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 باسمه تعالی

 99-1400 اولنیم سال                                     فقه و حقوق اسالمی کارشناسی دانشجویان  -(3برنامه درس اصول فقه )

 موضوع جلسات هفته

 سه شنبه دوشنبه

 برائت دوم هجلس جلسه اول هفته نخست

 برائت ه چهارمجلس جلسه سوم هفته دوم

 برائت ه ششمجلس جلسه پنجم هفته سوم

 برائت ه هشتمجلس جلسه هفتم هفته چهارم

 برائت جلسه دهم جلسه نهم هفته پنجم

 برائت جلسه دوازدهم جلسه یازدهم هفته ششم

 برائت تعطیل رسمی جلسه سیزدهم هفته هفتم

 تخییر جلسه پانزدهم جلسه چهاردهم هفتم هشتم

 احتیاط جلسه هفدهم جلسه شانزدهم هفته نهم

 احتیاط جلسه نوزدهم جلسه هیجدهم ته دهمهف

 اطیاحت جلسه بیست و یکم جلسه بیستم هفته یازدهم

 اطیاحت مسوو  ستیجلسه ب مدوو  ستیجلسه ب هفته دوازدهم

 اطیاحت مپنجو  ستیجلسه ب مچهارو  ستیجلسه ب هفته سیزدهم

 اطیاحت مهفتو  ستیجلسه ب مششو  ستیجلسه ب هفته چهاردهم

 تمرین و تست برای آمادگی برای آزمون پایانی منهو  ستیجلسه ب مهشتو  ستیجلسه ب زدهمهفته پان

 رفع اشکال و پاسخ به سؤاالت دانشجویان میکو  سیجلسه  امسیجلسه  هفته شانزدهم

 

جزوه حاضر در  مواد قانونی مرتبط نیز در کنار این جزوه در کالس ارائه خواهد شد. جزوه حاضر است.منبع: 

استاد  یصدا تیفیبر ک LMS طیدر مح نتیارائه پاورپو رایشود، زمیاستفاده  نتیپاورپو یبه جا سیتدر نیالس حک

 یبرگزار نیو ح دیریبگ نتی. پس جزوه را پرستین تیشما چندان قابل رؤ یهم برا یدارد و در گوش یمنف ریتأث

 .دیداشته باش همراهکالس 

 نحوه محاسبه نمره درس: 

 شود: به نحو زیر محاسبه می ،(17+3=20از بیست نمره )س نمره این در

سوال  20) یبه صورت تستدر روز امتحان پایان ترم  و یکجا به صورت کلینمره که  20آزمون درس از  -1

امتحان میان ترم پس از امتحان و قبل از امتحان پایان ترم، بر خالف روال سابق،  .اخذ خواهد شد (یتست

 .نخواهیم داشت

 یهر کس خواست م است. یاریسه نمره اخت نیا .در کالس دارد یسه نمره هم اختصاص به ارائه شفاه -2

 دینما یاریاخت فیتکل نیکالس مبادرت به انجام ا ندهیارائه خود به نما خیتواند در هفته دوم با اعالم موضوع و تار
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به انجام  یدر ضمن الزام .نخواهد شد رفتهیپذف یتکل نیانجام ا یوجه تقاضا برا چیبه ه خیتار نیو پس از گذشت ا

پاسخ نادرست ترم  انیپاامتحان را انجام داد، در  فیتکل نیکه ا انیاز دانشجو کیجهت، هر  نیو به هم ستیآن ن

نفر خواهد داشت که  3اختصاص به  کالس، هر جلسه یانیساعت پا مین .سؤال، صحیح تلقی خواهد شد 3وی به 

در ضمن کیفیت ارائه و تسلط بر موضوع نیز در اخذ این سه نمره مؤثر خواهد  .اشته باشندارائه د قهیدق 10در 

 اصول فقههم به عهده خود دانشجو است که بر اساس عالئق خود در ارتباط با  یموضوع ارائه شفاه نییتعبود. 

 .کندیارسال م انیانشجود ریاستاد و سا لیمیبه اپیش از ارائه در کالس  زیو متن ارائه را ن کندیانتخاب م

شما ارسال  یهم برا LMSسامانه  قیاز طر در ارتباط با درس و امتحان مهم استاد هایامیپ، ازیدر صورت ن -3

 .خواهد شد
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 شک -ج

 متن عربی:
لمجتهد بالنسبة من هذا الکتاب، انّ المکلّف ا یأوّل هذا الجزء الثان یذکرنا ف دیالفصل الثالث الشک تمه

جملة من أحکام القطع و الظنّ  نّایّأو ظنّ أو شکّ، و قد ب هیله قطع ف حصلیلکلّ حکم من أحکامه إمّا أن 

 .یالفصل األول و الثان یف

 ثبتیبحکم العقل ذلک، و لکن لم  ثبتیأو  رة،یمقامه أصوال کث یالشارع ف جعلیأن  مکنیاما الشک، ف و

 بعض األقوال. یاالستصحاب عل -۱ :یالشرع إال األصول األربعة المهمة و ه بحسب االستقراء من العقل و

 یأبواب الفقه ف عیجم یمقام االستنباط ف یف ةیالجار یهذه ه و .رییالتخ -۴ .اطیاالحت -۳ البراءة. -۲

ن تالحظ و االثبات، ألنّ الشکّ إما أ یالنف نیدائر ب یّهذه األصول األربعة عقل یلعلّ حصر مجار و الجملة.

 یالحالة األول هیو هو ما لم تالحظ ف یو اما الثان« االستصحاب یفاألول هو مجر»أوال  هیالحالة السابقة عل هیف

بقاء الحالة السابقة  یکما اذا کان الشکّ ف -تلک الحالة أو علمت، و لکن لم تالحظ هیسواء لم تعلم فالسابقة،

بعد تجاوزه العمر  دیز اةیح یکما لو شکّ ف هیاب فاالستصح انیعدم جر یبناء عل یالمقتض یشکّا ف

 یااللزام فیالتکل هیف علمیما لم  یعنی یااللزام فیجنس التکل یشکا ف هیالشک ف کونیفاما أن  -یعیالطب

المکلّف به إما  یو لکنّ الشک ف ،یااللزام فیالتکل هیف علمیو هو ما  یو الثان« البراءة یو األول مجر»أو ال 

 «اطیاالحت یفاألول مجر»أوال  نیالمحذور نیدائرا ب هیف فیالتکل کنیو هو ما لم  اط،یاالحت هیف مکنیأن 

 رةیهذا الحصر وفقا لس یف بهایخالف ترت یاألصول األربعة عل یأتی مایو سنذکر ف .«رییالتخ یمجر یو الثان»

 .نییاألصول

 
 

در زمان 
شک

:  اصول عقلیه
اصولی که عقل
تعیین کرده 

است

برائت

استصحاب

تخییر

احتیاط یا 
اشتغال

: اصول شرعیه
اصولی که شرع
در نظر گرفته

است

برائت

احتیاط 

استصحاب

تخییر
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 ه

 و اثبات است. دلیل انحصار به چهار اصل: حصر عقلی است که دائر میان نفی

 
 :یمتن عرب

البحث عنها فنقول:  میتقد یعل رةیو قد جرت الس. «فیبراءة الذّمّة من التکل»: یاالصل االول البراءة و ه

 کونی یأ ة،یمیشبهة تحر کونیالحالة السابقة، إما أن  هیاذا لم تالحظ ف یااللزام فیجنس التکل یالشک ف

کلّ منهما إما فقدان  یالشک ف سبببعکسها. و  ةیوجوب، أو وجوبال ریالحرمة و غ نیدائرا ب هایالحکم ف

 النص، أو إجماله، أو تعارضه، فها هنا ستة مقامات:

 هایف ونیو االخبار« البراءة» هایف ونیمع فقدان النص و قد اختار األصول ةیمیاالول الشبهة التحر المقام

 و استدلّ األولون باألدلة األربعة:. «اطیاالحت»

اللَّه   کَلِّف ی  م مَّا آتاه  اللَّه  ال  نْف قْی فَلْ ر زْق ه   ه یْذ و سَعَةٍ م نْ سَعَت ه  وَ مَنْ ق د رَ عَلَ  نْف قْی  : )ل  یکتاب فقوله تعالال اما

و إن کان موردها إنفاق المال، و لکن قوله سبحانه: )ال  أنها :ةیاالستدالل باآل هی(. و توج۱نَفْساً إ لَّا ما آتاها()

 فیعدم تکل یو ه ،یو قاعدة عامّة مقرّرة من اللّه تعال ةیکل ةیاللَّه  نَفْساً إ لَّا ما آتاها( ظاهره انّه قض کَلِّف ی 

 یعبد األعل ةیروا یفالسّالم  هیاستشهاد االمام الصادق عل ی. و فءیلهم ذلک الش تائهیإال بعد ا ءیعباده بش

 تاءیبموردها و هو المال. و اال ةیعدم اختصاص اآل یعل نةیقر انیبعدم وجوب المعرفة قبل ال یعل ةیبهذه اآل

 یالقرآن و المحاورات، و هو المعن یف رایکث هیأهل اللغة، و ورد استعماله ف هیاالعطاء کما نصّ عل یبمعن

 میتسلفاعطاء المال للعبد هو ال ،یالمعط ءیباختالف الش ختلفی عطاءو لکنّ اال تاء،یالمتبادر الظاهر من اال

قوله  یکما ف یأو الوح ضایا میالتعل یو اعطاء الکتاب بمعن م،یو اعطاء العلم له هو التعل ه،یعل طیله أو التسل

اصول 
ل در تمام ابواب فقهی کاربرد دارد مانند برائت که محل بحث از آنها در علم اصو

فقه است

م در برخی ابواب فقهی کاربرد دارد مانند اصاله الطهاره که محل بحث آنها در عل
اصول فقه است

مجاری اصول عملیه

اگر حالت سابقه حکم 
لحاظ شود، به شرط 
د آنکه قابل مالحظه باش

استصحاب

اگر حالت سابقه حکم
لحاظ نشود

در صورت شک در اصل 
یا جنس تکلیف

برائت

در صورت شک در 
مکلف به یعنی اصل
تکلیف معلوم است

ر احتیاط ممکن است یا دائ
: میان دو محذور نیست

احتیاط

احتیاط ممکن نیست یا
: دائر میان دو محذور است

تخییر
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نفس کلّ مکلّف و ال  یال وصولو ال غیهو التبل فیالْک تابَ( و إعطاء التکل یَعَبْد  اللَّه  آتان  ی: )قالَ إ نِّیتعال

 نفس المکلّف. یو الوصول ال غیهو التبل ةیو آله و سلّم، ألنّ ظاهر اآل هیاللّه عل یصلّ یّللنب غیالتبل یکفی

 یألنّ االستعمال إنّما هو بمعن ،یاکثر من معن یاستعمال اللّفظ ف وجبیهذا االختالف لموارد االعطاء ال  و

انّ قوله  یبحسبه، أ ال تر ءیالمعطاة، فاعطاء کلّ ش اءیو لکن اختالفه نشأ من جهة اختالف األش واحد،

له،  میالتسل یاعطاء مال بمعن سیمنه االعطاء قطعا، و لکن ل رادی «نیأحدا من العالم ؤتیآتاکم اللّه ما لم »

 .یالمعط ءیالختالف الش ذلکبهذه الفضائل و  نییبل اعطاء فضل و علم و کماالت و درجات و هو التز

 داللتها. یأخر لم تتّضح عند اتیالبراءة بآ یقد استدلّ بعضهم عل و

قبل  بیالتعذ یعن مقامنا، ألنها تنف ةیّنَبْعَثَ رَس ولًا( و هذه أجنب یحَتَّ  نَی: )وَ ما ک نَّا م عَذِّب یقوله تعال منها

 یَّ إ لَ  یَما أ وح   ی: )ق لْ ال أَج د  ف یمنها قوله تعال و بعث رسول، و مقامنا هو البحث عن الشک بعد بعث الرسول.

 یصلّ یأَوْ دَماً مَسْف وحاً...(. و هذه کسابقتها، ألنها مختصة بالنب تَةًیْمَ ک ونَیَإ لَّا أَنْ  طْعَم ه یَع مٍ طا یم حَرَّماً عَل

 یالتعد جوزیمحرمات معلومة معدودة فال  مو آله و سل هیاللّه عل یله صلّ یو آله و سلّم، و اذا أوح هیاللّه عل

 و آله. هیاللّه عل یصلّ هیال یأوح مایالشک فمقامنا و هو  ریعنها اذا علمناها، و هذا غ

و هذه  (.ک مْیْوَ قَدْ فَصَّلَ لَک مْ ما حَرَّمَ عَلَ ه یْمنها قوله سبحانه: )وَ ما لَک مْ أَلَّا تَأْک ل وا م مَّا ذ ک رَ اسْم  اللَّه  عَلَ و

 ذا شککنا و لم نعرف الحال و الحکم.ا مایفال نشکّ. و مقامنا ف نایما حرّم عل لیکسابقتها، ألنه اذا علمنا بتفص

 تعریف برائت: ذمه انسان از تکلیف بری باشد.

 روش اصولی ها در بحث از اصول عملیه: روش اصولی ها بر آن است که اصل برائت را قبل از سه اصل دیگر می آورند.

 

 
 شک در حکم موضوع است. :شبهه حکمیهتعریف 

 ن موضوع است.آدر حکم جزئی شک و در نتیجه موضوع خارجی است شک در  :شبهه موضوعیهتعریف 

ت
ل برائ

انواع شبهه در اص

شبهه حکمیه

شبهه حکمیه 
تحریمیه

به علت فقدان 
نص

احتیاط: اخباری ها

برائت: اصولی ها

به علت اجمال 
دلیل

احتیاط: اخباری ها

برائت: اصولی ها
به علت تعارض 

رتخیی: دو دلیل

شبهه حکمیه 
وجوبیه 

به علت فقدان 
برائت: دلیل

به علت اجمال 
برائت: دلیل

به علت تعارض 
رتخیی: دو دلیل

شبهه موضوعیه

شبهه موضوعیه
برائت: وجوبیه

شبهه موضوعیه
برائت: تحریمیه
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 .است (اکراه و اباحه ،ستحبابیعنی ا)حکم دائر میان حرمت و غیر وجوب  :تحریمیه ههبش فیرعت

 استحباب، اکراه و اباحه( است. یعنی)ت رمحکم دائر میان وجوب و غیر ح :وجوبیه شبههیف تعر

 دائر میان محذورین است و محل اجرای تخییر است. ،اگر حکم دائر میان وجوب و حرمت باشد :نکته

 نص فقدان به خاطر تحریمیه حکمیه شبهه 

 تحریمیه با فقدان نصادله اصولیان برای برائت در شبهه حکمیه 

 آیات -۱

از  دیاو تنگ باشد با یکند، و هرکه روز نهیخود هز ییبر توانگر است که از دارا» سوره طالق 7آیه  -الف

هر چند : «کندینم فیقدر( آنچه به او داده است تکلرا جز )به کسچیآنچه خدا به او داده خرج کند. خدا ه

هنده یک قاعده کلی از طرف خداوند است و معنایش آن است که دنشان آیه در مورد انفاق مال است، اما 

بر اساس روایت امام  مگر بعد از آنکه آن چیز را به آنها داد. ،کندبندگانش را مکلف به چیزی نمی ،خداوند

   این آیه را از اختصاص به اموال خارج می کند و به بقیه امور تعمیم می دهد.، صادق )ع(

 یبا بحث ما ارتباط هیآ نیا «.میپردازیبه عذاب نم منییگزبرن یامبریو ما تا پ»: ءسوره اسرا ۱5آیه  -ب

و محلّ بحث ما شکّ مکلّف پس از  کند،یم یرا نف امبریپ ختنیاز برانگ شیعذاب کردن پ هیآ نیا رایندارد؛ ز

 است. امبریآمدن پ

 یحرام چیه خوردیکه آن را م یاندهشده است، بر خور یبگو: در آنچه به من وح»: سوره انعام ۱۴5آیه  -ج

به  رایاست، ز نیشیپ هیمانند آ زین هیآ نیا «.گوشت خوک باشد ای ختهیخون ر ایمگر آنکه مردار  ابم،یینم

شده باشد،  یوح یاشده)ص( محرمات معلوم و شمرده امبری)ص( اختصاص دارد؛ و هرگاه بر پ امبریپ

شک در آنچه  یعنیاز محلّ بحث ما،  نیو ا م،یکن یاز آنها تجاوز و تعدّ دینبا م،یما آنها را بشناس کهیدرصورت

 .باشدیم رونیشده، ب یوح امبریبه پ

که )خدا(  نیبا ا د؟یخوریو شما را چه شده که از آنچه نام خدا برآن برده شده نم»: سوره نساء ۱۱9آیه  -د

 زین هیآ نیا «.نموده است انیب لیشما به تفص یابر -دیاجز آنچه بدان ناچار شده -آنچه را بر شما حرام کرده

 کهیکرد، درحال میشک نخواه گرید میرا که بر ما حرام شده بدان یما هرگاه موارد رایاست، ز نیشیپ هیمانند آ

 .میدانیو حال و حکم را نم میکنیاست که شک م ییبحث ما در جا
 هر سه آیه داللتی بر حجیت برائت ندارند.

 متن عربی:
 ان،یالخطاء، و النس اء،یتسعة أش یرفع عن أمت»المشهور:  حیالصح یّ: االول: النبویاما السّنة فهو 

و الحسد، و التفکّر  رة،یو الط ه،یو ما اضطرّوا ال قون،یطیو ما ال  علمون،یو ما ال  ه،یو ما استکرهوا عل

 .«هیاالنسان بشفت نطقیالخلق ما لم  یالوسوسة ف یف

و آله و  هیاللّه عل یمحمد صلّ نایّ أمّة نب یظاهرها التفضّل و االمتنان عل یالت فةیرالش ةیهذه الروا و

 هایعن األمة لوجودها ف انهایالتسعة بأع اءیظاهرها من رفع هذه األش یحملها عل مکنیسلّم ال 
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ضاف، حذف م یحملها عل وأ اء،یهذه األش یمعان یالرّفع، أو ف یمعن یقطعا، فال بدّ من التصرّف إما ف

 الثالث. نیّ ألنهما خالف الظاهر، فتع نیلألول لیو ال سب

 انیمؤاخذة الخطأ و النس یرفع عن أمت یهو المؤاخذة مثال بمعن لیالمضاف، فق یقد اختلفوا ف و

 آخرها. یال

. هیلکلّ واحد منها األثر الظاهر ف قدّریآثار هذه التسعة، أو  عیجم یرفع عن أمّت ی: اآلثار، بمعنلیق و

الرّجل  یالسّالم ف هیالحسن عل یعن أب حیالصح یما ورد ف هینافینظر، ألنّ األول  عیالجم یف یلو 

 ؟ذلک لزمهیأ ملک،یفحلف بالطالق و العتاق و صدقة ما  نیمیال یعل ستحلفی

و ما لم  ه،یما أکرهوا عل یو آله: رفع عن أمّت هیاللّه عل یال، قال رسول اللّه صلّ»السّالم:  هیفقال عل

السّالم هو عدم ترتّب أحکام هذه الثالثة، ألنها  هیألنّ ظاهر استشهاد االمام عل« و ما أخطئوا قوا،یطی

 ال عدم المؤاخذة فقط. ها،یممّا أکره عل

من  -الشارع دیب یالّت ةیّاآلثار الشرع عیلعدم رفع جم ةیللروا صیفللزوم کثرة التخص ،یاما الثان و

 .ةیو العاد ةیو ال العقلوضعها و رفعها،  -هو شارع ثیح

 ن،یهذه العناو یالمراد بها رفع اآلثار المترتبة عل سیاآلثار فل عیجم ریالقول بتقد یانّه عل علمیل و

فال ترتفع کفّارة قتل الخطأ، ألنّ موضوعها نفس الخطأ، و ال اآلثار  رهما،یو غ انیالخطأ و النس یو ه

ألنّ  ،یعذر شرع ریبغمثل کفارة االفطار عمدا  ضها،ینق یأ ن،یعدم هذه العناو یالمترتبة عل

بها خطأ أو کرها أو  یأت ینفس األفعال الت یالخطأ، بل اآلثار المترتبة عل ضیموضوعها العمد و هو نق

عدمها  دیالخطأ و االکراه مثال، و ال بق دیبنفسها موضوعة لحکم، ال بق یه ثیمثال، من ح اناینس

 .ریهذا التفس یعل ةیهذه الرّوا یضترفع بمقت یالّت یآلثار هفانّ هذه ا ار،یکالعمد و االخت

 نسق واحد. یعل عیألنّ ظاهرها رفع الجم ة،یاما الثالث، فلمخالفته لظاهر الروا و

الحکم مضافا، و لعلّه هو المتبادر و هو  ریفهو تقد ةیهذه الروا ریتفس یالنظر ف یف ترجّحی یالّذ اما

 کرهیمثل ما  یو هو الصّحة و اللزوم ف یأعمّ منهما و من الحکم الوضعأعمّ من الحرمة و الوجوب، بل 

: رفع عن ةیالروا یمعن کونیف المکلّف من وقف، و هبة، و صدقة، و عتق، و طالق، و أمثالها. هیعل

 انایبها المکلّف خطأ و نس یأتی یالمحرّمة الت اءیاألش میرفع تحر یأ ان،یحکم الخطأ و النس یأمت

من وقف و صدقة و نحوهما، و رفع الحکم و  هیعل کرهیمثل ما  یحکم الصحّة و اللزوم ف مثال، و رفع

سواء کان ذلک  علمونه،یال  یالّذ ءیمن الواجبات، و رفع حکم الش قونهیطیال  مایهو الوجوب ف

ا ال م شملیحکمها، بل ربما  علمونیال  یأ علمونها،یال  یمن األفعال الواجبة او المحرّمة الت ءیالش

نوعها، مثل ما لو اشتبه مائع انّه خمر او خلّ  علمونیال  یالموضوعات المشتبهة الت یحتّ علمونی

 معا. ةیو الموضوع ةیالشبهات الحکم یفالبراءة  یعل نئذیح ةیفتدلّ الروا

 ،یمیبأنّ بعض هذه المرفوعات ممّا استقلّ العقل برفع حکمها التحر ةیهذه الروا یعل وردیربما  و

و ال  ة،یمن المرفوعات الشرع ستیإذن ل یفه قون،یطیمثل ما ال  یأو الوجوب ان،یالخطأ و النس مثل

 و آله و سلّم دون سائر األمم. هیاللّه عل یمن مختصّات أمة محمد صلّ
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أن مجموع التسعة بمجموعها من مختصّات أمّته  یعل ةیالجواب بأنه ال مانع من حمل الرّوا مکنی و

المکلّف  قعیال  یو آله و سلّم. و بمنع استقالل العقل بعدم وجوب التحفظ التام حت هیاللّه عل یصلّ

تحمّل األضرار  عدمو ب علمون،یال  مایف اطی. و بمنع استقالله بعدم لزوم االحتانیالخطأ و النس یف

 ستقلّ یو ال  رهبالفعل ال تعذّ انیفلعلّ المراد منه تعسّر االت قونه،یطیاما ما ال  و الناشئة من االکراه.

