد ،ّدقة فال وحدة بال،ائيةواملشكوك احلصة البق
 املـشكوك ّتـيقنما هـي عنايـة إتلك العناية  و. كأنه هو املشكوكّتيقنيفرتض امل

                                                 
 .١٥٥ص ،٦ ج:بحوث يف علم األصول )١(
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 ً يقينـا-مـساحمة -ن يعتـرب اليقـني باملقتـيض أ أي بـ،باعتبار اليقني ببقاء املقتيض
 بالبقـاء باعتبـاره ًقينـان يفرض بالعناية نفس اليقني باحلدوث يأما بإ و،باملقتىض

كلتا العنايتني توجبان اختصاص احلكم بفـرض  و.ء فيه اقتضاء البقاء  بيشًيقينا
 .)١(<يف الرافعّشك إحراز املقتيض و كون ال

 ّتقدم اخلراساين للدليل املّحققمناقشة امل
 التفـصيل بـني وتوجيه آخر هلذا القول، وهـتقديم حاول صاحب الكفاية 

 . يف املقتيض ّشك لرافع وموارد اليف اّشك موارد ال
 واملـشكوك عـن خـصوصية الزمـان ّتـيقنوحاصل هذه املحاولة هو جتريد امل

ّء، ومع إعامل هذه العناية وهي عناية التجريد، فاملشكوك متّادعا  بـل ّتـيقنحد مع املً
 .هو عينه، ألن الفرق بينهام إنام هو بخصوصية الزمان مع إلغائها، فال فرق بينهام

د بينهام إنام هي من جهـة الزمـان، فـإذا ّن اإلثنينية والتعدإ : شئت قلتنإو
يف بقائهـا يف الـزمن الثـاين، فمـع ّ شك ثم، ةّتيقن م-ً مثال-فرضنا أن عدالة زيد 

إلغاء خصوصية الزمان فال اثنينة يف البني، ألن عدالة زيد عدالة واحدة، وليس 
 .هنا فردان من العدالة

ًء وتساحماّادعا ّتيقنعني امل وعىل هذا فاملشكوك   فالنهي عن نقـض ، وحينئذً
 واملـشكوك ّتـيقنايات االستصحاب، الظـاهر يف وحـدة امليف روّشك اليقني بال

حممول عىل الوحدة العنائية املجازية، والوحـدة العنائيـة إنـام هـي فـيام إذا كـان 
يف ّشك كـون الـن  يأًوإما إذا مل يكن املقتيض موجودا بـ، ًاملقتيض للبقاء موجودا

 واملـشكوك غـري ّتـيقنفالوحدة العنائية بني امل، يف املقتيضّشك الالبقاء من جهة 
 .)٢(ًايعني ليس هنا يقني بالبقاء عناية وجماز، موجودة

                                                 
 .١٥٥ص ،٦ج :بحوث يف علم األصول )١(
 .٤٢٧ص: انظر كفاية األصول )٢(
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 صاحب الكفاية عىل ّصنفجواب امل
 عىل ماذكره صاحب الكفاية من أن ما أفاده هو  إرجاع مفـاد صنّفأورد امل

 قاعـدة اليقـني دون االستـصحاب، ألن املعتـرب يف روايات االستصحاب عـىل
فإذا فرض أن روايـات االستـصحاب غـري ، ّتيقنالقاعدة كون املشكوك عني امل

ًمتعلقاناظرة إىل خصوصية الزمان، أي كون اليقني  ّوالـشك باحلـصة احلدوثيـة  ّ
ًمتعلقا فادهـا  به اليقني، فيكـون مّتعلقبعني ما ّشك  الّتعلقباحلصة البقائية، بل  ّ

وعليه فتكون قاعدة االستصحاب مـن ، قاعدة اليقني دون قاعدة االستصحاب
هذا الكالم حيتمل > :ليه بقولهإ وهذا ما أشار مصاديق قاعدة اليقني وصغرياهتا،

 : مرينأفيه أحد 
ة ّة احلدوثيـة واحلـصّن يكون منظوره مالحظة اجلـامع بـني احلـصأ :األول
 . شكوك هبذا االعتبار مع املّتيقنحد املّالبقائية فيت
 . يجري االستصحاب بلحاظهلفيه ّ شك تني الّ اجلامع بني احلصّنأ: وفيه
حلاظ ذات التغافل عنه ون يكون منظوره إلغاء خصوصية الزمان وأ :الثاين

 . فيهّك ُ شا ثمّتيقنء كان م  وكأن ذات اليش، حدوثه عني بقائهّنأ فك،ء اليش
 ،ة االستصحاب قاعدة اليقني حينئـذّاد أدلن يكون مفأن هذا يستلزم أ: وفيه

 وهذا مصداقه احلقيقي قاعدة ، به اليقني فال يعتنى بهّتعلق بام ّتعلقإذا ّشك ن الأو
 .)١(< هلذه الكربىٌّ عنائيٌفردً أيضا ن االستصحابأ غاية األمر يقال ب،اليقني

 حتقيق السيد الشهيد
 : ن يقالأوالتحقيق يف اإلجابة عىل هذا الدليل 

ولـيس  إىل قاعدة اليقني ّدلة إرجاع مفاد األم استبطنّالدليل املتقدّأن  ً:الّأو
يـة يف فـرض وحـدة ّعىل احلجّتدل هنا أ فرض فيه ؛ ألنه االستصحابقاعدةإىل 
ًمتعلقاّشك ن يكون الأ واملشكوك بّتيقنامل  فـرض نعـم، ّتيقن إىل نفس املًوساريا ّ

                                                 
 .١٥٥ ص،٦ ج: بحوث يف علم األصول)١(
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 ًعنائياًدا  من ناحية احتامل املانع فرًىض بقاءيف املقتّوالشك وجود العلم باملقتيض 
 . ًوروحاًا ّب وهذا غري قاعدة االستصحاب ل،ًلقاعدة اليقني مثال

ن هذا االستدالل نشأ من تسليم ظهور الـدليل يف لـزوم الوحـدة إ> :ًثانياو
إذا كان وجهه حـذف نه إ هذا ال وجه له، فّنأ مع ، و املشكوكّتيقناملطلقة بني امل

هام ّمتعلقم ظهوره يف وحدة ّلُ لو سّتعلقن حذف املأ: الشك، ففيه اليقني وّمتعلق
ق ذلـك يف نفـس احلـديث عـىل ّ ففي املقام حيث طب،من مجيع اجلهات يف نفسه
 ً فال يكون الظهـور املـذكور مقتـضيا،يف بقائهاّوالشك اليقني بحدوث الطهارة 
سناده إليهام حيـث ال إن كان وجهه كلمة النقض وإو. للوحدة من هذه الناحية

 ال يقتـيضً أيـضا  فهـذا،ء آخر لليقني بيشًضا ء نق يف يشّشك معنى ألن يكون ال
 بل يكفي الوحدة مـن غـري ناحيـة ،لزوم الوحدة من مجيع اجلهات حتى الزمان

 ّتـيقن للمًن املشكوك بقـاءأ يف صدقه من فرض ّالزمان، بل مفهوم النقض البد
 حتى من حيث الزمان فـال يـصدق ّتيقنوك نفس امل لو كان املشكَّالإورفع له و

ن كان قد يصدق بلحاظ نفـس اليقـني إ املشكوك وّتيقنالنقض بينهام بلحاظ امل
 ّنأم يف البحوث السابقة كيف ّعىل الشك، وقد تقدًقا إذا كان اليقني سابّوالشك 

يـة  واملشكوك مـن هـذه الناحّتيقنهام من املّمتعلقيكتسبان صفة ّوالشك اليقني 
 .)١(<سناد النقض إليهام هبذا االعتبارإفيكون 

أن داللـة الـصحيحة األوىل عـىل إىل أن مجلة من األعـالم ذهبـوا إىل ًمضافا 
يف املقتيض أم يف الرافع، كـصاحب ّشك ً االستصحاب مطلقا، سواء كان الّحجية

  .)٢( األصفهاين والعراقي والسيد اخلوئي والسيد اخلمينيّحققواملالكفاية 
                                                 

 .١٥٦ص ،٦ج: بحوث يف علم األصول )١(
، ٣ج :؛ مـصباح األصـول٨٧ص ،٤ج: ايـة األفكـار؛ هن٥٧ص ،٣ج: انظر هناية الدرايـة )٢(

 .٩٦ص ،١ج:)مام اخلمينيلإل( ؛ الرسائل٣٥ص
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 يف ّالـشكا ال تـصدق يف مـوارد ّحيـث إهنـ <الـنقض>وهي كلمة >:  قوله•
 ومـن <املقتـيض>ة يف تعيني مراد الـشيخ مـن ّتعددذكرت احتامالت م .<املقتيض

 :هذه االحتامالت
 عنـه بالـسبب َّ املقتـيض التكـويني الـذي يعـرببـهأن يراد : ّ األولاالحتامل
 ، والـرشط،السبب: كب من أمور ثالثة ترتّعلةالّ ألن ،ّالتامة ّعلة للًاويكون جزء
 يكـون لـه دخـل يف فعليـة ّ والرشط عبارة عـام،رّوالسب هو املؤث. وعدم املانع
ر يف التـأثري ّ يـزاحم املـؤثّ واملـانع عبـارة عـام،لألثـر ًن مل يكن هو منشأإالتأثري و

 دخيل يف فعلية ّاملسّ ألن ؛ النار رشطّ ومس،حراق فالنار سبب لإل،ويمنعه عنه
 . والرطوبة مانعة عنه،حراقاإل

قائـل بجريـان ّألنـه  ،ًقطعـا ومن الواضح أن هذا املعنى ليس مراد الـشيخ
هـو قائـل بجريـان  ًأيـضا و. والعدم ال مقتيض لـه ،االستصحاب يف العدميات

ّ فـإن ، تكـوينيٍ وهـي ليـست هلـا مقـتض،الـرشعية األحكام االستصحاب يف
 .فعها بيد الشارععبارة عن اعتبارات وضعها وراألحكام 

 ملا هـو ثابـت يف اصـطالح ؛املراد من املقتيض هو املوضوع :االحتامل الثاين
قيد اعترب وجوده يف ّ كل  عنَّربُه ع املقتيض عىل املوضوع، وأنإطالقالفقهاء من 

قيـد ّ كـل  وعـن، وبالسبب يف باب الوضع،املوضوع بالرشط يف باب التكليف
هـو ّج  إن املقتـيض لوجـوب احلـ:فيقولـون. عرب عدمـه يف املوضـوع باملـانُاعت
وىف بـاب الوضـع .  هذا يف باب التكليـف، واالستطاعة رشط لوجوبه،ّكلفامل

 وعىل هذا فيحتمـل أن يكـون ، إن البيع وموت املورث سبب للملكية:يقولون
 يف وجـود املوضـوع ال ّالشك ففي موارد ،من املقتيض هو املوضوع مراد الشيخ

 يف رافـع احلكـم مـع العلـم بوجـود - ّالـشكىف موارد  و،جيري االستصحاب
 . ال مانع من جريانه-املوضوع 
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هذا املعنـى ّ ألن د الشيخ من املقتيض؛اوهذا االحتامل ال يمكن أن يكون مر
املوضوع يف جريان االستـصحاب،  إحراز يف نفسه، لرضورةًحا وإن كان صحي

 ملوضـوع -إثبات احلكـم ّن  أل، االستصحابّحجية يف ً أنه ال يكون تفصيالَّإال
 قيـاس ال تقـول بـه -لـه ًتـا مع العلم بكونه غري املوضوع الذي كان احلكـم ثاب

ــة ــاس،اإلمامي ــه غــريه احــتامل للقي ــتامل كون ــع اح ــال جمــال لأل، وم  خــذ ف
املوضـوع حتـى يـصدق يف تركـه نقـض اليقـني  إحـراز  معَّإالباالستصحاب 

لكـن . حـدةّنـة واملـشكوكة متّتيقة امل فإنه إنام يصدق فيام كانت القـضي،ّالشكب
  مـعَّإالاالستـصحاب ال جيـري  بـأن ح يف مواضع من كالمهّيرص ًأيضا الشيخ
 يف ّالـشك يف املقتـيض وّالـشك ومع ذلك يقول بالتفصيل بني ،املوضوعإحراز 
 . فال يمكن أن يكون مراده من املقتيض هو املوضوع،الرافع

مـن املـصالح  األحكـام  هـو مالكـاتاملراد من املقتـيض: االحتامل الثالث
 ويف مـوارد ، يف بقاء املالك ال جيري االستـصحابّالشك ففي موارد ،واملفاسد
 ال مـانع مـن -ى بـالرافع ّ يف وجود ما يزاحم املـالك يف التـأثري املـسم- ّالشك

 .جريان االستصحاب
 ّ ألن،مـن املقتـيض د الشيخا وال يمكن أن يكون مرّ تاموهذا االحتامل غري

 هلـا ّتـصورُ وال ي،الشيخ يقول بجريان االستصحاب يف املوضوعات اخلارجيـة
ال خيفـى أن العلـم بالبقـاء و ،مالك حتى يقال باالستصحاب مع العلـم ببقائـه

 .م الغيوبّ لعالَّإال ّتحققاملالك غري م
الظاهر أن مراد >: بقوله السيد اخلوئي مراد الشيخ من املقتيض، بّرقولذا 
ن، بـل مـراده مـن املقتـيض هـو املقتـيض للجـري ّمتيقملقتيض للليس ا الشيخ

ن الذي يقتـيض اجلـري ّتيقن، فاملراد من املقتيض نفس املّتيقالعميل عىل طبق امل
 يف ّالـشك من جهة املقتـيض ال ّالشك:  التعبري أن يقالّ فحق.العميل عىل طبقه

 .املقتيض
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 يف املقتـيض ّالـشكد  يف بيان امليزان الفارق بـني مـوار-ص الكالم ّوملخ
 تكون هلا قابلية البقـاء يف عمـود الزمـان :ًتارة أن األشياء :- يف الرافعّالشكو

 كامللكية والزوجية الدائمة والطهـارة والنجاسـة، ،إىل األبد لو مل يطرأ رافع هلا
فإهنا باقية ببقاء الدهر ما مل يطرأ رافع هلا كالبيع واهلبة وموت املالك يف امللكيـة 

ن مـن هـذا ّتـيقفلـو كـان امل .ق يف الزوجية، وكذا الطهارة والنجاسـةوالطال
يف ّ شـك  فـإذا. للجري العميل عىل طبقه ما مل يطرأ طـارئٍالقبيل، فهو مقتض

إىل احتامل وجـود الرافـع لـه، ًدا  مستنّالشكن، فال حمالة يكون ّتيقبقاء هذا امل
لرافع، فيكون االستصحاب فيه  يف اّالشك فهذا من موارد .ً دائامً كان باقياَّإالو

 .ّحجة
 فإهنـا ،ًمـثال كالزوجية املنقطعـة ، ال تكون هلا قابلية البقاء بنفسها:أخرىو

يف ّوشـك ن من هذا القبيـل ّتيق فلو كان امل.منقضية بنفسها بال استناد إىل الرافع
 ، يف استعداده للبقـاء بنفـسهّالشك فيه إىل احتامل وجود ّالشك فال يستند ،بقائه

ن هل له اسـتعداد البقـاء بحيـث يقتـيض اجلـري ّتيق يف أن هذا املّالشكفيكون 
 فــال يكــون ، يف املقتــيضّالــشكالعمــيل عــىل طبقــه أم ال؟ فهــذا مــن مــوارد 

 . فيهّحجةاالستصحاب 
ولـذا .  يف الرافـعّالـشك يف املقتـيض وّالـشكمن  وهذا املعنى هو مراد الشيخ

 يف ّالـشك أحد املتبائعني يف املعاطاة من قبيـل  يف بقاء امللكية بعد رجوعّالشكجعل 
 يف بقـاء اخليـار يف اآلن الثـاين مـن ّالـشك باالستصحاب وجعـل ّتمسكالرافع، ف

ّ األول  يف اآلنً يف املقتيض، الحتامل كون اخليار جمعـوالّالشكظهور الغبن من قبيل 
 .)١(<اب باالستصح فيهّتمسكفقط، فال يكون له استعداد البقاء بنفسه، فلم ي

                                                 
 .٢٤ص ،٣ج:  مصباح األصول)١(
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هو التفصيل بني الـشبهات احلكميـة والـشبهات املوضـوعية، القول الثاين 
احلكمية فـال الشبهات ما أفيجري االستصحاب يف الشبهات املوضوعية فقط، 

 .جيري االستصحاب فيها
 

حلكميـة، إن القول بجريان االستـصحاب يف الـشبهات املوضـوعية دون ا
 .ّيتضح كام سوتبعه عىل ذلك السيد اخلوئي  الشيخ النراقي إىلساسيرجع باأل

