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 قالمعل الحكم استصحاب - 1

 الحكمية الشبهة موارد في

 .الجعل بقاء استصحاب فيجري نسخه، الحتمال الجعل بقاء في يشك تارة 

 بقاء في كش و بالغليان، العنبي العصير حرم إذا كما ،سابقاً تحققه افتراض بعد المجعول بقاء في يشكك  أخرى و 

 .المجعول استصحاب فيجري النار بغير الثلثين ذهاب بعد الحرمة

 فترضن و غلى إذا عنبلل حرمةال الشارع جعل إذاكما المجعول، و الجعل بين وسطى حالة في الشك يكون ثةثال و 

ل بعد، فالحرمة آنذاک ال تكون فعلية ألنها فرع الغليان، فال علم لنا بالحرمة الفعلية اآلن، و لكن غأن لدينا عنباً لم ي

إذا أصبح العنب بعد ذلك زبيباً و شككنا في تلك القضية نعلم بقضكية شكرۀية هيأ أن هذا العنب لو غلي لحرم، ف  

الشكككرۀية هل هي با ية بعد أو ال، بمعني أن هذا الببيب إذا غلي يحرم كالعنب أو ال، فالشكككك هنا ليق في بقاء 

الجعل و نسككخه، إذ ال يحتمل النسكك ، و ليق في بقاء المجعول بعد العلم بفعليته، إذا لم يوجد علم بالحكم الفعلي 

 بعد، و إنما الشك في بقاء تلك القضية الشرۀية.

و  د يقال بجريان اسككتصككحاب القضككية الشككرۀية المذكورة، ألنها متيقنة حدوثاً مشكككوكة بقاءذ، و يسككمي ذلك  

 باستصحاب الحكم المعلق أو باالستصحاب التعليقي.

و المجعول، و الجعل ال شكككك في إلي عدم جريانه، إذ ليق في الحكم إال الجعل  رهو  د ذهب المحقق النائيني 

مر أبقائه، و المجعول ال يقين بحدوثه، و الحرمة بنحو القضكية الشكرۀية ليق لها وجود في عالم التشري ، بل هي   

منتبع من جعل الحرمة علي موضكوعها المقدر الوجود، و ال أثر للتعبد به، فإن األثر يترتب علي تحقق الموضوع  

  نتباعي.خارجاً ال علي هذا األمر اال
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 . باستمرار تفنى و توجد كالحركة تدريجية، اما و تبقى، و توجد  ارة اما األشياء،

 . فيه االستصحاب جريان في إشكال ال فاألول

ن إ د يشكل بجريان اإلستصحاب فيه بدعوي أن األمر التدريجي مجموعة حدوثاتٍ، و الحدوث األول و  الثاني، و

 يقن التحقق إلّا أنه ال شك في إرتفاعه، و الثاني يشك في أصل تحققه.كان مت

 و علي هذا يشكل جريان اإلستصحاب في البمان، كالنهار إذا شك في بقائه لنفق النكتة.



و فيهأ أن األمر التدريجي له وحدة يعتبر بسككببها شككيواً واحداً مسككتمراً علي نحو يصككدج علي الجبء الثاني عنوان 

حقيقة، كما في حركة الماء من  ةهذه الوحدة  د تكون حقيقة، كما إذا كانت الفواصكككل بين األجباء منعدم البقاء، و

اً خلله سكون و و وف، و لكن لقلتها يعتبر عرفاً شيوتأعلي إلي األسكفل، و  د تكون عرفية كما في المشكي، فإنه ي  

 واحداً متواصالً.
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 وجودم الطبيعي في المسجد أيضاً، فإن ضمناً -اإلنسان أعني -الطبيعي وجد فقد ثال،م المسكجد  في زيد وجد إذا

 ، و هذا أمر واضح.معاً الطبيعي و الفرد يمكن نسبته إلي واحد وجود فهناک فرده، ضمن

 وو اليقين و الشكك المعتبران في اإلسكتصككحاب تارة يوجدان في الفرد و الطبيعي معاً، و ا خري في الطبيعي فق ،   

 ثالثة ال في هذا و ال ذاک، فالحاالت ثالثأ

أن يعلم بدخول زيد في المسككجد و يشككك في خروجه منه، و هنا يتوفر الركنان بلحاف الفرد الطبيعي معاً،  .1

فيصكح اسكتصحاب الفرد إذا كان األثر مترتباً عليه، كما إذا كان األثر مترتباً عليه، كما إذا  يلأ سب ح ما دام   

 جد.اإلنسان في المس

و مثاله الشرعيأ ما إذا علم بتحقق كلي الحدث بسبب النوم و شك في إرتفاعه بالوضوء، فيجري االستصحاب في 

 هذا إذا كان األثر مترتباً عليه، و في ذاک كذلك.

