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  دهيچك

اين قاعده از قواعد پركاربردي است كه در بيشتر ابواب فقه امكان اجرا دارد، پس مناسب است كه دربارة مسائل اساسي 
اگر فعلي از افعال شرعي را انجام داديـم، بعـد در صـحيح انجـام     آن بحث شود. مفاد قاعدة فراغ و تجاوز اين است كه 

، همچنين است اگر در انجـام جزيـي از   ميا دادهكه آن فعل را صحيح انجام  ميگذار يماين ر دادن آن شك كرديم، بنا را ب
ه فقط با روايات كه از محل انجام دادن آن جزء گذشته باشيم. از آنجا كه اين قاعد اجزاي آن فعل شك كرديم، در حالي

و  »مضـي «، »جاوز«. در اين روايات، سه واژة اصلي گردد يماين روايات  هاي پذير است، مدار بحث نيز حول واژه اثبات
اول و دوم مترادفند و معناي  هاي شده، به اين نتيجه رسيديم كه واژه و تحقيقات انجام ها  يبررسوجود دارد كه با  »فراغ«

كلمة سوم از آثار و نتايج معناي كلمات اول و دوم است. همچنين آنچه در اين روايات در مورد متعلق شك بيان شـده،  
آن، گاهي شك در صحت موجود است و گاهي شك در اصـل وجـود،    منشأمطلق شك در انجام عمل شرعي است كه 

ي هـا  مـالك ثبوتي و هم از لحاظ اثباتي وحدت دارد. همچنين اين قاعده بيشـتر بـر   بنابراين قاعدة مذكور، هم از لحاظ 
  ي اصول عمليه.ها مالكامارات، انطباق دارد تا 

      يديواژگان كل

  .يمض ي،فقه ةاصل، اماره، تجاوز، شك، فراغ، قاعد
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 قدمهم

مقلـد، قابـل   قاعدة فقهي، قانوني كلي در علم فقه است كه در بيشـتر مـوارد، توسـط خـود     

موضوع اساسي  ).6-5: 1، ج 1419انطباق بر جزييات و مصاديق خارجي است (بجنوردي، 

قاعدة فراغ و تجاوز، شك در انجام فعلي از افعال شرعي است، به اين صورت كه شخصـي  

، امـا بعـد از اتمـام آن، در    دهـد  يمـ فعلي شرعي را كه مركب از اجزاست (مثل نماز) انجام 

(شك در صحت موجود) يا بعد از گذشتن از محل  كند يمن آن فعل شك صحيح انجام داد

(شـك در   كنـد  يمآوردن جزيي از اجزاي آن فعل، در اصل انجام دادن آن جزء شك ا به ج

  اصل وجود). 

حال وظيفة اين شخص چيست؟ آيا بايد آن عمل را دوبـاره انجـام دهـد؟ ايـن قاعـده      

كـه   گذارد يماين ر ا دوباره انجام دهد و بنا را ب: الزم نيست چنين فردي آن عمل رديگو يم

  كامل و درست انجام داده است. را آن

اين است كه قاعدة فراغ و تجاوز دو قاعـدة مسـتقلند و وحـدتي    ر بيشتر فقها نظرشان ب

فاد كان ناقصه) و مفاد قاعـدة  (مگذاشتن بر صحت موجود  ندارند، زيرا مفاد قاعدة فراغ، بنا

فاد كان تامه). بنابراين محال است كـه ايـن دو تحـت    (مگذاشتن بر وجود است  تجاوز، بنا

ر مرحلة ثبوت)، اما بعضي از فقهاي عظام، اين امـر را  (دعنواني كلي با يكديگر جمع شوند 

كه دو قاعده هسـتند نـه يـك     شود يماز روايات چنين استفاده  دينفرما يمو  دندان ينممحال 

  ).333 - 323: 2، ج 1428قاعده هستند) (خويي،  ر مرحلة اثبات دو(دقاعده 

يكـي از   گيرد كه قول حق، كدام است؟ آيا لزوماً حال اين پرسش پيش روي ما قرار مي

اين دو نظرية مذكور، صحيح است يا نظرية سومي مبني بر اينكه اين دو قاعده، هم در مقام 

ي تحقيـق و بـه حقيقـت    بـرا  .ثبوت و هم در مقام اثبات، يك قاعده هستند، صحيح اسـت 

رسيدن در اين مسئله، بعد از روشن شدن مفاد قاعده، ابتـدا بايـد معـاني و مفهـوم كلمـات      

مرتبط با اين قاعده تبيين شود و بعد مستندات قاعده، تجزيه و تحليل شوند تا با توجـه بـه   
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ام هاي مذكور، معلوم شود مسـتندات ايـن قاعـده، كـد     شده توسط صاحبان نظريه داليل بيان

  يك از آنها منطبقند. و بيشتر بر كدام كنند  نظريه را تأييد مي

  . مفاد قاعده1

اند، فقـط   تا آنجا كه بررسي كرديم قدما و متأخران از فقها، متعرض تعريف اين قاعده نشده

و  83: 1421(مصطفوي،  اند پرداختهبعضي از فقهاي معاصر به تعريف قاعدة فراغ و تجاوز 

). البته از مجموع كالم متقدمان و متأخران نيز تعريفي از 199و  182: 1416مشكيني،  ؛187

ما در اينجا آنچه را كه از كلمات ايشان در تعريف قاعدة فراغ  كه ديآ يمدست  اين قاعده به

  .ميآور يم، به اختصار ميا دهيفهمو تجاوز 

اجزاسـت   افعـال شـرعي كـه داراي   اگر مكلف در هنگام انجام فعلـي از   قاعدة تجاوز:

اجزا كه محـل انجـام دادن   از انجام دادن جزيي در  شك كند،ركب است و بسيط نيست) (م

نه، بايد بنا را بر اين جا آورده يا سجدة نماز شك كند كه ركوع به در  مثالًآن گذشته باشد، 

االتيان را انجام داده است؛ البته با علم مكلف به اجزا و شـرايط  مشكوكء بگذارد كه آن جز

  .لآن فع

اگر مكلف بعد از انجام فعلي از افعال شرعي (خواه آن فعل مركب باشد يا  قاعدة فراغ:

بعد از اتمام نماز شك كند كه نمازش  مثالً، شك كند بسيط)، در انجام دادن صحيح آن فعل

را صحيح انجام داده است يا نه، بايد بنا را بر اين بگذارد كه آن فعل را صـحيح انجـام داده   

  ؛ البته با علم مكلف به اجزا يا شرايط آن فعل.است

كـه   اي در اينجا بايد بگوييم كه نفس قاعدة تجاوز يا فراغ عبارت است از قضية شـرطيه 

كـه در   bاين تعريـف از روايـات معصـومان    ؛ و خودش تركيبي از شرط و مشروط است

  آيد. ت مياثبات اين قاعده به آن استناد شده (در ادامة بحث خواهد آمد) به دس

پس قاعدة فراغ و تجاوز به معناي حكم بـه صـحت عمـل يـا حكـم بـه وجـود عمـل         

اهللا  مشكوك نيست، همچنين به معناي بنا گذاشتن بر صحت آن فعل هـم نيسـت كـه آيـت    

  ).315: 2، ج 1428اند (خويي،  خويي فرموده
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تعبير، ناظر بـر  است، اما باز هم نفس قاعده نيست، بلكه هر دو  تر قيدقالبته كالم ايشان 

شود كه موضوع قاعدة فـراغ و تجـاوز،    نتيجة قاعدة فراغ و تجاوز است. همچنين معلوم مي

  . فعل خود مكلف است نه فعل غير

  . معناي فراغ، تجاوز و مضي2

  الف) معناي فراغ

شود كه فراغ ضد شغل است،  هاي معتبر لغت عربي، روشن مي با بررسي و تحقيق در كتاب

يعني مشغوليت نداشتن و خلو و خالص و مطلق خالي بودن. به همين دليل به خالي كردن 

، زيـرا كالبـدش از   نـد يگو يمـ و به كسي كه مرده است، فـارغ   شود يمظرف به تفريغ تعبير 

. شـود  يمـ خالي كردن آب از ظـرف (ريخـتن)، افـراغ گفتـه     روحش خالي شده است و به 

التزامي يعني قصد انجـام   داللتيعني خالي شدن از براي انجام آن فعل و به  »فرغت للفعل«

گردند، زيـرا   دادن آن فعل. پس معاني ديگر، به داللت مطابقي يا التزامي، به همين معنا برمي

در است، يعنـي داللـت بـر حاصـل فراغـت      اين، اصل در معناست. همچنين فراغ، اسم مص

  ).493: 4ج، 1404ابن فارس، ؛ 408: 4 ج، 1410(فراهيدي،  كند يم

 7الـرحمن و   31قصـص؛   10كهـف؛   96اعـراف؛   126بقـره؛   250اين ماده در آيـات  

در روايـات نيـز در   . به معناي مذكور اسـتعمال شـده اسـت    آنهاالشرح، آمده كه در تمامي 

ر رفته است، از آن جمله مواردي كه بـه أجـزاي عبـادات اطـالق شـده      موارد مختلفي به كا

  :ميكن يماست كه دو مورد را ذكر 

فرمودند: اگر زماني به امام جمـاعتي اقتـدا كـردي و او از خوانـدن      bامام صادق  .1

 سورة حمد فارغ شد (سورة حمد را تمام كرد) پس بگو الحمد هللا رب العالمين و نگو آمين

 و )318: 1 ج، 1390(طوسي، 

جـا   در جواب سؤالي فرمودند: نماز جماعت را كامـل بـا ايشـان بـه     bامام صادق  .2

ايشان از تشهد فارغ شدند (تشهد را تمام كردند) بـا دسـتش    كه يوقتآورد، سپس بنشيند تا 

  ).433: 1 ج، 1390به ايشان اشاره كند (طوسي، 
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و هم به فراغـت   شود يماطالق  صالتپس فراغ، هم به فراغت از كل يك عبادت مثل 

  از جزيي از أجزاي عبادت، مثل قرائت و تشهد؛

  زب) معناي تجاو

پيمـودن، مـرور   ، كردن، گذشـتن ر يعني گذ »جاز«حسب مراجعه به كتب معتبر لغت عربي، 

كـردن  ر كردن (ذهاب، سير، سلوك، مرور، تعدي)، همچنين ايـن واژه در اصـل بـراي گـذ    

ي باشـد تـا از ايـن معنـا منصـرف شـود       ا نـه يقربدون تأني و تأمل و فكر است، مگر اينكه 

  ).807: 3 ج، 1410؛ جوهري، 164: 6 ج، 1410(فراهيدي، 

احقاف، ذكر شـده   16 كهف و 62يونس؛  90اعراف؛  138بقره؛  249آيات در  اين ماده

هـم  كلمات نوراني اهل بيت، نيز  در. استكه در همگي آنها به معناي مذكور استعمال شده 

در مورد گذشتن از يك شيء مركب استعمال شـده و هـم در مـورد جزيـي از يـك شـيء       

  كنيم: مركب كه به دو نمونه اشاره مي

كند اگر شخصي از شجره گذر كند، از كجا محرم  سؤال مي bحلبي از امام صادق  .1

فرمايند از جحفه و از جحفه گذر نكند، مگر اينكه محرم باشد (طوسـي،   مي b بشود؟ امام