القـول بالتفـصيل بـني الـشبهات احلكميـة  بـأن ويكشف الـسيد الـشهيد
 بــأدوار خمتلفــة، فقــد كــان القــول يف البدايــة بعــدم جريــان ّواملوضــوعية مــر

وضـوعية وال لـشبهات املايف  جيري االستصحاب ال  فال،ً مطلقااالستصحاب
ضوعية يوجد استـصحاب موضـوعي يغنـي ويف احلكمية، نعم يف الشبهات امل

صحاب احلكـم ستمكان جريان اإ  إىلعن استصحاب احلكم، وبعد ذلك ذهبوا
فال يمكن استصحابه لوجود مانع يمنـع ذلـك، وبعـد ّكيل اجلزئي، أما احلكم ال

مـا أومـا بحكمـه، امـي اإللز باستـصحاب احلكـم ّتصاملانع خم بأن ذلك قالوا
 .احلكم الرتخييص فيمكن استصحابه حتى لو كانت الشبهة حكمية

التفصيل بني الـشبهات احلكميـة >:  الشهيد الصدر بقولهإليهوهذا ما أشار 
ت عـىل ّستاذ، وقد مرني منهم السيد األّاملحققوقد اختاره مجلة من ...  واملوضوعية

ً مطلقـا دم جريـان استـصحاب احلكـمدوار خمتلفة فكان يرى يف البداية عـأنظريته 
ضـوعية ويف الـشبهة املاألمـر  املوضـوعية، غايـةأو  سواء يف الشبهات احلكمية

كم، ثـم بنـى حيث يوجد استحصاب موضوعي فهو يغنينا عن استصحاب احل
عىل جريان استصحاب احلكـم يف الـشبهة املوضـوعية، وبتعبـري آخـر جريـان 
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ع يمنـع عـن جريـان استـصحاب احلكـم  املانّوإناماستصحاب احلكم اجلزئي، 
صبح املمنوع خصوص استـصحاب احلكـم أتقلص املانع فًا خريأفقط، وّكيل ال
ــيص، فيجــري استــصحاب احلكــم ااإللزّكــيل ال ــا بحكمــه ال الرتخي ــي وم م

 .)١(<الرتخييص حتى يف الشبهات احلكمية
 

جريان االستـصحاب يف الـشبهات احلكميـة وجريانـه يف عدم الدليل عىل 
 ّأدلـةغلـب أّ ألن  االستـصحاب،ّأدلةقصور  ألجل الشبهات املوضوعية، ليس

 احلكميـة -الـشبهاتنـوعي ن العمومية والشمولية لكـال ّاالستصحاب تتضم
قـي مـن ا النرّاملحقـق الدليل عىل هذا التفصيل هو ما ذكره ّوإنام - واملوضوعية

ن اآل يف الشبهات احلكمية بني استـصحاب بقـاء احلكـم يف ً املعارضة دائاموقوع
مـن  ّيتـضحالثاين مع استصحاب عدم اجلعـل فيـه بنحـو العـدم األزيل، كـام س

 .شكال النراقي لإلّاملحققتقريب 
 استدالل النراقي عىل عدم جريان االستصحاب يف الشبهات احلكمية

لتفـصيل بـني الـشبهات احلكميـة  النراقـي عـىل اّاملحققاستدالل حاصل 
، ففي املثال لو علم مـن الـشارع ض االستصحابنير هو ألجل تعاواملوضوعية

أنه أمر باجللوس يوم اجلمعة، وعلم أنه واجب اىل الزوال، ومل يعلم وجوبه فـيام 
ًض بعدم وجوبه مطلقـا قبـل التكليـف، بعده، فاستصحاب وجوبه بعده معار

بالدليل الـرشعي، فيستـصحب عـدم الوجـوب الزوال إىل خرج عنه اجللوس 
 .الغروبإىل املطلق من بعد الزوال 

نصاري يف الرسـائل  النراقي بحسب عبارة الشيخ األّاملحققوهذا ما ذكره 
ــث يقــول ــال>: حي ــق[ ق ــيّاملحق ــن تعــارض ]  النراق ــا ذكــره م ــب م يف تقري

                                                 
 .١٢٧ص ،٦ج:  بحوث يف علم األصول)١(



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٣٧٠

 أنـه  وعلـم،إنه إذا علم أن الشارع أمر بـاجللوس يـوم اجلمعـة: االستصحابني
كـان عـدم التكليـف :  فنقـول، ومل يعلم وجوبـه فـيام بعـده،واجب إىل الزوال

 قبـل ورود أمـر ً وبعـده معلومـا،باجللوس قبل يـوم اجلمعـة وفيـه إىل الـزوال
 وعلـم ارتفاعـه والتكليـف ، وعلم بقاء ذلك العدم قبـل يـوم اجلمعـة،الشارع

 وليس ،ويقينانّك  ش فهنا،ّالشك وصار بعده موضع ،باجللوس فيه قبل الزوال
 .اليقينني أوىل من إبقاء حكم اآلخر أحد إبقاء حكم

 .  وهو اليقني باجللوس،ّالشكصل بّحيكم ببقاء اليقني املت: فإن قلت
 يـوم اجلمعـة يء يف تكليف ما بعد الزوال حاصـل قبـل جمـّالشكإن : قلنا

 -راألمـ  حـال ورود،ًمثال -يف يوم اخلميس ّشك  ف،وقت مالحظة أمر الشارع
صل به ّ واليقني املت؟أم ال ًأيضا  به بعد الزوالّكلفهل هو املًدا يف أن اجللوس غ
 .)١(<ل ذلك إىل وقت الزواّ فيستصحب ويستمر،هو عدم التكليف
حكم النراقي بتعـارض استـصحاب الوجـود والعـدم  األساس وعىل هذا

 ّ يـشكوتساقطهام يف مثل هذه احلاالت كام يف وجوب الصوم إذا عرض مـرض
 فيتعـارض استـصحاب وجـوب الـصوم قبـل ،معه يف بقـاء وجـوب الـصوم

  .األصيل قبل وجوب الصوم عروض املرض مع استصحاب عدم الصوم
 فيتعـارض ،ا خرج املـذي إذ يف بقائهاّالشكوكذلك يف الطهارة إذا حصل 

 ًاستصحاب الطهارة قبل املذي واستصحاب عدم جعل الشارع الوضـوء سـببا
 .يللطهارة بعد املذ

يف بقـاء النجاسـة، ّشك ة، فيّوكذلك يف طهارة الثوب النجس إذا غسل مر
النجاسة قبل الغسل واستصحاب عدم كون مالقـاة بقاء فيتعارض استصحاب 

 .)٢( فيتساقط االستصحابان يف هذه الصور،ةّللنجاسة بعد الغسل مرًبا البول سب
                                                 

 .٢٠٩ص ،٣ج : عن فرائد األصولً، نقال٢٢٧ص:  مناهج األحكام واألصول)١(
 .ّض هلا يف التعليق عىل النصّنتعر، مع بعض املناقشات، أجاب عنه بعض األعالم )٢(
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  النراقيّاملحققجواب الشيخ عىل 
الزمان الثـاين  بأن ينصار الشيخ األنهن قد أجاب ع هبذا البيااإلشكالهذا 

وحـدة  إحـراز  لعـدم؛للحكم فال جيري استصحاب بقاء احلكـمًدا إن كان مفر
د ظـرف للحكـم، ولـيس ّجمـرله بل كـان الزمـان ًدا املوضوع، وإن مل يكن مفر

مـسبوق بـالوجود ّألنـه  ملوضوع احلكم، فيجـري استـصحاب احلكـم، ًادّمعد
  .يستصحبفًقا شكوك الحمو

ًدا ل املستـصحب ال خيلـو إمـا أن يكـون قيـيـن الزمـان يف دلإ:بيان ذلـك
للموضـوع، ًدا كـان قيـ فإن  ل، للفعًون ظرفاأن يكله، وبني ًدا للموضوع ومفر

 إىل الـزوال واجـب، فـال جيـري استـصحاب احلكـم ّقيدبمعنى أن اجللوس امل
استصحاب عدم جيري  ، نعم.قضن املوضوع، وعدم صدق الّتبدل ل؛الوجودي
 اليستلزم انتقاض املطلق، واألصـل ّقيد ألن انتقاض عدم الوجود امل؛الوجوب

 . كام إذا ثبت وجوب صوم يوم اجلمعة ومل يثبت غريه،عدم االنتقاض
 إال يف ّحقـق أن اجللـوس فعـل ال يتّتصور للفعل، بً وإن أخذ الزمان ظرفا

دم املطلـق انـتقض الزمان، فـال جيـري إال االستـصحاب الوجـودي، ألن العـ
  . االستصحابّأدلةبالوجود املطلق وقد حكم عليه باالستمرار بمقتىض 

ًرا  إن لوحظ مغاي األول،إن املوجود يف الزمان>: وهذا ما ذكره الشيخ بقوله
ًثـا  فيكـون املوجـود الثـاين حاد،من حيث القيود املأخوذة فيه للموجود الثـاين

 البقـاء ّتـصور إذ ال ي،تـصحاب املوجـود فال جمـال الس األول،للحادثًرا مغاي
ًدا حـّوإن لـوحظ مت. اتـهّمقوممن ّ األول لذلك املوجود بعد فرض كون الزمان

 فال معنى الستـصحاب عـدم ، من حيث ظرفه الزماينَّإالله ًرا مع الثاين ال مغاي
م ينظـر يف دعـوى جريـان ّوكأن املتـوه. انقلب إىل الوجودّألنه  ،ذلك املوجود
 لالسـتمرار بعـد زمـان ًقـابالًدا واحًأمرا لوجود إىل كون املوجود استصحاب ا

 ويف دعوى جريان استصحاب العدم إىل تقطيع وجودات ذلك املوجود ،ّالشك
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ن ّتيق فيؤخـذ بـامل،لآلخرًرا ه يف زمان مغايّحتققواحد منها بمالحظة ّ كل وجعل
 .منها وحيكم عىل املشكوك منها بالعدم

 َّإال فـال جيـري يشء للـً ظرفـاأخذأن الزمان إن : ص الكالم يف دفعهّوملخ
 وقـد حكـم عليـه ،العـدم انـتقض بـالوجود املطلـقّ ألن ،استصحاب وجوده

 َّإاللـه فـال جيـري ًدا  قيـأخـذوإن .  االستـصحاب ّأدلـةباالستمرار بمقتـىض 
 ، ال يستلزم انتقاض املطلـقّقيدانتقاض عدم الوجود املّ ألن ،استصحاب العدم

وب صـوم يـوم اجلمعـة ومل يثبـت  كـام إذا ثبـت وجـ، االنتقاضواألصل عدم
 .)١(<غريه

،  بالزمـانّقيـدوأما الفعل امل>:  عىل ذلك حيث قال اخلراساينّحققوتبعه امل
مـع القطـع ًرا وطـو، يف بقاء قيـدهّشك يف حكمه من جهة الّشك فتارة يكون ال

 بـه إنـام هـو ّعبـدتكام إذا احتمل أن يكـون ال، بانقطاعه وانتفائه من جهة أخرى
فال بـأس ، يف بقاء القيدّشك كان من جهة ال فإن ،بلحاظ متام املطلوب ال أصله
 عليـه ّرتتـبفي، ًد به الصوم مـثالّكالنهار الذي قي، باستصحاب قيده من الزمان

كــام ال بــأس ، فطــار مــا مل يقطــع بزوالــهمــساك وعــدم جــواز اإلوجــوب اإل
، مـساك كـان قبـل هـذا اآلن يف النهـارإن اال: فيقـال، ّقيدباستصحاب نفس امل
 .فتأمل ، واآلن كام كان فيجب

فال جمال إال الستصحاب احلكم يف خصوص ، وإن كان من اجلهة األخرى
وإال فال جمال إال ،  ملوضوعهًاّمقومًدا  لثبوته ال قيً ظرفاَّما مل يؤخذ الزمان فيه إال

فيكـون ، م ثبوتـه لـهفإنه غـري مـا علـ، الستصحاب عدمه فيام بعد ذاك الزمان
ًشكا  ،ً أيضايف ثبوته لهّشك ال  .)٢(<ال يف بقائه، يف أصل ثبوته بعد القطع بعدمهّ

                                                 
 .٢١٢ص ،٣ج : فرائد األصول)١(
 .٤٠٩ص: كفاية األصول )٢(
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ّ اخلراساين إشكاال عىل نفـسه وهـو أنـه ملـا كـان كـلّحققثم أورد امل   مـن ً
ًكون الزمان قيدا أو ظرفا (النظرين ً أمرا حمتمال، جيري كال االستصحابني؛ ألن )ً ً

 . البقاء منهام حمتملًكال
 مـا بإذا كـان يف أخبـار البـاّيـصح  بأنـه إنـام :شـكالفأجاب عن هذا اإل

 ملـا ؛ كال االستصحابني، وإال فال يكون هنا إال استصحاب واحدّبمفهومه يعم
ــا،  ــان ظرف ــرع حلــاظ الزم ــر الوجــودي ف ــصحاب األم ــن أن است ــت م ًعرف

للحـاظني يف  واليمكن اجلمع بني ا،ًواستصحاب األمر العدمي فرع حلاظه قيدا
 .دليل واحد

 واحد من الثبوت والعـدم ّفاستصحاب كل: ال يقال>: وهذا ما ذكره بقوله
فإنـه . كـام قيـل، ويقع التعارض بني االستصحابني، جيري لثبوت كال النظرين

وإال فال يكـاد ،  النظرينّإنام يكون ذلك لو كان يف الدليل ما بمفهومه يعم: يقال
وال ، لعدم إمكان اجلمع بينهام لكـامل املنافـاة بيـنهام ؛إال إذا سبق بأحدمهاّيصح 

فـال يكـون هنـاك إال استـصحاب ، هـامّيكون يف أخبار الباب ما بمفهومـه يعم
واستصحاب العـدم ، ًوهو استصحاب الثبوت فيام إذا أخذ الزمان ظرفا، واحد

ال شـبهة و، ملا عرفت من أن العربة يف هذا الباب بالنظر العريف، ًفيام إذا أخذ قيدا
د يف الثـاين ّحـد يف األول ومتعـدّيف أن الفعل فيام بعد ذاك الوقت مع ما قبلـه مت

ولـو ، خـرغري الفعـل يف زمـان آّخاص  بزمان ّقيدرضورة أن الفعل امل، بحسبه
  .)١(<بالنظر املساحمي العريف

 مناقشة السيد اخلوئي لصاحب الكفاية
ًوذ يف لسان الـدليل ظرفـا، خأزمان املالاحتامل أن يكون السيد اخلوئي أنكر 

ًبأنه قيد دائام، وعىل هذا يكون املورد صاحلا لالستصحاب العـدمي دون : وقال ً
                                                 

 .٤١٠ص :كفاية األصول )١(
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ن اإلمهال يف مقام الثبوت غري معقول، فاألمر أوالسبب يف ذلك هو الوجودي، 
ًمقيداًباليشء إما أن يكون مطلقا، أو يكون   الواسطة، ّتصوروال نّخاص،  بزمان ّ

ًمقيداومعنى كونه  ًظرفا للمـأمور خذ الزمان عدم وجوبه بعده، فأّخاص  بزمان ّ
 ممـا ال -ًبل أخذه قيدا للمـأمور بـها بحيث ال ينتفي املأمور به بانتفائه يف مق-به 

الزمان بنفسه ظرف ال حيتاج إىل اجلعل التـرشيعي، ّ فإن يرجع إىل معنى معقول،
ًون قيدا له، فال معنى للفرق بـني يف املأمور به فال حمالة يكّخاص فإذا أخذ زمان 

ًكون الزمان قيدا أو ظرفا،  هًأخذه ظرفـا لـيس إال عبـارة أخـرى عـن كونـّ فإن ً
 . )١(ًقيدا

 استدالل السيد اخلوئي عىل التفصيل بني الشبهات احلكمية واملوضوعية
 النراقـي للقـول ّاملحقـق إشـكالي عـىل نـصارأجـاب الـشيخ األأن بعد 

 أن  )٢( احلكميـة واملوضـوعية، حـاول الـسيد اخلـوئيبالتفصيل بني الـشبهات
                                                 

 .١٣١ص ،٣ج :انظر مصباح األصول )١(
خيفى أن السيد اخلوئي بنى يف بداية األمـر عـىل عـدم جريـان استـصحاب بقـاء احلكـم   ال)٢(

 ّكـان يف املوضـوعية، ثـم  الـشبهات احلكميـة أمبقاء احلكم يف يفّشك ًمطلقا، سواء أكان ال
 ّعدل عن ذلك وبنى عىل جريان استصحاب بقاء احلكم يف الـشبهات املوضـوعية، وخـص
ًعدم جريان االستصحاب يف الشبهات احلكميـة، وبعـد ذلـك أدخـل اسـتثناء آخـر وهـو 