 علي هذا بالقسم األول من اإلستصحاب الكلي.و يصطلح 

ه اآلن خارج المسجد، فإذا كان هو الداخل نرا ما زيد أو خالد في المسكجد، غير أن زيداً إأن يعلم بدخول   .2

فقد خرج، و إذا كان هو خالداً فلعلّه ال يبال با ياً. و عليه فإذا لوحظ الفردان فاليقين و الشك ليسا متوفرين، 

و ال يجري اإلسككتصككحاب فيهما. و أما إذا لوحظ الطبيعي أمكن بجن وجوده متيقن حدوثاً مشكككوک بقاءذ،   

 كان له أثر.فيجري استصحابه إذا 

و مثاله الشكرعيأ ما إذا علم بتحقق ۀبيعي الحدث ضمن الحدث األكبر أو الحدث األصغر، فإذا تحقق الوضوء  

 فسوف يشك في بقاء الطبيعي فيجري استصحابه دون أحد الفردين بخصوصه.

 و يصطلح عليه بالقسم الثاني من استصحاب الكلي.

يحتمل دخول خالد لحظة الخروج أو  بلها، و في مثله ال  أن يعلم بدخول زيد و بخروجه أيضككاً، و لكن .3

 يجري االستصحاب في الفرد الختالل أحد الركنين.

 و  د يقال بجريانه في الكلي ألن الطبيعي متيقن حدوثاً مشكوک بقاء.

 كو مثاله الشكرعيأ ما إذا علم بتحقق ۀبيعي الحدث ضمن الحدث األصغر جبماً، و حصل اليقين بإرتفاعه و يش 

 في حدوث األكبر  بل ذلك.



 و يصطلح عليه بالقسم الثالث من استصحاب الكلي.

و الصكحيح عدم جريانه، لعدم اتحاد متعلق اليقين و الشكك، فإن الحصة من الطبيعي ضمن الفرد األول  د ارتفعت   

 جبمحدثت بنحو الجبماً، و الحصكة ضكمن الفرد الثاني يشكك في حدوثها، خالفاً للحالة الثانية، فإن الحصة التي    

 يشك في بقائها فيجري استصحابها.

 فارسی توضیح و شرح 

 استصحاب حکم تعلیقی. -1

 قسم، تقسیم می شود. سهاستصحاب در شبهات حکمیه به در یک تقسیم 

 استصحاب نسبت به جعل؛   .1

دیۀ مرد  دو برابر بودنمثال  ) حکمی را جعل کرده اساات.به عنوان مثال مکلف یقین دارد که شااارم مق   

شک دارد که آیا این جعل شارم کماکان باقی به وسیلۀ تغییر شرایط نمانی و مکانی، نسابت به نن،، اما انن  

اسات و یا این حکم را نساار کرده و به جان آن حکم به تساااون دیۀ نن و مرد کرده اسااتن در این ا مکلف  

 نسر نکرده است.را گیرد، شارم حکم سابق استصحاب بقاء جعل می کن  و نتی ه می

 ؛ )احکام تن یزیه، استصحاب نسبت به م عول  .2

مثال اول، مکلف می دان  شااارم روردن آب انرور را حالل کرده اساات. آب انرور بر ارر حرارت گرم شاا ه اما 

 م عولهنون به جوش نیام ه، لذا مکلف در حالل بودن آب انرور شک می کن . در این حالت استصحاب بقاء 

 و حکم می کن  کماکان روردن آب انرور حالل است. کرده، ،حلیت)

رفت، روردن آن حرام است. نموده در صورتی که آب انرور جوشی  و یک سوم آن ان بین مثال دوم، شارم فر

حال مکلف می بین  که آب انرور به وسیلۀ حرارتی غیر ان آتش جوشی ه و دو سوم آن ان بین رفته، لذا شک 

ل این نوم انرور هم می شودن در این حالت استصحاب بقاء م عول )حرمت، می می کن  که آیا حرمت شاام 

 کن . و لذا نتی ه می گیرد روردن این آب انرور جوشی ه حرام است.