 )؛57: 5، ج 1407

نقل است كه فرمودند: مراقب بـودن بـراي دفـع     bاز امام محمدباقر و امام صادق  .2

هجوم دشمن، از سه روز است تا چهل روز پس اگر از اين حد بگذرد، ِجهاد است (جنـگ  

 )؛125: 6، ج 1407است و دفاع نيست) (طوسي، 

  ج) معناي مضي

شود كه مضي يا مضاء يعني رفـتن،   با تحقيق و تفحص در كتب معتبر لغت عرب، معلوم مي

 »فـي «يـا   »علـي «خالي بودن، گذشتن (خلو، ذهاب و مرور) و اگر به باب إفعال برود يا بـا  

بيايد، به معناي نفذ يعني ترتيب أثر دادن يا عمل كردن يا اطاعـت كـردن يـا حكـم كـردن      
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است. البته اصل در اين معنا همان گذشتن و رفتن است و خالي بودن الزمة آن خواهد بـود  

  ).331: 5ج، 1404؛ ابن فارس، 2493: 6 ج، 1410(جوهري، 

زخرف آمده است كه بـه   8يس و  67كهف،  60حجر،  65انفال،  38اين ماده در آيات 

ها آمده اسـت كـه در    معناي مذكور استعمال شده است. در كلمات گهربار معصومان نيز بار

  اند. همين معناي مذكور به كار رفته

  ي برقرار است:ا رابطهحال بايد ديد بين معناي اين سه واژه چه 

 »مضي«با  »جاز«كه  ميرس يمو نتايجي كه حاصل شد، به اين مطلب  ها بحثبا توجه به 

  ؛آنهاستمدلول التزامي  »فراغ«مترادف است، اما اولي متعدي است و دومي الزم و 

  . ادلة قاعده 3

دليل مؤلفان براي اثبات اين قاعده، فقط روايات است و تمسك به سيره يـا بنـاي عقـال در    

ل دارد و از آنجـا  اينجا مردود خواهد بود، زيرا بناء عقالء بما هم عقالء، ريشه در درك عقـ 

كه اغلب؛ مقاصد و علل تشريع احكام بر عقول پوشيده است و عقل آدمـي بـه تنهـايي بـه     

شود، پس در مواردي كه تكليف، قطعي باشد، عقل تـا بـه يقـين نرسـد،      درك آنها نائل نمي

كند و تا زماني كه بـه ايـن احـراز نرسـد،      تأمين غرض و مقاصد شارع مقدس را احراز نمي

كند، مگـر اينكـه بـراي رفـع آن تكليـف، از       جام آن تكليف، در آدمي ايجاد بعث ميبراي ان

جانب خود شارع حكيم، دليلي براي عقل اقامه شود. حال در ما نحن فيه نيـز عقـل، دليلـي    

يابد، پس اگر در ايـن مسـئله مـا باشـيم و      براي تأمين خواست و مقاصد شارع مقدس نمي

  كند. دد آن عمل ميعقل، عقل درك به لزوم انجام مج

يـابيم كـه ايـن     اگر از طريق روايات اين قاعده را اثبات كنيم، به طريق برهان إنّي در مي

تشريع شارع حكيم، مطابق بـا مصـالح و   زيرا  قاعده، مطابق اصول عقاليي و عقالني است،

 كند، زيـرا اغلـب علـل تشـريع     مفاسد واقعي است، اما عقل اين را به برهان لمي درك نمي

احكام، بر عقول كاّفة مردم، پوشيده اسـت. بنـابراين تنهـا راه اثبـات ايـن قاعـده، روايـات        

  است. bمعصومان 
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. رواياتي كه از آنها قانوني كلـي و عمـومي   1: اند دستهروايات مربوط به اين قاعده، دو 

. رواياتي كه ايـن قاعـده را در بـاب خاصـي اثبـات      2؛ شود يمدر تمام ابواب فقه برداشت 

  كه بيشتر تمركز ما در اين بحث به قسم اول معطوف است. كنند يم

عـرض كـردم: مـردي در اذان شـك      bكه بـه امـام صـادق     كند يمزراره نقل  .1

فرمود: گذر كند و به شكش  bكه مشغول گفتن اقامه است. امام  ، در حاليكند يم

تكبيـرة االحـرام   كـه   ، در حـالي كند يماعتنا نكند؛ گفتم: مردي در اذان و اقامه شك 

فرمود: گذر كند و به شكش اعتنا نكند؛ گفتم: مـردي   bنمازش را گفته است. امام

كه مشغول قرائت حمـد يـا سـوره     ، در حاليكند يمدر تكبيرة االحرام نمازش شك 

، در كنـد  يمـ است. فرمود: گذر كند و به شكش اعتنا نكند؛ گفتم: در قرائتش شـك  

گذر كند و به شكش اعتنا نكند؛ گفتم: در ركوعش كه در ركوع است. فرمود:  حالي

كه در سجده است. فرمود: حكـم بـه صـحت نمـازش كنـد.       ، در حاليكند يمشك 

كه از چيزي خارج شدي و داخل در چيز ديگـري   سپس فرمود: اي زراره هر زماني

   ).237: 8 ج، 1409(حرّ عاملي،  شدي، به شكت اعتنا نكن

رجالي انجام داديم، سـند ايـن روايـت صـحيح اسـت.      اساس تحقيقاتي كه در كتب بر 

طريق شيخ طوسي به احمد بن محمد، يا محمد بن الحسن الصفار است يا سعد بن عبـداهللا  

اند و طريق شـيخ طوسـي بـه ايشـان نيـز،       كه هر دو ايشان از اجالّي شيعيان عصرشان بوده