  احلكميـة للزوميـة، واسـتثناء الـشبهاتتختصيص عدم جريان االستـصحاب يف الـشبها
مــن عــدم جريــان  -ثــم إنــه ال خيفـى أن مــا ذكرنــاه >: احلكميـة الرتخيــصية، حيــث قــال

، لزاميـة مـن الوجـوب واحلرمـة باألحكام اإلّ خمتص-االستصحاب يف الشبهات احلكمية 
وال يعارضـه استـصحاب عـدم ، وأما غري اإللزامي فال مانع من جريان االستصحاب فيـه

 عـىل ّكلهـااألشـياء ّ، فـإن ن اإلباحة ال حتتاج إىل اجلعـل من أًملا ذكرنا سابقا، جعل اإلباحة
:  وقولـه)ا سـكت اهللا عنـهّاسـكتوا عمـ(: ×لقوله، ما مل جيعل الوجوب واحلرمة، اإلباحة

إنمـا هلـك ا ـاس  كـ ة (: × وقولـه)ما حجب اهللا علمه عن العباد فهو  وضوع عـنهمّ (
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نصاري، وألجـل بيـان مـا  بنحو يسلم من اعرتاض الشيخ األاإلشكالح ّيوض
 ّة يف بيـان أن التكليـف الـرشعي يمـرّقدمـذكره السيد اخلوئي ينبغـي تقـديم م

 . بمرحلتني
 ة يف بيان أن احلكم له جعل وجمعولّقدمم

 : بمرحلتنيّ احلكم التكليفي يمرّنأ )١( األوىل يف احللقةّتقدم
نشائي، أي وهي مرحلة الترشيع واحلكم اإل: مرحلة اجلعل:  األوىلاملرحلة

: عىل املستطيع يف قوله تعـاىلّج االعتبار املربز، كام لو حكم الشارع بوجوب احل
ًو    ا اس حج ا يت من استطاع إ ـه سـ يال{

ِ َ ِ ِْ َ ِ َ َ ََ ْ ْ ْ َ ْ   ِ ِِ ِ َ َ فيكـون  )٩٧: رانآل عمـ( }َ
 حتى إذا افرتضنا أن املسلمني وقتئذ مل يكن ،يف الرشيعةًتا ثابًحكام ّج وجوب احل

ه ّ فال يتوجـ،ًرشعار فيه خصائص االستطاعة ّيوجد فيهم شخص مستطيع تتوف
إنـام ّج  ألهنم ليسوا مستطيعني واحل، فرد من أفراد املسلمنيّإىل أيّج وجوب احل

 .املرحلة تسمى بمرحلة اجلعلجيب عىل املستطيع، وهذه 
 أي احلكم الفعيل، أي أن الشارع ملا حكـم: مرحلة املجعول: املرحلة الثانية

عىل املستطيع يف اآلية الكريمة ثبت هذا احلكم يف الرشيعة ولـو مل ّج بوجوب احل
صـبح أذاك أو  هـذا الفـرد  فلـو فرضـنا أن،ًيكن يوجد مستطيع وقتئذ إطالقـا

ى ّه، وتـسمّ بحقـًا ويكون احلكـم فعليـ، الوجوب عليه، فسوف يثبتًمستطيعا
                                                                                                                   

 اإلباحة ما مل يرد أمـر أو هنـي مـن قبـل  فاملستفاد من هذه الروايات أن األشياء عىل.)سؤا م
فـال ، خـر ال لبيـان املباحـات والنهي عـن اآلءعت للبعث إىل يشّالرشيعة رشّ، فإن الشارع

فيجـري ، يف بقائهـاّشك فالـ، ةّتيقنـلكون اإلباحة م، جمال الستصحاب عدم جعل اإلباحة
 < لـهًة موافقـابل يكون استصحاب عدم جعل احلرم، استصحاب بقاء اإلباحة بال معارض

 .٤٧ص ،٣ج: مصباح األصول
 .٢٣٦ص: دروس يف علم األصول، احللقة األوىل )١(
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 .هذه املرحلة بمرحلة املجعول الفعيل
ال خيفى أن املجعول يطلق تارة ويـراد منـه فعليـة  :املجعول له اصطالحان

يكـون وجـوب ًعا صبح مـستطيأ من أن الشخص الذي ً آنفاّتقدماملجعول، كام 
 .املجعول الفعيلو أ  فعلية املجعولّيسمىه، وّ بحقًافعليّج احل

 يطلق املجعول ويـراد منـه اجلعـل، أي أن اجلعـل واملجعـول أخرىوتارة 
 ً، الفاعل يكون جعال إىل نظرتفإذابمعنى واحد حقيقة، لكن خيتلفان باالعتبار، 

ّكيل  ويطلق عليه املجعول الً، الذي وقع عليه اجلعل يكون جمعوال إىلنا نظرإذاو
اجلعـل ّ ألن  يف عامل اجلعـل يف آن واحـد،ّتحققل ياملجعو أو وهذا اجلعل .ًأيضا

 يف ّتحققأمر نفيس ي هو االعتبار وهو العنرص الثالث من مقام الثبوت، االعتبار
 .آن واحد وال امتداد له
 بمـرحلتني، مرحلـة ّبناء عىل أن احلكم التكليفي يمـر :حاصل االستدالل

 :جلعل يكون عىل نحوين يف بقاء اّالشكّ فإن اجلعل ومرحلة املجعول الفعيل،
 .نشائي يف بقاء اجلعل أي احلكم اإلّالشك :ّاألول
 . يف بقاء املجعول أي احلكم الفعيلّالشك: الثاين
  يف موارد النسخَّإال ّتصور يف بقاء اجلعل ال يّالشك

 كام )١( يف موارد احتامل النسخَّإال ّتصور يف بقاء اجلعل ال يّالشكال خيفى أن 
                                                 

 بمعنـى أن املـوىل ينكـشف لـه أن - ذكرنا يف املباحث الـسابقة أن النـسخ بمعنـاه احلقيقـي)١(
 ؛ البـاري تعـاىلّ غري معقول، ومـستحيل يف حـق-عهّاملصلحة عىل خالف احلكم الذي رش

 .ً كبرياًحاطته بجهات احلسن والقبح، تعاىل عن ذلك علواإعدم الستلزامه اجلهل و
نعم يمكن تصوير النسخ احلقيقي املعقول يف مرحلة اجلعل واالعتبـار، كـام لـو افرتضـنا أن 

ه بزمان دون زمان، ثم بعـد ذلـك يلغـي ّيقيد دون أن ّكلف املّاملوىل جعل احلكم عىل طبيعي
املالك مرتبط بزمان خمصوص، وال يلـزم مـن ذلـك  لعلمه السابق بأن ؛ذلك اجلعل ويرفعه
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 ولو مل يكـن ّتحققشارع جعل القصاص عىل القتل، فاجلعل هنا ملو علمنا أن ال
 القتل، فلو شككنا بعد ذلك هل نـسخ هـذا احلكـم أم ّحتقق لعدم ؛ًاحلكم فعليا

 استـصحاب عـدم النـسخ، ومـن ّيسمىال، فيجري استصحاب بقاء اجلعل، و
 فال حيتمل ’ ، أما بعد النبي’ يف زمان النبيَّإالالواضح أن هذا ال يمكن 

 .النسخ كام هو واضح
؛  ستصحاب عـدم النـسخ النحتـاج إليـها ّنإ :+ثم يقول السيد اخلوئي

ــالقّألن  ــهإط ــد حــالل(: ’  قول ــة إ حــالل  م ــوم القيام ــن ) ي ــا ع  يغنين
 لــدينا دليــل ّتحقــق هــذه الروايــة، يّصــحةمــع فــرض ّألنــه  )١(االستــصحاب

 األصـول ىل إاجتهادي، ومع فرض وجود الدليل االجتهـادي التـصل النوبـة
 .)٢(العملية، كام هو واضح

  يف بقاء املجعول ّالشكأنحاء 
 : عىل نحوينّتصور يف املجعول، يّالشكإن 

 يف املجعـول الفعـيل، ّالـشكأي :  يف بقـاء املوضـوعّالـشك: ّ األولالنحو
أو  يف انقطـاع دم املـرأة احلـائض بعـد العلـم بحرمـة املقاربـة،ّ نشك بمعنى أننا

                                                                                                                   
طالق يف اجلعل مل ينشأ من عدم علم املوىل بدخل الزمان املخـصوص يف ّ حمذور، ألن اإلّأي

 .تهّ هبيبة احلكم وأبديّكلفّاملالك، وإنام نشأ من مصلحة أخرى كإشعار امل
رجـع إىل أن املـصلحة وهناك معنى آخر للنسخ وهو النسخ املجازي، كام لو كان نسخ احلكم ي

مـن قبيـل مـا ت هلا، ّمدها ووقتها املؤقأّد من أول األمر وقد انتهى ّ كان هلا أمد حمدًاملقدرة مثال
 بـأن يكـون يف الـسنة األوىل مـن ّقيـد املّكلف املّن املوىل جعل احلكم عىل طبيعيألو فرضنا 
 .رأ تغيري عىل نفس اجلعل، فإذا انتهت تلك السنة إنتهى زمان املجعول ومل يطًاهلجرة مثال

 .٣٧ص ،٣ج : انظر مصباح األصول)١(
ض له وجلواب الـسيد الـشهيد يف ّ آخر عىل استصحاب احلكم، نتعرإشكال للسيد اخلوئي )٢(

 .ّالتعليق عىل النص
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 . نجسّتغرياملاء امل بأن  من املاء بعد العلمّتغريشككنا يف زوال ال
 بالشبهة املوضـوعية، ويف هـذه احلالـة ال إشـكال يف ّالشك عن هذا ّويعرب

 عليه احلكم، كام هو مورد صحيحة زرارة ّرتتبجريان استصحاب املوضوع وي
 .)١(ريها من النصوصغو

 يف ّالشكوهو : هيف سعته وضيقّ للشك  يف بقاء املجعولّالشك: النحو الثاين
ننـا نعلـم أن إ :ًمـثالقه، فّ يف سعة املجعول وضيّالشك  إىليرجعوهو املجعول، 
يف بقاء نجاسته، ومـن ّ نشك نه حينئذإه بنفسه، فّتغري نجس، فلو زال ّتغرياملاء امل

 -وهو نجاسـة املـاء -  أن املجعول إىل يف بقاء النجاسة يرجعّالشكالواضح أن 
ه ّتغـري وإن زال ّتغـري أم جعلـت للـامء امل،ًاّتغـري مـادام مّريتغهل جعلت للامء امل

 بنفسه؟
قة يف املجعول وهـو ّ هنا بني الطويلة والقصرية، بني الوسيعة والضيّددفالرت

النجاسة التي هي حكم ال موضوع، فالشبهة تكون شبهة حكمية، بمعنى أنا ال 
 مـا ّتغـرية وهي املاء املنعلم أن املوىل حينام جعل النجاسة هل جعلها بدائرة ضيق

 نجـس وإن زال ّتغري، أم جعلها بدائرة وسيعة وهي أن املاء املً موجوداّتغريدام ال
 ه؟ّتغري
 للنجاسـة ًا زائـدًيف أنه هل جعل املوىل جعالّ نشك  أنناّيتضح ذلك ّتبنيذا إ
ه لـوال احـتامل هـذا اجلعـل ّحيث إنه من قبل نفسه، ّتغري بعد زوال ّتغريللامء امل

يف بقـاء املجعـول الفعـيل بالنجاسـة، وهـذا ّ شك الزائد املشكوك، ملا حصل لنا
 . يف اجلعل الزائدّالشك يف بقاء املجعول وفعليته الزم ّالشكيعني أن 

وهـو  -يقول السيد اخلـوئي إن استـصحاب املجعـول  األساس وعىل هذا
 بنفسه وال  وإن كان جيري-استصحاب النجاسة الفعلية للامء بعد زواهلا بنفسها

                                                 
 .٦٣ص ،٤ج :ولص انظر دراسات يف علم األ)١(
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 لنفي الترشيع الزائد حلالـة ؛إشكال فيه، لكنه معارض بأصالة عدم جعل الزائد
 .عدم اجلعل أصالة  من قبل نفسه، أيّتغريال

 ّتغـرينجاسة املاء امل(قل  أننا ال نعلم أن املوىل هل جعل النجاسة لأل:بمعنى
ه ّتغـريحتـى لـو زال  ّتغرياملنجاسة املاء ( كثرلألالنجاسة  أم جعل )ًاّتغريمادام م
أو  كثـر،عـدم جعـل األ أصـالة ن، فنجريّمتيققل  اجلعل لألّحيث إن و)بنفسه
وهو نجاسـة املـاء الـذي زال ( الزائد، فيتعارض مع استصحاب املجعول عدم
 .، فيتساقط االستصحابان)ه بنفسهّتغري

 عـدم جريـان  إىليـذهبأن السيد اخلـوئي ب ّأدىوهذا التعارض هو الذي 
ــصحا ــوارد االست ــب يف م ــة،ال ــني  إذشبهة احلكمي ــارض ب ــذا التع ــع ه  م

   لكـال املـوردينً أن يكون دليـل االستـصحاب شـامالال يمكنحابني صاالست
استصحاب بقاء النجاسة الفعلية، واستـصحاب عـدم جعـل النجاسـة للـامء (

 . ترجيح بال مرجح اآلخر  وشموله ألحدمها دون)ه بنفسهّتغريالذي زال 
 يف ّالشكاالستصحاب جيري لعدم ّ فإن لشبهة املوضوعيةوهذا بخالفه يف ا

 يف بقاء املوضوع اخلارجي، فيجري االستصحاب فيهـا بـال ّالشك ّوإناماجلعل، 
 النوم بعد اليقـني بالوضـوء، ففـي هـذه ّحتقق يف ّكلفاملّ شك ا إذمعارض، كام

 يف اجلعـل وال يف مقـدار سـعة املجعـول، ألنـا نعلـم أنّ شـك احلالة ال يوجـد
يف ّ نـشك  احلـدث، نعـمّ زمان طـرو إىلاملجعول هو حصول الطهارة بالوضوء

 النوم الناقض للوضوء ّحتققحدوث النوم يف اخلارج، فيجري استصحاب عدم 
 .بال معارض

ّ فـإن :ما الشبهات احلكميـةأو>:  السيد اخلوئي بقولهإليهوهذا املعنى أشار 
 ًمـثال كحرمة وطء احلـائض ًياللموضوع وكان احلكم انحاللًدا كان الزمان مفر

ًدا  وإن مل يكن الزمـان مفـر،فعدم جريان االستصحاب يف هذا القسم ظاهر ...
واحـد  يشء املـاءّ فـإن ،ًاّم كرّ كنجاسة املاء القليل املتم،ًومل يكن احلكم انحالليا
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 ّ ونجاسته حكم واحد مـستمر، بحسب امتداد الزمان يف نظر العرفّتعددغري م
 فال جيـري ، ومن هذا القبيل امللكية والزوجية،وث إىل آخر الزوالاحلدّأول من 

إذا شـككنا يف بقـاء ّألنه  ، البتالئه باملعارض،ًأيضااالستصحاب يف هذا القسم 
 فبـالنظر ،باجلعـلّمتعلق باملجعول ويقني ّمتعلق فلنا يقني ًا ّرم كّنجاسة املاء املتم

نـة احلـدوث مـشكوكة ّمتيق لكوهنـا ،إىل املجعول جيري استـصحاب النجاسـة
 ،ًنـاّمتيق ًأيضا  لكونه، وبالنظر إىل اجلعل جيري استصحاب عدم النجاسة،البقاء

وال ً مطلقـا وذلك لليقني بعدم جعل النجاسة للامء القليل يف صدر االسـالم ال
ًمقيدا  أما جعلها. م ّنام هو جعلها للقليل غري املتمإن ّتيق والقدر امل، بعدم التتميمّ
 ويكـون املقـام ، فنستصحب عدمـه،م فهو مشكوك فيهّحتى للقليل املتم ًمطلقا

  ونجـري،ًنـاّمتيق لكونه ّ فنأخذ باألقل، واألكثرّبني األقلاألمر  من قبيل دوران
 فتقـع املعارضـة بـني استـصحاب بقـاء ،فيـهًكا يف األكثر لكونه مشكواألصل 

 فـإذا ،نحومهـا و، وكـذا امللكيـة والزوجيـة،املجعول واستصحاب عدم اجلعل
فباعتبـار املجعـول : املتبائعني يف املعاطـاة أحد شككنا يف بقاء امللكية بعد رجوع

 وباعتبار اجلعل جيـري استـصحاب ،وهي امللكية جيري استصحاب بقاء امللكية
 .)١(<فيهام عىل النحو الذي ذكرناه األركان  لتاممية،عدم امللكية

 عدم ورود اعـرتاض ّتبني ّتقدممما ويف ذيل قوله هذا ذكر السيد اخلوئي أنه 
فـال جيـري ًدا إن الزمان إن كـان مفـر>: الشيخ عىل الفاضل النراقي؛ حيث قال