 بالمتعسّر. فیالعقل بقبح التکل

ما لم  دی. و لعلّ قدیمنه دون الظاهر باللسان او ال یّ الظاهر أنّ الحسد المرفوعة حرمته هو القلب ثمّ

بعض  یخلق المخلوقات، و ف یالخلق، أ یالوسوسة ف یراجع للحسد و للتفکر ف -ةیالروا یف -نطقی

 .دیبلسان او  ظهریبما لم  دهیین التفکر و تقالحسد ع ریتأخ ةیطرق هذه الروا

و اعتبار « سعة» نیبتنو «علمونیسعة ما ال  یالناس ف»الساّلم:  هیالبراءة قوله عل اتی: من روایالثان

 یو اضافتها ال نهایاو عدم تنو ف،یسعة مدّة عدم علمهم بالتکل یالناس ف یأ ة،یمصدر ةی)ما( ظرف

سعة ما لم  یف»بعض النسخ  ی. و فعلمونهیال  یالذ فیة التکلسع یالناس ف ی)ما( الموصولة، أ

 هذه النسخة أقرب. یعل نیو لعلّ التنو. «علموای

کلّ فعل من أفعال المکلف مطلق  یأ «ینه هیف ردی یمطلق حتّ ءیکلّ ش»السّالم:  هی: قوله علالثالث

 .نئذیح حرمیف ینه هیف هیال صلی یبحرمة حتّ دیّمق ریغ

اللّه  عطهمیلم  نیفالذ« العباد بما آتاهم و عرّفهم یعل حتجّیإنّ اللّه »السّالم:  هیعل : قولهالرابع

 قد استدلّ بعضهم بأخبار أخر ال تخلو داللتها من ضعف. و منه حجة. همیعل سیمعرفة حکمه ل

حجبه  یو ظاهرها أنّ الذ«. ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»الساّلم:  هیقوله عل منها

 یو هو ما لو شککنا انّه تعال ما نحن بصدده ریبه، و هذا غ نیمکلّف ریعن کلّ العباد فهم غ یاللّه تعال

 به. کلّفنایأم لم  نایعل یبعض األمّة و خف یو وصل ذلک ال فیکلّفنا بهذا التکل

 هیهل عل ئایش عرفیالساّلم قال: سألته عمّن لم  هیعن االمام الصادق عل یعبد األعل ةیمنها روا و

هو القاصر فتخرج  ئایش عرفیبمن لم  هایالمراد ف کونیأن  حتملیالسّالم: ال. و هذه  هیقال عل ء؟یش

 عن موضوع بحثنا.

و الجهالة هنا إن کان المراد . «هیعل ءیامرئ ارتکب أمرا بجهالة فال ش مایّأ»السّالم:  هیمنها قوله عل و

بفعل ذلک الحرام إال بعد الفحص التامّ عن حکم  عذریه ال فالجاهل ب یمیبها الجهل بالحکم التحر

مائع  یالمسألة و عدم الظّفر به، و إن کان المراد بها الجهل بالموضوع المحرّم ارتکابه کمن شکّ ف

 هایف جعلی ةیالروا یشربه و لو قبل الفحص. و لعلّ عدم ذکر الفحص ف یالجاهل ف عذریانّه خمر ف

فتخرج عن مورد االستدالل بها  «ةیمیالتحر ةیالشبهة الموضوع» یو ه ةیالجهالة الثان یظهورا ف

تزوّج  منیعبد الرحمن بن الحجّاج ف حةیمنها صح و .ةیّمیالتحر ةیّالشّبهة الحکم یالبراءة ف یعل

 عدّتها. یامرأة ف

الجهالة  یف عدّتها فقد تعذر الناس یبعد ما تنقض تزوّجهایامّا اذا کان بجهالة فل»السّالم:  هیعل قال

 یأم بجهالته انّها ف هیأعذر، بجهالته انّ ذلک محرّم عل نیالجهالت یّبما هو أعظم من ذلک. قلت: بأ
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ذلک و ذلک  هیحرّم عل اللّهالجهالة بأنّ  یأهون من األخر نیالجهالت یالساّلم: إحد هیعدّة؟ قال عل

قال: نعم، اذا انقضت عدّتها جاز له معذور؟  یاألخر ی. قلت: فهو فاطیاالحت یعل معها قدریألنه ال 

 .«تزوّجهایأن 

موضوع الحکم،  یما کان االشتباه ف یو ه ةیّأنّ السؤال کان عن الشّبهة الموضوع ةیظاهر هذه الروا و

هذا الجهل بعد أن تزوّجها  یالمترتّب عل یهنا الجهالة بأنّ المرأة بالعدّة، او عن الحکم الوضع یو ه

عن الشّبهة  سألی أنمؤبّدا، و عدم حرمتها، و لکن السائل بدا له  هیعل و هو حرمة هذه المرأة

 تمکّنیو لکن خصّها بمن لم  ضا،یا ةیّالسّالم عن ذلک بالمعذور هیضمنا. فأجاب االمام عل ةیّالحکم

الفحص  هیعل جبیو هو الغافل عن الحکم او معتقد خالفه، و ذلک ألنّ الشاکّ الملتفت  اطیمن االحت

الجهالة بالحکم عن الجهالة  ةیّعن الحکم المشکوک. و قد ظهر من هذا وجه أهون بیو التنق و البحث

الجهالة  یو ه ةیو الثان اط،یمعها من االحت تمکّنیمع الغفلة عن الحکم ال  یبالموضوع، ألنّ األول

و لعلّ وجه  .هیعل جبیبتجنّب المرأة المجهولة عدّتها، و لکن ال  اطیمعها من االحت تمکّنیبالعدّة 

بجاهل الحکم دون الجاهل بالعدّة  اطیالتمکّن من االحت دمالساّلم الغفلة و ع هیاالمام عل صیتخص

أن المرأة  عرفی یالمقام، ألنّ الذ یانّ الغفلة عنها نادرة ف ضا،یغافال عنها ا کونیأن  مکنیمع انّه 

 عن العدّة. غفلیأن  ندری بیّ زواجها ث دیری یالت

الفحص، و اذا  لزمهیغافال، ألن الشّاکّ المتردّد  کونیأن ال  ندریکم هذه المسألة فاما جاهل ح و

 نحصریف د،یصرّح بها الکتاب المج یقطعا، ألنه من الواضحات الت هیعل قفیفحص عن حکم العدّة 

 بالغافل عن حکمها او المعتقد للخالف. الجاهل بحکم هذه المسألة

 یالمقام، و هو الشکّ ف یالبراءة ف یال تصلح لالستدالل بها عل ضایا ةیکلّ فانّ هذه الروا یو عل

 عنه. بیبعد الفحص و التنق میحکم التحر

 :ضایا اتیاو أصالة البراءة بثالث روا ةیّاالباحة الشرع یعل ستدلّیربما  و

دعه فت نهیتعلم انه حرام بع یهو لک حالل حت ءیکلّ ش»الساّلم:  هیعن االمام الصادق عل یما رو -۱

و لعلّه سرقة او المملوک عندک و لعلّه حرّ قد باع  کیعل کونیمن قبل نفسک و ذلک مثل الثّوب 

 یهذه حتّ یلکلّها ع اءیو األش عتک،یأختک او رض یاو قهر، او امرأة تحتک و ه عینفسه او خدع فب

 .«نةیّذلک او تقوم به الب ریلک غ نیستبی

 الساّلم عن الجبن. هیلت أبا جعفر عل. قال: سأمانیعبد اللّه بن سل حةیصح -۲

ثم دعا «. غالم ابتع لنا جبنا ای»الغالم درهما فقال:  یثم أعط «یعجبنیعن طعام  یسألتن»: فقال

 الجبن فأکلنا، فلمّا فرغنا قلت: یو أت نایبالغداء فتغد

سأخبرک »قلت: و لکن أحبّ أن أسمعه منک. فقال: « آکله؟ یأ و لم ترن»الجبن؟ قال:  یتقول ف ما

 «.فتدعه نهیتعرف الحرام بع یحالل و حرام فهو لک حالل حت هیکلّ ما کان ف ره،یعن الجبن و غ

حالل و حرام  هیف کونی ءیکلّ ش»السّالم قال:  هیعبد اللّه بن سنان عن الصادق عل حةیصح -۳

 «.فتدعه نهیتعرف الحرام منه بع یفهو حالل لک أبدا حت
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بعضا،  فسّریو اتحاد لسانها، و انّ بعضها  «نهیبع» نةیأمثلتها و قر یتضالثالث بمق اتیهذه الروا و

الشّبهة  یاالباحة ف یعل هایفال داللة ف حة،یإن لم تکن صر ةیحکم الشبهة الموضوع انیب یظاهرة ف

 .هایو ال البراءة ف ةیالحکم

 روایات -۲

 یطیقون ، ال وما یعل مون ، ال وما عل یهِ، اکرِهُوا وما والنِّسیانُ، الخ ط أُ،: تِسع ةٌ امّتی عن رُفِع  »حدیث رفع:  -الف

 من امّت از چیز، نُه؛ بِش ف ةٍ ینطِق   لم ما الخ لقِ  فی الو سو س ةِ فی والتَّفکرُ  والطِّیر ةُ، والح س دُ، إل یهِ، اضطُرُّوا وما

 است، بیرون توانشان زا آنچه دانند، نمى آنچه شوند، مجبور بِدان آنچه فراموشى، خطا،: است شده برداشته

 آورده زبان به که زمانى تا آفرینش، در آمیز وسوسه تفکر و زدن، بد فال حسادت، شوند، ناچار بِدان آنچه

 .«نشود

 نکات حدیث:

 این روایت داللت بر تفضل و امتنان بر امت پیامبر )ص( دارد. -1

 : انواع تصرف در معنای روایت -2

 در معنای رفع -

 امر 9در معنای  -

  لمه مضافتقدیر ک -

 شوند:نظرات در مورد مواردی که مضاف واقع می

 مؤاخذه -

 آثار -

 اثر ظاهری  -

 به عنوان مضاف در تقدیر گرفته شده است که در این صورت، دو معنا قابل تصور است:نظر مصنف: حکم  -

 )وجوب و حرمت )احکام تکلیفی 

 )صحت و لزوم )احکام وضعی 

 زیر:به ادله  است مردود مؤلف نظر از سه هر که

 .نظر اول با روایت صحیحی از امام ابوالحسن )ع( منافات دارد 

 :نظر دوم به دلیل این دو علت مردود است 

 .با تقدیر گرفتن آثار تخصیص زیادی به روایت وارد می شود 

  منظور از آن این نیست که آثار مترتب بر این عناوین یعنی خطا و نسیان و آثاری که بر عدم این

 ها مترتب می گردد برداشته می شود. یض آنعناوین یعنی نق

  .با ظاهر روایت در تعارض است، زیرا ظاهر روایت آن است که در تمام موارد، یک چیز برداشته می شود 

: عقل نیز به برداشته شدن حرمت برخی از این نه چیز داللت دارد، پس برداشته شدن این نه اشکال به روایت رفع

 صاص به امت پیامبر هم ندارد.چیز کار شرع نیست و اخت

 مورد از امت پیامبر )ص( برداشته شده و این امر مخصوص امت پیامبر )ص( است. 9مجموع این  -1: پاسخ
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 عقل مستقالً چنین حکم نمی کند که بر بندگان واجب نیست که واظب باشند تا در اشتباه و فراموشی نیفتند. -2

 .دارد داللت برائت حجیت بر روایت این: نتیجه

 «.الناس فی سعه ما الیعلمون؛ مردم مختارند در آنچه نمی دانند»: روایت دوم -ب

 این روایت بر حجیت برائت داللت دارد.

 «.کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی؛ هر چیزی آزاد است تا زمانی که برای آن نهی یا منعی برسد»: روایت سوم -ج

 .دارد داللت برائت حجیت بر روایت این

ان ا... یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم؛ خداوند بندگانش را نسبت به آنچه بر ایشان آورده و »: روایت چهارم -د

 «. به آنان آموخته است، بازخواست می کند

 .دارد داللت برائت حجیت بر روایت این

 یف است:روایت های دیگری هم برای حجیت برائت آورده شده اند که استدالل به آن ها همگی ضع

ما حجب اهلل علمه عن العباد فهو موضوع عنهم؛ آنچه خداوند علمش را بر بندگان پوشانده، از آنان »روایت:  -

 «. برداشته شده است

 این روایت بر برائت داللت ندارد.

 .ندارد داللت برائت بر روایت اینروایت عبد العلی از امام صادق )ع(:  -

جهاله فال شیء علیه؛ هر کسی از روی جهالت مرتکب کاری می شود، چیزی ایما امریء ارتکب امراً  ب»روایت:  -

 بر برائت در شبهه موضوعیه داللت دارد، نه در شبهات حکمیه.«. بر عهده او نیست

 .ندارد داللت برائت بر روایت اینصحیحه عبد الرحمن حجاج:  -

برای تو حالل است تا وقتی که بدانی کل شیء هو لک حالل حتی تعلم آنه حرام بعینه ...؛ هر چیزی »روایت:  -

 بر برائت در شبهه موضوعیه داللت دارد.....«. حرام است 

 .دارد داللت موضوعیه شبهه در برائت برصحیحه عبد ا... سلیمان از امام باقر )ع(:  -

 .دارد داللت موضوعیه شبهه در برائت برصحیحه عبد ا... بن سنان از امام صادق )ع(:  -

 متن عربی: 
 ةیّ البراءة الشرع یالمقام و منعه آخرون، النّه إن کان عل یالبراءة ف یما االجماع: فقد استدلّ به بعضهم علو ا

المستقاة من  ةیالبراءة العقل ی. و إن کان علنیاألساط همیو ف نییتامّ لخروج االخبار ریالمقام فهو غ یف

 .انیب اطین ادّعوا أنّ أدلة االحتو لک هایو إن وافقوا ف ونیفاألخبار ،«انیقبح العقاب بال ب»

 اجماع -۳

 دو دیدگاه درباره آن وجود دارد: 

  بعضی آن را دلیل می دانند، در این صورت اجماع از قاعده قبح عقاب بالبیان سرچشمه گرفته

 است.

 .بعضی آن را دلیل نمی دانند، زیرا اخباری ها از این اجماع خارج هستند 

 :یمتن عرب
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وجوب دفع الضّرر »قاعدة  قتهایو ضا «انیقبح العقاب بال ب»البراءة بقاعدة  یوا علو اما العقل: فاستدلّ

رافعة لموضوع  ی: إنّ األولنهمایرفع التدافع الظاهر ب یو قالوا ف ،یخصّه بعضهم باألخرو یالذ« المحتمل

 البال احتمال اختالف موردهما. یف ختلجی ی. و لکن الذةیالثان

. فیالعقاب قبل االعالم بالتکل صحّیإال بعد إتمام الحجة فال  میالحک نزلهیال  یلذهو العقاب ا یاألول فمورد

علم به  ها،یعل ترتّبیو  ةیمن أسباب عاد تولّدی یالذ یویهو الضرر الدن کونیأن  حتملی ةیو مورد الثان

حده، ألن الضرر أرض مسبعة و یف تیالمب أوانّه سمّ قاتل،  حتملیبه، کاستعمال مائع  علمیالمکلّف أو لم 

 موردهما مختلف. نیقاعدت کونانیهذا  یبه، فعل علمیاذا تمّ سببه و لو لم  حصلیهاهنا 

بوجوب  «ةیمیالتحر ةیالشبهة الموضوع»باب  یف -اللّه مقامه یأعل -یاألنصار خیو قد صرّح العالمة الش

کالحکم بدفع الضرر  هیالمشکوک فالمحتمل فقال: لکنّ االنصاف ألزم العقل بدفع الضرر  یویدفع الضرر الدن

الوجوه.  عیمن جم نیاالحتمال یواذا فرض تسا ةیبالوجدان عند وجود مائع محتمل السّم علمیکما  قنیالمت

 بهما العقالء خارجان موضوعا. عبأیال  یالت فةیو االحتماالت الضع فةیالظاهر أنّ األضرار الطف ثمّ .یانته

 ة،یالعالج ةیالجراح اتیمنه، کالعمل قّنیالمت یدفعه حتّ جبیال  یویلدنما ذکره بعضهم، من أنّ الضرر ا و

 ضررا. عدّیلدفع ضرر اکبر منه ال  یبازائه نفع أعظم منه او الذ یمردود، بأن الضرر الذ

برای برائت به قاعده قبح عقاب بالبیان استناد شده است که در مقابل آن قاعده وجوب دفع ضرر : عقل -۴

 که با این قاعده در تعارض است.محتمل وجود دارد 

 اقوال در شمول قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

 این قاعده مخصوص ضررهای اخروی است. 

 این قاعده مخصوص ضررهای دنیوی و اخروی است.شیخ انصاری و مؤلف:  

 اقوال در رفع تعارض بین دو قاعده قبح عقاب بالبیان و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل               

 رافع موضوع قاعده دوم است. اعده اول )قبح(ق 

  مؤلف: ممکن است موضوع دو قاعده با یکدیگر متفاوت باشد و در نتیجه با یکدیگر تعارض هم نداشته

باشند، زیرا موضوع قاعده اول عقابی است که خداوند آن را بیان نکرده است، اما موضوع قاعده دوم ممکن 

آید چه مکلف به آن علم داشته باشد و چه علم ی طبیعی به وجود میاست ضرر دنیوی باشد که از راه ها

 نداشته باشد، مانند نوشیدن آبی که امکان دارد سم باشد. 

 متن عربی: 
بالکتاب و السنة و  ةیتلک الشبهة الحکم یف اطیلزوم االحت یعل ونیو قد استدلّ االخبار نییأدلة االخبار

 .ضایالعقل ا

اللَّه   ی( )وَ جاه د وا ف ۱: )اتَّق وا اللَّهَ حَقَّ ت قات ه ()یعلم و بمثل قوله تعال ریعن القول بغ یهالن اتیالکتاب فبآ اما

 یعل لیو الجواب عنها: انه بعد ثبوت الدل (، و أمثالها.۳التَّهْل کَة () یإ لَ  ک مْید یْ( )وَ ال ت لْق وا ب أ۲َحَقَّ ج هاد ه ()

 التهلکة. یو ال إلقاء ال یللتّقو ایعلم و ال مناف ریبغ القول بها قوال کونیالبراءة ال 
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 یتلق یفاذا کان کذلک فارجه حتّ»: ةیالسّالم عند فقد المرجحات للروا هیقوله عل -۱: یو اما السنة فه

 «.من االقتحام ریإمامک فانّ الوقوف عند الشّبهة خ

 «.الهلکة یمن االقتحام ف ریالوقوف عند الشّبهة خ»السّالم:  هیقوله عل -۲

من  ریفانّ الوقوف عند الشبهة خ»أن قال:  یال« قفوا عند الشّبهة»و آله و سلّم:  هیاللّه عل یقوله صلّ -۳

 «.الهلکة یاالقتحام ف

فاجتنبه،  هیّلک غ نیّلک رشده فاتّبعه، و أمر ب نیّاألمور ثالثة، أمر ب»و آله و سلّم:  هیاللّه عل یقوله صلّ -۴

 «.اللّه عز و جل یردّه الف هیو أمر اختلف ف

أئمة  یبکم ممّا ال تعلمون إال الکفّ عنه و التثبّت و الرّدّ ال نزلی مایف سعکمیانه ال »الساّلم:  هیقوله عل -5

 الخ.«... القصد یال هیف حملوکمی یحت یالهد

من ذلک ما شرح نشرح لکم  یحت نایفقفوا عنده و ردّوه ال کمیاذا اشتبه األمر عل»الساّلم:  هیقوله عل -۶

 «.اللّه لنا

الکفّ و التثبّت و الوقوف و أنتم  کمیو عل»عند فقد المرجحات:  ثیاختالف األحاد یالساّلم: ف هیقوله عل -7

 ذلک من أخبار الوقوف عند الشبهة. ریغ یال« من عندنا انیالب کمیأتی یطالبون باحثون حتّ

 :یو ه اطیو منها أخبار االحت

اذا أصبتم مثل هذا و لم تدروا »ما الجزاء:  دریو لم  دایأصاب ص یالمحرم الذ یم: فالساّل هیقوله عل -۸

 «.تسألوا و تعلموا یحت اطیاالحت کمیفعل

 «.بما شئت نکیفاحتط لد نکیأخوک د»السّالم:  هیقوله عل -9

 .«نکیلک أن تنظر الحزم و تأخذ الحائطة لد»: دیالسّالم: کما أرسله الشه هیقوله عل -۱۰

ذلک  ریغ یال «اطیاالحت لیبناکب عن الصراط من سلک سب سیل»السّالم المرسل عنهم:  همیقولهم عل -۱۱

 من أخباره.