  ،احکام تعلیقیّه) حالت بین جعل و م عول استصحاب .3

این حکم تا نمانی اگر انرور ب وش ، روردن آب آن حرام می شود.  -شاارم فرموده  العن  ااا غلی یحرم ماهه 

که جوشااای ن انرور تحقق نیافته یک حکم تعلیقی محساااوب می شاااود. حال فرگ کنیم انرور تب یل به  

آی  که آیا می توانیم آن حکم تعلیقی را بران کشمش هم شاود. در این ا این سااوال شیش می  کشامش می 

 الزبی  ااا غلی یحرم ماههن استصحاب کنیم و بروییم

 ت نیای ، نسر معنا ن ارد. ونسر آن نیست. نیرا تا نمانی که جعل فعلیّ یا در بقاء جعل و در این مثال شک ما

هم چنین شاک در بقاء م عول نیسات، نیرا یقین داریم که اسااسا م عول )حرمت آب انرور جوشی ه،، در    

ی رواه  تعلیقرارج تحقق نیافته تا شاک در بقاء آن داشته باشیم. بنابراین شک ما  صرفا در بقاء یک حکم  

 بود. 

، بال اشکال استصحاب جارن می )احکام تن یزیه، و دوم )جعل، نسابت به قسام اول  ننم به اکر اسات که،  

شود، اما در اینکه آیا استصحاب در قسم سوم هم جارن می شود یا ریرن محل ارتالف است. و در نتی ه دو 

 دی گاه مطرح است.



تصحاب بیش ان این ما در اس تعلیقیه استصحاب جارن می شود. نیرا در احکام دی گاه مشهور اصولیون؛الف. 

بقا به طور قطع موجود بوده باش  و شک در بقاء و ارتفام آن در نحق داشته ؛ مستصح  ما سانیان ن اریم که

بیش ان این مق ار که حتما بای  وجود هم وجود تن یزن باشااا  نه تعلیقی هیل دلیلی ن اریم.  باشااایم. اما

 راین فرقی در جریان استصحاب میان احکام تن یزن و تعلیقی نیست.بناب

 اب در احکام تعلیقی جارن نمی شود. دی گاه محقق ناهینی؛ استصحب. 

 دلیل محقق ناهینی را می توان این گونه بیان کرد 

 حکم شرعی صرفا دو بخش دارد؛

که شارم مق   این حکم معلق را نسر شاک در جعل ن اریم. نیرا یقین داریم   در احکام تعلیقی الف. جعل 

 نکرده است. بنابراین رکن دوم استصحاب که شک در بقاء بود، در این جا وجود ن ارد.

ب. م عول، یعنی حرمت  یقین به ح وث آن ن اریم، بلکه در ح وث حرمت شاااک داریم. بنابراین رکن اول 

 که یقین به ح وث بود، در این ا محقق نش ه است. 

ه مطل  فوق، اگر قضایۀ شرطیه را  به عنوان یک حکم شرعی ارنیابی و تحلیل نماهیم، چیزن غیر  با توجه ب 

در ناحیۀ هیل یک ان جعل و م عول اسااتصااحاب جارن نمی شااود،    ان جعل و م عول نخواه  بود. و چون

 د.توان نتی ه گرفت که در احکام تعلیقی، استصحاب جارن نمی شومی)شزایط استصحاب وجود ن ارد، 

 استصحاب در تدریجیّات. -2

 مستصح  )چیزن که استصحاب می شود،، ان دو حال رارج نیست؛ 

نها بالفعل آان امور قارّه است. یعنی امورن که داران قرار و ربات هستن  و همۀ اجزاء مساتصاح     حالت اول،

واح   در یک نماندر یک جا م تمع اساات. نریر وجود نی  که در رارج مرک  ان اجزایی اساات و همۀ آنها 

 در این قسم قطعا استصحاب جارن می شود. فعلیت دارن . 

