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جایگاه حقوقی اصل تاخر حادث


سید مهدی میرداداشی

(تاریخ دریافت5931/00/04 :؛ تاریخ پذیرش)5931/09/95 :

چکیده
چنان چه موضوع مجهول التاریخ ،امری حرام و موضوع معلوم التاریخ ،امری حالل باشد سؤال این است که آیا اصل تأخر حادث در موورد
امر حرام نیز جاری میشود یا نه؟ مثالً شخصی ساعت  8صبح شنبه با دختری باکره بدون اذن ولی قهری و با فرض جهل به حکم عقود
ازدواج میبندد .این دختر همچنین از طرف شخصی دیگر مورد زنا واقع میگردد؛ اما زمان زنا مشخص نیست؛ یعنی امور حورام مجهوول
التاریخ است .آیا اصل تأخر حادث در اینجا جاری میشود یا خیر؟ اگر زنا قبل از ازدواج صورت گرفته باشد و بکارت دختر با زنا زایل شوده
باشد ،طبق نظر مشهور فقها ،ازدواج مذکور بدون اذن ولی صحیح است ( ،نجفى .)581 /03/چنان که در رأی وحدت رویه دیوانعالیکشور
شماره  05مورخ  5919 /5 /03نیز بدان تصریح شده است 5.ولی اگر زنا بعد از عقد ازدواج باشد ،عقد موذکور ییرنافوذ اسوت؛ زیورا ازدواج
بدون اذن ولی بر اساس نظر اکثر فقهای معاصر و ماده  5049ق.م ییرنافذ است هم چنان کوه نظریهوه شوماره  7 /0015موورخ /50 /09
 5977اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوهه قضائیه نیز موید همین معنی یعنی عدم نفوذ است .این مقاله در صدد پاسوخ گووئی بوه ایون
سوال است که چنان چه موضوع مجهول التاریخ ،امری حرام و موضوع معلوم التاریخ ،امری حالل باشد آیا اصل تأخر حادث در مورد امور
حرام نیز جاری میشود یا نه؟