 ردّیو أمر مشکل  جتنب،یف هیّغ نیّو أمر ب تّبع،یرشده ف نیّإنّما األمور ثالثة، أمر ب»الساّلم:  هیقوله عل -۱۲

 نیّ و آله و سلّم حالل ب هیاللّه عل یم. قال رسول اللّه صلّو آله و سلّ هیاللّه عل یاللّه و رسوله صلّ  یحکمه ال

 یذلک فمن ترک الشبهات نجا من المحرّمات و من أخذ بالشبهات وقع ف نیو شبهات ب نیّو حرام ب

 .«علمیال  ثیالمحرّمات و هلک من ح

ن قبل الفحص موردها ما کا -بعضها من ضعف و ارسال یما ف یعل -الجواب عنها: أن أغلب هذه األخبار و

الساّلم أو الطرق  هینفس المعصوم عل یو ذلک بالوصول ال یعن الحکم و مع التمکّن من معرفة الحکم الواقع

وجوب التوقّف و  سلّمونی نییکاألخبار ونیهذا المورد األصول یأغلبها، و ف حیالمنصوبة، کما هو صر

 نیحکم للمسألة، و ح یو عدم العثور عل بیتنقو محلّ النزاع هو ما کان بعد الفحص و البحث و ال اط،یاالحت

 .ةیو النقل ةیذلک تحکّم أدلة البراءة العقل

بالوصول من  یذکر التمکّن من معرفة الحکم الواقع هایف سیل یالمطلقة الت یاما بعض تلک األخبار و ه و

مصرّحة بالتمکّن من األغلب ال یذکرناها و ه یأخبارهم الّت یباق نةیبقر ضا،یذلک ا یالمعصوم، فتحمل عل
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. اطیاالرشاد او استحباب االحت یل. و ان منعوا من هذا الحمل فتحمل تلک المطلقات عیمعرفة الحکم الواقع

حسب شمول  همایاو کل ةیالحکم ةیاو الوجوب ةیبالشبهة الموضوع همیو ان منعوا منهما نجبهم بالنقض عل

األخبار  ریمختص بغ یبه، نعم هذا الجواب النقض بیوا به نجفما أجاب هما،یالبراءة ف سلّمونیفانّهم  ة،یالروا

 .ةیمیرموردها خصوص الشّبهة التح یالت

 

 

 

 نص فقدان با تحریمیه حکمیه شبهه ها برای احتیاط در شبهه درادله اخباری

دا به جا حق تقوا و پرهیزگاری را در مورد خ»: آیات مربوط به نهی از سخن گفتن بدون علم است مانند قرآن -الف

و خود را با دست خود به »، «گویید که علم به آن ندارید؟در مورد خدا چیزی می»یا  (102آل عمران، ) «آورید

 .و غیره (78حج، ) «دیکه حق جهاد )در راه( اوست، جهاد کندر راه خدا چنان»و  (195)بقره،  «دیفکنیهالکت م

 ت. : عمل کردن به برائت، عمل و سخن بدون علم نیسپاسخ

 : دو گروه هستند:روایات -ب

 :روایات مربوط به لزوم توقف در شبهه -

 نیهرگاه چن»در کار نباشد:  یاند و( مرجّحتعارض کرده گریکدیبا  تیکه )دو روا یی. سخن امام )ع( در جا1

کت در هال دنیتوقف کردن در امور مشتبه بهتر از فروغلط رایز ؛یکن داریباشد، درنگ کن تا امام خود را د

 «.است

 «.در هالکت است دنیتوقف کردن در امور مشتبه بهتر از فروغلط». سخن امام )ع(: 2

در  دنیتوقف کردن در امور مشتبه بهتر از فروغلط رای... زدیدر امور مشتبه توقف کن»)ص(:  امبری. سخن پ3

 «.هالکت است

تو روشن است، پس آن را  یبراکه صالح و سداد آن  یامور بر سه قسم است: امر»)ص(:  امبری. سخن پ4

که در آن  یکن؛ و امر یبر تو آشکار است، پس از آن دور اشیکه )فساد و( گمراه یکن؛ و امر یرویپ

 «.عزّ و جلّ بازگردان یاختالف )و حق و باطلش نامعلوم( است، پس آن را به خدا

 یجز آنکه خوددار دیندار یراه دیدانیرا( نم قتشیو )حق شودیدر آنچه بر شما نازل م». سخن امام )ع(: 5

 انهیتا شما را در آن به حق و راه م دیباز گردان تیو آن را به امامان هدا دیینما یو بررس قیو تحق دیکن

 «.بدارند

 یتا آنچه را خداوند برا دیو آن را به ما باز گردان دیهرگاه امر بر شما مشتبه شد، توقف کن». سخن امام )ع(: 6

 .«میکن حیشما تشر یراما شرح داده، ب

 د،یکن یبر شماست که خوددار»: ستیدر کار ن یاند و مرجّحمختلف اتیکه روا یی. سخن امام )ع(: در جا7

 انیحق ب تانیتا از جانب ما برا دیو آن را بکاو دیحق باش یایجو حال،نیو درع دیو توقف کن دیینما قیتحق

 مشتبه است. که درباره توقف در امور یگرید اتیو روا«. شود

 :روایات مربوط به لزوم احتیاط -



 دکتر معینی فر                                                                                                                                                3اصول فقه 
 

15 

 

 -)با آنکه شکار کردن بر محرم حرام است( -را شکار کرده یدیکه ص ی. سخن امام )ع( درباره شخص محرم8

 اطیاحت د،یدانستیداد و حکم آن را نم یرو یزیچ نیهرگاه چن» ست؟یاش چ)حکمش و( کفّاره داندیو نم

 .«دیو بدان دیتا آنکه بپرس دیکن

 «.کن اطیاحت نتی( درباره دیتوانی)و م یخواهیتوست؛ پس هرچه م نیبرادر تو، د». سخن امام )ع(: 9

جانب  نتیباش و درباره د شیدوراند»کرده است:  تیطور مرسل رواآن را به دی. سخن امام )ع( که شه10

 .«ریرا بگ اطیاحت

( میاز صراط )مستق رد،یگ شیدر پ اطیاحتکه راه  یکس»طور مرسل نقل شده: . سخن امام )ع( که به11

 .اطیاحت اتیروا گریو د. «گرددیمنحرف نم

و  شود؛یم یرویکه صالح و سداد آن روشن است، که پ یامور بر سه دسته است: امر». سخن امام )ع(: 12

ت، که که دشوار )و مبهم( اس یو امر گردد،یم یآشکار است، که از آن دور اشیکه )فساد و( گمراه یامر

و حرام آشکار و  آشکار. رسول خدا )ص( فرمود: حالل شودی)ص( بازگردانده م امبرشیحکمش به خدا و پ

( ترک ستیآن دو است. پس هرکه امور مشتبه را )که حالل و حرام بودن آن روشن ن انیمشتبه که م یامور

 ردیگیمرتکب شود( در محرّمات قرار م )و آنها را ردیو هرکه امور مشتبه را بگ ابد؛ییاز محرّمات نجات م دیگو

 .«گرددیهالک م داند،یکه نم ییو از جا

این روایات برای جایی هستند که جستجو پیرامون حکم  -2اکثر این روایات ضعیف و مرسله هستند.  -1: پاسخ

واقعی  واقعی انجام نشده است، در حالی که بحث ما پیرامون مواردی است که تفحص و بررسی پیرامون حکم

بعضی از این روایات مطلق هستند که باید حمل بر روایات مقید شوند و روایات مطلق برای راهنمایی و  -3است. 

مستحب بودن احتیاط بیان شده اند و اگر اخباری ها چنین چیزی را اجازه ندهند، حرفشان را با شبهه موضوعیه 

 بودند.یا وجوبیه حکمیه رد می کنیم که در آن قائل به برائت 

 متن عربی:
 نیقیال جبیف نیأفعال المکلّف یف عةیالشر یف رةیبوجود محرّمات کث یو اما العقل: فبالعلم االجمال

 ترک کلّ محتمل الحرمة من األفعال. یف اطیبفراغ الذّمّة عنها باالحت

 یجمالانحالل العلم اال یعن ذلک بأجوبة متقاربة اللهجة مرجعها ال نییقد أجاب محققوا األصول و

 یباق یالشک بالنسبة ال کونیو  ة،یو بما ثبتت حرمته بالطرق و االمارات الشرع قّنة،یبالمحرّمات المت

 .ایاألطراف بدو

 ةینیقیببعض المحرّمات ال یلیمقارن حصوله للعلم التفص یهذا الجواب: أنّ هذا العلم االجمال بیتقر و

نزلة منزلة الواقع عند الشارع، بل إنما نشأ هذا العلم الم ةیو ما ثبتت حرمته بالطرق و االمارات الشرع

الشک  کونیبها و  نحلّیالطرق و االمارات، فهو  اتیو مؤدّ  ةیلیتلک المحرّمات التفص ةیمن ناح یاالجمال

قبل  اءیاألش یباصالة الحظر ف ضایالحرمة ا یاستدلّوا عل نییانّ االخبار ثم .ایبعض أطرافه اآلخر بدو یف

 اءیاألش یممنوعة، بل األصل ف یمحلّ النزاع فه یالجواب عنها: أنها أول الکالم و ه و .ورود الشرع

 المقام. یف یو المفروض عدم ورود نه ،ینه هایف ردی یاالباحة حت
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: ما قاعده اشتغال یقینی، برائت یقینی می آورد -الف: این استدالل به دو بخش تقسیم می شود: عقل -ج

ر دین اسالم و در میان کارهای مردم اعمال حرام زیادی وجود دارد و لذا بر اساس قاعده علم اجمالی داریم که د

 باید هر عملی را که احتمال حرمت داشته باشد، ترک نماید.« االشتغال الیقینی یستدعی برائه الیقینیه»

ده است، منحل می علم اجمالی به محرمات یقینی و محرماتی که به وسیله راه ها و ادله شرعی ثابت ش :پاسخ

 گردد و شک نسبت به بقیه محرمات شک بدوی است.

 .لزوم اصل حظر در اشیاء قبل از ورود دلیل شرعی -ب

 حرام بودن کارها قبل از آمدن دلیل شرعی خود اول بحث و نزاع است. -1 :پاسخ

 اصل در اشیا در واقع از ورود نهی شرعی مباح است. -2

 متن عربی: 
رافع لموضوع الشّک  یأصل موضوع کنیاذا لم  ی أصالة البراءة و االباحة إنما تجراالول: إنّ هاتیتنب

و رافعا  هایموردها کان حاکما عل یف ایموردها. فلو کان أصل مخالف لها أو موافق جار یف ایجار هایف

له قبو یمع الشک ف وانیلحم ح ةیحلّ  ی. فلو شکّ مثال فانهایلجر نئذیمقامها، فال مجال ح یللشک ف

و ال  تة،یم کونیف ة،یأصالة عدم التذک هیف نئذیح یفتجر ة،یثم ذبح بشرائط الذبح الشرع ة،یللتذک

 مایف یو البراءة إنما تجر تة،یبأنه م هیألنه حکم عل ه،یالبراءة من حرمة أکله الرتفاع الشّک ف هیف یتجر

 شکّ به.

بها رجاء من باب  انیاالت کونیتحبابها، او بذلک اس ثبتی ف،یخبر و لو ضع هایف ردی ی: السّنن التیالثان

کالوجوب  یألن االستحباب حکم شرع ،یالحتمال األمر بها وجهان، بل قوالن، أظهرهما الثان اطیاالحت

 حجة. یثبوته ال حتاجی

 کنیو إن لم  هیعمل فعمله رجاء ذلک الثواب أوت یمن بلغه ثواب عل»هذا الباب فلسانه:  یاما ما ورد ف و

 یعطیبه بعنوان الرجاء و  یؤتیبذلک مستحبا، و لکن  کونیأن العمل ال  یف حیو هذا کالصر«. هکما عمل

 ذلک. یالثواب عل

االستحباب  یاستدلّ بظاهرها الذاهبون ال یالساّلم الت هیهشام بن سالم عن الصادق عل حةیانّ صح و

من الثواب فعمله کان أجر  ءیلّم شو آله و س هیاللّه عل یصلّ یمن بلغه عن النب»: یو ه هیظاهرة ف ریغ

 حصول الثواب له فقط. یبل ظاهرة ف. «قلهیو آله لم  هیاللّه عل یذلک له و إن کان رسول اللّه صلّ

األخبار. و خرج حکما أو  یف هیذلک و للحثّ عل یکلّ حال لداللة العقل عل یحسن عل اطیالثالث: االحت

 .هایف اطیرجحان االحتعدم  یعل لیموضوعا من ذلک موارد دلّ الدل

العسر  هیف یالّذ اطیمنها االحت و عنه. یو منه طان،یالوسواس فانّه من الش یال جرّی یالذ اطی: االحتمنها

 شرعا. انیّو الحرج المخلّ بالنظام، فاّنهما منف

 نکات:

د که اصل برائت و اباحه در صورتی جاری می شود که در مقابل آن، یک اصل موضوعی وجود نداشته باش -1

 موضوع شک در اصل برائت را از بین ببرد و حاکم بر برائت شود. 
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یا با خبر ضعیف اثبات شده اند، بین دارد  وجودها در مورد اعمال مستحبی که تنها یک خبر برای اثبات آن -2

 علماء اختالف است: 

 اقوال

از امام صادق )ع( که  دلیل: صحیحه هشام بن سالم استحباب این اعمال با همان روایات ثابت می شود. -1

 اشکال آن این است که ظهوری در استحباب ندارد.

مصنف: انجام این اعمال به خاطر احتیاط است، زیرا احتمال دارد از طرف شارع امر به این اعمال شده  -2

 باشد.

است و از این اصل مواردی  و نیکو به طور کلی احتیاط به جهت داللت عقل و ترغیب روایات بر آن حسن -3

به واسطه دلیل شرعی دارای حسن نباشند، خروج حکمی و موضوعی دارند، مثل موارد احتیاطی که  که

 منجر به وسواس می شود و مواردی که موجب عسر و حرج می شود. 

 متن عربی: 
أوّل  یالمقامات الستّة المذکورة ف یمع اجمال النص و هو ثان ةیمیالتحر ةیالشبهة الحکم یالمقام الثان

المرجع  نیو ب عیترج هیف یالصوت المطرب الذ نیلفظ الغناء المحرّم ب ی، و هو کما اذا شکّ مثال فالبراءة

من الشارع، ألنّ  انیب هیف کونی فالالغناء المحرّم،  یمشکوک الدخول ف کونیمطربا  کونیال  یفقط، فالذ

هذه المسألة و الخالف  یبا، و الحکم فما کان مطر قّنیظاهرا، ألنّ القدر المت انیللب یکفیحرمة الغناء ال  لیدل

 ألجل فقدان النص. میالتحر یف هایما لو کان الشکّ ف یالمسألة السابقة و ه یکالحکم و الخالف ف هایف

 نص به خاطر اجمال تحریمیه حکمیه شبهه 

ت یا فقط کسی که در لفظ غنای محرم شک کند و نداند که مراد از آن صدای طرب انگیز تؤام با ترجیع اسمثال: 

مطلق صدای تؤام با ترجیع و در صورتی که طرب انگیز نیست شک کند که جز غنای محرم باشد و از طرف شارع 

دلیلی برای آن نیست، زیرا دلیل حرام بودن غنا برای چنین موردی دلیل محسوب نمی شود و از طرفی قدر متیقن 

 دلیل شرعی غنائی است که مطرب باشد.

 متن عربی: 
البراءة ظاهرا،  یمن مجر کنیو هذا و إن لم  نیمع تعارض النص ةیمیالتحر ةیلثالث الشبهة الحکمالمقام ا

عدم  یف هیمتعارضان، إال أنّ ذکره هنا الشتراکه مع سابق النیدل هیو هذا ف هیف لیال دل مایألنّ مجراها ف

 هیزرارة عن الباقر عل یعالمة الال رفوعةإال م رییالتخ هیو إنما الظاهر من األخبار ف ه،یف اطیوجوب االحت

 :یاللئال یالسّالم المنقولة عن غوال

السّالم:  هینعمل؟ فقال عل همایّالمتعارضان، فبأ ثانیعنکم الخبران و الحد یأتی: قلت جعلت فداک، قال

 السّالم: هیأن قال عل یال« أصحابک نیخذ بما اشتهر ب»

 فیأو مخالفان، فک اطیفقلت: انّهما موافقان لالحت. «اطیحتو اترک ما خالف اال نکیالحائطة لد هیبما ف خذ»

 «.أحدهما فتأخذ به و تدع اآلخر ریّإذن فتخ»أصنع؟ قال: 
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العمل  یف ریّتخی اطیاالحت مکنی. فاذا لم اطیمرتبته متأخرة عن االحت رییأنّ التخ یالمرفوعة تدلّ عل فهذه

 اط،یالمخصّصة بعدم التمکّن من االحت ریغ رییار التخو لکن هذه و إن کانت أخصّ من أخب ن،یأحد الخبر نیب

 یو ارسال هذه، و رم ها،یالکتب المعتمد عل یتلک المطلقات، لکثرتها، و ذکرها ف دییقابلة لتق ریإال أنها غ

 بالخلط. یمؤلف الغوال

 یننص تعارضبه خاطر  تحریمیه حکمیه شبهه 

موردی است که دلیلی وجود نداشته باشد، بلکه در اینجا ظاهر  این صورت برائت جاری نمی شود، زیرا برائت برای در

: )به امام باقر )ع(( دیگویزراره م: روایات این است که باید اصل تخییر را جاری کرد، البته به جز مرفوعه امام باقر )ع(

آن را »م )ع(( فرمود: )اما م؟یآنها عمل کن نی. به کدامدیآیمتعارض از شما م ثیشوم، دو خبر و دو حد تیگفتم: فدا

در  اطیرا عمل کن که جانب احت یتیروا»: دیفرمایتا آنجا که امام م«. )و عمل کن( ریمشهور است بگ ارانتی انیکه م

 «.است، رها کن اطیو آنچه را مخالف احت دارد،یم اهرا نگ نتید

صورت، چه کنم؟  نیندارد(. در ا یجحانر ،یگریبر د یکیجهت،  نی)و از ا انداطیمخالف احت ای: هر دو موافق و گفتم

  .«را واگذار یگریو به آن عمل کن، و د ن،یرا برگز یکیصورت،  نیدر ا»امام )ع( فرمود: 

این روایت داللت دارد بر این که اصل تخییر بعد از احتیاط جاری می شود و اگر چه نسبت به روایات دیگر خاص تر 

روایات و مرسل بودن این حدیث نمی تواند آن دسته از روایات مطلق را مقید است، اما به دلیل زیاد بودن تعداد آن 

کند. همچنین، نویسنده کتاب غوالی اللثالی )این احادیث در آن ها آمده است( هم متهم است که روایات غیر صحیح 

 را هم در کتاب خود آورده است.