آن طعني كـه جنـاب   ؛ و )74 -73، المشيخه: 1407استادش شيخ مفيد بوده است (طوسي، 

)، 145: 1424(نجاشي،  كند ينمي به وثاقت وي وارد ا ضربه، اند كردهه حريز وارد بنجاشي 

؛ 207: 1413(مفيـد،   انـد  كـرده شيخ مفيد و شيخ طوسـي وثاقـت حريـز را تأييـد      اوالًزيرا 

مربوط به فعلي بوده است كه جنـاب حريـز    طعن جناب نجاشي اًيثان) و 85: 1351طوسي، 

  كند. اي وارد نمي ب آن شده است كه به وثاقت حديثي وي ضربهمرتك
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بايد توجه داشت كه سائل، زراره است كـه فـرد فقيهـي اسـت.      اوالًاما از لحاظ داللت، 

كـه   دهنـد  يمـ كلـي بـه ايـن فقيـه      اي قاعـده  bپرسش از جزييات نماز است و بعد امـام  

  .است يجارمخصوص نماز نيست، بلكه در تمام ابواب فقه 

شك در اصل وجود مشكوك و ظـاهر در ايـن    ظاهراًشكي كه در پرسش مطرح بوده،  

است كه فاعل، علم به احكام نماز داشته است و تنها شكش در اتيان و عدم اتيان جزيـي از  

كـه   دادنـد  يمـ بايد جواب  bاجزا بوده كه سبب آن شك، عدم توجه بوده است و اال امام 

د احكام نماز را ياد بگيرد بعد نماز بخواند، نه اينكه بفرماينـد  حكمش اين است كه ابتدا باي

  به شكش اعتنا نكند.

. بـا توجـه بـه اينكـه     »اگر از چيزي خارج شدي«: نديفرما يمدر آخر كالمشان  bامام 

كه سؤال از شـك در انجـام دادن    خارج شدن از چيزي، فرع وجود آن چيز است، در حالي

محـل  كـه خـروج از شـيء، خـروج از      ميابي يدر مصل وجود چيزي) بوده است، (اچيزي 

و اين استعمال در زبان عرف عـرب بلكـه زبـان عرفـي      شود يمآن شيء را نيز شامل  انجام

بنـابراين،   شناختي اسـت نـه فلسـفي.    ي زبانا مقولهاين ؛ و ها، نادر يا بعيد نيست عامة انسان

، زيرا اين مصداق مكه در صحت آن شك داري شود يمل روايت، خروج از شيئي را نيز شام

) را بـه  محـل انجـام  روج از (خو آن مصداق ديگر  ميفهم يمرا به تبادر معناي خروج شيء 

، زيـرا ايـن لفـظ    ديآ ينماز اين، استعمال لفظ در اكثر از يك معنا، الزم ؛ و ميابي يدر مقرينه 

و آن معناي مطلـق خـروج از شـيء     ودش يممعناي اعمي دارد كه شامل دو مصداق مذكور 

و به تعبير ديگر، ظاهر سؤال زراره، پرسش از فعلي است كـه شـك در اصـل انجـام      است.

خرجـت مـن   «شدنش بوده است، نه فعلي كه صحتش مورد شك قرار گرفتـه اسـت، پـس    

، يعني خروج از محل انجـام آن فعـل، خـواه در آن محـل، اصـالً      bدر جواب امام  »شيء

انجام نشده باشد و خواه فعلي انجام شده باشد، اما به صورت نـاقص؛ زيـرا يكـي از    فعلي 

مصاديق بارز خروج از محل انجام فعل، خروج از محل فعلي است كه در صحت انجـام آن  

  فعل شك داريم.
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ـ    »ثم دخلت في غيره«در مورد قيد  هـم در نظـر   ا از آنجا كه بايد ادلـه را در مجمـوع و ب

)، پـس بـا   كننـد  يمـ پيوسته هستند و يكديگر را تكميـل   هم به اي دله مجموعهبگيريم (زيرا ا

توجه به روايات ديگري كه خواهد آمد، اين قيد، توضيحي است، يعنـي در اعمـال شـرعي    

محل يك جزء، مقارن است با داخل شدن در  محل انجاممثل نماز كه اجزا دارند، خروج از 

  جزء ديگر. انجام

ي در زبـان عربـي و حتـي در ديگـر     ا كلمه ؛ وبه كار رفته است »شيء«در روايت، لفظ 

كه اين قـانوني كلـي و شـامل     ميابي يدر مبه گستردگي معناي اين كلمه نداريم؛ پس  ها زبان

نيست كه فقط شـامل نمـاز    طور نيو ا شوند تمام افعال شرعي است كه مركب محسوب مي

ـ ثانن و اقامه است نه نماز و صدر روايت مربوط به شك در اذا اوالًبشود، زيرا  مـورد نيـز    اًي

جـوابي كلـي و عمـومي     bيست، چون سؤال در آن مورد است و جواب امـام  نمخصص 

  است و مورد سؤال، صالحيت مانعيت از اطالق شيء را ندارد.      