 چن  رونن )وجود دارد،، لکن که نی  نن ه است یقین داشت ده رون شیشمکلف  به عنوان مثال فرگ کنیم،

 استصحاب بقاء حیات نی  می که آیا کماکان نن ه است یا ریر، انن شک دارد است که ان او ربرن ن ارد، لذا

 کن .

ان امور غیر قارّه )ت ری ی، است. یعنی وجوداتی که داران قرار و ربات نیسن  و اجزاء  مساتصح   حالت دوم،

مشااااه  نمود، بکه ان و نب  هر  یک نمان واح مع نیسااات. و هرگز نمی توان تمام اجزاء انها را در تآنها م 

جان آن را بریرد و به عبارت دیرر ت ری ی جزهی ان آنها که موجود می شااود بای  مع وم شااود تا جزء بع   

ت ری ا ان قوه به فعلیت می رسااان ، و هر جزهی هم که به فعلیت می رسااا  مع وم الوجود هساااتن . یعنی 

 ده . جوان اجران استصحاب در این قسم محل ارتالف است.شود و جان رود را به جزء بع ن میمی

 ود به دو قسم تقسیم می شون ؛به بیان دیرر امور ت ری ی ر ،قارّه غیر امور

الف. نمان. یعنی امورن که ماهیّتاً ان مقولۀ نمان هسااتن . به بیان دیرر رود نمان. مثل شاا ، رون، شااعبان،  

رمضاان و... مثال مکلف نیم ساعت شیش یقین داشت که وقت ااان صب  نرسی ه و هنون ش  است، لکن انن  

 و هنون نمان صب  بر ، یا اینکه کماکان ش ب  بر او واج  شودتا روان ن نمان ص شک دارد که آیا صب  ش ه

 است. او واج  نش ه



ین  و مشااخصااۀ آنها آب. نمانیّات. یعنی امورن که ان مقولۀ نمان نیسااتن ، لکن در بسااتر نمان به وجود می 

و مص اق  به وجود می آین  و مع وم می شون نمان است. یعنی امورن هستن  که به مرور نمان و ت ری ا به 

نها را می می گیرد. مثل راه رفتن و یا مثل صااحبت کردن و ... . مثال نی  ان رانۀ رود در آو فرد دیرر جان 

حرکت می کن . ش رش نذر می کن  که اگر نی  تا حرم آن علیه الساااالم ن ف به قصااا  نیارت امیر المیمنین 

ص قه ب ه . شس ان حرکت نی ، شک می حضرت در حال حرکت باش  و ب ون استراحت راه برود، ص  درهم 

کن  که آیا نی  کماکان در حال راه رفتن است، تا ص  درهم ص قه ب ه ؛ یا متوقف ش ه، تا در نتی ه چیزن 

 بر او واج  نش ه باش . 

  است مطرح دی گاه دو، امور ت ری یه) قارهغیر  امور در استصحاب جوان مورد در

جارن نمی شود. نیرا بران اجران استصحاب یقین به ح وث و شک در در این قسام استصحاب    دی گاه اول

بقاء بای  داشااته باشاایم، و در این امور این دو شاارم با هم محقق نیساات. نیرا در امور ت ری ی بقاهی وجود  

ن ارد، و هر فرد که حادث می شاود، مع وم ش ه و فرد دیرر به وجود می آی . لذا شک در بقاء معنا نخواه   

 و در نتی ه نمی توانیم استصحاب جارن کنیم.داشت 

در این امور می توانیم یقین به ح وث و شک در بقاء را تصور نماهیم، و   شاهی  ص ر می فرمای    دی گاه دوم

 لذا جریان استصحاب بال مانع رواه  بود.

مستقلی است، لکن می اجزاء ان یک یرر ج ا بوده و هر جزهی داران وجود در امور غیر قارّه،  هر چن توضی ، 

توانیم م موم اجزاء را به صاورت یک وجود داران استمرار و بقاء فرگ کنیم. لذا ارکان استصحاب) یقین به  

 و در نتی ه می توانیم استصحاب جارن کنیم. ح وث و شک در بقاء،، کامل رواه  ش .