 متن عربی: 
 ریالوجوب و غ نیب هایما کان الشک ف» یو ه ةیالوجوب ةیالمقام الرابع و الخامس و السادس الشبهة الحکم

 «.الحرمة

من  ة،یمیکالشبهة التحر هایو الحکم ف ن،یإما فقدان النّص، او اجماله، او تعارض النص ها،یسبب الشّک ف و

 ضایمن الشارع لحکم الوجوب، و اجمال النص ا انیموجب للبراءة عن الوجوب لعدم الب هیأنّ فقدان النّص ف

 هیعل رییلداللة أخبار التخ ضایا رییالتخ وجبی نیمورد الشک ظاهرا، و تعارض النّص یف انیکعدم الب دّعی

 ةیو الشّبهة الوجوب .رییأخبار التخ دییعرفت حالها، و انها ال تصلح لتق یالت یإال مرفوعة الغوال اط،یدون االحت

 بعض الموارد. یإال البعض ف هایف اطیعدم وجوب االحت یف نییمع األصول هایف ونیاالخبار تفقی

 وجوبیه )هر سه مورد: فقدان نص، اجمال نص و تعارض نصین( حکمیه شبهه 

 شک دائر میان وجوب و غیر حرمت است مانند وقتی که شک کنیم آیا نماز جمعه واجب است یا حرام؟

 دارند مگر بعضی از اخباری ها. در شبهه وجوبیه اخباری ها نیز با اصولی ها اتفاق نظر دارند و اعتقاد به برائت

 متن عربی:
من الحرمة او  های: ما کان الحکم فیو ه ةیالشبهة الموضوع ةیبالشبهة الحکم لحقیو  ةیالشبهة الموضوع

من أفراد الواجب  نیّفرد انه من األفراد المحرّمة او ال؟ او أن هذا الفرد المع یالوجوب معلوما، لکنّ االشتباه ف

أنّ هذا المائع خمر او خلّ، او أنّ هذا  یف المکلّفمثل ما لو شکّ  ة،یاألمور الخارج یشتباه فاو ال؟ ألجل اال
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 ةیالشبهة الموضوع» یشربه له، فاألول ه حلّیآخر  ءیاو هو ش هیالمائع هو من الدواء الواجب شربه عل

و  هما،یالبراءة ف انیرج یو قد نقل االتفاق عل «ةیالوجوب ةیالشبهة الموضوع» یه یو الثان «ةیمیالتحر

الحکم قد  انیداللته نظر، ألنّ ب یو لکن ف «انیقبح العقاب بال ب»و هو  ةیالبراءة العقل لیبدل هایاستدلّ عل

من  انهایب سیو ل ة،یموضوع ةیأمور خارج یحصل و وصل من الشارع کما هو المفروض، و إنما االشتباه ف

 الشارع. فةیوظ

الرّفع داللة، ألنّ  ثیحد ی. و لعلّ فرهیالرّفع و غ ثیحد یو ه ةیالبراءة الشرعبأدلة  ضایا هایاستدلّ عل و

 علمونهیال  یالحکم الّذ شملی علمون،یکذا و کذا... و ما ال  یو آله و سلّم رفع عن أمت هیاللّه عل یقوله صلّ

الهالل مثال  ةیند رؤالدّعاء ع یحکم کل شملیو  ة،یّمیالتحر ةیّ الشبهة الحکم یالتبغ مثال ف نیتدخ یلکلّ

للفرد المشتبه انه خمر او خلّ، و الفرد  علمونهیال  یظاهرا الحکم الذ شملیو  ة،یالوجوب ةیالشبهة الحکم یف

 .ةیالشبهات الموضوع یالمشتبه انه من الدواء الواجب الشّرب او المحلّل الشّرب ف

آخر أدلة  یذکرناها ف یاألخبار الثالثة الت ةیمیالتحر ةیخصوص الشّبهة الموضوع یالبراءة ف یعل ضایتدلّ ا و

حالل و حرام  هیف کونی ءیکلّ ش»الساّلم قال:  هیعبد اللّه بن سنان عن الصادق عل حةیصح منها البراءة.

 هیعن الباقر عل مانیعبد اللّه بن سل حةیمنها صح و «.فتدعه نهیتعرف الحرام منه بع یفهو حالل لک حت

حالل و حرام فهو لک حالل  هی: کلّ ما کان فرهیعن الجبن و غ سأخبرک» رها:آخ یف قولی یالسّالم الت

هذه اإلخبار و إن کان ظاهرها ما لو کان الموضوع نوعا خاصا معنونا  و «.فتدعه نهیتعرف الحرام بع یحت

 ةیلخالا یو بعضها محلّلة و ه تة،یالم هیف وضعیما  یبعنوان خاص مثل الجبن، و کان بعض افراده محرّمة و ه

انه من القسم الحرام، و لکن  علمی یحت ةیبالحل حکمیفرد انه من القسم الحرام او الحالل ف یمنها، و شکّ ف

له نوعان: نوع محرّم و نوع محلّل، کالمائع  یالجنس الذ یال ةیالحکم بالحل ةیبتسر حکمیباتحاد المناط 

 یداللة هذه االخبار عل یأنّ ف ثم .نیالنوع ین أهذا الفرد انه م یف نانوع منه خمر و نوع خلّ، و شکک یالذ

 ةیمیالشبهة التحر یکما ذکرها بعضهم نظرا لظهورها، بل صراحتها ف ةیالوجوب ةیالشّبهة الموضوع یاالباحة ف

 خاصة.

 موضوعیه شبهه 

 وجوبیه. -2تحریمیه    -1: انواع شبهه موضوعیه

 ادله اثبات برائت در شبهه موضوعیه:

ت عقلی: قاعده قبح عقاب بالبیان که از نظر مصنف دارای اشکال است، زیرا فرض آن است دلیل حجیت برائ 

ها نیز وظیفه که از طرف شارع حکم بیان شده و فقط اشتباه در موضوعات خارجی وجود دارد که بیان آن

 شارع نیست.

و همچنین شبهه دلیل حجیت برائت شرعی: مثل روایت رفع زیرا شامل شبهه حکمیه تحریمیه و وجوبیه  

 موضوعیه تحریمیه یا وجوبیه می شود.

 نکات:

 دلیل برائت شرعی هم شامل شبهه حکمی و هم شامل شبهه موضوعی می شود.  -1



 دکتر معینی فر                                                                                                                                                3اصول فقه 
 

20 

 

برای برائت در شبهه موضوعیه تحریمیه به چند روایت استناد شده است که ظاهر آن ها برای موضوعی است  -2

مؤلف این روایات تنها در مقام بیان حکم شبهه تحریمیه  که یک نوع خاص با عنوان خاصی باشد، اما از نظر

ها بر برائت و اباحه در شبهه موضوعیه وجوبیه اشکال وجود هستند و دارای اشکال هستند و در داللت آن

 دارد.

 های مورد استناد:روایت

 تیم باشد همواره براهرچه در آن، حالل و حرا»عبد اللّه بن سنان از امام صادق )ع(؛ فرمود:  حهیاز جمله، صح

 .«ییپس آن را ترک گو ،یبشناس نهیکه حرام از آن را بع یحالل است تا زمان

. میگویم تیآن را برا ریو غ ریحکم پن»آن فرمود:  انیاز امام باقر )ع(، که در پا مانیعبد اللّه بن سل حهیصح

(، پس آن را ترک یده صی)و تشخ یسبشنا نهیحالل است تا حرام را بع تیهرچه در آن حالل و حرام باشد برا

 .«ییگو

 متن عربی:
 یظاهرا ما حک ینافی ةیالموضوع ةیالشبهة الوجوب یاجراء البراءة ف ینقلناه عل یإنّ االتفاق الذ هیتنب

 نیتردّد ب ثیمقدار ما فاته من الصلوات بح علمیال  یو هو أنّ الذ ه،یعن جماعة، بل نقلت الشّهرة عل

 باألکثر. یأتی یعنیبالفراغ،  علمی یحت یضقیاألقلّ و األکثر 

اتّفقوا  یالت ةیّالوجوب ةیّهو من الشّبهة الموضوع قّنیاألقلّ المت یوجه المنافاة: هو أنّ الفرد الزائد عل و

 ذلک کالم. هیتوج یبه و لهم ف انیاالت جبیفال  هایاجراء البراءة ف یعل

ألجل  هیألقلّ و األکثر من الفوائت، إن کان الفوت فا نیالمقام أنّ الشک ب یف یذهن یف ختلجی یالذ و

 یالفرد الزائد عل یبالنسبة ال یهذا المقام تجر یوقت أدائها، فف یو الغفلة عنها مثال ف ضةیالفر انینس

قاعدة البراءة من قضاء الزائد  یبه، و تجر یعتنیال  یالّذ« الشک بعد خروج الوقت»قاعدة  قّنیالمت

 .دیأنّ القضاء بأمر جد یناء علب ف،یالتکل یللشک ف

قاعدة الشک بعد خروج  یهذا المقام ال تجر یو تعمّدا، فف انایعص ضةیللفر هیامّا ان کان الفوت ف و

الوقت او ترکها لعذر کغفلة و  یف یالوقت، ألنّ موردها و منصرفها ظاهرا هو من شک بعد الوقت انه صلّ

الفراغ، فان قلنا ان  بعدقاعدة الشک  هیم تجر بالنسبة الاذا ل یو ترکها، فالعاص یال انه عص ان،ینس

بالزائد، و اما  فیالتکل یحقّه ظاهرا، ألنه اآلن شاک ف یجرت اصالة البراءة من الزائد ف دیالقضاء بأمر جد

بالتوبة. و ان قلنا ان  رتفعیبخروج وقته، و العقاب إن کان ف یهذا المبن یباألداء فسقط عل فیالتکل

ألنه اآلن عالم بأنه  «ینیقیالفراغ ال یستدعی ینیقیال تغالاالش»قاعدة  هیألمر األول جرت فالقضاء با

الفوائت، ألنّ  یحکموا باالشتغال ف نیذمّته منه. و لعلّ هذا هو نظر الذ غیتفر یکلّف بالزائد و شاک ف

ال  حهایو التّرک لتصحو عدم العذر إما بالتّرک لها ا انیغالبا بالعص کونیإنما  رةیفوت الصلوات الکث

 .لیالعذر ألنه فرد قل و انیبالنس

  مسأله:
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اقوال درباره این مسأله که چنانچه کسی نداند چه مقدار از نماز او فوت شده است، به گونه ای که تعداد آن ها 

 مردد بین اقل و اکثر باشد: 

اید اکثر را به جا آورد. این نظریه با نظر برخی: باید نماز را قضا کند تا علم به فراغ ذمه حاصل کند یعنی ب -الف

قبلی بر اجرای برائت در شبهه وجوبیه منافات دارد، زیرا فرد زائد بر اقلی که به آن یقین داریم از موارد شبهه 

 موضوعیه وجوبیه است که اصولیان اتفاق دارند که باید در آن برائت جاری کرد و انجام اکثر الزم نیست. 

 مؤلف: -ب

 
 تخییراصل 

 متن عربی:
 هیف مکنیالمکلّف به و لم  یو کان الشک ف یّااللزام فیالتکل هیعلم ف مایو هو: ف رییالتخ یاالصل الثان

 الوجوب و الحرمة. نیدوران األمر ب یکما ف نیالمحذور نیلدوران األمر ب اطیاالحت

المطلقة و خصوص ما  نیالمتعارض نیب رییشرعا ألدلّة التخ رییالتخ هیفالوجه ف ن،یذلک امّا لتعارض النّص و

 .یباألمر و النه نیالمتعارض نیب رییالتخ یدلّ عل

ألدلة  ةیبالبراءة العقل لیفق ة،یاو اجمال اصل النص، او الشتباه األمور الخارج ن،یّامّا ألجل فقدان النص المع و

لک  ءیکلّ ش»ة الحلّ و االباحة مثل ألدلّ ةیبالبراءة الشرع لیو نحوه، و ق «انیقبح العقاب بال ب»البراءة مثل 

 یعقال مع التوقّف عن الحکم، و هذا هو األظهر، ألنّ ف رییبالتخ لیو نحوه، و ق« تعلم انّه حرام یحالل حت

الدائر  یللعلم االجمال ةیااللتزام ةیّالبراءة و االباحة لمثل المقام نظرا، و للزوم المخالفة القطع یلیشمول دل

الزمة  یو ه ةیموجب للموافقة االحتمال یالعقل رییرمة، و األخذ بأحدهما من باب التخالوجوب و الح نیب

 .ةیظاهرا عند عدم امکان الموافقة القطع

ف
نظر مؤل

فوت نماز از روی 
فراموشی یا غفلت

باشد

نسبت به فرد زائد قاعده 
فراغ جاری می شود

ی نسبت به فرد زائد اصل برائت جار
می شود، زیرا شک در اصل تکلیف

بوده است

در صورت فوت نماز 
از روی عمد

ادا ساقط است چون 
وقت آن گذشته 

است

قضای نماز

: اگر قضا به امر جدید باشد
برائت جاری می شود و قاعده 
شک بعد از فراغ و قاعده 
.اشتغال جاری نمی شود

:اگر قضا به امر سابق باشد
قاعده اشتغال جاری می شود و
.باید قضا نماز را انجام دهد
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القول  یامّا عل ا،یاو توصل ایالفعل تعبّد کونیأن  نیال فرق ب راییما اخترناه من األخذ بأحدهما تخ یعل ثم

 یبالفعل بال داع ءیللمکلّف به اذا ج ةیالقطع ةیوم المخالفة العملللز ایتعبّد کونیأن ال  ینبغیباالباحة ف

 القربة، بل بعنوان االباحة.

من جلب المنفعة، و هو  یالمقام ألجل أنّ دفع المفسدة أول یجانب الحرمة ف میقد نقل عن بعضهم تقد و

و ال نعرف المهمّ من األهمّ،  نا،یلع ةیّالواجبات و المحرّمات مخف یألنّ المصالح و المفاسد المترتّبة عل ف،یضع

من جلب منفعة  یهذا الحرام المحتمل أول دةبأنّ دفع مفس هاینحکم ف فیفک وب،یإال علّام الغ علمهایو ال 

واجب االستعمال لتوقّف  نیانه لو تردّد دواء ب یذلک إال تحکّم. أ ال تر یهذا الواجب المحتمل، و ما الحکم ف

ترک استعمال الواجب  یم االستعمال الضراره بالصّحة، فانّ الضّرر المترتّب هنا علمحرّ نیو ب ه،یعل اةیالح

من دفع المفسدة، و  یتناول محرّم االستعمال، فصار جلب المنفعة هنا أول یأعظم من الضّرر المترتّب عل

الواجب و الحرام  یعل ترتّبیالمقام، و اما اذا لم نعرف ما  یالمصلحة و المفسدة لنا ف یلکنّ هذا ألجل تجل

. فاتّضح انّ تلک القاعدة عکسو ال ال یالحکم بأنّ دفع المفسدة أول مکنیمن النفع و الضّرر فعال او ترکا فال 

 مصالحها و مفاسدها و درجاتها و شدّتها و ضعفها. نایاألمور المحجوبة عل یف هایاالعتماد عل مکنیال 

 هیاو الترک کذلک، ألنّ ف همایکل یالفعل ف اریاخت مکنهیعقال، لکن ال  رییالتخ لزمهیو حرمته و  یالوط

إحداهما و  یوط لزمهیبل  ،یإحداهما و ترک األخر یالثالث، و هو وجوب وط یللعلم االجمال ةیمخالفة قطع

 .یاألخر یترک وط

وا حکم یاشتبه أحدهما باآلخر، الذ نیئیش یف نیالواجب و الحرام المحقّق نیمن باب الشکّ ب کونیهذا  و

من جانب  ةیممکنة، و الموافقة القطع ریغ نیالجانب یف ةیألن الموافقة القطع ة،یبوجوب الموافقة االحتمال هیف

 نیأحد الجانب ةیاذا علم المکلّف بأهم البابهذا  یمن الجانب اآلخر. و لکن ف ةیواحد تستلزم المخالفة القطع

. مثال: لو علمنا نئذیضائرة ح ریالمهم غ ریهو غ یالذالجانب  یف ةیو المخالفة القطع مه،یفالظاهر لزوم تقد

 ةیانقاذهما معا، ألهم لزمیو اشتبها مع امکان انقاذهما ف نیّمع یو حرمة انقاذ شق نیّ مع یّبوجوب انقاذ ول

 .یاستلزم انقاذ الشّق لوو  یانقاذ الول

 محل اجرای اصل تخییر:

 اصل تکلیف معلوم بوده 

 شک در مکلف به باشد 

 هم به خاط دوران امر میان محذورین )وجوب و حرمت( ممکن نباشد.احتیاط  
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 نکته: اگر بر ما همزمان دو عمل واجب شود و تنها توان انجام یکی از آن ها را داشته باشیم:

 اگر اهم بودن یکی از دو واجب محرز باشد: همان عمل انجام می شود. -الف

 اقوال مختلف است: اگر اهم بودن یکی از دو واجب محتمل باشد: -ب

  انجام آن عمل محتمل الزم نیست، زیرا اهمیت آن سبب نمی شود که به واقع نزدیکتر شود، همچنین جزء

 مصادیق تزاحم دو واجب نیست.

  نظر مؤلف: در اینجا مالک حکم و احتمال وجوب و حرمت در هر دو یکسان است، اما در عین حال عقال جانب

جهت مصلحت واجب احتمالی و جهت مفسده حرام احتمالی روشن است مانند  اهم را ترجیح می دهند، زیرا

 خوردن داروئی که احتماال ادامه زندگی فرد متوقف بر آن است.

 
 ؟موضوع احتمال وجوب و حرمت چیست

اگر در یک شیء باشد: جانب حرمت به جهت اولی بودن دفع مفسده از جلب مصلحت مقدم نیست، زیرا هیچ  -1

 مصالح و مفاسد اطالع ندارد. کس جز خدا از

اگر در چند شیء باشد: نمی تواند هر دو را انجام دهد یا ترک کند، زیرا مخالفت قطعی با علم اجمالی سومی  -2

 می شود که همان است که می دانیم یکی واجب و دیگری حرام است.

 

ط
ف به و عدم امکان احتیا

ک در مکل
صور ش

به خاطر تعارض دو نص
ه تخییر جاری می شود ب

دلیل روایات

در تعارض روایات مخیر : روایات گروه اول
هستید

در تعارض روایات که در: روایات گروه دوم
یکی امر به کاری شده  در دیگری نهی

.شده است، نیز مخیر هستید

به خاطر فقدان و اجمال 
:  نص یا شبهه موضوعیه
اقوال مختلف است

برائت عقلی جاری می 
ح شود به دلیل قاعده قب

عقاب بالبیان

برائت شرعی جاری می 
شود به دلیل اقتضای
ادله حلیت و اباحه و 

داللت روایات

جانب حرمت مقدم می 
شود، زیرا دفع مفسده 
بهتر از جلب مصلحت 

است

مصلحت و : رد این نظر
مفسده ای که بر کارهای 
واجب و حرام مترتب می 
و باشند، بر ما پوشیده است

ما نمی توانیم مهم را از اهم 
.تشخیص دهیم تخییر عقلی و: مصنف

توقف از حکم

منظور از تخییر

: مصنف
تخییر بدوی

رام باشد زیرا در صورت تخییر استمراری مخالفت قطعیه پیش می آید که می تواند یا ح
(در یک زمان نباشد)یا نباشد ( در یک زمان باشد)

استمراری
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  احتیاط

 متن عربی:
فی أوّل بحث الشک هو ما علم فیه التکلیف  الّتی ذکرناها هاالصل الثالث االحتیاط من األصول األربع

. و هاالحتیاط فی الجمل هااللزامیّ، و لکن کان الشکّ فی المکلّف به و أمکن فیه االحتیاط و هو مورد اصال

، هاو وجوبی هفیه تحریمی ه، و کلّ منهما إما أن تکون الشبههاو حکمیّ ههاهنا إمّا أن تکون موضوعیّ هالشبه

 .هو غیر محصور هو هی نوعان: محصور هالتحریمی هالموضوعی هالقسم االول الشبه :امأقس هفها هنا أربع

 .و هی کما لو اشتبه اناء ان أحدهما نجس و اآلخر طاهر هالمحصور هالنوع االول: الشبه

 محل اجرای اصل احتیاط

 ( باشد.گیردبه آن تعلق می تکلیفهر آن چیزی است که شک در مکلف به ) -الف

 احتیاط در آن امکان داشته باشد. -ب

 انواع شبهه در احتیاط

 

 متن عربی:
 للتکلیف منجّز االجمالیّ العلم هذا فهل االناءین، بین مردّد نجس بوجود اجمالیّ علم المقام فی فعندنا

 األصول الطرفین من کلّ فی تجری او تفصیال؟ به نعلم لم لو و حال کلّ علی النجس ذلک استعمال فیحرم

 الطرفین؟ فی بجریانها التعارض لحصول اآلخر دون أحدهما فی تجری او ؟هالبراء و هالطّهار اصالتی مثل

 معا، االناءین استعمال عقال یجوز فال االجمالیّ، العلم هذا همخالف فتحرم األوّل، هو األظهر األشهر و وجوه،

 عرف عند واضح هذا و حرمته، رفع یوجب ال شیئین بین تردّده فانّ. شرعا عنه المنهیّ  مللحرا طرح ألنّه

 العبد فصرفهما المباح غیره بمال المولی مال اشتبه او فاختلط ماله صرف عن عبده المولی نهی فلو. العقالء

 بالتکلیف االجمالی لعلما هذا هموافق تجب کذلک و .عقابه عندهم یقبح ال و العقالء ذمّه و عاصیا عد جمیعا،

 موضوعه تردّد لکن و واقعی، تکلیف بوجود نعلم أنّا فرضنا ما بعد ألنه الطرفین، أحد ارتکاب عقال یجوز فال

 جریان و معا، الفردین بترک إال المقام فی تحصل ال و موافقته، و التکلیف ذلک هاطاع لزم مثال شیئین بین

 من لکلّ شامل دلیلهما أنّ بمعنی اقتضاء، همسلّم کانت ان و الطرفین، من کلّ فی هالبراء و هالطهار أصالتی