جزيي از اجزاي فعل شـرعي شـك كـردي (أعـم از      انجامكه اگر در  شود يمنتيجه اين 

آن جزء خارج شدي و داخـل   محل انجامكه از  شك در وجود يا صحت موجود) در حالي

جزء ديگري شدي، به شكت اعتنا نكن و بقية افعال آن فعل شرعي را انجـام   محل انجامدر 

راين بـا ايـن   آن شك نيز بايد عدم توجه باشد نه جهـل بـه حكـم. بنـاب     ضمن منشأبده. در 

روايت فقط حكم شك در اجزاي افعال شرعي كه مركب هستند، ثابـت شـد، نـه شـك در     

 »ثـم دخلـت فـي غيـره    «صحت عمل شرعي بعد از فراغت انجام آن؛ زيرا در روايت جملة 

  وجود داشت؛

دربارة مردي سـؤال كـردم كـه در     bاز امام صادق  ديگو يماسماعيل بن جابر  .2

جـا نيـاورده    دش آمد سجدة دومش را به دليل فراموشـي بـه  كه ايستاده بود، يا حالي

به ركوع نرفته بايد به سجده برود، اما اگر سـر از   كه يتا زمانفرمود:  bاست. امام 

جا نياورده است ،حكم به  ركوع بلند كرد و يادش آمد كه سجدة ركعت پيشش را به

صحت نمازش كند، اما وقتي سالم نمازش را داد به سجده برود، زيرا ايـن سـجده،   
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قضاي آن سجدة فراموش شده است. بعد حضرت فرمود: اگر كسي بعد از سـجده،  

در ركوع شك كند، به صحت نمازش حكم كند (به شكش اعتنا نكند) و اگر بعد از 

ه صحت نمازش حكم كند (به شكش اعتنـا نكنـد)،   ايستادن، در سجده شك كرد، ب

چيزي كه شك كند و از آن گذشته باشد و داخل در غير آن چيز شده باشـد،  ر در ه

 بايد به صحت آن چيز حكم كند (آن چيز را به صورت صـحيح انجـام داده اسـت)   

  ).153: 2ج، 1407(طوسي، 

سـعد بـن عبـداهللا،    طريقة شيخ طوسي به ؛ اين حديث نيز از لحاظ سندي صحيح است

) و احمد بـن محمـد بـن عيسـي از     73، المشيخه: 1407استادش شيخ مفيد است (طوسي، 

و راوي اسماعيل بن جابر جعفي است كه مورد وثـوق   كند يمپدرش محمد بن عيسي نقل 

اين دو، و  )124: 1428شيخ طوسي است، اما به جاي جعفي، خثعمي آورده است (طوسي، 

اند و احتمال دارد كه شيخ طوسي اشتباه كرده باشد يا اين فـرد   من بودهاسامي دو قبيله در ي

  يك قبيله بيشتر نبوده اما دو اسم داشته است. اصالًمنسوب به هر دو قبيله بوده يا 

اين حديث نيز از لحاظ داللي مثل حديث اول است. همچنين در ايـن حـديث، عـالوه    

ة عموم وضع شده نيز به آن اضافه شده اسـت  كه براي افاد» كلّ«بر اطالق كلمة شيء، لفظ 

. اما مثل حديث اول فقط حكم شك كند يمكه افادة اين قانون را در عموم ابواب، دوچندان 

  بحث كرديم؛ »مضي«و  »جاوز«در معناي  شتريپ. كند يمدر افعال مركب شرعي را بيان 

چيزي كه در ر كه ايشان فرمودند: ه كند يمنقل  bمحمد بن مسلم از امام باقر  .3

همـان  آن گذشته بودي بايد حكـم كنـي بـه اينكـه آن چيـز را      ز آن شك كردي و ا

  ).238: 8 ج، 1409(حر عاملي،  يا دادهشايسته بوده، انجام  كه يطور

گردد  به حسين بن سعيد برمي »عنه«اين روايت از لحاظ سند، مورد اعتماد است. ضمير 

صفوان، و ) 64-63، المشيخه: 1407و طريق شيخ طوسي به وي، شيخ مفيد است (طوسي، 

، فطحـي  بكيـر . عبداهللا بن كند يمبن اعين نقل  بكيرصفوان بن يحيي است كه از عبداهللا بن 

) همچنـين جنـاب   188: 1351مذهب بوده، اما مورد وثاقت شيخ طوسـي اسـت (طوسـي،    
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دليـل  بـه  شـايد  و ) 375: 1348رشـمرده اسـت (طوسـي،    كشي وي را از اصحاب اجماع ب

  .اند كرده، شيخ اعظم در فرائد االصول از اين روايت به موثقه تعبير بكيرفطحي بودن ابن 

در اينجا هم مثل حديث اول، راوي و كسـي كـه مـورد خطـاب      اوالًاما از لحاظ داللي، 

  قرار گرفته، شخص فقيهي همچون محمد بن مسلم است. bامام 

ن استفاده شده است كه بالوضع دال بر عموم است. همچنـي » كل«ر اين حديث از لفظ د

ماي موصوله كه آن نيز مثل كلمة شيء اطالق دارد (البته به گستردگي شـيء نيسـت) و بـه    

تنهايي هم شامل افعال شرعي (چه مركب و چه بسيط) و هم اجزاي افعال مركـب شـرعي   

و  وجود نـدارد  »و دخل في غيره«يا  »م دخلت في غيرهث« ، زيرا در اينجا ديگر جملةشود يم

. كنـد  يمـ  تـر  روشـن و  تر كاملبا اضافه شدن لفظ كلّ به آن، داللت اين حديث را بر عموم 

اين كالم در جواب سؤال ايراد نشده اسـت و ايـن امـر سـبب تأكيـد       ظاهراًبر اينكه  مضافاً