ن مل إ و، املوضـوع وجيـري استـصحاب العـدمّاحتـاداستصحاب الوجود لعدم 
 املوضـوع وال جيـري ّحتـادفيجـري استـصحاب الوجـود الًدا يكن الزمان مفر

وذلـك ملـا قـد . ً االستـصحابني أصـال فـال معارضـة بـني،استصحاب العدم
. ووحـدة املوضـوعًدا أوضحناه من وقوع املعارضة مع عدم كون الزمـان مفـر

                                                 
 .٣٧ص ،٣ج:  مصباح األصول)١(
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يف بقائـه فيجـري ّوشـك إن هـذا املوضـوع الواحـد كـان حكمـه كـذا : فيقال
 املوضـوع مل جيعـل لـه حكـم يف األولإن هـذا : ًأيضا استصحاب بقائه، ويقال

ًمقيداوال ًمطلقا  ًمقيـدان جعل احلكم له حال كونه ّتيق وامل، بحالّ  فيبقـى جعـل ّ
 فتقع املعارضة بني االستصحابني مـع ،احلكم له بالنسبة إىل غريها حتت األصل

 .)١(<حفظ وحدة املوضوع
 .وسيأيت اجلواب عىل مقالة السيد اخلوئي يف البحث الالحق

 

 .<..ذ من عدم جريانستا السيد األإليهوالقول اآلخر ما ذهب >: + قوله •
  آخر للسيد اخلوئي عىل استصحاب احلكمإشكال

قــسام االستــصحاب يف أ آخــر عــىل بعــض ًإشــكاالذكــر الــسيد اخلــوئي 
 هو أنـه اإلشكال، وحاصل هذا ّتقدم املعارضة املإشكالالشبهات احلكمية غري 

قـسام أره يف بعـض ّيشرتط يف االستصحاب وحدة املوضوع، وهذا يمكن تـوف
 بعـد زوال ّتغـري بقـاء النجاسـة للـامء املباب كام يف حالة استـصحااالستصح

الزمـان ّ ألن ه، ففي مثل هذه احلالة نجد أن موضوع االستصحاب حمفوظ؛ّتغري
 .ّتغري ظرف للامء املَّإاليف هذه احلالة ما هو 

؛ كـام ً فال نجد املوضوع حمفوظـاخرىقسام االستصحاب األأأما يف بعض 
 من ذلك املوضوع، من قبيل أخرى أفرادب ًاّمتعلقحلة البقاء  يف مرّالشكلو كان 

ن احلـيض هـل أيف ّوشـك ا الحظنا حرمة مالمسة املرأة يف أيـام حيـضها،  إذما
 ففي مثل هذه احلالة نجد أن الفرد املـشكوك ؟أم باالغتسال يرتفع بانقطاع الدم
قطـوع بحرمتـه،  وبعد انقطاع الدم غري الفـرد امللتساغ قبل االّيف حرمته واملس

 . لعدم وحدة املوضوع؛جيري االستصحاب ال األساس وعىل هذا
                                                 

 .٣٩ص ،٣ج: مصباح األصول )١(
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 ةريد به حرمـة مالمـسة املـرأة املعلومـُأ إن االستصحاب إن :أخرىبعبارة 
ستـصحب، ت لكـي ايف حرمتهّشك  قبل انقطاع الدم، فال ة الواقعيه واحرمته

 يوجـد يقـني ريد استصحاب حرمة مالمسة املرأة بعد انقطـاع الـدم، فـالُأوإن 
ريد استصحاب احلرمة لطبيعي املالمسة، فهو من ُأ، وإن ّأول األمر من ابحرمته

 .أيت، كام سيّ تاممن القسم الثالث، وهو غريّكيل استصحاب ال
 : وهذا ما ذكره بقوله

للموضـوع وكـان احلكـم ًدا كان الزمان مفر فإن :ما الشبهات احلكميةأو>
كثـرية بحـسب امتـداد ًدا أفراللوطء ّ فإن ،ًمثال كحرمة وطء احلائض ،ًانحالليا
 وهو حرمة وطء احلـائض ، التكليفّ وينحل،احليض إىل آخرهّأول  من ،الزمان

 فـال ، الوطء الطولية بحسب امتداد الزمـانأفراد وهي ،ةّتعددإىل حرمة أمور م
 يمكن جريان االستصحاب فيها حتـى عـىل القـول بجريـان االستـصحاب يف

 وهو الفـرد املفـروض وقوعـه بعـد ،هذا الفرد من الوطءّ ألن ،يةّالكلاألحكام 
حتـى نستـصحب األمـر ّأول  مل تعلـم حرمتـه مـن ،انقطاع الدم قبل االغتسال

 املفروضـة مـن فـراد وهـي األ،نة احلرمةّمتيقكانت خر  األفراد األ،نعم. بقاءها
أو  متثـالا مـع االّفراد قد مىض زماهنا إمـ، وهذه األاحليض إىل انقطاع الدمّأول 

 .)١(< فعدم جريان االستصحاب يف هذا القسم ظاهر،مع العصيان
 مناقشة السيد الشهيد للسيد اخلوئي

 املوضوع باعتبار كـون ّتعددريد ُأإن ّألنه  ؛ّ تام السيد اخلوئي غريإشكالإن 
 هلا دخل يف احلكم، فهذا خلف كـون ،خصوصية مالمسة املرأة قبل انقطاع الدم

 ّتعـددريـد مـن ُأ، وإن تنييـديين احليثيتني تعليليتني وليـسا تقالزمانني ظرف وأ
 واملـصاديق مـن فـراده من ناحية اخـتالف األّتعدد -وهو املالمسة -املوضوع 

                                                 
 .٣٧ص ،٣ج: ح األصول مصبا)١(
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يقـدح يف جريـان   أنـه الَّإال، ًجهة قبل االنقطاع وبعده، فهذا وإن كان صحيحا
داق موضوعه ليس هو املـص وما هو معروض احلكمّألن >: استصحاب احلكم

هـي حمفوظـة يف فـراد و بل احليثية املشرتكة بني تلـك األ،ّ املس وأفراداخلارجي
 يف بقـاء ّالـشك واملشكوكة، ففرق بني دخول زيد يف املسجد ونةّتيقالقضيتني امل

الـدخول يف ّ فـإن بـني املقـام وجامع اإلنسان فيه ضمن عمرو بعد خروج زيـد
ان يكـون بحـسب احلقيقـة عروضه عىل جـامع اإلنـس واملثال عارض عىل زيد

من هنا ال يكون استـصحاب بقـاء  و،الضمني وصّعىل اجلامع املتشخًضا عرو
 فهـي عارضـة عـىل طبيعـي ّما حرمة املـسأ و.ًجامع اإلنسان يف املسجد جاريا

املـصاديق اخلارجيـة بـام هلـا مـن فـراد و يف حال احليض ابتداء ال عـىل األّاملس
 لـنفس تلـك ًقبل االغتـسال بقـاء و الدمصات فتكون حرمته بعد انقطاعّاملشخ

 فـال ،احليثيـات التعليليـة واحلرمة عىل موضوعها بعد إلغاء خصوصية الزمـان
  املوضوع يف االستـصحاب الشخـيصّتغريال من وّكيل يكون من استصحاب ال

 .)١(<واضح هو كام
مـراده  <...  جيـري -ًاذا كان ممكنـإ - ّالشكمن ّ األول ففي النحو>: قوله •
 .هو عند احتامل النسخّ األول  النحومن

                                                 
 .١٤٨ص ،٦ج:  بحوث يف علم األصول)١(





 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 ية استصحاب احلكمإشكالبيان  •
 تعليق عىل النص •



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٣٨٦

 



 






 








 







 


 




 ٣٨٧ ........................................................................................االستصحاب 






 




 



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٣٨٨

 
 

، وبعـد اإلشـكال جـذر ّينبغي قبل املناقشة ملا ذكره السيد اخلـوئي أن نبـني
 :ذلك نذكر املناقشة

 

 :حاب احلكم عىل نحوينإن استص
ه بعـد كونـه ئـيف بقاّ نـشك ، لكنًصار فعلياّكيل إن احلكم ال :ّ األولالنحو

يف بقـاء ّشك ه، فيـّتغـري يف اخلارج بالفعـل ثـم زال ّتغري، كام لو وجد ماء مًفعليا
عىل يقني ّألنه  ،اسة الفعليةجنجاسته الفعلية، فحينئذ يمكن استصحاب بقاء الن

 . بقائهايفّشك من حدوثها وي
ــات َّإال ــي االلتف ــذي ينبغ ــيشء ال ــه أن ال ــذي جيــري هــذا إلي  هــو أن ال

، ولـه يقـني ّكلفاملاء موجود عند املّ ألن  ال املجتهد،ّكلفاالستصحاب هو امل
جرائـه معنـى إل الحق يف بقاء النجاسة، أما املجتهـد فـالّوشك سابق بنجاسته 

 .الستصحاب اّحجية إثباتلالستصحاب، نعم وظيفة املجتهد هو 
، ً يف بقائه قبل أن يكـون فعليـاًامشكوكّكيل  أن يكون احلكم ال:النحو الثاين

 احلكـم يف ّحتقـقمن قبيل جريان استصحاب نجاسة املـاء مـن دون أن نفـرض 
ــل،اخلــارج ــاء يف اخلــارج بالفع ــن دون وجــود م ــن . أي م ــذا النحــو م  وه

لشارع بنجاسـة املـاء نه حينام يلتفت حلكم اإاالستصحاب من وظيفة املجتهد، ف
، جيري استـصحاب بقـاء احلكـم ّتغرييف بقاء احلكم عند زوال الّشك ، ويّتغريامل

 .ًوإن مل يوجد املاء خارجا
 أن جيـري ال يمكـن وهـو أن املجتهـد ، عىل النحو الثاينّ ينصباإلشكالو

ن واملـشكوك ّتـيقاملّ ألن الحـق،ّوشـك ن سابق ّمتيق لعدم توفر ؛االستصحاب
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  ويف ذات الوقـت،ّتغـري يف آن واحد، فاملجتهد يعلم بنجاسـة املـاء املمتعارصان
، وعليـه فـال يمكـن للمجتهـد ّتغـرييف ثبوت النجاسة للامء بعـد زوال الّيشك 

 من اليقني السابق ّالبداالستصحاب لكي جيري ّ ألن جراء استصحاب احلكم،إ
 .ن واملشكوكّقي مع تعارص املتّتصور الالحق، وهو اليّالشكو

 بالنحو الثاين وهو استصحاب املجتهـد للحكـم قبـل ّخيتص اإلشكال نذإ
املجتهـد استـصحاب إجـراء مكـان  إ، مع أن ارتكاز الفقهاء عىلًأن يصري فعليا

 .)ّالشك اليقني بال تنقض(احلكم يف هذا النحو، معتمدين يف ذلك عىل حديث 
جـراء إعـىل أنـه لـو بنينـا >:  بقولـه+ السيد الشهيد أشار هذا املعنىوإىل

 ّتغـريللفقية احلكم بنجاسة املـاء املّصح االستصحاب هبذا البيان لزم منه أن ال ي
لـه احلكـم بالنجاسـة، ّصح ٍ الفقيه عىل ذلك، فعندئـذ يـعلّه ويطّتغريبعد زوال 
فـق ذلـك ّتا ليس له أن يفتـي بأنـه لـو ،لع الفقيه عليهّيطأو  فق ذلكّفقبل أن يت

 أن حيكم هو بالنجاسة من قبيل حكمـه بنجاسـة  عليه حكم النجاسة، الّرتتبل
 .)١(<الرتكاز الفقهيلالف خمً مثال، وهذا طالقيشء تثبت نجاسته باإل

أن : حاصـله، اإلشـكال مـن الـسيد الـشهيد عـىل هـذا  اجلوابّتقدموقد 
 كانـت صـفة للـامء اخلـارجي إذاالنجاسة تلحظ بام هي صفة للامء اخلارجي، و

 .الحق يف البقاءّوشك  يقني سابق باحلدوث فحينئذ يمكن أن يكون هلا
 هـو ّوإنـام أن هذا اجلواب ليس هو اجلـواب النهـائي للـسيد الـشهيد، َّإال

ّ ألن  أن يأيت الوقت املناسب لبيان اجلواب الصحيح النهـائي، إىلتّجواب مؤق
 صفة النجاسة العارضة عىل املاء اخلـارجي هـو استـصحاب للحكـم  إىلالنظر

 اإلشـكالّ ألن ً آنفـاّتقـدم فيه، كـام إشكالته، وهذا مما ال ّ فعليبعد فرضّكيل ال
 .ًقبل أن يصري فعلياّكيل  عىل استصحاب املجتهد للحكم الّينصب

                                                 
 ١٩٥ص ،٥، ج١ق: بحوث يف علم األصول )١(
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 من تقديم جـواب ّالبد، واإلشكال ّينفع يف حل وعليه فاجلواب السابق ال
 .، كام سيأيت يف البحث الالحقآخر له

 

 لفعليـة موضـوعه ع التابّعول الفعيلجاستصحاب امل: حدمهاأ>: + قوله •
 ّتغـريأي أن استـصحاب النجاسـة الفعليـة للـامء امل .<ر الوجـود يف جعلـهّاملقد

 ذلـك ّحتقـق فـإذا، ّتغـري، وقـد زال الً فعـالّتغري مّ بعد وجود ماء كرَّإالالجيري 
 .فحينئذ يمكن االستصحاب

 املبـتىل ّكلـف شـأن املويقتيض ذلك بأن اجراء االستصحاب مـن>: قوله •
يكـون ّألنـه يكـون مـن شـأن املجتهـد  ال< ال من شأن املجتهدًجا بالواقعة خار
 لشبهة موضوعية خارجية، كاستصحاب نجاسة الثـوب اخلـارجي، ًااستصحاب

 .ًاملعلوم نجاسته سابقا
 <ال الثـاينّ األول  يف املجعول بـالنحوّام تتمّنإركان االستصحاب أف> : قوله•

هـو املجعـول الفعـيل اخلـارجي كاستـصحاب نجاسـة ّ األول  النحومراده من
 . ًالثوب اخلارجي، املعلوم نجاسته سابقا

جراء إقنـا عليـه بـام يـوحي بـّ هـذا االستـشكال وعلإىلًسـابقا رشنا أوقد 
 اإلشـكالذكـر الـسيد الـشهيد هـذا  .األول ّاستصحاب املجعول عـىل النحـو

 ومـراده مـن < يف ضـوء الـركن الثـاينالشبهات احلكمية> جاب عنه يف مسألةأو
 .أي االستصحاب يف مرحلة اجلعلّكيل استصحاب احلكم ال هوّ األول النحو
ذكـر  < أن حيـني الوقـت املناسـبإىلًتا مؤقًقا غري أن هذا كان تعلي>: قوله •

 جيـري ه أنـ<الشبهات احلكمية عىل ضوء الـركن الثـاين>السيد الشهيد يف بحث 
، األويلأنه جيري االستصحاب بلحاظ احلمل الـشايع أم  ّاالستصحاب ومل يبني

 . يف ثنايا البحثّتقدموحان اآلن بيان هذا التفصيل، كام 



 
 
 
 
 

)( 

 

 
 احلكميةخالصة األقوال يف جريان االستصحاب يف الشبهات  •

ü عدم اجلريان للتعارض 
ü ّجريان االستصحاب يف احلكم الكيل 
ü االستصحاب الوجودي فقطجريان  
ü ال تعارض بني االستصحابني 
ü ّعدم احلجية للحكم الكيل ّ 

 خالصة البحث عموم جريان االستصحاب •
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 أن النحـو الثـاين مـن املجعـول  إىل من االلتفاتّالبد اجلواب ّيتضحلكي 
 :، له اعتباران وحلاظانًقبل صريورته فعلياّكيل وهو أن احلكم ال

 .حلاظ باحلمل الشايع، أي بام هي صورة يف الذهن فقط :ّاألول
املجتهـد الـذي ّ فـإن  أي يف اخلارج، وعليه هذااألويلحلاظ باحلمل : الثاين

ّ األول  يمكـن أن يلحظهـا بلحـاظني،ّتغريية للامء امليرى يف ذهنه الصورة الذهن
بـام هـي  اآلخـر باحلمل الشايع أي بام هي صورة ذهنية ثابتة يف ذهنه، واللحاظ

 .عني اخلارح ويرى هبا اخلارج
  إن لوحظـت باحلـاظّتغـريالصورة الذهنية التـي للـامء الّ فإن  ذلكّتبني إذا
ال  صورة ذهنية ثابتـة يف الـذهن، فـ بمعنى بام هي-أي باحلمل الشايع -ّاألول 

اللحاظ باحلمـل الـشايع هـو اعتبـار ّ ألن يف بقائها،ّوشك جد يقني بحدوثها يو
 قائم يف نفس املوىل ويوجد دفعة واحدة وله خصائص الوجود الذهني، وعليـه