انواع شبهه در 
احتیاط

شبهه موضوعیه

شبهه موضوعیه
تحریمیه

شبهه موضوعیه
وجوبیه

شبهه حکمیه

شبهه حکمیه 
تحریمیه

شبهه حکمیه 
وجوبیه

http://wikifeqh.ir/تکلیف
http://wikifeqh.ir/تکلیف
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 االجمالیّ  العلم لکنّ و نجاسته، یعلم ال أو حرمته یعلم ال ممّا انّه علیه یصدق منهما واحد کلّ إنّ إذ الطرفین،

 طرف فی ماجریانه اما الطرفین، فی جریانهما عن مانعا یکون نجاسته أو األطراف أو الطرفین أحد هبحرم

 أخبارها بمقتضی موردها ألنّ أصال، الطرفین فی ظاهرا تجری ال الحلّ هأصال نعم،. مرجّح بال واحد فترجیح

 فی شککنا و خاص نوع من خاص صنف هبحرم علم اذا فیما ألنه المقام، یشمل ال آنفا ذکرها المارّ هالثالث

 هدالل .محلّه فی أوضحناه کما الحلّ هأصال فیه فتجری الحالل، الصنف أو الحرام الصنف من انه معیّن فرد

 :منها الطرفین، ارتکاب جواز عدم من ذکرنا ما علی یدلّ ما األخبار فی انّ و هالمحصور هالشبه فی االخبار

 فی وقع ماء فیهما ان إناء معه رجل عن سئل: قال الساّلم، علیه الصادق عن الساباطی عمّار هروای -۱

 هذه، و. «یتیمّم و یهریقهما»: السّالم علیه قال غیره، ماء علی یقدر لیس و هو، أیّهما یدری ال قذر أحدهما

 .بغیرها همعتضد و همشهور لکنّها و ،هالفطحی من هبجماع السند هضعیف انها نقل إن و

 .«الحالل الحرام غلب إال الحرام و الحالل اجتمع ما»: سلّم و آله و علیه اللّه صلّی النبی عن روی ما -۲

 .«البأس به عمّا حذرا به بأس ال ما اترک»: هالمرسل هالروای -۳

 .المشتبهین الثوبین فی هالصال تکرار فی ورد ما -۴

: السّالم علیه بقوله معلّال ،هللنجاس بعضها هباصاب یعلم التی هالناحی من الثّوب غسل وجوب فی ورد ما -5

 سبق ما همعارض علی تقوی ال ،هالقرع علی تدلّ خریأ هروای هناک و .«طهارته من یقین علی یکون حتّی»

 .موردها فی بها فیعمل األصحاب بعمل او بغیرها اعتضدت اذا إال

 توضیح هر یک از موارد فوق:

 شبهه موضوعیه تحریمیه -الف
 انواع این شبهه: 

 محصوره -

 شبهه آن به باشد معدود و کم اجمالی علم اطراف مشتبهات تعداد : هرگاهتعریف شبهه محصوره

 جمعه، نماز یا است ظهر نماز او تکلیف کند شک جمعه ظهر در مکلف که این مانند گردد،می اطالق محصوره

 دو این از یکی بودن خمر به اجمالی علم که حالی در ،«ب» ظرف یا است خمر «الف» ظرف کند شک یا و

 .دارد ظرف

 نظرات درباره شبهه محصوره:

؛ یعنی احتیاط جاری می کنیم )بدین صورت که حرام است مصنف: مخالفت با علم اجمالی 

 . همه افراد مشکوک را ترک می کنیم.(

 ادله این نظر: 

 مخالفت با علم اجمالی حرام است 

 .عقال هم نمی توان از هر دو ظرف با هم استفاده کرد زیرا مرتکب حرام می شویم 

 توان هر دو طرف را  موافقت با علم اجمالی به تکلیف واجب است یعنی عقالً نمی

 مرتکب شد و موافقت قطعیه هم با ترک هر دو فرد محقق می شود.
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  علم اجمالی به حرمت یا نجاست یکی از دو فرد مانع از اجرای اصل طهارت یا برائت

 می شود.

 اباحه را در یک طرف اجرا کنیم، ترجیح بالمرجح می شود. اگر اصل برائت یا 

 ف جاری نمی شود، زیرا اصل حلیت در موردی اصل اباحه در هیچ یک از دو طر

جاری می شود که حکم به حرام بودن یک صنف خاص از یک نوع خاص داریم و در یک 

 فرد معین شک می کنیم که آیا جزء صنف حرام است یا صنف حالل.

  :روایات شامل موارد زیر است 

 شد، سؤال( ع) امام از: گفت عمّار ؛(ع) صادق امام از ساباطی عمار روایت 

 او و افتاده نجاست آنها از یکی در که دارد همراه به آب ظرف دو که است مردی

 را هاآب»: فرمود( ع) امام. ندارد دیگری آب آن، جز و است، یک کدام داندنمی

 واسطه به روایت، این که شده نقل هرچند. «سازدمی تیمّم( نمازش برای و) ریزدمی

 است روایتی لکن است، ضعیف سندش، سلسله در مذهبان فطحی از گروهی وجود

 .شودمی تأیید روایات دیگر با و دارد شهرت که

 نشدند جمع باهم حرام و حالل»: است شده نقل( ص) پیامبر از که روایتی 

 .«آمد غالب حالل بر حرام آنکه جز

 است حرام آنچه به مبادا کن ترک ندارد حرمتی را آنچه»: مرسل روایت 

 .«آیی گرفتار

 است شده وارد مشتبه لباس دو در نماز تکرار درباره که روایتی. 

 نجاست دانیممی که لباس از قسمت آن شستن وجوب باب در که روایتی 

: است کرده بیان چنین( ع) امام را آن علّت و شده، وارد رسیده، آن از ایگوشه به

 .«باشد داشته آن طهارت بر یقین تا»

  معارضه با روایات فوق را ندارد و اگر ضعف آن روایت در باب قرعه که تاب

 ها جبران شود، فقط در مورد خودش یعنی گله گوسفندان قابل اجراست.

 در هر دو طرف اصول عملیه جاری می کنیم. 

در یکی از طرفین اصول عملیه جاری می کنیم، زیرا اگر در هر دو طرف جاری شود، تعارض  

 پیش می آید.

 متن عربی:
 .ذلک علی هدالل فال األطراف أو الطرفین أحد ارتکاب جواز علی الروایات من به یستدلّ مارب ما امّا و

 هو و هأمی بنی عمّال من ماال أصاب رجل عن السّالم علیه اللّه عبد أبا سألت: قال ،هسماع هموثّق منها

 علیه فقال. یئاتالس یذهبن الحسنات إن: یقول و اکتسب ما له لیغفر یحجّ و قرابته یصل و منه یتصدّق

 خلط کان إن»: الساّلم علیه قال ثم «هالخطیئ تحطّ هالحسن انّ و هالخطیئ تکفّر ال هالخطیئ إنّ»: السّالم

 فیها هدالل ال هالروای هذه أنّ: الجواب و .«بأس فال الحالل من الحرام یعرف فلم جمیعا فاختلطا حالال الحرام
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 او اآلخذ، بنظر حراما هأمی بنی عمّال مال أخذ کان اذا عمّا أوال بأجا السّالم علیه ألنه دعواهم، علی أبدا

 إذا المال هذا أنّ یعنی ،هالخطیئ تکفّر ال هالخطیئ بأنّ المظالم، من کلّه کان بل حالل، معه مختلط غیر کان

 أخذ حلّی ما هصور الساّلم علیه بیّن ثم .هالخطیئ به یکفّر فال أیضا حرام هجه أیّ  فی فصرفه حراما، کان

 ال اختالطا حالل بمال مختلطا غصبا الناس من أخذوه الذی الحرام مالهم کان لو ما هی و فیها منهم المال

 هالسلط او التملّک هعالم الید انّ باب من امّا منهم األخذ یحلّ هالصور هذه ففی اآلخر، من أحدهما معه یعرف

 ذلک من هو منهم المأخوذ المال یکون أن الحتمال هالصحّ  علی المسلم فعل حمل باب من او التصرّف، علی

ما یؤخذ من السلطان  هحلیّ فی ورد مما هالروای هذه نظائر تحمل ذلک علی و. المحامل من غیرهما او الحالل،

انّ الید  هالجائر و من عمّال الجور و من السارق، ما لم یعلم بأنّ ما أخذ منهم هو من الحرام المحض. و بقاعد

ینحلّ العلم االجمالی، و لکن یشکل ذلک  هالحمل علی الصحّ هعلی المال او قاعد هاو السلط هلکیّالم هعالم

بأنّ تلک القاعدتین إما جاریتان فی الطرف اآلخر من أموالهم الّتی بیدهم ایضا فتتعارض فتتساقط علی 

م االجمالی فی البین، فاألولی فی الطرفین لوجود العل هالقول بجریان األصول مع العلم االجمالی، او غیر جاری

أموال هؤالء الّتی هی بأیدیهم  هحمل هذه الروایات علی خروج بعض األطراف عن مورد االبتالء، فانّ بقیّ

ال یجب االجتناب عن الطرف المبتلی به لعدم تنجیز  هعن مورد ابتالء اآلخذ منهم، و فی هذه الصور هخارج

 .بینهالعلم االجمالی فی هذا المقام کما سن

نکته: روایاتی که برای این ادعا عرضه می شوند که مخالفت قطعیه حرام است، اما موافقت قطعیه واجب 

شود، روایات که گاهی برای اثبات جواز ارتکاب یکی از دو یا چند طرف، به آن استدالل میاین  نیست:

 . در ذیل به برخی اشاره می شود:دنداللتی بر این مدّعا ندار

عه که گفت: از امام صادق )ع( درباره مردی پرسیدم که مالی را از کارگزاران بنی امیه به روایت سما -1

گذارد، تا خداوند آنچه را به دست آورد و حج میدهد، صله رحم بجای میآورد و با آن صدقه میدست می

پوشاند، گناه، گناه را نمی»مود: امام )ع( فر. برندها را از میان میها، بدیگوید: خوبیآورده بر او ببخشاید، و می

اگر حرام و حالل درآمیزند و با یکدیگر آمیخته گردند »آنگاه فرمود:  .«زدایدو حسنه است که گناه را می

 .«که حرام را از حالل نتوان بازشناخت، اشکالی نداردچندان

 :پاسخ

 امام در اینجا چند جواب داده است:  -1

شد یا بنا بر نظر گیرنده آن حرام باشد: در این صورت این مال نمی تواند اگر مال با حالل آمیخته نبا -الف

 کفاره گناه باشد.

 اگر مال امیخته به حالل باشد، در این صورت گرفتن مال از بنی امیه صحیح است. -ب

علم اجمالی به حرام بودن مال ستمگر در احادیث با قواعدی مانند قاعده ید، قاعده سلطنت بر مال  -2

 ه حمل فعل مسلمان بر صحت، منحل می شود و از بین می رود.و قاعد

 اشکال به این پاسخ: این قواعد در هر دو صورت کاربردی ندارند و علم اجمالی بر آن ها مقدم است:

اگر بگوییم با علم اجمالی جاری می شوند: پس در آن صورت هر دو ساقط می شوند، زیرا تعارض  -الف

 می کنند.
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ای از اموال جاری این قاعده همراه با علم اجمالی جاری نمی شوند، پس در هیچ دستهاگر بگوییم  -ب

 نخواهند شد.

 متن عربی:
لذلک  هایضاح إنّ األصول التی یکون العلم االجمالی مانعا من جریانها فی أطرافه هی األصول المنافی

مانع من جریانه، بل به ینحلّ ذلک  تشخّص أحد طرفی ذلک العلم االجمالی ال هالعلم. فلو کان أصل او قاعد

الفراغ و إن کانت  هالعصر او المغرب بعد إکمال المغرب. فقاعد هالعلم. کما لو علم المکلّف إجماال ببطالن صال

الشک بعد الوقت  هالصالتین، لکن ینافیها العلم االجمالی ببطالن إحداهما، و لکن قاعد هتقتضی صح

 .المغرب للفساد، و بذلک ینحلّ العلم االجمالی علی الظاهر العصر، فتتعیّن هصال هتشخّص صح

 نکته: وضعیت اصول و علم اجمالی در کنار هم در اطراف شبهه محصوره

اصولی که علم اجمالی مانع جاری شدن آن ها در اطراف شبهه محصوره می شود: اصولی هستند که با علم  -الف

 اجمالی تعارض داشته باشند.

ار علم اجمالی جاری می شوند: اصل یا قاعده ای هستند که یک طرف از علم اجمالی را معین اصولی که در کن -ب

 و مشخص کند و حتی ممکن است علم اجمالی به واسطه آن منحل شود. 

 اینجا، در. است بوده باطل وی، مغرب یا عصر نماز بداند اجماال مغرب، نماز اتمام از پس مکلّف که آنجا مثال: مثل

 ناسازگار آن با نماز دو از یکی بطالن به اجمالی علم اما است، نماز دو هر بودن صحیح مقتضی فراغ، عدهقا هرچند

 متعیّن فساد برای مغرب نماز نتیجه، در و سازدمی مشخص را عصر نماز صحت وقت، از پس شکّ  قاعده اما است،

 .یابدمی انحالل اجمالی علم ظاهر، برحسب صورت، بدین و گرددمی

 ن عربی:مت
 هتنبیهات التنبیه االول: الظاهر انه ال فرق فی تنجیز العلم االجمالی بین أن یکون المشتبهات من حقیق

هذا االناء او هذا الثّوب، بل ال فرق ایضا علی الظّاهر بین أن  هاو من اکثر، کما لو علم إجماال نجاس هواحد

اآلخر، ألنّ  ههذا االناء و بین غصبیّ هاألمر بین نجاسیکون التکلیف واحدا او مردّدا بین اکثر، کما لو دار 

نعم، نقل عن األصحاب  .فی هذه المقامات کلّها هتنجیز العلم االجمالی جاری هالمناط فی الجمیع واحد، و أدل

فی باطن إناء ماء او فی ظاهره او فیه او فی خارجه، لم یمنع من استعمال ذلک  هانّه لو علم بوقوع نجاس

ال یکون العلم  هلعلّ حکمهم بذلک لفرضهم أنّ ظاهر االناء او خارجه لیس مبتلی به، و فی هذه الصور الماء، و

االجمالی منجّزا للتکلیف کما یأتی بیانه، و اذا فرضنا انّ ظاهر االناء کان موضع ابتالء فعلیّ للمکلّف کباطنه، 

 .الباطن هاشکل الحکم بطهار

 د حقیقت بودن اطراف علم اجمالیعدم فرق میان یک یا چن تذکر اول:

 مؤثر بودن علم اجمالی: در این باره دو نظر است:

 نظر مصنف: در همه موارد علم اجمالی مؤثر است: 

)علم اجمالی به نجاست یک ظرف یا یک  چه افراد شبهه از یک حقیقت باشند یا چند حقیقت -الف

 لباس(
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 ظرف یا غصبی بودن آن ظرف( یک نجاست به اجمالی )علمچه تکلیف یک چیز باشد یا چند چیز  -ب

بعضی از علماء: اگر بداند که نجاست روی ظرف آب یا داخل آن افتاده یا اینکه در داخل یا  

 خارج ظرف افتاده باشد: در آن صورت علم اجمالی مؤثر نیست.

 می دانند.  زیرا علما در مثال اول ظاهر ظرف و در مثال دوم خارج ظرف را از محل ابتال خارجدلیل: 

 متن عربی:
 ترکها احتیاطا علیه وجب الّذی االجمالی العلم أطراف بعض ارتکب اذا المکلّف إنّ: الثانی التنبیه

 المتجرّی حکم حکمه یکون او علیه؟ یعاقب أن یستحقّ فهل الواقعی، المحرّم یصادف لم و أجمع،

 و علیه اللّه صلّی کقوله به، إشعارا ألخبارا بعض فی لعلّ  و الثانی الظاهر المتقدّم؟ النزاع فیه فیجری

 وقع الشّبهات ارتکب من»: السّالم علیه قوله و. «البأس به عمّا حذرا به بأس ماال اترکوا»: سلّم و آله

 .«یعلم ال حیث من هلک و المحرّمات فی

 استحقاق عقاب در اثر ارتکاب برخی از اطراف علم اجمالی تذکر دوم:

 م اجمالی را که احتیاطا باید ترک می کرد انجام دهد ولی حرام انجام ندهد:اگر کسی از اطراف عل

 مستحق مجازات نیست 

 مصنف: مستحق مجازات است 

 است حرام آنچه به مبادا کنید ترک نیست حرام را آنچه»: روایت از پیامبر )ص( -1دلیل مصنف: 

 .«شوید گرفتار

 داند،نمی که آنجا از و افتدمی محرّمات در ودش مرتکب را شبهات هرکس»(: ع) امام روایت این -2

 .«گردد هالک

 ظاهر آن است و ظهور دارد. -3

 متن عربی:
. حال کلّ علی معه تکلیف بحدوث علمنا اذا للتکلیف منجّزا یکون إنما االجمالیّ العلم إنّ: الثالث التنبیه

 هنجاس بوقوع علمنا اذا مثال،. أطرافه عن االجتناب یجب فال حال، کلّ علی بتکلیف علم لنا یحصل لم اذا اما

 جدید تکلیف بحدوث علم لنا یحصل ال سابقا، نجسا المعیّن أحدهما کان لکن و إجماال، إناءین أحد فی

 وقوع اآلخر و فیه، وقعت اذا جدیدا حکما هالجدید هالنجاس تزیده ال هالنجاس المعلوم االناء ألن باالجتناب،

 ینفعل ال االناءین أحد کان لو الکالم هکذا و .هالطهار هاصال فیه فتجری ا،بدویّ شکا مشکوک فیه هالنجاس

 به، مبتلی غیر او ارتکابه من المکلّف یتمکّن ال أحدهما کان لو کذلک و .کرّا کان لو کما فیه، هالنجاس بوقوع

 توجّه یحسن ال هذا لمث ألنّ فیه، استعماله و دخوله هعاد للمکلّف یتفق ال بیت فی االناءین أحد کان اذا کما

 النهی یحسن حتّی استعماله، علی هعاد قادر غیر -الفرض علی -المکلّف ألنّ استعماله، عن بالنهی التکلیف

 تفصیال العلم مع حتی عنه بالنهی یکلّف ال االناءین أحد کان فاذا ،هبالقدر تعلیق و تقیید بال مطلقا نهیا عنه

 أحد خرج لو نعم، .به المکلّف فی ال هالبراء مرجعه و التکلیف فی شکا اآلخر االناء فی الشکّ کان بنجاسته،

 العلم أثر یتغیّر لم االجمالی العلم حصول بعد لکن و فطهر، کرّا و هنجاس القی او االبتالء محلّ عن األطراف
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 الطّرف عن االجتناب یلزم بل علیه، کان عمّا األطراف بعض لخروج أثر ال التکلیف تنجّز بعد ألنه ظاهرا،

 توجب االجمالی العلم بعد تلفه او الطرفین أحد هنجاس کانت لو ألنه علیه، االهراق هروای هلدالل و اآلخر،

 کان لما و اآلخر، من الوضوء ثمّ  أوال تنجیسه او أحدهما باهراق هالروای فی السّالم علیه ألمر اآلخر، هطهار

 .التیمّم و اهراقهما حکمه

 اجمالی علم دنبو منجّز تذکر سوم: شرط

 علم اجمالی دو حالت دارد:

 .اگر همراه علم اجمالی، علم به تکلیف حاصل شود: باید احتیاط کرد 

 نشود: اجتناب از افراد علم اجمالی الزم نیست.  حاصل تکلیف به علم اجمالی، علم همراه اگر 

 زمان تحقق علم اجمالی دو حالت دارد:

o  شدن یا تبدیل شدن به کر یا پاک شدن یکی از ظروف  قبل از نجساگر زمان تحقق علم اجمالی

 باشد: اثر علم اجمالی از بین نمی رود و احتیاط الزم است.

o  بعد از نجس شدن یکی از ظروف یا تبدیل شدن به کر یا پاک شدن اگر زمان تحقق علم اجمالی

 الی الزم نیست.: اثر علم اجمالی از بین می رود و اجتناب از افراد علم اجمیکی از ظروف باشد

 متن عربی:
 یحکم بل ال أم عنه االجتناب وجوب فی الطرفین بحکم هالشبه أطراف ألحد المالقی إنّ: الرابع التنبیه

 هو إنما شرعا و عقال الطرفین عن االجتناب وجوب بأن للثانی استدلّ  و قوالن، بل وجهان ؟هبالطهار علیه

 هنجاس فانّ أحدهما، مالقی عن االجتناب یستلزم ال هو و یالواقع النجس عن االجتناب احراز ألجل همقدم

 الحراز احتیاطا عنه االجتناب وجوب کان ما القی اذا ال یقینیا، نجسا القی اذا همحقّق تکون إنما المالقی

 العلم ألجل الطرفین فی هالطهار اصالتا تتساقط ما بعد هالطهار هاصال فیه تجری هذا مثل ألنّ الواقع،

 هالصال مع یصدق ال الطرفین عن به المأمور االجتناب ألنّ مشکل، هو و البین، فی نجس بوجود االجمالی