  شود. هرچه بيشتر اين كالم بر عموميتش مي

شك مطرح شده در اين حديث، أعم از شك در وجود (البته فقط وجود جزء نه اصـل   

وجود فعل مستقل شرعي) و صحت موجود است، زيرا اين كالم بدون پيشـينه ايـراد شـده    

  د.است و قبلش چيزي نيست تا اين شك را در مصداق خاصي متعين كن

بـا   »شـك «، زيرا فعل ظرف شك است، بلكه مورد شك است »فيه«نبايد تصور شود كه 

  هاي معتبر لغت آمده است. ، چنانچه در كتابشود يممتعدي  »في«

يعنـي   »أمض«، گذشتن و رفتن است و »مضي«ي قبلي روشن شد كه معناي ها بحثدر 

يعني خود چيـزي كـه در صـحتش     »قد مضي«أنفذ. حال اگر در صحت موجود شك شود 

قـد  « ،)چيزي شك كنيم (شـك در وجـود جـزء    انجامشك داشتيم، گذشته است و اگر در 

آن چيز گذشته است. اما اگر شـك در اصـل وجـود فعـل مسـتقل       محل انجاميعني  »مضي

، نه به اعتبار خودش و نه به اعتبـار محـل   دهد ينمشرعي باشد، ديگر مضي و گذشتن معنا 

  در اين قسم، اصالةاالشتغال محكم است.انجامش؛ و 
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دو معنا پيدا نكرد، بلكه به همـان معنـاي گذشـتن اسـت، امـا بـه        »مضي«بنابراين واژة 

حسب متعلقش دو مصداق پيدا كرد، يكي گذشتن از خـود آن چيـز و ديگـري گذشـتن از     

  آن چيز. محل انجام

مضي به باب إفعال رفته است و ثالثي مجـرد نيسـت، زيـرا     »فأمضه كما هو«در عبارت 

يعني حكـم كـن يـا     »فأنفذ كما هو« شود يمرت الزم است نه متعدي پس معناي عبا »مضي«

بايد، انجام شده است (خواه اصل وجودش باشد  كه يهمان طوراينكه آن چيز ر بنا بگذار ب

يا صحتش). پس اين عبارت  قرينه نيست بر اينكه حـديث فقـط حكـم شـك در صـحت      

كه بوده است، چـون   ، زيرا معناي كما هو اين نيست كه همان طوريكند يمموجود را بيان 

بفرماينـد بنـا را بـر     bبوده است، مشكوك خواهد بود و معنا ندارد كه امام  همان طور كه

ظهور در شك در ز همان مشكوك بگذار و عملت صحيح است. گرچه اگر اين هم باشد، با

  .صحت موجود ندارد

اين مضي و گذشتن هم در اجزاي افعال مركب شـرعي صـادق اسـت و هـم در نفـس      

ال شرعي بعد از فراغت از آن افعال. اما اگر شك در اصل وجـود فعـل مسـتقل شـرعي     افع

يا نه)، ديگر مضي و گذشتن آن معنـا نـدارد،    ميا خواندهنماز  اصالًشك كنيم كه  مثالًباشد (

  االشتغال حاكم است. ، بلكه اصالةانجامشنه به اعتبار خودش و نه به اعتبار محل 

آن جزء و بـالتبع داخـل    محل انجامرج شدن از آن جزء يا مضي و گذشتن اجزا، به خا

جزء ديگر است. همچنين مضي و گذشتن افعال، به تمام  محل انجامشدن در جزء ديگر يا 

  كردن و فارغ شدن از آن فعل است. 

و هم قاعدة  كند يمكه اين حديث نوراني، هم قاعدة تجاوز را بيان  ميريگ يمپس نتيجه 

  فراغ را.
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كه  كه ايشان فرمودند: زماني كند يمنقل  b بن ابي يعفور از امام صادق عبداهللا .4

كه داخل در غير وضو شدي، به شكت اعتنا  در چيزي از وضو شك كردي در حالي

(حـر   ست كه از آن چيز نگذشـته باشـي    نكن، شك در چيزي فقط زماني قابل اعتنا

  ).469: 1ج، 1409عاملي، 

است. بر مبناي تحقيقاتي كه انجام داديم، احمد بن محمـد،  سند اين روايت قابل اعتماد 

جعفر محمد بن الحسن، و احمد بن محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد است كه پدرش اب

بار كلمة ثقه و بوده است. وي دربارة ايشان د آنهابه تعبير جناب نجاشي شيخ قميين و فقيه 

ـ بـه غ سر، توثيق خاصـي نـدارد   ). اما پ383: 1424(نجاشي،  برد يمكار   را به از اينكـه از   ري

مشايخ شيخ مفيد و مورد تأييد فقهايي مثل عالمه حلي، شهيد ثـاني، شـيخ بهـايي و عالمـه     

  ).44: 3تا]، ج(خويي، [بي مجلسي است

و عبدالكريم بن عمرو، واقفي بوده است، اما با ايـن حـال جنـاب نجاشـي دربـارة وي      

   ).245: 1424، ينجاش. (ناًيعكان ثقه ثقه  b: وقف علي أبي الحسن آورد يم

از اين روايت به موثقه تعبير  به دليل همين راويل االصو ظم در فرائداع خيشو در ظاهر 

  اما داللت اين حديث، صدر حديث خاص است و ذيل آن عام.كرده است.

. ابتـدائيت، كـه از مجمـوع كـالم، بعضـيت اسـتفاده       1 رود يمدو احتمال  »من«در واژة 

  . بيانيه.2د؛ شو يم

بر اساس احتمال اول شك اعم است از شك در وجود جـزء و صـحت جـزء موجـود.     