 يقـني بحـدوثها  لـيس لـهاملجتهد حينام يرى هذه الصورة يف ذهنه جيد أهنـاّفإن 
 ّتغـري والصورة الذهنيـة بعـد ّتغريالصورة الذهنية للامء املّألن  يف بقائها،ّوشك 

 وهي صورة املـاء -  األوىلاملاء موجودتان يف الذهن يف آن واحد، ال أن الصورة
 وبعد ذلك حصلت الصورة الثانية وهي ، وحصل يقني هباًالّوأ حدثت -ّتغريامل

 . باحلكمّالشكه وحيصل ّتغرياملاء بعد 
 أي بام هـو صـفة يلّاألو باحلمل ّتغريالصورة الذهنية للامء املا الحظنا إذأما 

، وهلـذا يمكـن ّتغـريللامء اخلارجي، فحينئذ تكون النجاسة صفة وقذارة للامء امل
يف البقاء، وعليه يمكن جريان االستصحاب ّوشك أن يكون هلا يقني باحلدوث 

 .يف هذه احلالة
 أي األويل النظر باحلمـل ومن الواضح أن املعيار جلريان االستصحاب هو
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 القضية باحلمل الشايع وبام هي صـورة ذهنيـة  إىل اخلارج وليس النظر إىلالنظر
 .ثابتة يف عامل الذهن

 هـو النظـر الثـاين أي )ّالـشك اليقني بال تنقض(فالعرف يفهم أن حديث 
 ه مل خيطـر عـىل بـالّنـأومما يشهد عىل ذلك >  اخلارج ال باحلمل الشايع إىلالنظر
 اإلشـكال يف استـصحاب ،إىل زماننـا هـذا واحلـاجبي ومن أيام العضديد أح

 ّاملحقق بل حتى من أنكر جريانه فيه كـ،البقاء فيه و احلدوثّتصوراحلكم بعدم 
 أركــان متاميــة والــسيد األســتاذ قــد اعــرتف بجريانــه يف نفــسه و+ النراقــي

 .خرآمع استصحاب ًضا نام وجده معارإ و،االستصحاب فيه
ثرناهـا يف استـصحاب احلكـم أالـشبهة التـي  أصل ّواب كام حيلهذا اجلو

ّ ألن إىل االستـصحابًدا يعالج مشكلة إفتاء املجتهد يف الـشبهة احلكميـة اسـتنا
األمـر ّأول من ّكيل البقاء العنواين الثابت باحلمل األويل للمجعول ال واحلدوث

 .)١(<اضحه يف اخلارج كام هو وّحتققهبذا النظر بال حاجة إىل انتظار 
 جواب السيد الشهيد للسيد اخلوئي

 االستـصحاب يف إشـكال أصـل ّبعد أن بني السيد الـشهيد اجلـواب عـىل
 أي األويل أن املعيار جلريـان االستـصحاب هـو النظـر باحلمـل ّتبني و-احلكم 
 القضية باحلمل الشايع وبام هي صـورة ذهنيـة  إىل اخلارج وليس النظر إىلالنظر

 صّ السيد اخلوئي الذي يـتلخإشكال رشع يف اجلواب عىل -ذهنثابتة يف عامل ال
 ملعارضـته مـع استـصحاب عـدم ؛ّاالستصحاب الجيري يف احلكـم الكـيلبأن 

 .اجلعل الزائد
 للتعارض بني استـصحاب بقـاء َموضوع  ال:هواملصنّف وحاصل جواب 

 من أن االستصحاب إما جيـري ّتقدماملجعول وبني استصحاب عدم اجلعل؛ ملا 
                                                 

 .١٣٧ص ،٦ج:  بحوث يف علم األصول)١(
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  إىللحاظ الصورة الذهنية للامء بام هي صورة ذهنية، وإما جيري بلحـاظ النظـرب
  إىلكان جيـري االستـصحاب بـالنظر فإن ام هي عني اخلارج،بالصورة الذهنية 

 ال يمكـنالصورة الذهنية بام هي صورة ذهنية، فمن الواضح أن االستصحاب 
 الـصورة  إىللنظراالستـصحاب بـاّ ألن ركانـه، وذلـكأ لعدم متاميـة ؛أن جيري

ّ ألن الحق، وذلـكّوشك جد فيها يقني سابق ال يوالذهنية بام هي صورة ذهنية 
 يف البقـاء صـورتان متعارصتـان حـدثتا يف آن ّالشك و اليقني باحلدوثصوريت
جد بينهام سبق وحلوق، وعليه فالثابت هو اجلعل للصورة الذهنية ال يوواحد، و
يف ثبوت هذا اجلعل للصورة الذهنية وهي املـاء  ّشكه، ويّتغري حالة ّتغريللامء امل

 وهـي حكـم النجاسـة للـامء بعـد زوال - ه، فتنفى هذه الصورةّتغريبعد زوال 
 .استصحاب عدم بقاء املجعولب بأصالة عدم اجلعل الزائد، ال -ّتغريال

ام هي عني ب الصورة الذهنية  إىلوإن كان االستصحاب جيري بلحاظ النظر
  وال)ويلبلحـاظ احلمـل األ(جيري استصحاب بقاء املجعـول اخلارج، فحينئذ 

وبتعبـري الـسيد ) مـل الـشايعبلحاظ احل(جيري استصحاب عدم اجلعل الزائد 
هـذا  ، وعىل جيري استصحاب بقاء املجعول ال استصحاب عدم اجلعل:اخلوئي

 .فال توجد معارضة بني استصحاب عدم اجلعل مع استصحاب بقاء املجعول
 استـصحاب( بجريان كال االستصحابني ّتحقق إن املعارضة ت:أخرىبعبارة 

 لالستـصحابني ال يمكـن ويف املقـام )عدم اجلعل واستصحاب بقـاء املجعـول
 الذي جيري هو استصحاب بقـاء املجعـول فقـط، ّوإنام، ً معاااملذكورين أن جيري

 من أن العـرف يفهـم مـن ّتقدمجيري؛ ملا  أما استصحاب عدم اجلعل الزائد فال
 الـصورة الذهنيـة بـام هـي عـني  إىل النظـر)ّالـشك اليقـني بال تنقض(حديث 
 .  أي استصحاب بقاء املجعول،اخلارج

 الصورة  إىلري االستصحاب بكال النظرين أي النظرجييمكن أن : إن قلت
 الذهنية باحلمل الشايع أي بام هي موجود من موجودات عـامل الـذهن، والنظـر
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 أي بـام هـي عـني اخلـارج، األويل الذهنية باحلمـل  الصورة إىلهو النظراآلخر 
  للجريان يف نفسه لوال املعارضة؟ًوعىل هذا يكون كال االستصحابني قابال

 )ّالشك اليقني بال تنقضوهو ( إن الفهم العريف لدليل االستصحاب :قلت
خـذ بأحـد األّ ألن )ويلباحلمـل الـشايع واأل(يقبل احلمل عىل كال النظـرين  ال

واحد من النظرين ينفي مـا يثبتـه ّ كل يعني نفي النظر اآلخر، بمعنى أنالنظرين 
أي ما هـي عـني (ويل مل األ الصورة الذهنية باحل إىلاآلخر، فحينام نأخذ بالنظر

ء املجعول، فيجري استصحاب بقـاء املجعـول، وحينئـذ يف بقاّ نشك ،)اخلارج
 .  يف بقاء عدم اجلعل الزائدّالشكينفي 

أي بـام هـي صـورة ( الصورة الذهنية باحلمل الـشايع  إىلظرنا بالنأخذولو 
عليه جيري استصحاب عدم اجلعل الزائد وبذلك ينتفي ف، )ذهنية ثابتة يف الذهن

 . يف بقاء املجعولّالشك
 بكال النظـرين يف دليـل االستـصحاب، فيلـزم أن خذ األال يمكنوحيث 

  إىلتـصحاب النظـرنأخذ بأحد النظرين، وبام أن العرف يفهـم مـن دليـل االس
الصورة الذهنية بام هي عني اخلارج، فيجـري استـصحاب بقـاء املجعـول دون 

 . معارضة بني االستصحابنيّحتققاجلعل الزائد، من دون  استصحاب عدم
عـىل ضـوء عـالج املـشكلة التـي > : السيد الشهيد بقولهإليه  أشاروهذا ما

 إىل دراسة شبهة املعارضـة ثرناها يف معقولية استصحاب املجعول يف نفسه نأيتأ
 بنى عليه الـسيد األسـتاذ بـني هـذا االستـصحاب و النراقيّاملحققالتي أثارها 

تـارة نبنـي عـىل الوجـه املختـار يف : بني استصحاب عدم اجلعل الزائد فنقولو
 عليـه يكـون مـن الواضـح انـدفاع شـبهة ًبناء و،معنى استصحاب بقاء احلكم
ن امليـزان يف تطبيـق دليـل االستـصحاب بقـاء أ التعارض، ألننا إذا وافقنا عـىل

 عـىل مالحظـة احلكـم ّمبنـيّألنه املجعول دون استصحاب عدم اجلعل الزائد، 
لو مل نوافق عىل ذلك واعتربنا لزوم مالحظـة احلكـم باحلمـل  وباحلمل الشائع،
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 إذ جيـري عندئـذ استـصحاب عـدم اجلعـل ؛ال تعارض ًضاأيفالشائع احلقيقي 
 يف بقاء ما هو احلكـم باحلمـل ّالشكصحاب بقاء املجعول لعدم الزائد دون است

 وال يعقـل حتكـيم ،ًالنظـرين دائـام أحـد  من حتكيمّالبدنه أالشائع، وهذا يعني 
 . نه هتافتإ ف- كام فعل األستاذ -كليهام 

أحـدمها  ؛ًعـانجري االستـصحابني م وم كال النظرينّ ملاذا ال نحك:ال يقال
 .  فيتعارضان،يل العريفّبالنظر األواآلخر  و،يّبالنظر احلقيقي الدق

 ،نـام يكــون بلحـاظ مـدلول دليـل االستــصحابإ التعـارض :نـه يقـالإف
ًتـا باعتبـار التهافـت بـني النظـرين ذا و، بالبقاء يف املقامّالشك وشموله لليقنيو

 يـساعد عليـه الذيهو  و،النظرين أحد  من جري دليل االستصحاب عىلّالبد
 . )١(<نه النظر األويل ال الشائعأل يف ال إشكا و،العرف

 

 صـفة للـامء يلّاألو ذهنـي وباحلمـل أمـرفهو باحلمل الـشايع > :+ قوله•
 . غري املراد مـن اصـطالح املناطقـةيلّاألو من احلمل الشايع وهمراد. <اخلارجي

 : ينأمر عىل ّتوقف احلمل تّصحة أن  إىل املطلب نشريّيتضحولكي 
إذ لـو كـان بيـنهام  املوضوع واملحمول يف جهة مـن اجلهـات، ّحتادا :ولاأل
 . كام هو واضح اآلخر عىل أحدمها محلّصح  مجيع اجلهات ملا من تباين

 تغـاير لكـان ّ من وجود جهة تغاير بينهام، إذ لو مل يكن بينهام أيّالبد :الثاين
 نفسه؛ إذ من محل اليشء عىل نفسه، ومن الواضح أنه ال معنى حلمل اليشء عىل

 .ن معنى احلمل هو إثبات يشء ليشء، وهو يقتيض املغايرة بينهامإ
 ّحتـاديل بأنه مـا كـان االّفوا احلمل األوَّإن املناطقة عر : نقولّإذا اتضح ذلك

أن املفهـوم : بني املوضوع واملحمول فيه يف املفهوم، واملغايرة باالعتبار، بمعنـى
                                                 

 .١٣٧ص ،٦ج:  بحوث يف علم األصول)١(
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عتباريـة امول، واالختالف بيـنهام بجهـة من املوضوع هو عينه املفهوم من املح
مفهـوم اإلنـسان هـو نفـسه وعينـه ّ فـإن <اإلنسان حيوان ناطق> :فقط، كقولنا

 االختالف بينهام مـن حيـث اإلمجـال والتفـصيل؛ ّوإناممفهوم احليوان الناطق، 
 . تفصيل له<احليوان الناطق> حيث إن مفهوم اإلنسان جممل، ومفهوم

ول يف املـصداق، مـ بـني املوضـوع واملحّحتاداالبأن  فوا احلمل الشايعَّوعر
 غري مفهـوم <زيد>  بينهام يف اخلارج، واملغايرة بينهام باملفهوم، كقولناّحتاداال: أي

 ولكن يف اخلارج يصدقان عىل يشء واحد وهو عبارة عـن تلـك الـذات <عامل>
 .سة بالعلمّة بزيد واملتلبّاملسام

 اصطالح  املشهور من حلمل الشايع بحسب وايلّاألوهذا هو املراد باحلمل 
 مـن ّحتاد يف احلمل من االّالبد>: بقوله رّ الشيخ املظفإليه  أشاراملناطقة، وهذا ما

 ؛احلمل بني املتبـايننيّصح احلمل، ولذا ال يّصح جهة والتغاير من جهة أخرى كيام ي
 ّثـم .غاير نفـسه ال ييشء إذ ال؛ عىل نفسهيشءمحل الّصح  وال ي. بينهامّاحتادإذ ال 

 أن تكون اعتباريـة ويقـصد ّالبد إما أن يكون يف املفهوم فاملغايرة ّحتادإن هذا اال
 تـه بعـد أنّ أن مفهوم املوضوع هو بعينه نفس مفهوم املحمول وماهي:باحلمل حينئذ

 مفهومّ فإن ؛اإلنسان حيوان ناطق: يلحظا متغايرين بجهة من اجلهات، مثل قولنا
 . أن التغاير بينهام باإلمجـال والتفـصيلَّإال واحد )حيوان ناطق(  ومفهوم)اإلنسان(

 يف ّحتـادوإمـا أن يكـون اال. )ًيـاّ أولً ذاتيـاًمحـال( ّيـسمىوهذا النوع من احلمل 
 إىل كـون ٍ ويرجـع احلمـل حينئـذ، واملغايرة بحسب املفهوم،الوجود واملصداق

ّ فإن )اإلنسان حيوان(: املوضوع من أفراد مفهوم املحمول ومصاديقه مثل قولنا
ما صدق عليه اإلنـسان صـدق ّ كل  ولكن)حيوان( غري مفهوم )إنسان(مفهوم 

 .)١(<احلمل الشايع الصناعي ّيسمىوهذا النوع من احلمل . عليه احليوان 
                                                 

 .١٠١ص:  املنطق)١(
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إن مـراد الـسيد  :، نقـولاألويلوبعد بيان مراد املناطقة من احلمل الشايع و
 + د الـشهيدّيسالـّ فـإن  ما يريد املناطقة والشايع غرياألويلالشهيد من احلمل 

 صورة اليشء بالـذهن بـام هـي حاكيـة عـن  إىل هو النظراألويلأن احلمل يريد 
 الصورة الذهنية يف الذهن بام هي موجـود مفهـوم  إىلا كان النظر إذاخلارج، أما

ا نظرنـا  إذًمـثالوصورة ذهنية يف الذهن فهي محل شايع، فالصورة الذهنية للنار 
 الصورة الذهنيـة  إىلا نظرنا إذ أما،يلّوأا بام هي حاكية عن اخلارح فهي محل هإلي

 .ً شايعاً محالٍللنار بام هي مفهوم من املفاهيم الذهنية يكون احلمل حينئذ
 

 عدم جريان االستصحاب للتعارض: القول األول
 .م بيانهّ النراقي، وتقدقّحقليه املإكام ذهب 
 ّجريان االستصحاب يف احلكم الكيل:القول الثاين

 من دون أن يكون هناك تعارض، وذهب إليه الشيخ األنصاري وصاحب 
 .م بيانهّالكفاية كام تقد
 جريان االستصحاب الوجودي فقط:القول الثالث

ول ال مـن أن استـصحاب بقـاء املجعـ )١( النائينيّحققوهو ما ذهب إليه امل
باستصحاب عدم اجلعل، وقد أفاد يف وجه ذلك أن استصحاب ًضا يكون معار

الستصحاب بقـاء املجعـول، ًضا عدم اجلعل ال جيري يف نفسه حتى يكون معار
 األثـر ّترتـب أن ّتقدم، وقد ًوال عقالًعا  أثر عميل عليه ال رشّترتبوذلك لعدم 

 استـصحاب عـدم اجلعـل، ه عىلّترتبما عدم أالعميل من أركان االستصحاب، 
 أثر رشعـي ّ أيّرتتبن اجلعل عبارة عن إنشاء احلكم يف مقام الترشيع، وال يفأل

                                                 
 .٤٠٦ص، ٢ ج:أجود التقريرات )١(
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 عىل األحكام الـرشعية اإلنـشائية، وال األثـر العمـيل العقـيل، كوجـوب ّعميل
 .الطاعة وحرمة املعصية، وال األثر العميل الرشعي