 باهراق األمر لعلّ بل ،هالمساور عدم و االستعمال عدم عرفا االجتناب فانّ االناءین، أحد من ماء اصابه بثوب

 کیف هالطهار هاصال أنّ ثم .أحدهما همساور او بمساورتهما، االبتالء عدم ألجل الخبر فی المشتبهین االناءین

 هالمسببی و هللسببی یقینا و واقعا و هحقیق هالنجاس و هالطهار فی مالقاه مع متحد ...انّه مع المالقی فی تجری

 علی نحکم فکما الحکم، فی یتساویا أن ینبغی القطعی االتحاد هذا و الترابط هذا ألجل و بینهما، التی

 ینبغی کذلک -معارض أصل عدم مع أصلها فیه جری اذا -هبالطهار السبب علی احکمن اذا هبالطهار المسبّب

 الناشئ االتحاد بحکم عمال ایضا بذلک السبب علی حکمنا اذا عنه االجتناب بلزوم المسبّب علی نحکم أن

 مسبّبه فی یجری اهراقه و السبب عن االجتناب بوجوب الشرع و العقل حکم ألنّ ،هالمسببی و هالسببی من

 و متحدان، الواقع فی هما کما الظاهر فی حکمهما التحاد الموجب التالزم و بینهما التی هالنسب هذه لنفس

 مقام فی و الحکم، فی له تابع المسبّب أن المالقی، هو و السبب، فی األصل جریان مقام فی یحکم کیف

 لم اذا کذلک مسبّبه، من الشکّ رتفعی السبب فی جری اذا األصل انّ کما إذ تابع، غیر بأنّه فیه جریانه عدم

 و هحقیق له مساو و له تابع هو إذ مسبّبه، من الشکّ یرتفع االجتناب بوجوب علیه حکم و فیه األصل یجر
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 هالطهار أصل یجری فکیف حکمه، علم سببه حکم علم ما ألنّ باالجتناب أیضا علیه یحکم أن فینبغی واقعا،

 و المالقی، هو و المسبّب فی الذی الشک و بینهما، فک هذا و ناب،االجت بوجوب محکوم سببه أن مع فیه

 ایضا فیه موجود الشک انّ کما بینهما، بالتالزم علمنا و سببه بحکم لعلمنا له أثر ال لکنه موجودا، کان إن

 فی لسببه تابع ألنه له أثر ال لکنّه معارض، بال المالقی هو و سببه فی هالطهار أصل جریان حین وجدانا

 و هحقیق اآلخر الطرف بین و المالقی و المالقی بین یکون ...هالمالقا بعد االجمالیّ العلم انّ مع هذا .الحکم

 کلّه هذا .عجیب باتّساعه االعتراف عن التحاشی و طرفیه، أحد اتّسع هالمالقا بعد العلم أنّ األمر هغای واقعا،

 هو کما العلم ألجل جریانها بعدم قلنا اذا اما تساقطها، و االجمالی العلم أطراف فی األصول بجریان قلنا اذا

 ألنه الدلیل، حیث من جدا همشکل طهارته أنّ: الحاصل و .أبین یکون المالقی هطهار فی فاالشکال محتمل،

 الی و التام، التأمل الی تحتاج هفالمسأل. الیها ذهبوا األکثر لکنّ و الفحول، بعض فیه تحیّر قد و واضح، غیر

 العلم قبل تکون أن بین هالمالقا فی ظاهرا فرق ال هذا علی إنّه ثم .الفن هجهابذ من التحقیق فی رتطوّ

. العلم قبل هالمالقا حصلت اذا المالقی هبنجاس اعترف و المحققین بعض بینهما فرّق ان و بعده، او االجمالی

 االجتناب یجب و االجمالی العلم طرف هو المالقی کان به، مبتلی غیر کان اذا المالقی بأنّ بعضهم صرّح کما

 .عدمها و االجمالی للعلم هالوجدانی المالقی بطرفیه عدمه و بالمالقی لالبتالء دخل أیّ شعری لیت و. عنه

 حکم آنچه با یکی از اطراف شبهه برخورد کردهتذکر چهارم: 

 د:نظرات درباره حکم برخورد کردن طرف سوم با یک طرف شبهه: دو حالت وجود دار

 اگر اصول عملیه با علم اجمالی قابل جمع باشند: نسبت به طرف سوم باید احتیاط کرد. 

نباشند نسبت به طرف مالقات کننده چند نظر  عاگر اصول عملیه با علم اجمالی قابل جم 

 وجود دارد:

  برائت جاری می شود چون میان آن ها مالزمه ای نیست )محکوم به طهارت است(. شیخ انصاری: -الف

دلیل: وجوب شرعی و عقلی دوری از اطراف شبهه این است که از نجاست دوری شود در حالی که در 

 مورد سوم نیاز به یقین است تا حکم به نجاست آن کنیم.

 : احتیاط جاری می شود به سه دلیلمصنف -ب

 روایت اهراق این امر را می گوید. -  

القی از نظر نجاست و طهارت واقعی با شی شی مبرائت است. اجرای اصل سبب و مسبب مانع  -

مالقات شده به خاطر رابطه سببیت و مسببیت و اینکه مسبب تابع سبب است، یک حکم دارد. به خاطر 

وجود همین رابطه، عقل و شرع حکم به وجوب اجتناب از سبب )ظرف نجس( می کند و همین حکم در 

 مسبب )شیء مالقی( جاری می شود. 

 رت در مسبب، موجب انفکاک میان سبب و مسبب می شود. اجرای اصل طها -

 شبهه از دو طرف به سه طرف توسعه پیدا می کند. -

 .)ظرف نجس است( علم اجمالی باشد: احتیاط جاری می شود اگر مالقات قبل از صاحب کفایه -ج

 .ما نباشد؛ یعنی مورد نیاز : احتیاط جاری می شود اگر مالقات شونده مورد ابتال نباشدبرخی -د

 متن عربی:
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فرع هل یجب الحدّ علی شارب أحد المشتبهین بالخمر مع عدم اتضاح الحال؟ الظاهر العدم، 

ألنّ الحدّ یجب علی شرب الخمر نفسه عن عمد ال علی شرب المشتبه بالخمر، و إن وجب 

 و عضهم،ب قطع االجتناب عنه. اما اذا اتّضح أنّ المشروب هو الخمر فیحتمل وجوب الحدّ، و به

 هذا یسع ال أخر فروع هناک و .ظاهرا علیه الحدّ وجوب ینفی بالشبهات الحدود درء لکن

 .الفقه محلّها و لها التعرّض المختصر

 

 فرع

 اگر احتمال وجود شراب در یکی از دو ظرف باشد و فرد آن را بنوشد: چند  حالت مطرح است:

 :حد نمی خورد. آن ظرف محتوی شراب نیست 

 شراب است: دو نظر است: تویمح ظرف آن 

 مصنف: حد نمی خورد به خاطر قاعده درأ -الف

 برخی: حد می خورد.  -ب

 :عربی متن
 او االجمالی العلم قبل المعیّن غیر او المعیّن األطراف بعض استعمال الی االضطرار إنّ: الخامس التنبیه

 الصور جمیع فی تنجیزه عن مانع االضطرار أنّ: منها :أقوال ال؟ أم للتکلیف العلم تنجیز عن مانعا یکون بعده

 ال معیّن غیر الی او معیّن الی االضطرار أنّ: منها و .الیه یضطرّ لم الذی اآلخر الطرف عن االجتناب یجب فال

 تنجیزه عن مانعا فیکون العلم قبل االضطرار کان اذا اما. االجمالی العلم بعد حصل اذا التنجیز عن مانعا یکون

 بعد االضطرار حدث اذا ألنه األقرب، هو هذا لعلّ و. معیّن غیر الی کان اذا مانعا یکون ال و معیّن، الی کان اذا

 العلم قبل االضطرار حصل اذا و. قبله االجمالی العلم لتنجیز لحدوثه أثر فال للتکلیف االجمالی العلم تنجیز

 واقعا النجس یکون أن الحتمال معیّن الی نکا إن العلم تنجیز عن مانعا یکون إجماال الطرفین أحد هبنجاس

 شکا همشکوک نجاسته اآلخر الطرف و الیه، لالضطرار االستعمال مباح هو و استعماله الی المضطرّ هذا هو

 تنجیز عن مانعا یکون ال معیّن غیر الی االضطرار کان اذا لکن و ،هالبراء و هالطهار هاصال فیه تجری بدویا

 الواقعی الحکم کان جرم ال الطرفین من واحد أیّ باستعماله یحصل کان لمّا ضطراراال رفع أنّ  ألجل العلم

 واقعا تمانع ال فاذن الواقعی، النجس الطرف دون الطاهر الطرف باستعمال االضطرار رفع هو االنشاء عالم فی

 غایته. الطاهر راآلخ االناء هو و هالضرور یرفع ما استعمال وجوب بین و النّجس اجتناب بوجوب الحکم بین

 باجتناب االنشائی فالحکم شاء، أیّهما استعمال هللضرور له أبیح الطرفین من بالطاهر المکلّف لجهل انّه

 هالموافق یمکن ال انّه غایته منجّزا، یکون بوجوده علمنا فاذا مانع، بال موضوعه لوجود موجود الواقعی النجس

 غیر هالمسأل ذلک مع لکن و. اآلخر الطرف عن االجتناب هی و ظاهرا هاالحتمالی هالموافق فتلزم هالقطعی

 .االشکال من هخالی

 اجمالی علم اطراف برخی از استفاده به تذکر پنجم: اضطرار
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در صورت اضطرار به ارتکاب یکی از افراد معین یا غیر معین شبهه، آیا علم اجمالی منجز است )تکلیف را اثبات 

 می کند یا خیر(؟ )نظرات(

  شوند مطلقاً. در نتیجه احتیاط کفایه: علم اجمالی منجز نیست و همه افراد شبهه مباح میصاحب

 ثابت نمی شود.

 :شیخ انصاری + مصنف: باید قائل به تفصیل شد 

 اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد: علم اجمالی منجز است یعنی باید احتیاط کرد. -الف

 : دو حالت دارد:اگر اضطرار قبل از علم اجمالی باشد -ب

 .اگر اضطرار به فرد معین باشد: علم اجمالی منجز نیست و نیازی به احتیاط نیست 

  .اگر اضطرار به فرد معین نباشد: علم اجمالی منجز است و باید احتیاط کرد 

 دلیل نظر دوم:            

است و با دلیل دیگر از اگر اضطرار بعد از علم اجمالی باشد، تکلیف به واسطه علم اجمالی ثابت شده  -1

 بین نخواهد رفت.

اگر قبل و در یک فرد معین باشد، چون یک طرف به خاطر اضطرار حکم به طهارت آن می شود و در  -2

 دیگری شک بدوی است پس در آن برائت جاری می شود. 

 و در فرد نامعین باشد، پس حکم به وجوب استفاده از یکی از ظروف با حکم وجوب اجتناباگر قبل  -3

 پس مکلف یکی از ظروف را انتخاب می نماید.  ،از نجس منافاتی ندارد

 به علت عدم امکان موافقت قطعیه برای ما، موافقت احتمالیه با تکلیف می نماییم.  -4

 :عربی متن
 عبده المولی نهی لو کما زمانا، تجتمع ال الحصول هتدریجی أمور بین الحرام تردّد اذا: السادس التنبیه

 أم للتکلیف؟ منجّزا فیها االجمالیّ  العلم یکون فهل الثانی او األول الیوم زمانه یکون أن تردّد و ءشی عن

 فی یقوی الذی و أقوال، و وجوه الموارد؟ بین تفصیل أم الطرفین؟ من الثانی فی ثمّ  األول فی األصول تجری

 او هدفعی أمور فی التردّد یکون أن بین المردّد التکلیف امتثال لزوم فی یفرق ال کان إن و العقل أنّ النظر

 لکن و للتکلیف منجّزا إذن یکون االجمالیّ  فالعلم حال، أیّ علی عنه االنتهاء یجب الحرام ألنّ  ،هتدریجی

 یقینیّ  اجمالیّ علم له یحصل حتّی الثانی، الطرف زمان الی حیّا ببقائه یقینیا علما المکلّف علم اذا ذلک

 الفرد فی األصل یجری أن للمکلّف هذا فعلی العلم؟ بهذا له انّی و التدریجیّین، األمرین بین مردّد بتکلیف

 و السابق، المثال فی کما هالبراء یکون فربما موارده، األصل باختالف هذا یختلف و األول، الزمان فی األول

 هالقطعیّ  هبالمخالف لمالع للزوم فمشکل الثانی الزمان فی الثانی الطرف فی األصل جریان اما .غیرها یکون ربما

 الطرف فی مثال هالبراء أصل اجراء ألنّ وجیه، وجه له و المقام فی بعضهم جوّزه لکن و الواقعی، للتکلیف

 وقت نسیت التی هبالمرأ مقامنا لمفروض بعضهم مثّل قد و. األول الطرف زمان انتهاء بعد یکون إنما الثانی

 بحصول یعلم بمن ایضا مثّل و. مثال أیام هبثالث الشّهر هذا فی بتحیضها تعلم فهی بالعدد علمت ان و حیضها

 لها هالمنصوب العالمات الی ترجع هذه بأنّ األول المثال علی بعضهم أورد و. الشهر هذا فی له هربویّ همعامل
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 الإجما علم عمّن فضال بها االتیان له لیس همعامل حکم فی بدویّا الشاک بأنّ الثانی المثال علی و. شرعا

 .معذور غیر الجاهل و أحکامها، تعلّم علیه یجب ألنه شهره، فی معامالته بعض ببطالن

 تدریجی امور در اجمالی تذکر ششم: علم

اگر عمل حرام مردد میان چند چیز باشد که در یک زمان اتفاق نمی افتند آیا علم اجمالی تکلیف را ثابت نمی 

 کند؟ 

 نظرات در این باره مختلف هستند:

 ق نائینی: باید احتیاط کند و هر دو عمل را در هر دو زمان ترک نماید.محق 

 .صاحب کفایه: می تواند هر دو کار را انجام دهد 

 شیخ انصاری: تفصیل بین حاالت 

  مصنف: علم اجمالی سبب تنجز تکلیف می شود، زیرا عقل در لزوم امتثال تکلیفی که مردد میان

تردد در اموری باشد که در یک زمان محقق می شوند یا به تدریج؛ گذارد که این چند چیز است فرق نمی

 البته هنگامی صحیح است که مکلف یقین داشته باشد که در زمان بعدی زنده خواهد بود. 

 این موضوع دو نتیجه خواهد داشت: 

 مکلف می تواند در روز اول نسبت به فرد آن روز اصل عملی برائت یا استصحاب را جاری کند.  -

مکلف در روز دوم نمی تواند اصل عملی جاری نماید، زیرا موجب مخالفت قطعیه با تکلیف واقعی خواهد  -

بود )نظر مصنف(. البته برخی در مقابل اجرای اصل عملی را جایز دانسته اند به علت اینکه در روز اول هنوز 

 روز دوم نیامده و برای روز دوم هم ، روز اول سپری شده است. 

 بی:متن عر
 الی حیا ببقائه یقینیّ علم له یحصل ال المکلّف أنّ من قرّرناه ما علی -اشکال یورد ربما: هملحوظ

 المقدمات أنّ -األول الطرف فی منه هالبراء فتجری منجّزا التکلیف یکون فال الثانی الطرف زمان

 مثل الحج، قدماتکم للواجب مفوّتا ترکها یکون التی هی و الواجبات بعض فی هبالمفوّت هالمسما

: فنقول الواجب، زمان الی حیّا ببقائه فیها یعلم ال المکلّف أنّ مع هواجب تکون کیف نحوه، و المسیر

 حین بمقدّماتها االتیان أوجب قد الشارع و شک، ال و ریب بال الشّرع فی هثابت الواجبات تلک إنّ

 ببقائه المکلّف یعلم لم إن و یضا،ا شک ال و ریب بال الواجب نفس زمان قبل المقدّمات تلک زمان

 من واجب أی حصول یمکن لم إال و الواجب، نفس زمان الی التکلیف شرائط لتمام مستجمعا حیّا

 الطرفین کال بترک االحتیاط علینا أوجب الشارع بأنّ نعلم ال إذ فیه، نحن ما بخالف القبیل، هذا

 .الباب قواعد الی هافی نرجع فلذلک التکلیف، بینهما المردّد التدریجیّین

اگر تکلیف تدریجی باشد و مردد میان دو زمان باشد چون مکلف یقین ندارد که در زمان دوم یعنی  نکته:

زمان حصول فرد دوم زنده است یا خیر؛ پس تکلیف برای او منجز نیست و می تواند در مورد فرد اول برائت 

 جاری کند. 

 ت مفوته است و در نتیجه این کار بر مکلف واجب است.: اینجا هم شبیه مقدمااشکال به این سخن
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: این دو مورد با هم متفاوت هستند، زیرا شارع مقدمات مفوته را بدون هیچ و شک و شبهه پاسخ اشکال

چه مکلف بداند یا نداند زنده است یا خیر؛ در حالی که در اینجا ما ای برای ما واجب کرده است مانند حج 

حتیاط را بر ما واجب کرده است. پس باید در اینجا به سراغ قواعد مخصوص خودش نمی دانیم که شارع ا

 برویم.

 : مقدماتی که در برخی واجبات وجود دارند و ترک آن ها موجب فوت واجبات است.تعریف مقدمات مفوته

 متن عربی:
 هالشبه هی هریمیّالتح هالموضوعی هالشّبه نوعی من الثانی النوع: هالمحصور غیر هالشبه الثانی النوع

 .«قصیر زمن فی او مطلقا أطرافها عدّ یسهل ال ما إنها»: تعریفها فی قیل قد و ،هالمحصور غیر

 هالقبل غیر علی هشا بذبح علمنا اذا کما ،هالمحصور غیر هالشبه من عدّه یسهل ما یکون ربما انه: یوهنه و

 هشبه العتبارها منهم اللحم شراء من أحد وقفیت ال انه فالظاهر بغداد، قصابی عند هشا ألف بین تردّد و

 .«حدودها و اطرافها المکلّف یضبط ال ما إنها»: ایضا تعریفها فی قیل و .األلف عدّ هسهول مع همحصور غیر

 مردّد لبن إناء هبنجاس علمنا لو انه: یوهنهما و .«أطرافها جمیع ارتکاب هعاد للمکلّف یمکن لم ما»: قیل و

 ضبطها یمکن السّوق أوانی انّ مع المحصور، غیر من یعدّ  انّه فالظاهر اللبن، فیه یکثر یرکب سوق أوانی بین

 توجّه لما جمیعها ارتکاب یعتاد ال انه باألخیر أرید لو نعم،. منها واحد کلّ من االنسان یذوق أن یمکن و

 احتمال کان ما»: قیل و .«همحصور غیر العرف فی أطرافها عدّت ما إنها»: قیل و .ظاهرا االیراد هذا علیه

 فیه الضرر او الحرام احتمال کان فما العقالء، عرف الی ذلک ارجاع الی مآلهما لعلّ و. «موهوما فیه التکلیف

 غیر هالمحصور غیر و هالمحصور هالشّبه ألنّ األقرب، هو هذا و المحصور، غیر من عدّ به یعبأ ال عندهم

 اذا همحصور غیر کونها فی األطراف هبکثر هعبر ال انّه یعلم منه و. الموارد باختالف تختلف بل بحد، همنضبط

 من عدّ ألفین، بین همحرم هخمسمائ اشتبهت فلو. األفراد باقی الی هنسب هکثیر ایضا هالمحرّم األفراد کانت

 .الرّبع هنسب المحلّل الی المحرّم هنسب ألنّ المحصور،

 شبهه غیر محصوره -

 تعریف شبهه غیر محصوره

 بهه ای است که شمردن افراد آن مطلقا ممکن نباشد و یا در یک زمان کوتاه.ش -1

مولف: این تعریف اشکال دارد، زیرا گاهی اوقات چیزهایی که شمردنشان آسان است نیز جزء این 

 شبهه هستند.