کلیدواژگان
استصحاب ،تأخر حادث ،مجهول التاریخ ،معلوم التاریخ.
 استادیار گروه حقوق خصوصی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهmirdadashim@yahoo.com :
« .رأى وحدت رویه شماره  1مورخ  ... : 131 / /12با توجه به نظر اكثر فقها و بهه ویههه نظهر مرهارض ح هرت امها
مدظله العالى در حاشيه عروه الوثقى و نظر ح رت آیت ا  ...العظمى منتظرى كه در پرونده منعكس اسهت و ممننهي
با عنایت به مالض صدور ماده ( ) 401قانون مدنى عقد دو از نظر ای ميأت صحيح و والیت پهدر نبهرت بهه ننهي
عقدى ساقط است و مشروعيت دخول قرل از عقد شرط صحت عقد و یا شرط سهقوط والیهت پهدر نيبهت و دخهول
مطلقا (مشروع باشد یا غير مشروع) سرب سقوط والیت پدر مىباشد بنابرای رأى شهعره نههم مهدنى خهاض مو هوع
دادنامه شماره  172 /2مورخ  132 / /12دائر بر صحت عقهد دو برهم مهوازی شهرعى و قهانونى صهادر شهده و
صحيح است ».ر.ض :مجموعه تنقيح شده قواني و مقررات حقوقى ،ج  ،ض .343
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طرح بحث
یكی از تنريهاتی كه اصوليي در ذیل بحث استصحاب ،بدان اشاره میكنند جریان یها عهد جریهان
استصحاب در صورت تعاقب دو حادث است مرحو آخوند در تنريه یازدمم می نویبهد «:اگهر مها
در اصل تحقم حادثی شک داشته باشيم ،استصحاب عد تحقم حادث بهه نحهو استصهحاب عهد
ازلی جاری می شود؛ زیرا اركان استصحاب تا ّ و تما اسهت ،امها اگهر در تحقهم حهادث ،شهكیی
نداشته باشيم و حدوث آن یقينی باشد ،ليك جهل در تقد و تأخر ،منشا شک گردد؛ یعنهی زمهان
حدوث آن مشكوض باشد ،در ای صورت ،دو حالت قابل تصویر است:
حالت اول :حدوث حادث با اجزای زمان مقایبه میشود و تقد و تأخر آن از اجهزای زمهانی
مدّ نظر قرار می گيرد؛ مانند آن كه اگر مرگ زید در روز جمعه معلو و قرل از آن مشكوض باشهد،
زنده بودن زید قرل از جمعه استصحاب مىشود .الزمۀ عقلى آن ای است كه مردأ مرگ زیهد ،روز
جمعه باشد .حجيّت و عد حجيّت ای اصل مرتنى بر حجيّت و عد حجيّت اصل مثرهت اسهت».
(خراسانی 011/ه073/؛ انصاری 012/ ،ه.ق107/1/؛ خویى 0 7 /ه.ق .) 72 /1 /اشهر بي علمای
اصول آن است كه مثرتات اصول برخالف امارات حجهت نمهیباشهد (خهویى 0 2 /ه.ق 3 /0/؛
انصاری 012/ه.ق .)111 /1 /مرحو خوئی اعلی اهلل مقامه در مورد اصل استصحاب مثرت نه در
موردی كه اصل مزبور در اجزای زمان جاری شود و نه در موردی كه شک در تقهد و تهأخر دو
حادث باشد ،نوشتهاند :اگرحدوث ،امری ببيط باشد ،جریان اصل استصحاب ،منجر به اصل مثرت
« .و املعروف هو التفصيل يف حجية املثبتات نياا اولاول العة ياة و او ات  ».گفتنی است اصل مثرت به اصلی گفتهه مهیشهود كهه اثهر
شرعی مودّای آن مبتصحب در استصحاب به واسطه امری عادی و یا عقلی بر آن مترتب میگردد به عرارت دیگر اگهر
مو وعی كه استصحاب میشود مبتقيماً دارای اثر شرعی باشد ،آن اثر ،مترتب میگردد مانند استصهحاب حيهات زیهد
كه اثر شرعی آن حرمت تقبيم اموال وی میباشد اما اگر مو وعی كه استصحاب میشود مبهتقيماً دارای اثهر شهرعی
نراشد بلكه دارای یک الز عادی یا عقلی است كه اگر اثرات شود ،اثر شرعی دارد یعنی اثر شرعی به واسطه امر عهادی
یا عقلی بر مبتصحب بار می شود بيشتر اصوليون قائل به عد حجيهت اصهل مثرهت مهی باشهند مگهر در مهواردی كهه
واسطه ،به قدری خفی باشد كه عرف آن را ندیده بگيرد یا در مواردی كه واسطه خيلی جلی و آشكار باشد.
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خوامد شد و اگر حدوث مركب باشد ،آثار حدوث با استصحاب مزبور جاری خوامد بود (خویى/
 0 7ه.ق.) 72/1/
حالت دوم :حدوث حادث نبرت به حادث دیگر سنجيده می شود و تقد و تأخر آنها نبهرت
به مم مالض سنجش قرار می گيرد كه ای حالت خود مشتمل بر سه فرض است:
مر دو حادث معلو التاریخ مبتند مثل ای كه شخص میداند كر بودن آب حوض در اول ماه
و مالقات با نجاست در روز دو ماه صورت گرفته است.
مر دو حادث مجهول التاریخ مبتند مثل ای كه شخص میدانهد پهدر و پبهری در حادثهه ای
جان دادهاند ،ولی نمیداند آیا اول پدر فوت كرده تا فرزند از او ارث بررد ،یا اول پبر مرده تا پهدر
از او ارث بررد ،یا مردو در یک زمان از دنيا رفتهاند.
یكی از دو حادث معلو التاریخ و حادث دیگر مجهول التهاریخ اسهت؛ مثهل ایه كهه شهخص
میداند پدر و پبری در حادثهای جان دادهاند ،و میداند پدر در ساعت  2فوت كرده اما زمان فوت
پبر نامعلو است.
در مورد فرض اول كه مر دو حادث معلو التاریخ مبتند ،بحثی نيبت و حكم روش است و
ممه علما اتفاق نظر دارند كه نون در آن شكی وجود ندارد ،اصالً جریان استصحاب معنهی نهدارد
فلذا جاری نمیشود.
اما در مورد فروض دو و سو  ،اقوال علمهای اصهول و محققهي مختلها اسهت .در مجمهوع
میتوان گفت سه قول وجود دارد:
اول :استصحاب در تعاقب دو حادث مطلقاً جاری نمی شود نه مر دو مجهول التهاریخ و نهه
یكی مجهول التاریخ و دیگری معلو التاریخ باشد.
دو  :استصحاب در تعاقب دو حادث مطلقاً جاری می شود نه مر دو مجههول التهاریخ و نهه
یكی مجهول التاریخ و دیگری معلو التاریخ باشد.
سو  :برخی بي مجهول التاریخ و معلو التاریخ تفصيل قائل شدهاند و در برخی فهروض آن را
جاری و در برخی دیگر جاری نمیدانند به عرارت دیگر اگر مردو مجههول التهاریخ باشهند
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استصحاب جاری میشود و اجرای استصحاب در یک برف با اجرای آن در بهرف دیگهر
تعارض كرده و تباقط مینماید ولی اگر یكی از دو حادث ،معلو التاریخ و حهادث دیگهر
مجهول التاریخ است ،استصحاب در برف مجهول التاریخ جاری می شهود ( نهائينى132 /
ه.ش .)011 /1/به نظر مهی رسهد دیهدگاه اخيهر موافهم مشههور اسهت ( حيهدرى0 1 /
ه.ق123/؛ انصاری 012/ه.ق.)134 /1 /