مثل اجزاء  ،هم متصل ش ه ان  البته در امور ت ری ی وح ت و اتصاال اجزاء گاهی حقیقی اسات و حقیقتا با  

حقیقی نیست و عرف حکم به وح ت و  ،آبی که ان بان به سامت شایین در جریان است. و گاهی اتصال اجزاء 

اتصاال بین اجزاء می کن . مثل حرکت انساان و اتصاال بین ق مهان او.  لکن این اتصااال حقیقی باش  و یا    

 عرفی، تأریرن در وح ت اعتبارن نخواه  گذاشت.

 حاصل آنکه استصحاب هم در امور قاره قابل جریان است و هم در امور غیر قاره.

 استصحاب کلی. -3

در باب استصحاب گاهی مستصح  )چیزن که استصحاب می شود،، ان امور جزهیه و شخصیه است. یعنی ان 

  وارد مس   ش ه امورن اسات که ص ق آنها بر افراد کثیره ممتنع است. مثال وجود نی . )یقین داریم که نی 

اساات، لکن انن شااک داریم که نی  در مساا   وجود دارد یا ریرن اسااتصااحاب بقاء وجود نی ، در مساا    

 کنیم،. می

جارن کردن  گاهی مساتصاح  ما ان امور کلیه اسات. یعنی ان امورن اسات که قابل ص ق بر کثیرین است.    

مثال وجود انسان. )یقین داریم که انسانی  ، به نام استصحاب کلی معروف ش ه است.در این قسم اساتصحاب 

وارد مسا   ش ، انن شک داریم که آیا کماکان در مس   وجود دارد یا ریرن استصحاب بقاء وجود نی  می  

 کنیم،.

یک کلی مثال انسان، هیچراه ب ون تحقق رارجی افرادش در رارج محقق نمی شود. به عنوان مثال توضی ، 

ج محقق شود، منوم به تحقق رارجی یکی ان افرادش مثال نی  است. با توجه به اگر بخواهیم انساان در رار 



را، با یک یرر مورد جزهی )مثال نی ، و کلی آن )مثال انسااان، ه جوان اسااتصااحاب یک کراهی این سااخن، هن

 سه حالت می توان تصور نمود؛ ارنیابی قرار می دهیم، 

هم کلی.به این نوم استصحاب، استصحاب کلی قسم  مساتصاح  ما  هم می توان  جزهی باش  و   حالت اول،

 اول می گوین . 

و تا نمانی که   در مساا   اساات، ساابحان ا  برو.  تا نمانی که نی  مون فرمودهبه عنوان مثال فرگ کنیم، 

 در این حالت؛انسانی در مس   است، در مس   را قفل نکن. 

شااک داریم که آیا نی  ان مساا   رارج شاا ه اساات یا انن لکن الف. یقین داریم که نی  وارد مساا   شاا . 

کماکان در مس   استن استصحاب بقاء وجود نی  در مس   می کنیم. در نتی ه واج  است مکلف کماکان، 

 1تسبی  بروی .

ب. یقین داریم نی  وارد مس   ش ه، و ان آن جا که نی  یکی ان مصادیق انسان است، شس یقین داریم انسانی 

ه است. انن شک داریم که آیا انسانی کماکان در مس   وجود دارد یا ریرن استصحاب بقاء وارد مسا   شا   

 وجود انسان در مس   می کنیم، بنابراین ننم است، مکلف در مس   را قفل نکن . 

ث که روابی ه بود، مح ِتر بران این قسم مثل این است که مکلف یقین دارد، به راطر اینمثال شرعی ملمو 

هم یا ریرن در این ا  باش این مح ث بودن برطرف ش ه  وضاو گرفته تا شا ه اسات. لکن شاک دارد که آیا    

 مُح ث بودن جارن است و هم استصحاب بقاء مح ث بودن به وسیلۀ روابی ن.کلی ستصحاب بقاء ا

. به این نوم گاهی مساتصاح  ما صرفا کلی است و جزهی نمی توان  مورد استصحاب واقع شود   حالت دوم،

 گفته می شود.دوم قسم  استصحاب، کلی

مون فرموده؛ اگر نی  در مس   بود، اکر برو. اگر رال  در مس   بود، به او ص قه  به عنوان مثال فرگ کنیم،

 نی  وارد مس   ش ه است، یا که مکلف یقین دارد ب ه، و اگر انسانی در مس   بود، در مس   را قفل نکن. و

 ون ان مس   در حال ق م ندن است. در این صورت؛و یا رال . و انن می بینیم که نی  بیر

 الف. نمی توانیم اساتصاحاب بقاء نی  در مس   نماهیم. نیرا ارکان استصحاب تمام نیست. نه یقین به ح وث  

در مسااا  ،. بنابر این بر مکلف اکر گفتن واج  نی  بقاء )بقاء  به مسااا  ، داریم و نه شاااک در نی  )ورود

 نیست.