 اخلارج، فهـو عقـيل  موضوعه يفّقق املجعول عىل اجلعل عند حتّترتبوأما 
 .وليس برشعي، وال يمكن إثباته باالستصحاب إال عىل القول باألصل املثبت

 عـىل املجعـول يف ّرتتـبنـه مإوأما األثر العميل وهو التنجيـز والتعـذير، ف
 فلـو جعـل . عـىل اجلعـلّرتتـبته بفعلية موضوع يف اخلارج، وال يّمرحلة فعلي

 ًاّ عليه هـذا األثـر مـا مل يـرص فعليـّتبرتوجوب الدعاء عند رؤية اهلالل، فال ي
 . عليه هذا األثرّترتب ًاّبفعلية موضوعه يف اخلارج، فإذا صار فعلي

 عىل استصحاب عدم اجلعل أثـر عمـيل، فـال ّرتتبنه ال يإ حيث :فالنتيجة
  .جيري يف نفسه، فإذن يبقى استصحاب بقاء املجعول بال معارض

نه يكفـي يف جريـان االستـصحاب بأ )١(وقد أجاب عن ذلك السيد اخلوئي
 .أن يكون املستصحب جزء املوضوع، وال يلزم أن يكون متام املوضوع لألثر

ر َّوعىل هذا فجعل احلكم الرشعي بنحو القضية احلقيقية للموضـوع املقـد
ل كربى املسألة، وأما املجعول وهو  فعلية احلكـم بفعليـة ّوجوده يف اخلارج يمث

ل صغراها، فإذا ثبتت الكـربى سـواء أكـان ثبوهتـا َّثوضوع يف اخلارج، فهو مامل
 الـصغرى إىل الكـربى ّ، وثبتت الـصغرى كـذلك، فبـضمّتعبدبالوجدان أم بال

 وجـوب :ً مـثال. عليه أثره الرشعي أو العقـيلّرتتبي موضوع املسألة، وّحققتي
ر وجـوده يف اخلـارج، وهـو َّسـة للموضـوع املقـدّثابت يف الـرشيعة املقدّج احل
ًعا يف اخلـارج صـار مـستطيًدا  زينا إذا فرض أّية، وأمّطيع بنحو كربى الكلاملست

 عليـه األثـر وهـو وجـوب ّترتـبفتنطبق عليه الكربى، فإذا انطبقت الكـربى 
 .ّاحلج

                                                 
 .٤٦، ص٣ج: مصباح األصول )١(



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٤٠٢

 عىل تطبيق الكربى عىل الصغرى بعـد ّرتتب أن األثر الرشعي م:واخلالصة
سـتنباط املـسألة الفقهيـة  علم األصول أن عملية اّها، وقد ذكرنا يف مستهلّققحت

، وال ّاصـةواستخراجها إنام هي بتطبيق الكربى عىل صـغرياهتا وعنارصهـا اخل
، أو أحـدمها ّتعبـد مـنهام بالوجـدان أو بالّفرق يف ذلك بني أن يكون ثبوت كـل

 .ّتعبدبالوجدان واألخر بال
جعـل حرمـة  -ً مـثال-سة ّ إذا ثبت يف الرشيعة املقد: ففي املقام،وعىل هذا

طي املرأة يف حال حيضها بنحو القضية احلقيقية سواء أكان ثبوته بالوجدان أم و
 املوضـوع ّقـقحت، ً كاالستـصحاب، فحينئـذ إذا صـارت املـرأة حائـضاّتعبدبال

 عليـه أثـره ّرتتـبوصارت حرمة وطئها فعلية بفعلية موضوعها يف اخلارج، وي
 .دون األخرى إحدامها ّققوال يكفي حت، من تطبيق الكربى عىل الصغرى

وعليه، فال مانع من جريان استصحاب عدم اجلعل، ألنـه ينفـي موضـوع 
 النائيني من أنه ال أثر الستصحاب ّحققاألثر بنفي أحد جزئيه، فإذن ما ذكره امل

 .ّعدم اجلعل غري تام
 ال تعارض بني االستصحابني :القول الرابع

 إذ ال مـانع ؛ هو عدم وجود تعارض بني االستصحابني:حاصل هذا القول
 -كام هو مقتـىض االستـصحاب الوجـودي -من أن يكون اجللوس بام هو هو 

ٌمقيد ٌ وبام هو جلوس،ًواجبا  واجب، وألجل اخـتالف َاملغرب غريإىل  بالزوال ّ
املوضوعني خيتلف احلكامن، ألن الزم االستصحاب الوجودي أخـذ اجللـوس 

ًاسـتمرارا للجلـوس ًبام هو هو موضوعا للحكم، وجعل اجللوس من الـزوال 
ى استـصحاب احلكـم الـسابق،  حتى يتـسنّ،السابق من دون نظر استقاليل إليه

الزمان الالحق، فـيحكم عـىل مطلـق اجللـوس إىل وإرساؤه من الزمان السابق 
 .بالوجوب

ًولكن الزم االستصحاب العدمي هو أخذ اجللوس منقطعـا عـن الـسابق 
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جوب، ومـن املعلـوم أن احلكـم بعـدم ًاملغرب موضوعا للوإىل ًدا بالزوال ّوحمد
وقد اختـار هـذا القـول  . ال ينايف احلكم بالوجوب عىل املطلقّمقيدالوجوب لل

 .)١(العالمة احلائري
 ّ للحكم الكيلّجيةعدم احل: القول اخلامس

ًمنـع جريـان االستـصحاب يف الـشبهة احلكميـة بتاتـا، إىل ذهب الـبعض 
 : عىل ذلك بوجهنيّتدل واس

ــه األول ــشبهات : الوج ــصحاب بال ــات االست ــورد رواي ــصاص م اخت
 ّاملوضوعية كام هو احلال يف صحاح زرارة الثالث وغريها، ألن السؤال منصب

 .فيها عىل الشبهة املوضوعية
غ لالستصحاب هـو ّص، واملسوّ من أن املورد غري خمصّتقدمما : ويرد عليه

 من غـري فـرق ،هونالذي هو أمر موّشك  ال ينقضه الٌاليقني الذي هو أمر مربم
 .ه باملوضوع أم باحلكمّتعلقبني 

 غري ّتيقنأشبه بالقياس؛ ألن املوضوع يف املّكيل استصحاب ال :الوجه الثاين
ل املرأة احلـائض التـي التـي مل تـزل ّاملوضوع يف األوّ فإن املوضوع يف املشكوك،

ين هـو املـرأة ، ولكـن املوضـوع يف الثـاّمتام بكر أو املاء القليل قبل اإل،ترى الدم
رساء إّيـصح ًا، وعليه فكيف ّم كرّ أو املاء املتم،ا النقاء من احليضهلالتي حصل 
 .ةل عىل العنوان الثاين مع أن املاهيات والعناوين مثار الكثرّالعنوان األو

مـن مجلـة >  :هذا القـول األمـني االسـرتابادي حيـث قـالإىل وممن ذهب 
ال تـنقض (: ×مـنهم زعمـوا أن قولـه ًا ين من الفقهاء أن كثريّتأخرأغالط امل
 .)٢(< يف نفس أحكامه تعاىلٍ جار)وإنام تنقضه بيقني آخرّشك اليقني بال

                                                 
 .١٥٩ص ،٢ج :درر الفوائد )١(
 .٢٣٠ص: حاشية عىل القوانني للشيخ األنصاري  عنً، نقال١٤٨ ص:الفوائد املدنية )٢(
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 عىل ما حكى - بعد إيراد األخبار الواردة يف الباب <الفوائد املكية>وقال يف 
هـذه القاعـدة تقتـيض جـواز العمـل : ال يقـال>: -ً أيـضا عنه صاحب الوافية
 .)١(<كام اهللاباالستصحاب يف أح

 

 :قوال يف عموم جريان االستصحاب قوالن األّ من أهم•
 وهو ،الرافعّالشك يف ويف املقتيض  ّالشكالتفصيل بني موارد  :ّ األولالقول

 .نصاري الشيخ األإليهما ذهب 
يف بقائـه  ّ يـشكن الـذيّتـيقأن يكـون امل  يف املقتيض هـوّالشكاملراد من  •

 ًن قـابالّتـيقهو أن يكـون املف يف الرافع ّالشك أما ،حمدود القابلية للبقاء يف نفسه
بقائه ينـشأ مـن احـتامل  يف ّالشك و، وانام يرتفع برافع،للبقاء واالستمرار بطبعه

 . الرافعّطرو
 :يلنيدلعىل هذا التفصيل بّدل است •
اص االستــصحاب االرتكــاز العقالئــي يقتــيض اختــص :ّ األولالــدليل •

 .حراز املقتيضإب
م، فلـيس ِّن هذا االرتكاز لو سـلإ :ّاألول مناقشة الشهيد الصدر للدليل •

 ّحجيـة اللفظي وختـصيص طالقبتلك املرتبة التي تصلح للبيانية عىل حتديد اإل
 .املقتيض فقط إحراز االستصحاب بموارد

 ، وهـي أن كلمـة بالرافعّالشك قرينة عىل ختصيصه بوجود :الدليل الثاين •
 يف َّإالًعرفـا  ال تـصدق )ّالشك اليقني بال تنقض( الواردة يف احلديث <النقض>

 .ّقوةة والّوالشدحكام  اإلمورد
 نفـس  إىلسـند يف الروايـةُأن الـنقض أ:  للـدليل الثـاينصنّفمناقشة املـ •

                                                 
 .٢٣٠ص :انظر حاشية عىل القوانني )١(
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 .اليقني، ومن الواضح أن اليقني بنفسه حالة مستحكمة ومربمة
ــاين • ــول الث ــشبهات  و:الق ــة وال ــشبهات احلكمي ــني ال ــصيل ب ــو التف ه

مـا احلكميـة أاملوضوعية، فيجري االستصحاب يف الشبهات املوضوعية فقـط، 
 .فال جيري االستصحاب فيها

هو وقوع : دليل القائلني بعدم جريان االستصحاب يف الشبهات احلكمية •
اآلن الثـاين  يف الشبهات احلكمية بني استصحاب بقـاء احلكـم يف ًاملعارضة دائام

 .مع استصحاب عدم اجلعل فيه بنحو العدم األزيل
للحكم ًدا أن الزمان الثاين إن كان مفر : النراقيّاملحققجواب الشيخ عىل  •

ًدا  لعدم إحراز وحدة املوضوع، وإن مل يكن مفـر؛فال جيري استصحاب بقاء احلكم
م، فيجـري  ملوضـوع احلكـًاد ظرف للحكـم، ولـيس معـددّجمرله بل كان الزمان 

  .فيستصحبًقا مسبوق بالوجود ومشكوك الحّألنه استصحاب احلكم، 
ــة  • ــشبهات احلكمي ــني ال ــصيل ب ــىل التف ــوئي ع ــسيد اخل ــتدالل ال اس

إن استصحاب املجعول وهو استصحاب النجاسة الفعليـة للـامء : واملوضوعية
لة بعد زواهلا بنفسها، وإن كان جيري بنفسه وال إشكال فيه، لكنه معارض بأصـا

 أصـالة  مـن قبـل نفـسه، أيّتغريعدم جعل الزائد، لنفي الترشيع الزائد حلالة ال
 .عدم اجلعل

 املعيـار جلريـان  هي أنشكال استصحاب اجلعلمناقشة السيد الشهيد إل •
  إىل ولـيس النظـر، اخلـارج إىل أي النظريلّاألواالستصحاب هو النظر باحلمل 

 وعـىل هـذا ،نية ثابتـة يف عـامل الـذهنالقضية باحلمل الشايع وبام هي صورة ذه
 عدم وجود تعارض بني استصحاب بقـاء املجعـول وبـني استـصحاب ّيتضح

 .عدم اجلعل
  إىل أي النظـر،جري االستـصحاب بكـال النظـريننيمكن أن : إن قلت •

 الـصورة الذهنيـة  إىلهـو النظـر اآلخـر الصورة الذهنية باحلمل الشايع والنظر
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 ًقابالي عني اخلارج، وعىل هذا يكون كال االستصحابني  أي بام هاألويلباحلمل 
 للجريان يف نفسه لوال املعارضة؟

 اليقـني ال تـنقضوهـو (إن الفهـم العـريف لـدليل االستـصحاب : قلت •
 خـذاألّ ألن )األويلباحلمل الشايع و( ال يقبل احلمل عىل كال النظرين )ّالشكب

ظرين ينفي مـا واحد من النّ كل نبأحد النظرين يعني نفي النظر اآلخر، بمعنى أ
 .يثبته اآلخر



 

 
 

 

 سـنة الثانية، : الطبعة اخلوئي، لسيدا النائيني، بحث تقرير التقريرات، أجود .١
 .قم - مصطفوي منشورات ش، ١٣٦٨ : الطبع

 العكـربي، الـنعامن بـن حممـد بـن حممد اهللا عبد أيب املفيد، الشيخ رشاد،اإل .٢
 .املفيد دار الرتاث، لتحقيق السالم عليهم البيت آل مؤسسة البغدادي،

 اخلامـسة : الطبعـة املشكيني عيل املريزا احلاج اهللا آية األصول، اصطالحات .٣
 .قم اهلادي نرش دفرت : النارش

 ^مؤسـسة آل البيـت، العامة يف الفقه املقارن، حممد تقي احلكيماألصول  .٤
 .م١٩٧٩الطبعة الثانية، ، للطباعة والنرش

عـالم اإلسـالمي، الطبعـة لفقه، الشيخ حممد رضا املظفر، مركز اإلأ صول ا .٥
 .   هـ١٤١٥الثانية، 

ًقديس أمحد، تقريرا ألبحاث الشيخ نارص مكـارم شـريازي، أنوار األصول،  .٦
 . هـ١٤٢٨سيلامن زادة، الطبعة الثانية، : املطبعة

حممـود  ، الـسيدبحوث يف علم األصول، مباحث احلجج واألصول العملية .٧
 مركـز ،الـصدر  الشهيد السعيد السيد حممـد بـاقربحاثًشمي، تقريرا ألاهلا

 .م١٩٩٧، ٢الغدير للدراسات اإلسالمية، ط
 طـاهر حممـد الشيخ العظمى اهللا آية ،األصول كفاية رشح يف الوصول بداية .٨

 احلكــيم عبــد حممــد وتــصحيحه طبعــة عــىل أرشف +رايض الــشيخ آل
  .  ه ١٤٢٥ األوىل الطبعـة ،رايض خالـشي آل أرسة: النارش اء،ّالبك املوسوي

 .م ٢٠٠٤ - ق
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 يوسـف بـن احلـسن الـدين مجـال اإلمام ،الدين أحكام يف املتعلمني تبرصة .٩
 حـسني الـشيخ: تقـديم . ه ٧٢٦ سنة املتوىف ،احليل بالعالمة املعروف املطهر

 انتـشارات ،ش١٣٦٨ - األوىل الطبعة -احلسيني أمحد السيد حتقيق األعلمي
 .سعدي خيابان - هتران فقيه

 جعفـر اهللا آيـة إرشاف اإلماميـة، مـذهب عىل الرشعية األحكام حترير .١٠
 .×الصادق اإلمام مؤسسة هـ،١٤٢٠ -األوىل الطبعة السبحاين،

 اخلمينـي، مـصطفى الـسيد الشهيد املجاهد اهللا آية ، صولاأل حتريرات .١١
 .هـ١٤١٨ - وىلاأل الطبعة اخلميني، االمام آثار ونرش تنظيم مؤسسة

 الطبعـةسـامعيليان، إ ،يقة عىل احللقة الثالثة، السيد حممود اهلاشـميتعل .١٢
  .م١٩٨٦ -  ه ١٤٠٦ ،الثانية

 اهللا عليـه َّاجلامع املسند الصحيح املخترص مـن أمـور رسـول اهللا صـىل .١٣
: حتقيق، وسننه وأيامه ،إسامعيل بن اهللا حممد عبد أبو، البخاري ،مَّوسل

 .هـ١٤٢٢، ١، دار طوق النجاة، بريوت، طالنارصحممد زهري بن نارص 
ــن ا حلــسنياملقاصــد جــامع .١٤ ــق عــيل ب ــي،  ّ، املحق  آل مؤســسة الكرك

 .هـ ١٤١٠، ^البيت
 اإلسـالمية، الكتـب دار النجفـي، حـسن حممد لشيخ، االكالم جواهر .١٥

 .ش ١٣٦٧
ــق حاشــية .١٦ ــشيخ املكاســب، عــىل اإلصــفهاين املحق  حــسني حممــد ال

 ) .اإلسالمية الذخائر جممع: ط (اإلصفهاين،
 الـشيخ تـراث حتقيـق جلنـة: حتقيـق ،القوانني استصحاب عىل حلاشيةا .١٧