يعني اگر شك كردي در چيزي از وضو (شك در بعـض اجـزاي وضـو) و حـال آنكـه در      

  داخل شدي، شكت چيزي نيست (به شكت اعتنا نكن). رشيغ

وضو گرفته است يا نه، ديگر نه شـامل   اصالًي در خود وضو شك كند كه آيا ما اگر كس

و نه روايات ديگر اين باب. چـون وضـو خـودش يـك فعـل مسـتقل        شود يماين حديث 

شرعي است و نه تجاوز و مضي و گذشتن خود وضو صادق است (زيرا اصل وجود وضـو  

وضـو در   انجـام ي براي وضو، چون محل خاص انجاممشكوك است) و نه گذشتن از محل 
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در هر زمان و مكاني وضو بگيرد. هرچنـد اگـر هـم     تواند يمشرع بيان نشده است و انسان 

(مثل روزة ماه مبارك رمضان)، باز هم مضي صـادق نخواهـد بـود و     داشت زمان مشخصي 

  االشتغال عمل شود.      بايد بر طبق  اصالة

  دو احتمال وجود دارد: »في غيره«در 

. ضمير به وضو برگردد كه در اين صورت فقط زماني بايد به شك اعتنا كرد كه از آن 1

فعل مستقل شرعي (مثل وضو يا نماز) نگذشته باشي، پس فقط زماني به شكت اعتنـا نكـن   

؛ و كنـد  يمـ كه از آن فعل مستقل شرعي فارغ شده باشي. بنابراين فقط قاعدة فراغ را اثبات 

و به تعبير ديگر فراغت از  شود يمهر فعل يا حالتي غير از وضو  دخول در غير وضو، شامل

  . است وضو مساوي با دخول در غير وضو

و ايـن همـان بيـان قـانون      كند يمدر ذيل حديث علت عدم اعتنا به چنين شكي را بيان 

  كلي است.

ذكرش آمد،  قبالًيعني همان شكي كه  »الشك«است.  از أدات حصر و مفيد تأكيد »إّنما«

يعني اعم از شك در وجود جزء (نه شك در وجود فعل مستقل شرعي) و شك در صـحت  

كـه  » فـي غيـره  «اما بـه قرينـة    شود يمچيزي ر اطالق دارد و شامل ه »شيء«موجود. كلمة 

و نه اجـزاي افعـال    شود يمافعال مستقل شرعي را شامل ط گردد، فق ضميرش به وضو برمي

بيـان شـد، يعنـي گـذر كـردن از       شـتر يپكه  همان طور »و تجاوزجاز «؛ و مركب شرعي را

  چيزي.

ست) كـه در چيـزي    است (قابل اعتنا ءيبه شپس معنا چنين است: تنها آن شك زماني 

  باشي (عمل مستقل شرعي) كه از آن گذر نكرده باشي.

اند كه حصر مفهوم دارد، پس مفهوم كالم فوق چنين خواهـد شـد:    همة اصوليان فرموده

  كردي به شكت اعتنا نكن؛ر فقط اگر از چيزي (فعل مستقل شرعي) گذ

آن وقـت، هـم قاعـدة تجـاوز را اثبـات      برگـردد   »شيء«به  »في غيره«. اما اگر ضمير 2

و هم قاعدة فراغ را و اينكه اگر كسي هنوز از وضو فارغ نشده است و شك كند كه  كند يم
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 اصـالً داده است يا خير (براي مثال در مسح پا شك كنـد   انجامآيا جزيي از اجزاي قبلي را 

دست راستش را شسته بوده يا نه)، بايـد بـه شـكش اعتنـا كنـد و برگـردد از همـان جـزء         

مشكوك وضو را انجام دهد و از قاعدة كلي تجاوز تخصـيص خـورده اسـت يـا تخصـص      

 ميكنـ  يمت را حاصل است؛ زيرا به نظر شيخ اعظم در طهارات ثالث، ما با اين افعال، طهار

 انجـام و طهارت امر بسيط است و خود افعال موضوعيت ندارند، پـس بـا شـك در اصـل     

نها، تجاوز صادق نيست، چون شك در محصل است و بـا چنـين شـكي، اصـل     آجزيي از 

البته اين تخصيص يا تخصـص   ).261: 3، ج1377اشتغال ذمه را بايد جاري كرد (انصاري، 

يي كه در احتمال اول آمـد، در اينجـا نيـز    ها بحثبقية ؛ و شود يم شامل همة طهارات ثالث

  مصداق دارد.

كــه در حــديث اول و ســوم گفتــيم، گــذر كــردن از چيــزي هــم اجــزاي  همــان طــور

و هـم نفـس فعـل مسـتقل شـرعي       شود يمالصحه را شامل  الوجود و هم مشكوك مشكوك

  الصحه را. مشكوك

، شك در حديث، فقـط شـك در صـحت    »من«دن يانيه بوباما بر طبق احتمال دوم يعني 

و  انجـام ، نه شك در اصـل  كند يماست، زيرا در اينجا فقط شك در صحت وضو معنا پيدا 

وجود وضو، چون با شك در وجود فعلي كه از افعال مستقل شرعي است، ديگر تجـاوز از  

و اصل اشتغال حاكم است، همان طوركه مطرح شد. پس برگشت شك در  دهد ينمآن معنا 

بعـد در  ؛ و جزيي از آن انجامصحت وضو به شك در صحت جزيي از وضو است يا اصل 

ذيل حديث علت اين امر بيان شده است كه قانوني عمومي اسـت،اما فقـط قاعـدة فـراغ را     

ا صحت موجـود) حاصـل شـد،    و اگر شك در اجزا (اعم از شك در وجود ي كند يماثبات 

در ايـن  . فقط زماني بايد به آن شك اعتنا نكرد كه از كل عمل (مثل نماز) فارغ شده باشـيم 

كـه در احتمـال اول    ييهـا  بحـث بقيـة  و  گـردد  فقط به وضو برمي »في غيره«احتمال ضمير 

  در اينجا هم مصداق دارد. ،گذشت
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ز ساير احتماالت باشد، زيـرا اصـل در   ا تر يقوشقّ اول از احتمال اول،  رسد يمبه نظر 

گـردد   ابتدائيت است و در آن ظهور بيشتري دارد و ضمير نيز بـه وضـو برمـي    »من«معناي 

  چون اقرب است.