 شبهه ای است که مکلف افراد و حدود آن را نتواند حساب کند. -2

 مه افراد آن را انجام دهد.شبهه ای است که مکلف عادتا نتواند ه -3

مؤلف: تعریف دوم و سوم اشکال دارد. مثال اگر در یک بازار بزرگ که پر از ظروف شیر است بدانیم 

که یک ظرف شیر نجس در میان آن ها وجود دارد ظاهرا شبهه غیر محصوره است با وجود اینکه آن 

د و ظرف نجس را پیدا کند اما اگر شیر همه ظروف را بچشها قابل شمارش هستند و انسان می تواند 

 مراد از تعریف سوم این باشد که ارتکاب همه افراد متعارف نیست این اشکال متوجه آن نمی شود.
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 شبهه ای است که در عرف، افراد آن غیر قابل شمارش باشد. -4

 و ضعیف باشد. شبهه ای است که احتمال تکلیف در آن موهوم -5

بر می گردد. یعنی اگر عند العقال احتمال حرام یا ضرر به حدی مؤلف: دو تعریف آخر به عرف عقال 

 آن توجه نمی کنند، شبهه غیر محصوره محسوب می شود و نظریه بهتر همین نظر است. بهباشد که 

 متن عربی:
 هفی بعض أطرافها، لکن لو صادف تمکّن المکلّف صدف هفهو البراء هاما الحکم فی هذه الشبه

لحکم الحرام  هالقطعی هاالجتناب عن مقدار الحرام ظاهرا للزوم المخالف من ارتکاب الجمیع لزم

 :فیها بأمور هو قد استدلّ علی البراء .الواقعی بارتکاب الجمیع

 .هبکثر هاالجماعات المنقول- ۱

الحرام الواقعی  هالعقالء علی عدم االعتناء باالحتمال الوهمی الضعیف فی مصادف هسیر -۲

 .هلمقام البراءفکأنّهم یجرون فی ا

العقالء مثل ما عن محاسن البرقی عن أبی الجارود قال:  هعلی امضاء سیر هبعض األخبار الدالّ -۳

أ من ». فقال: هاخبرنی من رأی انّه یجعل فیه المیت :سألت أبا جعفر علیه الساّلم عن الجبن فقلت

فال تأکله، و ما لم  هه میتحرم جمیع ما فی األرض فما علمت فی هأجل مکان واحد یجعل فیه المیت

تعلم فاشتر و بع و کل، و اللّه إنی ألعترض السّوق فأشتری اللحم و السمن و الجبن و اللّه ما أظنّ 

فی أنّ الجبن المردّد بین أن یکون  هفانها ظاهر«. کلّهم یسمّون، هذه البربر و هذه السودان... الخ

. اما هو البراء هو الحلی همن غیره محکوم بالطهاریقینا او  همن ذلک المکان الذی یوضع فیه المیت

، إال هالبدویّ هفانّه و إن کان ظاهرا فی بیان حکم الشبه« ال أظنّ کلّهم یسمّون» :قوله علیه السّالم

 هفی أنّ مراده علیه السّالم ما هو أعمّ منها و من الشّبه هصدرها تکون ظاهر هبقرین هأنّ الروای

 .أخری للمقام ال تخلو من اشکال هو قد استدلّ بأدل .لیبالعلم االجما هالمقرون

 حکم شبهه غیر محصوره

 در بعضی از افراد برائت جاری می شود یعنی همان افرادی که او به آنها نیاز دارد. -1

اما اگر همه افراد نیاز دارد، نباید همه افراد را مرتکب شود، زیرا با ارتکاب همه افراد با حکم  -2

 ت قطعیه کرده است.حرام واقعی مخالف

 ادله اثبات برائت در شبهه غیر محصوره 

 اجماع 

 سیره و روش عقال 

روایات که سیره را تایید می کنند: روایت محاسن برقی از ابی جارود از امام باقر  

 بداند کسی اگر ساز آگاه مرا: گفتم و پرسیدم پنیر درباره( ع) باقر امام از: گفت الجارود )ع(: ابی

 به آیا»: فرمود( ع) امام چیست؟ اشوظیفه است، مردار( از گذراندمی) آن در( که یامایه) که

 دانستی را آنچه. شودمی حرام است زمین در آنچه همه گذراند،می مردار پنیر، در که یکجا خاطر
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 بازار به من سوگند، خدا به. بخور و بفروش بخر، ندانستی، را آنچه و نخور، است مردار آن در که

( حیوان ذبح هنگام) آنان، همه که ندارم گمان خدا به و خرممی پنیر و روغن و گوشت و روممی

 معلوم که پنیری که است آن روایت این ظاهر« ...سیاهان این و هانشینبیابان این برند؛ را خدا نام

 و یّتحل و طهارت به دیگر، جایی از یا گذارندمی مردار آن در یقینا که باشد جایی از نیست

( حیوان ذبح هنگام) آنان همه که ندارم گمان» :فرمود( ع) امام اینکه اما. شودمی حکم برائتش

 .«برند را خدا نام

به  شبهه بدوىالبته فقط قسمت اول روایت زیرا قسمت دوم روایت داللت بر شبهه بدوی )

 د( دارد. شبهه ای که ابتدا و بدون دقت نظر برای انسان بوجود می آی

 ن عربی:مت
 هبین متباینین و الحکم فیها کالحکم فی الشبه هالدائر هالوجوبی هالموضوعی هالنوع الثانی الشبه

ایضا من لزوم االحتیاط و لکن هنا باتیان کال الفردین، لعین ذلک الدلیل، مثل ما لو  هالتحریمی هالموضوعی

لمن فاتته إحدی الصلوات  هو رباعی هثالثی و هبین صبح و ظهر. بل ما ورد من قضاء ثنائی هفائت هتردّدت صال

 .الخمس، بتعلیل انّ ذلک مفرّغ لذمّته علی کلّ حال، دلیل علی المطلوب ایضا

کان  هو لو فرض تردّد واجب بین افراد غیر محصور هفی المقام هی المحصور هثمّ انّ غالب موارد الشّبه

امکان فعل الجمیع بال عسر و ال حرج و ال ضرر بترک الجمیع، و ان فرض  هالمخالف هالحکم فیه عقال حرم

لزم االتیان بفرد واحد من  هلزم ظاهرا. اما اذا لم یمکن ذلک کما هو الغالب فی الشبهات غیر المحصور

. و هل یجب االتیان بأکثر من فرد مما تیسّر اتیانه من المحتمالت؟ هالقطعیّ هالمحتمالت خروجا عن المخالف

 کان إن النوع هذا و االرتباطیین االکثر و االقل بین هالوجوبی هالموضوعی هالشبه بعالرا النوع .وجه وجیه

 الواجب کان لو ما مثل وجوبه، المعلوم العنوان تحصیل فی او للواجب المحصّل فی الشک باب من فیه الشک

 جریان لظاهرفا یوما، عشرین و هتسع او ثالثین کونه فی الشک و هاللین بین متوالیا هاللی شهر صوم هو

 بوجوب علمنا لو ما مثل کذلک، لیس الشکّ  کان إن و .الدلیل ذلک لعین هالحکمی هالشبه نظیر هنا االحتیاط

 شکّ  و به، بالمکلّف یأت لم واحدا المکلّف ترک لو بحیث المجموع، حیث من هالمدین علویی مجموع اکرام

 إن و منه المراد و العلوی، بموضوع علّق تکلیفال ألن اکرامه، وجوب عدم فیحتمل أوال، علوی انّه زید فی

 لکن ،هالواقعی منها یراد هخارجی بموضوعات تعلقت اذا التکالیف ألن الظاهر، علی الواقعی العلوی کان

 لعدم االکرام وجوب یحتمل و الحکم، به یتعلّق فال مشکوکا کان فما العلم، هو الواقع الی للوصول الطریق

 من انه المصلی لباس فی شکّ لو ما مثل المانع، فی الشکّ کان إن و .باکرامه إال هالمجموعی بتحقّق العلم

 الطریق لکن و واقعا، لحمه یؤکل ال ما علی علّق إن و المنع ألنّ الجواز، فیه الحکم فلعلّ  ال، أم اللحم مأکول

 فعال المصلی هذا لبس عدم هلاصا لعلّ بل فیه، هالصال عن المنع به یتعلّق ال فالمشکوک العلم، هو الواقع الی

 کفایتها اما و فتستصحب، اللبس عدم هو و هسابق هحال له جریانها فألنّ اما ،هکافی و هجاری اللحم مأکول غیر

 عدم هاصال نعم،. األصل بهذا ثابت هو و لبسه عدم اشتراط عن هعبار هو المأکول غیر لبس عن المنع فألنّ

 حتی اللباس لهذا هالمأکولی عدم هحال بسبق العلم لعدم ،هجاری رغی المأکول غیر من اللباس هذا کون



 دکتر معینی فر                                                                                                                                                3اصول فقه 
 

38 

 

 األکثر و األقل بین الدّوران باب من هالموضوعی هالشبه فی المانع فی الشک عدّ فی لکن و هذا تستصحب،

 .الفحول لبعض تبعا ذکرته إنما و توسّع

 شبهه موضوعیه وجوبیه -ب

 این شبهه دو نوع است: 

 که به دو گروه تقسیم می شود: دایر میان متباینین -1

 : احتیاط )ولی بدین صورت که باید هر فرد مشکوک را انجام دهد(. شبهه محصوره -الف

 دلیل: روایت

 امکان وجود این شبهات بسیار کم است(شبهه غیر محصوره: ) -ب

 :حکم مسأله

  مخالفت کردن به شکلی که همه افراد ترک شوند، حرام است تا مخالفت قطعی

 جب نکرده باشد.با وا

  اگر برای مکلف امکان داشته باشد که بدون عسر و حرج و ضرر همه افراد را

 انجام دهد باید بدهد.

 .اما اگر امکان نداشت باید حداقل یکی از افراد آن را انجام دهد 

 .البته امکان دارد انجام بیشتر از یک فرد تا جایی که امکان دارد، واجب باشد 

 که به دو دسته تقسیم می شود: ثردایر میان اقل و اک -2

 شود و از بحث احتیاط خارج است.: برائت جاری میاستقاللی -الف

 : به سه دسته تقسیم می شود:ارتباطی -ب

o  اگر شک در محصل واجب یا محصل عنوان باشد: باید احتیاط کرد و اکثر را

 انجام داد.

o  تکلیف(اگر شک در غیر محصل واجب یا عنوان باشد )شک در امتثال 

 .احتمال عدم اکثر می رود، زیرا تکلیف با موضوع واقعی محقق می شود 

 زیرا تکلیف با همه افرادش محقق )احتیاط( احتمال وجوب اکثر می رود ،

 می شود.

o :اگر شک در مانع باشد: دو نظر مطرح است 

 .برائت جاری می شود 

 دلیل: زیرا استصحاب حالت سابقه نداشته است.
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 شود: استصحاب عدم جاری می شود، زیرا منع در  استصحاب جاری می

عالوه بر این، در اینجا حالت سابقه  پوشیدن با شرط عدم پوشیدن مساوی است.

 وجود دارد.

 متن عربی:
 منشأ و به، المکلّف فی الشک أقسام ثانی هو القسم هذا و هالتحریمی هالحکمی هالشبه الثانی القسم

 النص الجمال إما مفهومین بین المحرّم الغناء اشتبه لو ما مثل تعارضه، او ه،إجمال او النصّ، فقدان إما الشّک

 الحرام تردّد و مجمل ءشی هحرم لبیّ بدلیل علمنا لو کما حصوله، فینذر النص فقدان هصور أمّا و تعارضه، او

 من آنفا کرهاذ مرّ التی هالتحریمی هالموضوعی هالشبه فی الحکم مثل األولین فی الحکم و عنوانین، بین

 النّصین تعارض مورد فی الحکم اما. الواقعی للتکلیف االجمالی العلم لتنجیز األطراف جمیع بترک االحتیاط

 و هالمحصور الی هالشبه هذه تقسیم عدم انّ لیعلم و .نظیره مرّ کما التخییر اخبار ألجل ظاهرا فالتخییر

 الحرام نجهل و هبالحرم فیه نعلم مورد ظاهرا عندنا لیس إذ المقام، فی هالثانی وجود لعدم هالمحصور غیر

 فی األکثر یذکره لم األکثر و األقل بین الشکّ انّ کما ،همحصور غیر هکثیر أمور بین الحرام یتردّد بحیث

 الشک و هالحرم متیقن األقلّ کان سواء التکلیف أصل فی الشک الی مرجعه ألنّ ،هالتحریمی هالشبه هذه

 األکثر کان او سورها، بین و منها هالسجد آیات بین الحائض علی العزائم هقراء هحرم تردّد لو کما األکثر فی

 بین الحرام تردّد و الحائض علی القرآن من مقدار هقراء هبحرم علم لو کما األقل فی الشک و هالحرم متیقن

 متیقن الثانی فی األکثر و ،األول فی حینئذ األقل فانّ. آیات سبع علی زاد ما بین و هآی سبعین علی زاد ما

 االجمالی العلم إنّ أخری، هبعبار و .هذا مقامنا عن خارج فهو التکلیف، فی شک اآلخر فی الشک و ،هالحرم

 هالشّبه فی األکثر و األقل بین الشک بخالف اآلخر فی البدوی الشک و طرف فی التفصیلی بالعلم منحلّ

 .یأتی کالم ففیه هالوجوبی

 تحریمیهشبهه حکمیه  -ج
 این شبهه سه حالت دارد: 

 افراد مشکوک را ترک می کردیم. هبه خاطر فقدان نص: احتیاط جاری می شود، به این صورت که هم 

 کردیم می ترک را مشکوک افراد ههم که صورت این به شود، می جاری به خاطر اجمال نص: احتیاط. 

 به خاطر تعارض دو دلیل: تخییر 

ه حکمیه تحریمیه به محصوره و غیر محصوره: در اینجا شبهه غیر محصوره وجود : علت عدم تقسیم شبهنکته

 ندارد.

عقلی متوجه می  لبه ندرت اتفاق می افتد که به خاطر فقدان دلیل باشد، زیرا با یک دلی به: شک در مکلفنکته

  مثل نماز جمعه. شویم امر نامعینی بر ما حرام است و آن چیز مردد میان دو عنوان باشد

 : علت عدم تقسیم شبهه حکمیه به اقل و اکثر: نکته

  در اقل و اکثر در شبهه تحریمیه، علم اجمالی در یک طرف به علم تفصیلی و در طرف دیگر

 به شک بدوی تبدیل می شود، اما اقل و اکثر در شبهه وجوبیه این چنین نیست.  
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  .شک در اقل و اکثر به شک در اصل تکلیف بر می گردد 

 بی:متن عر
و کلّ منهما إما أن یکون  هالوجوبی هالموضوعی هو الشبه هالوجوبی هالحکمی هقسم الثالث و الرابع الشبه

 هالتردّد فیه بین متباینین، او بین األقل و األکثر االرتباطیین، اما غیر االرتباطیین فال کالم فی جریان البراء

بین متباینین و الحکم  هالدائر هالوجوبی هالحکمی هلشبهالنوع االول ا :أنواع هفی الطرف المشکوک، فهنا أربع

 هبترک الجمیع و فی الوجوبیّ  همن لزوم االحتیاط، و لکن فی التحریمی هالتحریمی هفیها کالحکم فی الشبه

باتیان الجمیع، سواء کان منشأ الشک هو إجمال النص، او فقدانه، و الدلیل هو الدلیل، مثل ما لو علمنا 

، و فی مورد هالجمع هالظهر و بین صال هو تردّدت بین صال هیوم الجمع هعند ظهیر هصال إجماال بوجوب

 -المحقق الخوانساری و المحقق القمی هتعارض النصین یرجع فیه ایضا الی التخییر ألخبار التخییر، و شبه

، ه، ضعیفهاجفی المقام من قبح التکلیف بالمجمل و من تأخیر البیان عن وقت الح -اللّه علیهما هرحم

علیه،  هفالعقل یحکم بوجوب االتیان بالطرفین لتحصیل الواجب المردّد فی البین، و فی بعض األخبار دالل

عبد الرحمن، حین سأل أبا الحسن علیه السّالم عن بعض أحکام الصید فی االحرام فأجابه  همثل صحیح

 .االحتیاط حتی تسألوا و تعلموااذا أصبتم بمثل هذا و لم تدروا فعلیکم  :علیه الساّلم ثم قال

 هجزئی فی الشکّ یکون أن مثل االرتباطیین االکثر و االقل بین هالوجوبی هالحکمی هالشبه الثالث النوع

 کالشک النوع، و الجنس بین الشک یکون او له، ءشی هشرطی او ،هللصال هاالستراح هکجلس لواجب، ءشی

 یرجع عموم او اطالق وجود عدم و إجماله او الدلیل لفقدان لکذ و انسان، او حیوان المولی مطلوب أنّ فی

. األکثر باتیان باالحتیاط قالوا بعضهم و األکثر، من هالبراء الی ذهبوا األکثر لعل و ذلک، فی اختلفوا قد و. الیه

 فی دّدالتر کان اذا االحتیاط منها و ،هالنقلی دون هالعقلی هالبراء جریان منها بالتفصیل، أقوال هناک و

 او ،هالواجب هللطهار المحصّل شرائطه او الوضوء أجزاء بعض فی کالتردّد المعلوم، للواجب هالمحصّل األسباب

 باألقل، الغرض او العنوان حصول فی شکّ و معلوم غرض لحصول وجب إنما او بعنوان معنونا الواجب کان

 و عطشه رفع فی البارد غیر الماء هفایبک المکلّف شکّ و جوفه هحرار و عطشه رفع المولی طلب اذا کما

 فی و المحصّل فی الشک مقام فی الواجب ألنّ األظهر، هو هذا لعلّ و البارد، الماء احضار من بدّ  ال أم حرارته

 باألکثر االتیان تقتضی االشتغال هفقاعد باألقل، حصوله فی الشک إنما و معلوم الغرض او العنوان حصول

 مردّد واجب بوجوب االجمالی للعلم االحتیاط فیحتمل الموارد هذه غیر فی اما و .بالواجب الیقین لتحصیل

 فی لکن و باألکثر، باالتیان تفریغها فیلزم باألقل، باالتیان هالذمّ فراغ عدم األصل و األکثر، و األقل بین

 دعوی هی و لمقام،ا فی هبالبراء القول هألدل هالبراء یحتمل و .االستصحاب فی یأتی نظر األصل هذا جریان

 مردّد األقل بأنّ فیها هالخدش یمکن و بالزائد، البدوی الشکّ و باألقل التفصیلی بالعلم االجمالی العلم انحالل

 ینحلّ  فکیف مستقل، بواجب هو إنما االجمالیّ العلم أنّ مع ضمنی، غیر مستقال او ضمنیا واجبا کونه بین

 األکثر، یجب ال و به االتیان یکفی األقلّ علی عرفا صدق و هلعرفیا المسمّیات من الواجب کان اذا نعم،. به

 و سویقا، لی اعمل: لعبده المولی یقول أن مثل حینئذ، االجمال لعدم النزاع محلّ عن بذلک یخرج أنه إال
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 من او محسناته من انه رابع جزء فی العبد شکّ و ،هثالث أجزاء من خلیط علی عرفا یطلق السویق کان

 أخبار فیها وردت قد العبادات، سیما ال و الواجبات، اکثر انّ المقامات هذه فی الخطب یهوّن الذی و .همتمّمات

 أخبار هلدالل التخییر، فالحکم المشکوک، فی خبران هنا تعارض اذا اما .للنزاع فیها مورد فال ماهیّتها تبین

 التخییر هأدل تشمله ال و طبقه، علی عملال کان غیرهما عموم او اطالق هناک کان اذا نعم،. علیه التخییر

 و آخر دلیل معهما وجد هنا و. المتعارضین الخبرین غیر هالمسأل فی دلیل وجود عدم موردها ألنّ حینئذ،

 ألفاظ من یکون أن مثل مجمال، المطلق ذلک عدّ اذا لکن و معهما، وجوده المفروض العام او المطلق هو

 حینئذ أثر فال أجزائها، فی شک اذا همجمل تکون فانها الیه یرجع فال للصحیح وضعها علی بناء العبادات

 .التخییر هو ایضا الحکم بل الطالقها،

 شبهه حکمیه وجوبیه -د

 این شبهه نیز به دو گروه تقسیم می شود:

 که خود به سه دسته تقسیم می شود: دایر میان متباینین 

  صورت که همه افراد مشکوک را انجام به خاطر فقدان نص: احتیاط جاری می شود، به این

 می دهیم.

  به خاطر اجمال نص: احتیاط جاری می شود، به این صورت که همه افراد مشکوک را انجام

 می دهیم.

( ع) الحسن ابا )از روایت صحیح عبد الرحمن در مورد احکام صید در حج -2عقل    -1دلیل: 

 هرگاه»: فرمود آنگاه و داد پاسخ وی به ایشان و دپرسی احرام حال در کردن شکار احکام برخی درباره

 (.«بدانید و بپرسید تا کنید پیشه احتیاط ندانستید، را آن حکم و شدید مواجه رویدادی چنین با

 به خاطر تعارض دو دلیل: تخییر 

 دلیل: چون روایات مربوط به تخییر این مورد را دربر می گیرد.

قمی در اینجا اشکالی را مطرح کرده اند که ضعیف است. ایشان می نکته: اشکال: محقق خوانساری و محقق 

 فرمایند: تکلیف به مجمل و تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح است.

 که به دو دسته زیر تقسیم می شود: دایر میان اقل و اکثر 

 تعریف: اقل و اکثر به هم مرتبط هستند( اقل و اکثر ارتباطی( 

 ص باشد: نظرات در این باره به چند گروه تقسیم شبهه به خاطر فقدان یا اجمال ن

 می شود:

 شود.برائت از اکثر جاری می 

 نسبت به اکثر باید احتیاط کرد و آن را انجام داد. 

 نسبت به اکثر برائت عقلی جاری می شود نه برائت نقلی و شرعی. 

 مصنف: تفصیل میان این حاالت: 

  ه واجب با )تردید در اسبابی باشد کاگر شک در محصل واجب

)واجب دارای عنوانی باشد و ما در  یا محصل عنوانآنها تحصیل می شود( 
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)واجب برای هدف یا محصل غرض  حصول عنوان با اقل یا اکثر شک کنیم(

خاصی بر عهده ما قرار گرفته باشد و شک کنیم که آن هدف با اقل محقق 

  رد.و باید اکثر را به جا آو باشد: احتیاطمی شود یا با اکثر( 

یقینی می گوید اکثر را باید انجام داد تا یقین  قاعده اشتغال -1دلیل: 

با وجود علم اجمالی به وجود عمل  -2 پیدا کنیم که واجب را انجام داده ایم.