، هــ١٤١٥ األول  ربيـع،األوىل الطبعـة، قم -باقري املطبعة، األعظم
 الـشيخ ملـيالد الثانيـة املئويـة الـذكرى بمناسـبة العـاملي املؤمتر: النارش

 .األنصاري
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 محـدأ بـن يوسـف لـشيخا الطـاهرة، العرتة احكام يف النارضة احلدائق .١٨
 النـرش مؤسـسة االيـرواين، تقي حممد حتقيق هـ١١٨٦ املتوىف البحراين

 .قم االسالمي،
جممع الفكر اإلسالمي،  ، حممد باقر الصدر السيد الشهيد،احللقة األوىل .١٩

 .مؤسسة إسامعيليان
دار الكتـاب، الطبعـة ر، السيد الشهيد حممد بـاقر الـصداحللقة الثانية،  .٢٠

 . لبنان– بريوت ،  هـ١٤٠٦الثانية، 
 بـن احلـسني بـن عـيل بـن حممد جعفر وأب الصدوق، للشيخ اخلصال، .٢١

 .قم ، االسالمي النرش مؤسسة ، هـ٣٨١ املتوىف القمي، بابويه
 .هـ١٤١٣ ،اإلسالمي النرش مؤسسة ، الطويس لشيخ، ااخلالف .٢٢
عـيل السيد اخلوئي، تقرير قاسم أبو اللسيد اصول، دراسات يف علم األ .٢٣

 ، مؤسسة دائرة معارف الفقـه اإلسـالمي، الطبعـة األوىل،الشاهرودي
 .م١٩٨٨

 رسه، قـدس احلـيل داود بن عيل بن احلسن الدين تقى داود، ابن رجال .٢٤
  .- م ١٩٧٢ -  ه ١٣٩٢ احليدرية املطبعة منشورات

 +الطـويس احلـسن بن حممد جعفر أيب الطائفة شيخ ،الطويس رجال .٢٥
 النـرش مؤسـسة ،األصـفهاين القيـومي جـواد حتقيق،  ه ٣٨٥ - ٤٦٠
 .هـ١٤١٥ ،املقدسة بقم املدرسني جلامعة التابعة سالمياإل

 قـم اسامعيليان، مؤسسة ،هـ١٤١٢ املتوىف اخلميني، اهللا روح الرسائل، .٢٦
 .ش١٣٦٨

 فؤاد حممد :حتقيق ،)ـه ٢٧٥ ( القزويني يزيد بن مدحم ماجة، ابن سنن .٢٧
 .الفكر دار ،قيالبا عبد

 هبـرام بـن الفـضل بـن الـرمحن بـن اهللا عبـد حممـد أبو الدارمي، سنن .٢٨
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 .دمشق طبع ، ٢٥٥ سنة املتوىف الدارمي
 قـم، أمـري،  مطبعـة ،هــ ٦٧٦املتـوىف ،ّيلاحلـ ملحقق، ااإلسالم رشائع .٢٩

 .هـ ١٤٠٩
 اليـزدي الطباطبـائي كاظم حممد السيد العظمى اهللا آية ،الوثقى العروة .٣٠

 مؤسـسة العظـام، الفقهـاء من ةّعد تعليقات مع ، ه ١٣٣٧ ةسن املتوىف
 .فةّاملرش بقم املدرسني جلامعة التابعة سالمياإل النرش

 املامقـاين حـسن حممـد الـشيخ ، املكاسـب كتاب رشح يف اآلمال غاية .٣١
 الــذخائر جممــع :املطبعــة احلجريــة، الطبعــة اهللا، عبــد الــشيخ وولــده

 .قم اإلسالمية،
 عبـد القاسم أيب إلمامل ،الكبري الرشح وهو ،لوجيزا رشح :العزيز فتح .٣٢

 .الفكر دار ،  ه ٦٢٣ سنة املتوىف الرافعي حممد بن الكريم
 الـشيخ واملجتهـدين الفقهـاء أسـتاذ األعظـم لـشيخ، ااألصول فرائد .٣٣

 تـراث حتقيـق جلنـة إعـداد ،)ـهـ١٢٨١-١٢١٤ (األنـصاري مرتىض
 .هـ١٤١٩ ،اإلسالمي الفكر جممع: قم أنصاري، األعظم الشيخ

 مـن احلجريـة، اإلصـفهاين، حـسني حممـد لـشيخا ،الغرويـة الفصول .٣٤
 .ق ١٤٠٤ ،اإلسالمية العلوم إحياء دار منشورات

 حممـد عـيل الكـاظمي، الطبعـة : تقرير،فوائد األصول، املريزا النائيني .٣٥
مؤسسة النرش اإلسالمي التابعـة جلامعـة املدرسـني هـ، ١٤٠٩األوىل، 

 .فةّقم املرشب
 اهلمداين، هادي حممد بن رضا املرتضوية، الفرائد عىل الرضوية الفوائد .٣٦

 .القمي األنصاري رضا حممد حتقيق
 الطبعـة ،هــ١٠٣٣ املتـوىف آبـادي، االسـرت أمني مدحم املدنية، الفوائد .٣٧

 .هـ١٤٠٥ ،^البيت ألهل النرش دار منشورات احلجرية،
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 آبـادي الفريوزي يعقوب بن حممد الدين جمد الشيخ ،املحيط القاموس .٣٨
 .بريوت ،العلم دار ،هـ٨١٧ املتوىف الشريازي

 النـرش مؤسسة بعةوط احلجرية، الطبعة احليل، لعالمةا ،األحكام قواعد .٣٩
 .هـ١٤١٣ ،اإلسالمي

 احلـسن بـن حممـد الدين هباء الشيخ ،األحكام قواعد عن اللثام كشف .٤٠
ــق ، ه ١١٣٧ - ١٠٦٢ اهلنــدي الفاضــل  ب املعــروف األصــفهاين  حتقي

 .فةّاملرش بقم املدرسني جلامعة التابعة السالمي نرشال سةّمؤس
، سـةّ مؤسـسة أنـصاريان، قـم املقد، املحقق اخلراساين،كفاية األصول .٤١

 .هـ١٤١٢الطبعة األوىل، 
 املتـوىف املـرصي، مكرم بن حممد الفضل وأب منظور، ابن العرب، لسان .٤٢

 .هـ١٤٠٥ ،قم احلوزة، أدب نرش ،هـ٧١١
 العـاميل مكـي الـدين مجـال بن حممد لسعيدا لشهيدا ،الدمشقية اللمعة .٤٣

 الطبعـة ،قـم ،الفكر دار منشورات ٧٨٦ - ٧٣٤) +األول الشهيد(
 . ه١٤١١،األوىل

ً، تقريــرا البحــاث آيــة اهللا مباحــث األصــول، الــسيد كــاظم احلــائري .٤٤
ّاملؤلـف، الطبعـة األوىل، : العظمى السيد حممـد بـاقر الـصدر، النـارش

 .هـ١٤٠٧
 بـن احلـسن بـن حممد جعفر وأب الطائفة شيخ ،ميةاإلما فقه يف املبسوط .٤٥

 تقـي حممـد الـسيد عليـه قّوعل حهّصحـ، ه ٤٦٠ املتوىف الطويس عيل
 .اجلعفرية اآلثار إلحياء املرتضوية املكتبة :بنرشه عنيتو الكشفي،

 العـاميل أمحـد حممـد بن عيل الدين زين الثاين للشهيد االفهام، مسالك .٤٦
 .احلجرية الطبعة ،رييتبص مكتبةقم،  هـ،٩٦٦ املتوىف

 :النـارش اخلـوئي، العظمـى اهللا آيـة حمـارضات الـوثقى، العروة مستند .٤٧
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 .هـ١٣٦٥ ،لطفي
 صـادر، دار ،هــ٢٤١ املتـوىف حنبـل بـن حممـد بـن أمحـد أمحد، مسند .٤٨

 .بريوت
 ١٤١٣ املتـوىف اخلـوئي، املوسـوي القاسم وأب لسيد، ااألصول مصباح .٤٩

 .هـ ١٣١٧ قم، العلمية، مطبعة. هـ
 الـسيد البحـاث ًتقريرا ، التوحيدي عىل حممد الشيخ الفقاهة، احمصب .٥٠

 .املحققة األوىل الطبعة قم، ،الداوري مكتبة اخلوئي،
 .هـ١٤٠٣ ، ^البيت آل مؤسسة ،ّاحليل ملحقق، ااألصول معارج .٥١
 بـن حممـد بـن أمحـد بـن اهللا عبـد حممد وأب  الدين موفق الشيخ، املغني .٥٢

 بـن احلـسني بـن عمر القاسم أيب  ترصخم عىل ،٦٢٠ سنة املتويف قدامة،
 اهللا عبـد أيب مـذهب عىل   ه ٣٣٤ سنة املتوىف ، اخلرقي أمحد بن اهللا عبد
 .والتوزيع للنرش العريب الكتاب دار ، الشيباين حنبل بن حممد بن أمحد

الـشيخ جمتبـى املوحـدي، :  حتقيـق،صول، املحقق العراقيمقاالت األ .٥٣
هــ، جممـع الفكـر ١٤٢٠ىل املحققـة،الطبعـة األو السيد منذر احلكيم،

 .سةّم املقد، قاإلسالمي
 املتوىف النراقي، ذر أيب مهدي حممد بن محدأ صول،واأل حكاماأل مناهج .٥٤

 .طهران احلجرية، الطبعة هـ١٤٠٩
 مؤسـسة اخلمينـي، مـاماإل الـسيد األصـول، علم اىل الوصول مناهج .٥٥

 .هـ١٤١٤ قم اخلميني، االمام رآثا ونرش تنظيم
 ،الثانيـة الطبعـة ،مطبعة اهلادي، حاينوصول، السيد حممد الرمنتقى األ .٥٦

 .هـ١٤١٦
: تـوىفامل( البجنـوردي، املوسوي أصغر عىل بن حسن األصول، منتهى .٥٧

 .)هـ١٣٧٩



 ٤١٣ .......................................................................................  فهرس املصادر

 .البحوث جممع بعةوط احلجرية، الطبعة احليل، مةّلعال، ااملطلب منتهى .٥٨
 . لبنان-منطق املظفر، الشيخ حممد رضا، دار التعارف، بريوت .٥٩
 النجفـي حممد بن موسى ، املريزا النائيني، تقريرات الشيخالطالب يةمن .٦٠

 .هـ١٤١٨ قم االسالمي، النرش مؤسسة ،هـ١٣٦٣ املتوىف اخلونساري،
هناية األفكار، املحقق العراقي، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعـة  .٦١

 .هـ١٤٠٥فة، ّقم املرشباملدرسني 
 ،مهـدوي انتـشارات ،فهايناإلصـ حـسني حممـد لشيخا ،الدراية هناية .٦٢

 .أصفهان
 اهللا آيـة مكتبـة خمطوطـات من الكاظمي، لسيد، االوافية رشح يف الوايف .٦٣

 .املرعيش
 ّ إىل حتـصيل مـسائل الـرشيعة، حممـد بـن احلـسن احلـروسائل الشيعة .٦٤

 .ّ هـ ، قم املقدسة١٤١٤العاميل، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، 



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٤١٤

 



 

 
 
 

 

الرواية الثانيـة علـى     بام الثاني في الموقع الثاني من االستدالل        المق) ٦٦(
  ٥.............................................................................قاعدة االستصحاب   

  ٧...................................القطع بعدم النجاسة: لّاالحتامل األو
  ٨.......................قرينتان عىل إرادة االستصحاب ال قاعدة اليقني

  ٩....................................الذهول عن النجاسة:  االحتامل الثاين
  ٩........................................................ليق عىل النصتع

  ١٠...............ً  وبني كون النجاسة مانعاًالفرق بني اعتبار الطهارة رشطا

  ١٣.......................................خالصة البحث يف الرواية الثانية

  ١٥..........................الرواية الثالثة في االستدالل على االستصحاب         )٦٧(

  ١٨..........................تقريب االستدالل بالرواية عىل االستصحاب

  ٢٠..............املراد من الرواية قاعدة الشغل اليقيني: لّاالعرتاض األو

  ٢١..............جواب الشهيد الصدر عىل اعرتاض الشيخ األنصاري

  ٢٢......................................................تعليق عىل النص

  ٢٥...الرواية غير قابلة االنطباق على االستصحاب         : االعتراض الثاني    )٦٨(

  ٣٠.........ية كربى االستصحاب مع صورية التطبيقّجد: لّاجلواب األو

  ٣٤..........................ّجواب الشهيد الصدر عىل املحقق العراقي

  ٣٥............................... عىل إشكال الشيخًوجهان آخران جوابا

  ٣٧...........................ختصيص دليل االستصحاب: اجلواب الثاين



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٤١٦

  ٣٩..............................مناقشة السيد الشهيد لصاحب الكفاية

  ٤١...االستصحاب يثبت أحد جزئي موضوع الركعة املفصولة: ّجواب املحقق النائيني

  ٤٣...........................ّجواب السيد الشهيد عىل املحقق النائيني

  ٤٤....................................ّتأييد املصنّف لالعرتاض األول

  ٤٥......................................................تعليق عىل النص

  ٤٧..............................اعتراض المحقّق العراقي   : االعتراض الثالث    )٦٩(

  ٥٠...............................مناقشة السيد اخلوئي العرتاض العراقي

  ٥١.................................مناقشة السيد الشهيد للسيد اخلوئي

  ٥٢....................ّجواب السيد الشهيد عىل اعرتاض املحقق العراقي

  ٥٣......................................................تعليق عىل النص

  ٥٤.................ّإشكال آخر للمحقق العراقي عىل االستدالل بالرواية

  ٥٥......................................مناقشة السيد الشهيد للعراقي

  ٥٦.....................................بحوث أخرى مرتبطة بالصحيحة

  ٦٣.......................................خالصة البحث يف الرواية الثالثة

  ٦٥......................................................................الصحيحة الرابعة   )٧٠(

  ٦٧...............الرواية الرابعة وتقريب االستدالل هبا عىل االستصحاب

  ٦٨...................امتيازات الصحيحة الرابعة عن غريها من الروايات

  ٦٨.................... هبا عىل حجية االستصحابّ استدلروايات أخرى

  ٦٨....................................مكاتبة عيل بن حممد القاساين. ١

  ٦٩....................................ّللمحقق النائيني: املناقشة األوىل

  ٧١....................................لصاحب الكفاية: املناقشة الثانية

  ٧٢....................................ّللمحقق العراقي: املناقشة الثالثة

  ٧٤............................................ن مسلمرواية حممد ب. ٢



 ٤١٧ .......................................................................................فهرس الكتاب 

  ٧٤........................................................سند الرواية

  ٧٤.......................................................داللة الرواية

  ٧٨..........والطهارةّ احلل ب بروايات أصالةاالستدالل عىل االستصحا

  ٧٩....االحتامالت املتصورة يف داللة هذه الروايات عىل حجية االستصحاب

  ٧٩.ت عىل قاعدة الطهارة واالستصحابداللة الروايا: ّاالحتامل األول

  ٨٠.......داللة الروايات عىل الطهارة الواقعية لألشياء: االحتامل الثاين

  ٨٠......ت عىل جعل االستصحاب فقطداللة الروايا: االحتامل الثالث

  ٨١....ّداللة الروايات عىل الطهارة واحللية الظاهريتني: االحتامل الرابع

  ٨١.....رة الواقعية واالستصحابداللتها عىل الطها: االحتامل اخلامس

  ٨٢...............................................هيكلة البحوث الالحقة

  ٨٣......................................................االستصحاب أصل أو أمارة       )٧١(

  ٨٦.................حقيقة احلكم الظاهري عند املصنف: املقدمة األوىل

  ٨٧..ضابطة التمييز بني األمارات واألصول عند املصنف:املقدمة الثانية

  ٩٠........السبب يف صعوبة ادخال االستصحاب يف األحكام الظاهرية

ًالكيفية املعقولة ثبوتا جلعل االستصحاب حكام ظاهريا ً..............٩١  

  ٩١.................................االستصحاب أصل عميل وليس أمارة

  ٩٢............................ أو أمارةًالثمرة يف كون االستصحاب أصال

  ٩٣......................................................تعليق عىل النص

  ٩٥..................................................كيفية االستدالل باالستصحاب       )٧٢(

  ٩٨........ أو أمارةًكالم السيد بحر العلوم يف الثمرة بني كون االستصحاب أصال

  ١٠٠................................مناقشة الشهيد الصدر لبحر العلوم

  ١٠٣.....................................................تعليق عىل النص

  ١٠٤......................................................خالصة ما تقدم



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٤١٨

  ١٠٥................................................................أركان االستصحاب     )٧٣(