1

قانون مدنى اصل مزبور را در ماده  270خود در حل مبأله ارث دو نفر از یكدیگر مورد عمهل
قرار داده است ( امامى00 /1/؛ كاتوزیان.). 31/ 122/
ماده فوق میگوید« :اگر اشخاصى كه بي آنها توارث باشد بميرند و تاریخ فهوت یكهى از آنهها
معلو و دیگرى از حيث تقد و تأخر مجهول باشد فقط آنكه تهاریخ فهوتش مجههول اسهت از آن
دیگرى ارث میبرد»
مادۀ  271قانون مدنى نيز در فر ی كه مردو حادث ،مجهول التاریخ مبتند ،مقرر میدارد« :اگر
تاریخ فوت اشخاصى كه از یكدیگر ارث میبرند ،مجهول و تقد و تأخر ميچیهک معلهو نراشهد،
اشخاض مزبور از یكدیگر ارث نمیبرند ،مگر آنكه موت به سرب غرق یا مد واقه شهود كهه در
ای صورت از یكدیگر ارث میبرند» .بدیهی است كه استثنای ذیل ماده فوق مرتنی بر نص خهاض
بوده و اصوالً قابل تبریی به موارد مشابه نمیب اشد یعنهی اگهر اع های یهک خهانواده مثهل پهدر و
فرزندان به خابر گازگرفتگی یا حادثه رانندگی فوت نمایند و تقد و تهأخر فهوت آنهان مشهخص
(« .هذا) إذا كتن الشك يف البقتء ابلنسبة إىل إجزاء الز تن (و ا ت) .إذا كتن ابإلضاتةة إىل حات آ ر ار كةات إذا حب اث ماتوآ او املاو آ و إ ا

وا ثا و كاك يف دقات مهحااتىت حب ا ا ار مهو قت ت ةات (ةفا ) .جارنن اس تصابتيف يف كاال ن ةات مهو حبات جرن ا كااذلك مهو التفصايل نياا اات
إذا حب ااث ي ااد مهحااتىت ة ا صاار اس تصاابتيف ةيا و صاار يف ك ااول التاات د ةاايب ث نيعاات يقاار وضااو اإل آ حبناات ع و يااة ي ااد املااو و
الشاك يف دقاات اإل ا حب يا و حت اارف و يققا ةيةاات إذا حب ااث ي ااد اإل ا و كاك يف دقاات املااو حب يا و نيااا ات إذا ج اال ي ةاات عاات ةا