توانیم ان ام دهیم، نیرا اگر چه شااک در بقاء رال  در مساا     در مساا   هم نمیب. اسااتصااحاب بقاء رال

. بنابراین بر مکلف صاا قه دادن واج  یمداریم، اما نساابت به ح وث آن )ورود رال  به مساا  ،، یقین ن ار 

 نیست.

     وارد مستوانیم جارن کنیم. نیرا مکلف یقین دارد که یکی ان رال  و یا نیج. اساتصاحاب بقاء انسان می  

شا ه اسات، شس مفهوم انساان قطعا محقق شا ه اسات. )هر چن  نمی دانیم در ضمن نی  بوده و یا رال ،.      

بنابراین انن که شاک در بقاء انساان در مسا   داریم، ارکان اساتصاحاب تمام است، و بر مکلف ننم است      

 در نتی ه حق ن ارد، در مس   را قفل کن . استصحاب نمای .

تر بران این قسم، مثل این است که مکلف یقین دارد که یا به راطر ح ث اکبر )عملی ملمو مثال شارعی  

ح ث ، مُشود،شاود، یا به وسایلۀ ح ث اصغر )عملی که موج  وجوب وضو می  که موج  وجوب غسال می 
                                                           

 کمی تغییر داده ش . ،اکر ش ه کتابکه در متن . بران سهولت فهم مطل ، مثال  1



گیرد، اما با این حال شااک دارد که آیا کماکان مُح ث اساات یا ریرن در این ا  یلذا وضااو مشاا ه اساات.  

  توانکن ، اما استصحاب بقاء ح ث اصغر و یا اکبر را نمیتوان  جارن میاساتصاحاب بقاء مُح ث بودن را می  

 جارن نمای .

می توان اساتصحاب کرد و نه کلی را. به این نوم استصحاب، استصحاب کلی  گاهی نه جزهی را  حالت سوم،

 قسم سوم گوین .

مون فرموده تا نمانی که نی  در مساا   اساات، ساابحان ا  برو.  و تا نمانی که  به عنوان مثال فرگ کنیم، 

وارد مس   ش ه و ان مس   رارج  و مکلف یقین دارد که نی  انسانی در مس   است، در مس   را قفل نکن.

 ش ه، اما شک دارد که آیا در همان لحرۀ رروج نی ، رال  وارد مس   ش  یاریرن در این صورت؛

توان جارن کرد، نیرا اگر چه یقین به ح وث )ورود در مس  ،، دارد اما الف. اساتصحاب بقاء جزهی)نی ، نمی 

 دارد. بنابراین بر مکلف اکرگفتن واج  نیست. هم ان سون دیرر یقین به ع م بقاء نی  )در مس  ،

به نرر شهی  توان اساتصاحاب کلی )انسان، را جارن کرد. لکن   برری معتق ن  در این قسام، می  اگر چه ب.

صاحی  آن است که بروهیم، استصحاب بقاء انسان هم نمی توان جارن کرد. نیرا رکن سوم استصحاب  صا ر  

یقین به ح وث )درول انسان در مس  ، و شک در بقاء انسان هم دارد، تمام نیسات. یعنی اگر چه در این ا  

اما متعلق یقین و شاک متفاوت اسات. نیرا انساانی که به وجود آن یقین داشت، انسان در ضمن نی  بود، و    

 انسانی که در بقاء آن شک دارد، انسان در ضمن رال  است.

 ه ش مُح ثبه وسیلۀ ح ث اصغر، ین است که مکلّف یقین دارد مثل ابران این قسم  ترملمو  یِعرمثال ش

اسات. و یقین دارد که وضو گرفته است و در نتی ه ح ث اصغرن باقی محقق نیست، لکن شک دارد که آیا  

   ح ث ش ه است یا ریر.  ث اکبر مُقبل ان وضو گرفتن به وسیلۀ ح

 


