
  
 

 

 
 

 

وجب الجمع بین الطهارتین و قد یستشکل فیه بأن "مرحوم شیخ در مورد استصحاب حدث در کلی قسم دوّم می فرماید:  .1

ألکبر و کذلک الوضوء من األحکام الخاصّه للحدث األصغغر فکیغی یحکغم    ا االحکام الخاصّه للحدثوجوب الغسل من 

 بوجوبهما

 والجواب انّ الحکم بوجوب الجمع بینهما لیس من جهه االستصحاب المذکور.....

 اشکال و جواب را توضیح دهید.

القسم األول من الثالث هو عین الموجود سغابقا   و منشأ التفصیل احتمال کون الثابت فی اآلن الالحق علی فرض "عبارت  .2

 را توضغیح دهیغد.   ." ه السغابق دبخالف الثانی منه فانّ وجود الکلّی فی ضمن فرد حادث بعد الفرد المعلوم مغغایر  لوجغو  

 ) تفصیل بین دو صورت کلی قسم ثالث(

 رد بغه حسغاب مغی دینغد را جغای      مرحوم شیخ استصحاب کلّی قسم ثالث در مثال هایی که دو فرد از نگاه عرف یک ف .3

 .می داند عالوه بر توضیح کالم شیخ ، بفرمایید مرحوم دقای خویی چرا این مثال ها را داخل قسم ثانی می داند 

لعده تکالیی کغل واحغد منهغا تکلیغی      مِرءاةهذا انما یتّم لو قلنا بأن قوله تعالی فمن شهد منکم الشهد فلیمصمه "عبارت  .4

ستصحاب االشغتغال ال  الظاهر فأنه مورد اما هو کمستقل ال ربط له بالبقیّه اصال  امّا اذا کان شهر رمضان عنوانا  للمأمور به 

 توضیح دهید.را البرائة. 

ود المأخوذة فی الحکغم هغل   ذا البحث علی انّ القیمرحوم خویی در مورد استصحاب تعلیقی می فرماید : والظاهر ابتناء ه .5

 الی الموضوع. م و ال دخل لها بالموضوع أو راجعةالی نفس الحک هی راجعة

 ت استصحاب تعلیقی چیست؟ ارتباط این تفصیل با حجی

در عبارت  "فی"مرحوم سید ی دی می فرماید  "مّا اصالة عدم احدهما فی زمان حدوث اآلخر فهی معارضة بالمثلأ"  .6

گاهی خالف مقصود )تعارض دو اصل( را نتیجه می دهد. برای این صورت  "فی" است زیرا معنای  "الی"شیخ به معنای 

 مثالی ب نید.
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