صر اس تصبتيف ةي ةت ابلتعت ض وجوف (و احلر هو التفصيل) .وةتقت لشيخنت الع ة او صت »
« . 1مث الظتهر مهن املش و درديب راث حت ر ك اول التات د حباع ع و ا حاا ا تصابتيف حبات حاتوآ ك اول التات د إىل ه اتن ع و ا و لعال ذلاك
هو اوظ ر

ةت جلة ة ع املتأ ر ع».
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نراشد نمی توان به استناد ماده مذبور حكم به توارث آنها داد ای امر با توجه بهه ظهامر مهاده قابهل
استنراط است؛ زیرا نحوه بيان حكم كه به صورت نفی و استثناء است ،از نظر ادبی نشهان مهیدمهد
مورد استثنا در دو مورد مذكور محدود است .برخی از حقوق دانان به ای نكته اشاره نموده (امامی/
 173ه.ش .) 20/1/و بع ی از آن استقرال كردهاند؛ ( كاتوزیان 124/ه.ش .)03-03/زیهرا محهدود
ساخت استثنا كه یک حكم خالف قاعده است به دو مورد یاد شهده ،موجهب مهیگهردد از مهوارد
خالف قاعده كاسته و مجال برای جریان قاعده ،كه شرط ارث ،حيات در زمان موت مورث اسهت،
فرامم آید .در نتيجه در مورد گازگرفتگی اع ای یک خانواده و یا حوادث رانندگی بر اساس مهاده
 271ق .ارث ثابت نيبت و آنان از یکدیگر ارث نمیبرند.
از نقطه نظر فقهی استثنای ذیل ماده 271ق .مرتنی بر روایاتی اسهت كهه از امهل بيهت رسهيده
(محدث نوری 042/ه ق  .)112 / 7 /و بر اساس آن دو مورد استثناء گردیده یكهی مهوت در اثهر
غرق و دیگر موت در اثر مد می باشد .ای مبئله مورد قرول اكثر فقيهان قرار گرفته بلكهه برخهی
آن را مورد اتفهاق ممهه آنهان قهرار دادهانهد ( نجفهی /بهیتها 143/12 /؛ فخهر المحققهي  127/ه
ق.)173/0/
صاحب جوامر ای حكم را نني بيان نموده است« :فصل سو در ارث غرق شدگان و كبانی
كه زیر آوار قرار گرفتهاند .آنان از یکدیگر ارث میبرند .در ای حكم مخالفی نيافتم .بلكه اجمهاع
به مر دو قبم آن بر ای است ( ».نجفی /بیتا .) 143/12 /بعد از ورود ایه اسهتثناء ایه مبهئله
مطرح گردیده كه آیا ای حكم به دو مورد مذكور اختصاض دارد یا بقيهه مهواردی را كهه تقهد و
تاخر موت وارثان معلو نيبت را شامل میگردد .دو قول در فقه ذكر گردیده است:
قول نخبت به اكثر فقيهان نبرت داده شده است (شهيد ثانی17 / 1 / 0 1/؛ نجفهی /بهیتها/
 .) 142/12نون تعميم حكم وارد در مورد غرق و مد به دیگر موارد بهر خهالف قاعهده اسهت و
قول دو كه جمعی از قدما و متاخری بر آن مبتند مشهور در ميان مراج میباشد با ای اسهتدالل
« .الثتلث يف رياآ الغرق و امل تو حب ي ث و هؤسء رآ نيعض ث ع نيعض ني