  ١٠٨........................................اليقني باحلدوث:  لّالركن األو

  ١٠٩.........بن سنان عىل عدم ركنية اليقني باحلدوثااالستدالل بصحيحة 

  ١١٠......ركنية اليقني باحلدوث يمنع جريان استصحاب ما يثبت باألمارة

ًاعتبار األمارة علام تعبدا: ّالوجه األول ّ ً.............................١١٠  

  ١١١............................ّمناقشة الشهيد الصدر للمحقق النائيني

  ١١٥.................................اليقين بالحدوث ليس ركناً     : الوجه الثاني   )٧٤(

  ١١٨.........................ّاعرتاض السيد اخلوئي عىل املحقق اخلراساين

  ١٢٠................................ّد للمحقق اخلوئيمناقشة السيد الشهي

  ١٢٠.............................مناقشة السيد الشهيد للمحقق اخلراساين

  ١٢٣الصحيح االستدالل عىل أخذ اليقني بنحو الطريقية برواية ابن سنان

  ١٢٣.....................................................تعليق عىل النص

  ١٢٤.......................االختالف يف أركان االستصحاب ورشوطه

  ١٢٥.............................................رب يف االستصحابما يعت

  ١٣١...المراد باليقين في دليل االستصحاب مطلق الحجة   : الوجه الثالث   )٧٥(

  ١٣٤................................الفرق بني الوجه الثالث والوجه الثاين

  ١٣٤...............................لّالفرق بني الوجه الثالث والوجه األو

  ١٣٧.................................ر للوجه الثالثمناقشة الشهيد الصد

  ١٣٧...............وجوه أخرى للجواب عن اإلشكال: تعليق عىل النص

  ١٣٧...................................ّالوجه اخلامس للمحقق العراقي

  ١٣٨....................................للسيد اخلوئي: الوجه السادس

  ١٣٩......................................للسيد اخلميني: الوجه السابع

  ١٤١...الصور األربع التي ال يرد فيها اإلشكال     : تحقيق السيد الشهيد    )٧٦(



 ٤١٩ .......................................................................................فهرس الكتاب 

ّأن تكون األمـارة دالـة عـىل احلـدوث يف مـورد الـشبهة : الصورة األوىل
  ١٤٦..ًيف البقاء بنحو الشبهة املوضوعية أيضاّاملوضوعية، ويكون الشك 

  ١٤٦........................ّاستصحاب عدم طرو الغسل: ّالوجه األول

  ١٤٧............................استصحاب بقاء النجاسة:  الوجه الثاين

أن تكون األمارة دالة عىل احلدوث بنحو الشبهة احلكمية، : الصورة الثانية
  ١٤٧....................ّويكون الشك يف البقاء بنحو الشبهة املوضوعية

ّن تكون األمارة دالة عىل احلكم بنحو الشبهة املوضوعية، أ: الصورة الثالثة
  ١٤٨.................ّويكون الشك يف بقاء احلكم بنحو الشبهة احلكمية

أن تكــون األمــارة دالــة عــىل احلــدوث بنحــو الــشبهة : الــصورة الرابعــة
  ١٤٩..............ًحو الشبهة احلكمية أيضاّاحلكمية، والشك يف البقاء بن

  ١٥٠.......................................الصورة التي يقع فيها اإلشكال

  ١٥١.....................................................تعليق عىل النص

  ١٥٢.......................................خالصة الكالم يف الركن األول

  ١٥٥................................................. في البقاء  الشك: الركن الثاني   )٧٧(

  ١٦٠..........................................تقريب الركن الثاينوجهان ل

  ١٦٠............ّالدليل الروائي عىل ركنية الشك يف البقاء: ّالوجه األول

  ١٦٠............... البقاءّالدليل العقيل عىل ركنية الشك يف:  الوجه الثاين

  ١٦١...................................الثمرة العملية املرتتبة عىل الوجهني

ّعدم استصحاب الفرد املردد عىل الوجه األول دون الثاين: الثمرة األوىل ّ١٦١  

  ١٦١...............................................ّاملراد من الفرد املردد

 ١٦٥......................................................الثمرة الثانية 
  ١٦٦......عدم جريان االستصحاب إذا كان دليل الركن الثاين هو النقل

  ١٦٦..........جريان االستصحاب إذا كان دليل الركن الثاين هو العقل



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٤٢٠

  ١٦٧.................................مناقشة السيد الشهيد للثمرة الثانية

ّتوارد احلالتني املتضادتني وتطبيق ذلك عىل ركنية الشك يف البقاء ّ...١٦٧  

  ١٦٩.....................................................تعليق عىل النص

  ١٧١.................................................الصياغة األخرى للركن الثاني       )٧٨(

  ١٧٤.......................................مناقشة املصنف للصياغة الثالثة

  ١٧٩.....................................................تعليق عىل النص

  ١٧٩...................................................ّالشك التقديري

  ١٨١.................................مناقشة السيد الشهيد لألمر األول

  ١٨٢...........وئيّمناقشة السيد الشهيد للمحقق اخلراساين والسيد اخل

  ١٨٥.................................الشبهات الحكمية في ضوء الركن الثاني       )٧٩(

  ١٨٧.............................الفرق بني الشبهات احلكمية واملوضوعية

  ١٨٨...........إشكالية عدم جريان االستصحاب يف الشبهات احلكمية

  ١٩٠..................................................جواب اإلشكال

  ١٩١.....................................................تعليق عىل النص

  ١٩٢.......................................خالصة الكالم يف الركن الثاين

  ١٩٥.....................وحدة القضية المتيقّنة والمشكوكة   : الركن الثالث   )٨٠(

  ١٩٩..........تطبيق صياغة الشيخ للركن الثالث عىل الشبهات املوضوعية

  ٢٠٠...............ها صياغة الشيخ للركن الثالثاإلشكاالت التي واجهت

  ٢٠٠.............إذا كان املشكوك أصل وجود اليشء بقاء: ّاملورد األول

  ٢٠١.................الثانويةإذا كان املشكوك من الصفات : املورد الثاين

  ٢٠٢.................مناقشة السيد الشهيد لصياغة الشيخ للركن الثالث

  ٢٠٤..........................................ّصياغة املحقق اخلراساين

  ٢٠٦.....................................................تعليق عىل النص



 ٤٢١ .......................................................................................فهرس الكتاب 

  ٢٠٦................................جواب صاحب الكفاية عىل الشيخ

  ٢٠٧.......................ّجواب املحقق العراقي عىل صاحب الكفاية

  ٢٠٨..........................ّمناقشة السيد الروحاين للمحقق العراقي

  ٢٠٩..........التفصيل يف جريان االستصحاب يف الشبهات املوضوعية

  ٢١١............................تطبيق الركن الثالث على الشبهات الحكمية         )٨١(

  ٢١٤...............................ّاإلشكال عىل صياغة املحقق اخلراساين

  ٢١٧...............................اإلشكال عىل صياغة الشيخ األنصاري

  ٢١٨................................................جواب الشهيد الصدر

  ٢١٩.....................ّالضابطة يف تعدد احلكم هي احليثيات التقييدية

  ٢١٩.....................................................تعليق عىل النص

  ٢٢١........والحيثية التقييدية    الضابطة في التمييز بين الحيثية التعليلية        )٨٢(

  ٢٢٤..............مة يف التمييز بني احليثيتنيّمناقشة املصنف للضابطة املتقد

  ٢٢٥ الفعلية ال عامل اجلعلالضابطة الصحيحة يف التمييز هو النظر إىل عامل

  ٢٢٧.....................................................تعليق عىل النص

  ٢٢٩......م العرفي   الميزان في تشخيص الموضوع هل النظر العقلي أ        )٨٣(

  ٢٣٢...........................امليزان يف االستصحاب هو النظر العريف

  ٢٣٨................................... تنقسم إىل قسمنيًقيود احلكم عرفا

  ٢٣٩.....................................................تعليق عىل النص

  ٢٤٠....................................تفصيل البحث يف امليزان العقيل

  ٢٤٢............فيةاالستصحاب حيتاج إىل املساحمة العر:  ّاجلواب األول

  ٢٤٣......دليل االستصحاب مل يؤخذ فيه مفهوم الوحدة: اجلواب الثاين

  ٢٤٨.........................مناقشة صاحب الكفاية للشيخ األنصاري

  ٢٥٣................................................خالصة الركن الثالث



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٤٢٢

  ٢٥٧.......................................................األثر العملي  : الركن الرابع  )٨٤(

  ٢٥٩...............................................صياغات الركن الرابع

ّاالستصحاب يتقوم بإنتهاء التعبد فيه إىل أثر عميل:  الصيغة األوىل ّ..٢٥٩  

  ٢٦٠................م القطع املوضوعياملراد من قيام االستصحاب مقا

  ٢٦٢.....................................................تعليق عىل النص

  ٢٦٥......................................................الصيغة الثانية للركن الرابع      )٨٥(

  ٢٦٨........................................االستدالل عىل الصيغة الثانية

  ٢٦٩.............................................مناقشة الصياغة الثانية

  ٢٧٠.................................ة عىل األوىلترجيح الصياغة  الثاني

  ٢٧١.....................................................تعليق عىل النص

  ٢٧٣.....ستصحب حكماً شرعيا أو موضوعاً لحكم شرعي الم: الصيغة الثالثة   )٨٦(

  ٢٧٦..عدم استصحاب رشط الواجب أو قيده: اإلشكال عىل الصياغة الثالثة

  ٢٧٩...........................احب الكفايةمناقشة املصنّف جلواب ص

  ٢٧٩.ّالتوقف عىل توسعة احلكم الرشعي ليشمل عدم احلكم:  املناقشة األوىل

  ٢٧٩......ّتعلق مسقط للحكمّالتوقف عىل أن اإلتيان بامل: املناقشة الثانية

  ٢٨٠.........................................ّأدلة الصيغة الثالثة ومناقشتها

  ٢٨٠......................................حمذور اللغوية: ّالدليل األول

  ٢٨١...عدم لغوية استصحاب من له التنجيز والتعذير: ّمناقشة الدليل األول

  ٢٨١..........مفاد دليل االستصحاب جعل احلكم املامثل: الدليل الثاين

  ٢٨٣......................................مناقشة املصنّف للدليل الثاين

  ٢٨٤.....................................................تعليق عىل النص

  ٢٨٩.............................................تطبيقات يف املعامالت

  ٢٩٢.................................................خالصة الركن الرابع



 ٤٢٣ .......................................................................................فهرس الكتاب 

  ٢٩٥..................................................مقدار ما يثبت باالستصحاب         )٨٧(

  ٢٩٧...................ّسام األحكام الرشعية املرتتبة عىل املستصحبأق

  ٢٩٨.............املراد من اللوازم واألحكام غري الرشعية للمستصحب

  ٣٠٠...............................رشعيةأمثلة اللوازم واألحكام غري ال

  ٣٠٢.....................................................تعليق عىل النص

  ٣٠٥......................البحث في اللوازم واآلثار الشرعية     : القسم األول  )٨٨(

  ٣٠٨..مفاد دليل االستصحاب تنزيل املشكوك منزلة املتيقن: لّاملسلك األو

  ٣٠٩.....اإلشكال عىل ترتيب اآلثار الرشعية غري املبارشة للمستصحب

  ٣١٢.مفاد االستصحاب اإلرشاد إىل عدم االنتقاض ببقاء اليقني:   املسلك الثاين

  ٣١٤..........ّاحلكم يتنجز بوصول كرباه وصغراه: حتقيق السيد الشهيد

  ٣١٧....مفاد دليل االستصحاب النهي عن النقض العميل: املسلك الثالث

  ٣١٨.....................................................تعليق عىل النص

  ٣١٩...اآلثار واللوازم غير الشرعية المترتّبة على االستصحاب: القسم الثاني  )٨٩(

  ٣٢١.................ابالدليل عىل عدم ثبوت اللوازم العقلية باالستصح

  ٣٢٢................................تفصيل البحث عىل املسالك الثالثة

  ٣٢٣.ّمفاد االستصحاب اإلرشاد إىل تنزيل املشكوك منزلة املتيقن: ّاملسلك األول

  ٣٢٣.ّمفاد االستصحاب اإلرشاد إىل تنزيل الشك منزلة اليقني:  املسلك الثاين

  ٣٢٣...مفاد االستصحاب النهي التكليفي عن النقض العميل:املسلك الثالث

  ٣٢٥......................ّاملوارد املستثناة من عدم حجية اللوازم العقلية

ًحكم العقل باملنجزية مع كونه الزما عقليا لالستصحاب ً ّ..........٣٢٥  

  ٣٢٦....ّاالستصحاب حجة يف إثبات اللوازم العقلية بناء عىل كونه أمارة

  ٣٢٧.....................................................تعليق عىل النص

  ٣٢٩.........................ّارد املستثناة من عدم حجية األصل املثبتاملو



 ٤ ج -ةّصول العمليُاأل، رشح احللقة الثالثة .....................................................  ٤٢٤

  ٣٣٠.................................ّإشكال املحقق النائيني عىل الشيخ

ًتنزيال وواقعاإذا كانت الواسطة ممتنعة التفكيك : املورد الثاين ً.......٣٣٢  

ًإذا كانت الواسطة ممتنعة التفكيك تنزيال ال واقعا: املورد الثالث ً....٣٣٣  

  ٣٣٣............................إشكال اإلصفهاين عىل صاحب الكفاية

  ٣٣٤....................النزاع يف كون بعض املوارد من األصل املثبت؟

  ٣٣٧.............................مناقشة السيد اخلوئي لصاحب الكفاية

  ٣٣٨.............................مناقشة السيد الشهيد لصاحب الكفاية

  ٣٣٨.مناقشة السيد الشهيد لبعض أمثلة موارد استصحاب منشأ االنتزاع

  ٣٣٩......................بحث يف مقدار ما يثبت االستصحابخالصة ال

  ٣٤٥......................................................عموم جريان االستصحاب     )٩٠(

  ٣٤٧...........ّرد الشك يف املقتيض والرافعالتفصيل بني موا: لّالقول األو

  ٣٤٨.................................ّاملراد من الشك يف املقتيض والرافع

ّأدلة القائلني بجريان االستصحاب يف الشك يف الرافع دون امل   ٣٤٩...قتيضّ

  ٣٤٩..االرتكاز العقالئي يقتيض اختصاص االستصحاب بإحراز املقتيض: ّالدليل األول

  ٣٥١...............................مناقشة الشهيد الصدر للدليل األول

  ٣٥١ّوجود قرينة عىل ختصيص اإلطالق بموارد الشك يف الرافع: الدليل الثاين

  ٣٥٥......................................مناقشة املصنّف للدليل الثاين

  ٣٥٦....................األقوال يف حجية االستصحاب: تعليق عىل النص

  ٣٥٨..ّالتقريب الثاين الختصاص االستصحاب بموارد الشك يف الرافع

ّمناقشة املحقق اخلراساين للدليل املتقدم ّ............................٣٥٩  

  ٣٦٠...............................جواب املصنّف عىل صاحب الكفاية

  ٣٦٥......التفصيل بين الشبهات الحكمية و الموضوعية     : القول الثاني  )٩١(

  ٣٦٨...........................................اجلذور التارخيية هلذا القول
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  ٣٦٩.........يل القائلني بعدم جريان االستصحاب يف الشبهات احلكميةدل

  ٣٦٩...استدالل النراقي عىل عدم جريان االستصحاب يف الشبهات احلكمية

  ٣٧١..................................ّخ عىل املحقق النراقيجواب الشي

  ٣٧٤استدالل السيد اخلوئي عىل التفصيل بني الشبهات احلكمية واملوضوعية

  ٣٧٥..........................عولّمقدمة يف بيان أن احلكم له جعل وجم

َّالشك يف بقاء اجلعل ال يتصور إال يف موارد النسخ ّ ّ.................٣٧٦  

  ٣٧٧......................................ّأنحاء الشك يف بقاء املجعول

  ٣٨١.....................................................تعليق عىل النص

  ٣٨١..................إشكال آخر للسيد اخلوئي عىل استصحاب احلكم

  ٣٨٢................................مناقشة السيد الشهيد للسيد اخلوئي

  ٣٨٥......................مناقشة السيد الشهيد إلشكال استصحاب الجعل        )٩٢(

  ٣٨٨......................................بيان إشكالية استصحاب احلكم

  ٣٩٠.....................................................تعليق عىل النص

  ٣٩١.....................................الجواب الصحيح على أصل اإلشكال      )٩٣(

  ٣٩٥................................جواب السيد الشهيد للسيد اخلوئي

  ٣٩٨.....................................................تعليق عىل النص

  ٤٠٠........خالصة األقوال يف جريان االستصحاب يف الشبهات احلكمية

  ٤٠٠.................عدم جريان االستصحاب للتعارض: القول األول

  ٤٠٠..................ّجريان االستصحاب يف احلكم الكيل:القول الثاين

  ٤٠٠................جريان االستصحاب الوجودي فقط:القول الثالث

  ٤٠٤.......................خالصة البحث يف عموم جريان االستصحاب

  ٤٠٧..............................................................................فهرس المصادر 

  ٤١٥................................................................................فهرس الكتاب  