واجب مردد میان اقل و اکثر اصل این است که با انجام اقل، ذمه مکلف فارغ 

 نمی شود.

 :در غیر این موارد 

  :به خاطر قاعده اشتغالمی شود جاری احتیاطمصنف : 

 و  به خاطر انحالل علم اجمالی: جاری می شود برائت

تبدیل آن به علم تفصیلی در اقل و تبدیل علم اجمالی به شک بدوی 

 در اکثر.

اشکال به نظریه برائت: اقل مردد است میان این که                             

اشد، در حالی که می دانیم علم در ضمن اکثر باشد یا به صورت مستقل ب

اجمالی به یک واجب مستقل تعلق گرفته است پس علم اجمالی نمی تواند به 

 علم تفصیلی و شک بدوی منحل شود. 

: اگر واجب مشکوک از چیزهایی باشد که در عرف مردم، اسم نکته

مخصوصی دارد و عرفا به اقل هم آن را بگویند، انجام اقل کفایت می کند و 

واجب نیست. البته این حالت از محل بحث خارج است، زیرا ابهام و  اکثر

 اجمالی در اینجا وجود ندارد.  

: اکثراعمال واجب و مخصوصا عبادات در روایات، ماهیتشان بیان شده نکته

 و شکی برای ما در مورد اجزا و شرایط آن ها باقی نمی ماند. 

 د به شرط اینکه شبهه به خاطر تعارض دو نص: تخییر جاری می شو 

  زیرا روایات تخییر برای موردی بر خالف آن نباشد عمومیاطالق یا ،

هستند که غیر از دو روایت متعارض، دلیل دیگری وجود نداشته باشد، حال آن که 

در اینجا دلیل دیگری یافت می شود و آن مطلق یا عامی است که وجودشان را 

 همراه با دو روایت متعارض فرض کردیم.

 ر اطالق یا عمومی وجود دارد، مجمل نباشد.اگ 

 شود. : برائت جاری می(هستند همدیگر از مستقل اکثر و اقل: تعریف) اقل و اکثر استقاللی 

 : مواضع شبهه حکمیه وجوبیه میان اقل و اکثر ارتباطی شامل موارد زیر است:نکته

 )شک در جزئیت چیزی )شک شود جلسه استحراحت جزء نماز است یا خیر 

 )شک در شرطیت چیزی )شک شود آرام بودن بدن هنگام نماز، شرط نماز است یا خیر 

 )شک در مانعیت چیزی )شک شود خنده مانع نماز است یا خیر 
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 )شک میان جنس و نوع )شک شود مولی انسان را اراده کرده است یا حیوان را. 

 

 متن عربی:
حتی فی حال عدم التمکّن  هزئیّته او شرطیّته مطلقتنبیهان التنبیه االول: اذا شکّ فی جزء او شرط انّ ج

بحال التمکّن  همنه، فال یجب حینئذ االتیان بالباقی الخالی من ذلک الجزء او الشرط فی تلک الحال، او خاص

عدم التمکّن منه یجب االتیان بالباقی الخالی. فهل هناک أصل یرجع الیه عند هذا الشک؟  همنه، ففی حال

عن الباقی الخالی، ألنّ التکلیف المتیقّن إنما کان بمجموع  هو األظهر هو القول بالبراء وجهان بل قوالن،

األجزاء و الشرائط، فاذا لم یتمکّن المکلّف من بعضها فکأنّه لم یتمکّن من الکلّ بما هو کلّ، فاحتیج الی 

 هالجزئی علی یدلّ  اطالق الشرط او الجزء دلیل فی منه، هذا اذا لم یکن هتکلیف جدید بالباقی و األصل البراء

« ...بطهور إال او الکتاب، هبفاتح إال هصال ال» قوله مثل ذلک، علی تدل هقرین او تعذّرهما مع حتی هالشرطی او

 منهما یفهم هقرین او اطالق به المأمور دلیل فی یکن لم اذا ایضا و بدونهما، هالصال وجوب عدم ظاهرها فلعلّ

 هاللفظی الدالالت مع ألنّ هالبراء ألصل مجری فال القرینتین او االطالقین هذین أحد فمع إال و الباقی، وجوب

 قام فلو. ایضا هالقرین علی قدّم اجماع هناک کان اذا و ،هالعملی األصول مجری هو الذی للشک محلّ ال

 هبفاتح إال هصال ال» هروای أوّلت او طرحت عنها هخالی بصالته یأتی هالفاتح من المتمکّن غیر أنّ  علی اجماع

 ذلک فیرتفع الباقی وجوب علی دلّت هأدل هناک لکن و المقام، فی األولی األصل فی کلّه هذا .«الکتاب

 .المیسور هبقاعد عنها المعبّر هی و األصل

 دو تذکر

 تذکر اول

رت انجام هرگاه در جزئیت یا شرطیت امری شک داشته باشیم که آیا به نحو مطلق است )اعم از حال تمکن و قد

آن و عدم تمکن( که در صورت عدم تمکن از انجام جز یا شرط، عمل باقی مانده بدون جز و شرط نیز وجوبِ خود را 

 از دست می دهد یا به نحو مقید است که در حالت عدم تمکن، عمل باقی مانده همچنان به وجوب خود باقی است؟

 دو نظر مطرح است:

  :ور یقین واجب شده است با تمام اجزاء و شرائطش واجب است، از آنجا که تکلیفی که به طمصنف

لذا در حال عدم قدرت مکلف بر جزء یا شرطی از آن، انجام عمل باقیمانده نیاز به تکلیف و دلیل جدیدی دارد 

 و هنگام شک در تکلیف نیز برائت جاری می شود. 

 البته جریان اصل برائت در این مورد، دو شرط دارد: 

 یل جزء یا شرط اطالقی نباشد که بر آن داللت کند.در دل -الف

 دلیل اصل واجب اطالق نداشته باشد یا قرینه ای بر جزء یا اصل واجب وجود نداشته باشد. -ب

که دو شرط فوق وجود نداشته باشد، نمی توان اصل برائت جاری کرد. چون هرگاه جایی داللت البته در صورتی 

 ماند تا اصل عملی جاری شود، چنانچه اجماع، بر قرینه و روایت مقدم می شود.  لفظی باشد، دیگر شکی باقی نمی
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نکته: تمام این مطالب به عنوان یک اصل اولی است و صرفا برای جایی است که دلیل مخصوصی از طرف شارع 

لذا اصل اولی نداشته باشیم، اما دالیلی وجود دارد مبنی بر اینکه اصل وجوب عمل از بین نمی رود و باقی است. 

 برداشته می شود و این دالیل و ادله به عنوان قاعده میسور معروف هستند.

 .برائت جاری نمی شود 

 

 متن عربی:

 :منها المیسور هقاعد هأدل

 علیکم کتب اللّه إنّ»: فقال خطب انه سلّم و آله و علیه اللّه صلّی النبیّ عن الآللی غوالی عن ما -۱

 :قال فیما سلّم و آله و علیه اللّه صلّی فقال اللّه؟ رسول یا عام کلّ فی: رجل فقال. «الحجّ

 ءبشی أمرتکم فاذا أنبیائهم الی اختالفهم و سؤالهم هلکثر قبلکم کان من هلک فانما ترکتم ما فاترکونی»

 .«الخ... استطعتم ما منه فأتوا

 .«کلّه ترکی ال کلّه یدرک ال ما»: السّالم علیه علی عن ایضا الغوالی عن ما -۲

 التمسّک باشتهار مجبور اسنادها ضعف انّ  قیل و. «بالمعسور یسقط ال المیسور»: السّالم علیه قوله -

 :موهون باألولی التمسّک لکنّ و األصحاب، بین بها

 قول هقرین و. الحج هو و موردها هبقرین األجزاء دون األفراد من بالمستطاع االتیان فی بظهورها: اوال

 .اللّه رسول یا عام کلّ فی: الرّجل

 هالسن و الکتاب فی ورد ما خالف هذا و األنبیاء، من األحکام عن السؤال هکثر عن النهی مؤدّاها بأنّ: ثانیا

 (.۱()تَعْلَم ونَ ال ک نْت مْ إ نْ الذِّکْر  أَهْلَ فَسْئَل وا: )تعالی قال. یحصی ال بما منهم التعلّم و بالسؤال األکید األمر من

 لذلک المیسور صدق من بدّ ال لکن و. هالثالث کذلک و المطلوب، فی هظاهر فانّها ،هالثانی هالروای اما و

. عرفا المعسور لذلک میسور انه علیه یصدق فال االجزاء، لجامع مباینا یعدّ أجزاء فاقد ربّ إذ عرفا، المعسور

 هثمانی تحضیر من إال العبد یتمکّن مفل هلجماع ألوان هبعشر طعام خوان بتحضیر عبده المولی أمر لو مثال

 إال العبد یتمکّن لم اذا لکن و بمجموعها، هالمعسور هالعشر لتلک میسورا ذلک عدّ  الطعام، هعمد من ألوان

 .بتاتا التکلیف عنه یسقط لذلک و المعسور لذلک میسورا هذا یعدّ فال مثال ملح و ماء تحضیر من

 فیقتصر غیرهما، و الحج و هالصال فی کما المیسورات، بعض دیدتح فی بیان الشارع من یرد ربما و هذا

 .بیانه علی

 

 ادله قاعده میسور:

خداوند بر شما »از غوالی اللئالی از پیامبر )ص( نقل شده که آن حضرت روزی خطبه خواند و فرمود:  -1

پاسخ خود در هر سال؟ پیامبر )ص( در ضمن  !مردی گفت: ای رسول خدا« حج را نوشت )و واجب ساخت(.

پرسیدند و نزد آنچه را نگفتم از من مپرسید. سبب هالکت پیشینیان شما آن بود که فراوان می»فرمود: 
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توانید بجای کردند. پس هرگاه شما را به کاری فرمان دادم از آن به مقداری که میپیامبرشان آمد و شد می

 .«...آورید

 ترک اشهمه آیدنمی دست به اشهمه آنچه»: ودفرم که است نقل( ع) علی از اللئالی غوالی از. 2

 .«شودنمی

 .«شودنمی ساقط کرد، تواننمی که کاری خاطر به کرد، توانمی که کاری»(: ع) امام سخن. 3

به این روایات به طور کلی: همه این روایات مرسل هستند و کتاب غوالی که این احادیث در آن ها اشکال 

 ت.آمده است، کتاب معتبری نیس

 پاسخ: ضعف احادیث با مشهور بودن استناد فقها جبران می شود.

 هابررسی روایت

 روایت اول: اشکال به روایت اول:  -1

 .این روایت ظهور در افراد دارد نه اجزاء 

  مضمون این روایت با قرآن و سنت مخالف است، زیرا در آنجا بسیار دستور داده شده است

 ا بیاموزید. که از انبیا سؤال کنید و احکام ر

 روایت دوم و سوم: ظهور در مطلوب ما دارند به دو دلیل: -2

 .در روایت دوم واژه کل به کار رفته است 

  .در روایت سوم الف و الم استغراقی آمده است که نشان دهنده عموم است 

 شرط استناد به این دو روایت: 

ایگزینی داشته باشد و باید در عرف، میسور آن معسور صادق باشد، یعنی میسور باید قابلیت ج

جزئی و در غیر این صورت تکلیف به کلی ساقط  11جزئی و  10نزدیک به معصور باشد مثال نماز 

 می شود. 

البته معموال شارع بعضی از میسورات را بیان کرده است. مانند اشاره در نماز که فقط بر همان 

 موارد اکتفا می کنیم.

 متن عربی:
 االحتیاط لزوم فالظاهر قاطعیته، او مانعیته بین و شرطیته، او ءشی هجزئی بین األمر دار لو: الثانی التنبیه

 بتکراره منه هالذّمّ فراغ فیلزم مقدور، به بالمأمور االتیان و معلوم التکلیف النّ الوجهین، بکال العمل باتیان

 حدیث بمانعیته ورد و عتبر،م حدیث ءالشی ذلک هجزئی فی ورد لو نعم،. بترکه همر و الجزء بذلک همر

 .لهذا هشامل التخییر أخبار ألنّ بینهما، التخییر حینئذ فالظاهر له، مکافئ

 تذکر دوم

 امر دائر شود بین این که فالن امر جزء واجب است یا مانع یا شرط واجب است یا قاطع 

 ن؛ به دلیل:احتیاط جاری می کنیم به این نحو که یک بار با انجام عمل و یک بار با ترک آ 

 تکلیف معلوم است 

 .امکان انجام تکلیف وجود دارد 
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  اگر برای جزء بودن امری روایت معتبری وجود داشته باشد و برای مانع بودن همان چیز هم روایتی

 باشد که از نظر اعتبار هم سطح آن روایت است: تخییر جاری می شود.

 متن عربی:
 اذا العبادات فی لکنّه و المجهول، الواقع الدراک ألنه حسن، وفه االحتیاط اما هالبراء و االحتیاط شروط

 مشکل، التکرار االحتیاط استلزم اذا سیّما ال و المعتبر الظاهری او الواقعی الحکم همعرف من المکلف تمکّن

 الکتب بطون بل بالتکرار، القبیل هذا من مورد فی أمر انه الشارع من نعهد لم ألنا ،هبالنی التردید جوّزنا اذا إال

 ألنّ حسن، فهو الحکم همعرف من یتمکّن لم اذا فیما نعم،. هالواقعی األحکام لتعلّم بالسؤال باألمر همملوء

 .فلیراجع القطع مبحث فی ذلک أوضحنا قد و. التکرار استلزم إن و به، منحصر الواقع درک طریق

 تسالم الظاهر و الواقع، عن حصالف هالموضوعی الشبهات فی جریانها فی یشترط فال هالبراء اما و

 اشکل نعم،. أدلّتها اطالق الی مضافا االجماع علیه نقل و علیه، هالمستمر هالسیر و ذلک، علی األصولیین

 سوی للمکلّف، هحاصل کلّها العلم مقدمات تکون أن مثل مواردها، بعض فی متینا اشکاال األساطین بعض

 هالشبه کانت سواء الصوم، یرید هو و فأکل الفجر بدخول شکّ منفی مثال األفق الی کالنظر األخیر، الجزء

 فیها یکثر التی الموارد فی او. حکما ال موضوعا خارج فهو فحصا یعدّ ال هذا مثل فجعل ،هحکمی او هموضوعی

 همراجع علی معرفتها توقّف اذا للحج هاالستطاع مثل ،هالوجوبی الشبهات فی الفحص ترک اذا الواجب فوات

 عن الفحص علی وجوبها زمان أول فی تأدیتها یتوقّف هالزکا و الحج مثل انّ حیث الصندوق، او رالدفت

 لضاعت إال و الحکم، عن قبلها الفحص وجوب فی اشکال فال هالحکمیّ الشبهات فی هالبراء اما و .الحساب

 و الذکر، أهل سؤال و هالتفقّ آیتا هالمنقول االجماعات بعد ذلک علی تدلّ  و التکالیف، أهملت و األحکام

 سلّم و آله و علیه اللّه صلّی عنه روی ما مثل الجهال، همؤاخذ أخبار و التفقه، و العلم طلب علی الحثّ أخبار

 هو ما روی من اقام«. قتلوه قتلهم اللّه ألّا سألوا؟ أ ال یمّموا؟»فمات:  فکز هجناب أصابته مجدورا غسل فیمن

 .هالی غیر ذلک من األدل« هلّا تعلمت حتی تعمل» :بأن یقال له علی الجاهل هیوم القیام هالحج

، و إن صادف هکان او عباد هثمّ انّ المکلّف الجاهل اذا عمل بغیر فحص، فان خالف الواقع بطل عمله، معامل

 الواقع فان کان عمله من المعامالت فتصحّ و یترتّب علیها أثرها، ألنها أسباب تترتّب علیها آثارها من دون

، کما اذا کان غافال حین هالعباد هالتی هی شرط صحّ هالقرب ه، فان حصلت منه نیه، و ان کانت عبادهقرب هنیّ

لخلوّها من  هو مطابقتها للواقع، و إال فهی باطل هالعمل صحّت عبادته ظاهرا، لحصول شرطها و هو القرب

الجاهل  هتثنی األصحاب من حکم بطالن عبادنعم، اس التقرّب، و کیف یتقرّب الجاهل بعمل ال یعلم انه مقرّب؟

و المخافت فی  هبال فحص حکم المتمّ صالته فی موضع وجوب القصر علیه، و الجاهر فی صالته االخفاتیّ

المأتی به، و وردت فی ذلک أخبار دلّت علی الحکم المذکور  هجهال بالحکم، و نقل اتفاقهم علی صح هالجهری

اذا علمنا بالتکلیف االلزامی و  هالخالص .هالمسلّم ها، ألنها خالف القاعدفیؤخذ بها باقتصار علی موارده

إما  ه، و التحریمیهاو وجوبی هتحریمی هشککنا فی المکلّف به مع امکان االحتیاط فامّا أن تکون الشبه

 .غیرها إما و همحصور هشبه إما هالموضوعی و ،هاو حکمی هموضوعی
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 الشک منشأ یکون أن إما هالحکمی و .بخالفها غیرها و الطرفین ببتجنّ  االحتیاط فیها یجب هفالمحصور

 فیها فالحکم النصین، تعارض او األطراف، جمیع بتجنّب االحتیاط فیها فالحکم إجماله، او النص فقدان فیها

 بین او المتباینین بین فیه التردّد یکون أن إما منهما کلّ و ،هموضوعی او هحکمی إما هالوجوبی و التخییر،

 فیه فالحکم المتباینان اما و ،هالبراء فمجراه األخیر اما االرتباطیین، غیر او االرتباطیین األکثر و األقل

 ففی االرتباطیان، األکثر و األقل اما و ،هموضوعی او ،هحکمی هالشبه کانت سواء الطرفین، باتیان االحتیاط

 فی التخییر و إجماله او النص فقدان مع صوره ضبع فی االحتیاط األظهر و ،هالبراء األشهر هالحکمی هالشبه

 تحصیل فی او للواجب المحصّل فی الشک کان إن منها هالموضوعی هالشبه فی و .النصین تعارض هصور

 .هالبراء فیحتمل إال و االحتیاط فالظاهر وجوبه المعلوم العنوان

 شروط احتیاط و برائت

 به طور کلی احتیاط نیکوست

 شرط اجرای احتیاط  -1

 .در معامالت: شرطی ندارد 

 :در عبادات 

اگر شناخت حکم واقعی یا ظاهری ممکن نباشد: احتیاط حسن است اگرچه مستلزم  

 .بدانیم جایز را آن و تکرار عمل باشد

، به ویژه در جایی اگر شناخت حکم واقعی امکان داشته باشد: احتیاط مشکل است 

 زیرا: که مستلزم تکرار عمل است

 یت است.موجب تردید در ن 

  .روایات امر به شناختن حکم واقعی کرده اند 

 شرط اجرای برائت  -2

  شبهات موضوعیه: تفحص از موضوع واقعی شرط نیست به جز جایی که مقدمات به جز

 مقدمه آخر برای مکلف فراهم باشد و جایی که ترک شناختن موجب فوت واجب گردد؛ به دلیل:

 پذیرش اصولی ها 

 سیره فقها 

 ادعای اجماع 

 اطالق ادله برائت 

 :شبهات حکمیه: بررسی برای شناخت حکم واقعی الزم است به دلیل 

 دلیل عقلی: احکام ضایع می شوند. 

 اجماع 

 آیه تفقه و سؤال از اهل ذکر 

روایات مربوط به تشویق طلب علم و تفقه و روایات مربوط به مؤاخذه جاهالن و  

 جنب که را آبله به مبتال شخص که دیمر درباره: است شده نقل( ص) پیامبر از که روایتی



 دکتر معینی فر                                                                                                                                                3اصول فقه 
 

48 

 

 را آنان خداوند کشتند، را او»: فرمود مرد، و گرفت کزاز او نتیجه در و داد، غسل بود، شده

 جاهل علیه حجّت اقامه بیانگر که روایتی و. «ندادند؟ تیمّمش چرا نپرسیدند؟ چرا. بکشد

 . «کنی عمل بدان تا نیاموختی چرا»: شودمی گفته او به که است، قیامت روز در

 : اگر بدون تفحص برائت جاری شود: چند حالت وجود دارد:نکته

 .عمل انجام شده مخالف حکم واقعی است: عمل باطل است 

 عمل انجام شده مطابق حکم واقعی است 

 .در معامالت: صحیح است 

 :در عبادات 

 .اگر اتفاقی نیت شده باشد، عبادت وی صحیح است 

 صحیح نیست. اگر نیت نشده باشد عبادت 

 فقها چند صورت را از حکم بطالن عبادت جاهل خارج کرده اند:

 .مسافری که نمازش را در جایی که باید شکسته بخواند، کامل خوانده است 

 .نمازش را بلند بخواند در جایی که باید آهسته خوانده شود 

  .نمازش را آهسته بخواند در جایی که باید بلند خوانده شود 

 