ف مهجتف ةي  ،نيل اإلمجت نيقسةي حب ي »
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كه مرنند حكم در مورد غرق و مد بر خالف قاعده است ليك با دقت روش میگردد كه علت
حكم مذكور در دو مورد یاد شده مجهول بودن تقد و تأخر موت متوارثان است و ایه علهت در
سایر موارد نيز وجود دارد .زیرا در خصوض دو مورد مذكور امتيازی نيبت تها حكهم را بهه خهود
اختصاض دمد و شامل دیگر موارد نگردد ( خهوئی/بهی تها .)123/12/آننهه ایه نكتهه را روشه
میسازد ای است كه در زمان صدور روایات سرب غالب در مرگمای دستهجمعهی غهرق و مهد
بوده و اسراب دیگری كه امروزه سرب مرگمای مذكور میگردد ماننهد تصهادف ،سهقوط مواپيمها،
گازگرفتگی دستهجمعی و مانند آن ،وجود نداشته است و به ممي خابر در روایات رسهيده فقهط
به دو مورد یاد شده اشاره شده است ( لنكرانى 011 /م ق .)020/اب حمزه در وسيله (ب حمهزه/
 042ه ق .)044/و ابی الصالح حلری (حلرى 041 /ه ق .)173/با قرار دادن احتراق و قتل در كنار
غرق و مد به تعميم حكم به دو مورد یهاد شهده رویآوردهانهد و شهيخ بوسهی در نهایهه (شهيخ
بوسى 044/ه ق .)370/تلویحا آن را پذیرفته است .ممننهي ایه قهول از ابه جنيهد (اسهكافى/
 0 3م ق .)112/نيز حكایت شده است.
مراج معاصر نيز تعميم حكم مذكور را به سایر موارد پذیرفتهاند .ح رات آیهات عظها امها
خمينههی ( ،امهها خمينههى/بههیتهها .)04 /1/گلپایگههانی ( ،گلپایگههانی 171/ه.ش .) 71/1/خههوئی،
(خوئی .).12 /1/ 0 4/خامنهای( ،گنجينه استفتائات ق هایی /سهاال .)3122ترریهزی ( ،ترریهزى/
 013ه ق .)024/1/بهجههت ،وحيههد خراسههانی ( ،وحيههد خراسههانى 012 /ه ق .)017/1/صههافی
گلپایگانی ،فا ل لنكرانی ( ،فا ل لنكرانى 011 /م ق .)020/نوری ممدانی و موسوی اردبيلهی بهه
تعميم حكم به مواردی كه سرب مرگ مانند حرق ،قتل در معركه یا درنده باشد ،فتوی دادهاند.
عرارت ح رت اما در تحریر الوسيله بدی صورت است« :اگر سرب موت غير از مد و غرق
بود مر سرری كه باشد یا مرگ بريعی بود یا سرب مرگ آن دو مختلا بود آیا به قرعه یها مصهالحه
حكم میگردد یا حكم آن حكم غرقی یا مد است .در مبئله وجومی است ،قویتری آنهها وجهه
اخير است مرنند احتياط به تصالح مطلوب است به ویهه منگامی كه مرگ مر دو یا مرگ یكی بهه
مرگ بريعی باشد .ای حكم در موارد مرگ بيش از دو نفر نيز جهاری اسهت ( ».امها خمينهی/بهی
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تا .)04 /1/از ای رو بر اساس نظریه مشهور مراج در مورد فرض كهه سهرب مهرگ آنهان ،گهاز
گرفتكی و یا حوادث رانندگی است اع ای خانواده مذكور از یهکدیگهر ارث مهیبرنهد (گنجينهه
استفتائات ق ایی /ساال  .)371در نتيجه در مورد مرگهای دسته جمعی بهه غيهر از مهورد غهرق و
مد  ،در صورتی كه بي وارثان اختالف بود و برای حل اختالف به دادگاه مراجعه كنند ،حاكم بهر
اساس قانون ،به عد ارث حكم مینماید .و در صورت كه بي وارثان اختالف نراشهد ،وارثهان بهر
اساس فتوای مراج عظا از یکدیگر به حباب میآورند.
به مرحال از آن جا كه بحث اصل تأخر حادث ،خود یكی از فروعات و مصهادیم استصهحاب
میباشد ،میتوان گفت :مو وع مجهول یا معلو كه ممان مبتصحب میباشهد مهیتوانهد از امهور
حالل و مراح باشند یا از امور غير حالل .در واق استصحاب به اعترهارات مختلها ،بهه انقبهاماتی
منقبم میشود و به اعترار خود امر مبتصحب ،تقبيم میشود به استصحاب وجودی و استصحاب
عدمی ،استصحاب حكمی و استصحاب مو وعی ،استصحاب حكم تكليفهی و استصهحاب حكهم
و عی ،استصحاب تنجيزی و استصحاب تعليقی ،استصهحاب مثرهت و استصهحاب غيهر مثرهت و
استصحاب جزئی و استصحاب كلی كه خود استصحاب كلی نيهز بهه سهه دسهته تقبهيم مهیشهود
(مشكينی ،اصطالحات االصول ،ذیل واژه استصهحاب) آن نهه در استصهحاب مههم اسهت تحقهم
شرایط و اركان آن است یعنی با وجود شرایط و اركان استصحاب ،مهیخوامهد مبتصهحب از مهر
قبمی باشد ،استصحاب ،یا اصل تأخر حادث ،جاری و ساری خوامهد بهود .مرننهد در برخهی از
نوشته مای اصولی ،شرایط و اركان استصحاب یكی انگاشته شد یعنی ممان نيزی كه در برخی از
كتاب ما به عنوان اركان آورده شده در بع ی دیگر ،به عنوان شرایط ذكر شده است اما در بع هی
از سندما ،ميان آن دو فرق گذاشهته شهده اسهت ( حكهيم .)114/0/در واقه شهرایط استصهحاب،
« .و إن كاتن الساابب اريىاات مه

اابب كااتن مهو كااتن املااو حتا مه ا مهو ا ت فات يف او اابتيف ة اال و ااث ابلقرحبااة مهو التصاات مهو كااتن ح ةا ح ااث

الغرقا و امل ااتو حب ااي ث ،وجااوف ،مهقواهاات او ااري و إن كااتن اسحتياات ابلتصاات
صر احل ث يف و اوكثر ع اثنا».

ف ااواب اايةت ةيةاات كااتن وتةاات مهو ااو مهحااتىت حتا مه ا  ،و
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مرنيزی است كه در جریان یا فعليت یافت استصحاب موثر بوده ولی داخل در ماميت آن نيبهت
مانند آن كه در جریهان استصهحاب شهرط اسهت كهه ادلهه اجتههادی (امهارات) مربهوط بهه مهورد
استصحاب ،موجود نراشد و یا ای كه با استصحاب دیگهری معهارض نراشهد در حهالی كهه اركهان
استصحاب ،اموری است كه حقيقت و قوا استصحاب به آنهها ببهتگی دارد مرننهد در تعهداد آن
اختالف است .مشهور اصوليون می گویند :استصحاب دارای دو ركه اسهت:یقهي سهابم؛ شهک
الحم ( حيدرى 0 1 /ه.ق  1.)123/برخی دیگر مم نون محقم نائينی برای استصحاب سه ركه
قائل شده اند :اجتماع یقي و شک در زمان واحد؛ سابم بودن زمان متهيق بهر مشهكوض و فعليهت
یقي و شهک ( نهائينى 0 7 /ه.ق1 7 /0 /؛ ميهرزاى آشهتيانى 041/ه.ق .) 1/1/برخهی دیگهر از
اصوليون ،اركان استصحاب را تا مفت مورد شمرده اند :یقي ؛ شک؛ وحدت متعلم در یقي وشک؛
فعليت یقي وشک؛ وحدت ق يه متيقینه و مشكوكه در جمي جهات؛ اتصال زمان شهک بهه زمهان
یقي و تقدّ یقي بر شک ( حكيم 0 2 /ه.ق .) 004/برخی دیگر ،مم نهون شههيد صهدر بهرای
استصحاب ،نهار رك ذكر كرده اند:یقي به حدوث؛ شک در بقها؛ وحهدت زمهان شهک و یقهي ؛
وجود اثر شرعی برای حالت سابم ( صدر 043 /ه.ق 1.)130 /1 /شهيد صدر در مقا بيهان اركهان
اربعه در ذیل رك نهار می افزاید :جریان استصحاب متوقا است بر ای كه مبتصهحب ،حكهم
شرعی باشد و یا مو وعی كه واجد اثر شرعی باشد نه در غير ایه صهورت ،مبتصهحب ،امهری
بيگانه از شارع تلقی شده و الزا به تعرّد به آن از سوی شارع بی معنی خوامد بهود (ممهان.)132/

0

 .در واق میتوان گفت اركان استصحاب ،موجب تحقم مقت ی برای جریان استصحاب خوامد بود اگر با مهانعی برخهور
نكند كه مان عد تحقم شرایط است.
« . 1كر اس تصبتيف يقر كني و ىت اليقا الستنير و الشك ال حر ةإذا هال مهحتىت مل صر اس تصبتيف»
« . 1و املسااتفت ااع لياال اس تصاابتيف املتقاات دقو ا

نيعااة مهكااتن :اوول :اليقااا ابحلااتوآ .و الثااتي :الشااك يف البقااتء .و الثتلااث :وحاات القضااية

املتيقنة و املش وكة .و الرانيع :كون احلتلة الستنيقة يف رح ة البقتء ذا مهثر صبح ل تعبت نيبقتئ ت»
« . 0ان اس تصبتيف توق جرن حب ان ون املستصبب ح ةتً كرحبيتً مهو وضوحبتً ،رتداب حب يا احل اث الشارحب و ا إذا مل اع كاذلك عتا
مهجنبيتً حبع الشت  ،ة

عىن لصتو التعبت ن نيذلك»...
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اصوليونی مم كه مانند شهيد صدر« ،وجود اثر شرعی برای حالت سابم» را به عنوان ركنی از اركان
استصحاب ،ذكر ننموده اند به ای نكته اذعان دارند كه «وجود اثر شرعی برای حالت سابم» شهرط
روری برای اجرای استصحاب است مرنند اركان استصحاب تما باشد (نائينى 132 /ه.ش/1 /
121؛ موسوى ترریزى022/ 132 /؛ ميرزاى آشتيانى 041 /ه.ق20/ /؛ خمينى 0 2 /ه.ق13 /1/؛
امهها خمينههى 121 /ه.ق .).147/1/بههه مرحههال بهها اسههتجماع شههرایط و اركههان استصههحاب و از
جمله«وجود اثر شرعی برای حالت سابم» ،استصحاب جاری خوامد بود و فرقی نمی كند مو وع
مجهول یا معلو كه ممان مبتصحب میباشد از امور حالل و مراح باشهد یها از امهور غيهر حهالل.
بنابرای در موردی كه امر حرامی نيز مورد استصحاب قرار گيرد در صهورتی كهه اركهان و شهرایط
مذكور موجود باشد ،منعی از جریان استصحاب وجود ندارد نهه ایه كهه حهرا یها حهالل بهودن
مبتصحب از شرایط استصحاب نروده و لزو اثر شرعی داشت برای حالت سابم ،اعم است از ای
كه اثر حالل باشد یا حرا .
نتیجه
مو وع مجهول یا معلو كه ممان مبتصحب میباشد میتواند از امور حالل و مرهاح باشهند یها از
امور غير حالل .آن نه مهم است استجماع شرایط و اركان استصحاب است.

« .و ان مه اات ن ا الوجااويف ال ا املع ااو اتنيقت املش ا وك ا دفتحب ا  ،ةفي ا ان مهكااتن اس تصاابتيف و ان كت ا ي ااة ةي ا اس ا ا لااي يف املقاات مهث ار
كرحب

رتدب حب نيقتء ال

ةإن وجويف الفر البتق و ان كتن ع لواه واقعت إس ا

ع ا اث العق ية ون الشرحبية»
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