در نتيجه، اين حديث فقط حكم شـك بعـد از فـراغ از عمـل مسـتقل شـرعي را بيـان        

اول و دوم كه حكم شك در اجزاي فعـل مركـب شـرعي را     هاي حديث به خالف، كند يم

  .كرد يمبيان 

نها از خود مادة فراغ در اثبات قاعده استفاده شده اسـت  آهمچنين رواياتي داريم كه در 

  )؛ 2ح246: 8ج؛ 5ح 469: 1ج، 1409(حر عاملي،  دنها روايات خاص هستنآكه البته 

  زتعدد قاعده فراغ و تجاو ياوحدت . 4

  .)ه. مقام اثبات (ادل2. مقام ثبوت (امكان)؛ 1 :در دو مقام است اين بحث

مقام اثبات، وحدت درنظر نويسندگان بحث در مقام اول بحث لَغوي خواهد بود، زيرا به

قاعده اثبات شود، امكانش در مقام ثبوت نيز اثبات خواهد شـد؛ زيـرا واقـع شـدن چيـزي،      

ديگر امكـان يـا    در مقام اثبات به اثبات نرسد،، حال اگر است ترين دليل بر امكان آن محكم

  .ميكن يمكند، پس فقط در مقام اثبات بحث  امكانش در مقام ثبوت، مشكلي را حل نميعدم

و لغـت مطـرح شـد، وحـدت ايـن       bيي كه در روايات معصومان ها بحثبا توجه به 

مختلف بيان شده و شود كه به تعابير  . در واقع يك قاعده محسوب ميشود يمقاعده روشن 

در بعضي از موارد به صورت خاص (در باب خاصي بيان شده است) و در بعضي ديگر بـه  

 در وجود جزيـي از اجـزا  (اينكه قاعدة تجاوز مفاد كان تامه ؛ و صورت عام ذكر شده است

ك در صحت موجـود داريـم)، مـانع از    (شك داريم) و قاعدة فراغ مفاد كان ناقصه است ش

كه اين دو تحت عنواني كلي و قانون جامعي قرار بگيرند و آن شك در انجـام   شود ينماين 

ك در اتيان)، حال منشأ آن شك گاهي شك در انجام جزيي از اجزا و (شدادن چيزي است 

  ).333-323: 2،ج1428(خويي،ميا دادهگاهي شك در انجام صحيح چيزي است كه انجامش 
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براي مثال در حديث اول و دوم، حكم عدم اعتنا به شك در اجزاي افعال مركب شرعي 

(أعـم از   كنـد  يمـ را بعد از مضي و گذشتن از آن جزء يا تجاوز و گذشتن از آن جزء، بيان 

شده) و در حديث چهارم حكم عـدم   انجامشك در وجود آن جزء يا شك در صحت جزء 

رعي را، بعـد از فـراغ و گذشـتن از آن فعـل، بيـان      اعتنا به شك در نفس افعال مسـتقل شـ  

. اما حديث سوم جامع بين اين دو قسم از حديث است. قدر جامع همان اسـت كـه   كند يم

بيان شده و آن عبارت است از مضي، جوز و تجاوز يعنـي   bدر كلمات نوراني معصومان 

صل وجود و چه گذشتن و گذشتن از چيزي و اين هم در اجزا صادق خواهد بود (چه در ا

در صحت موجود به همان بياني كه گفتيم) و هم در نفس افعال مستقل، با اين فرق كـه در  

جـزء   انجـام آن مالزم با دخول در جزء ديگر يـا محـل    انجاماولي گذشتن از جزء يا محل 

است ، اما در دومي گذشتن از آن عمل مالزم با تمام كردن آن و فراغت از آن خواهد  ديگر

  س فراغ هم الزمة گذشتن از چيزي است.بود. پ

دخل في «و  »ثم دخلت في غيره«در حديث اول و دوم نيز چنين است، اما چون عبارت 

وگر نه خود لفظ بدون اين  شود يمآمده بود، سبب انصراف لفظ به معناي مورد اراده  »غيره

  عبارات دال بر حكم و قانون به نحو جامع است. 

همچنين در حديث چهارم اگر قضيه وضو نبود از ذيل حديث، قـانون جـامعي اسـتفاده    

  .شد يم

در حديث سـوم وجـود نـدارد و  قـانون واحـد جـامعي را از آن        هايي اما چنين عبارت

اين قاعدة واحدي اسـت   ميگفت يمبود، باز هم نحديث سوم هم ر . گرچه اگميكن يماستفاده 

الجمع نيستند و تنافر ذاتي با يكـديگر ندارنـد.    ين دو قاعده مانعةنه دو قاعدة مستقل. زيرا ا

و حـديث   كننـد  يمـ حديث اول و دوم قسمتي از اين قانون كلي و جامع را بيـان و اثبـات   

  چهارم قسمت ديگري را؛
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  قاعده يناصل بودن ا ياأماره . 5 

وجـه تمايزشـان   براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد ديد حقيقـت امـاره و اصـل عملـي و     

  چيست؟ و اينكه شارع مقدس هر يك را به چه مناطي حجت قرار داده است؟

در پاسخ به اين سؤاالت كه از مسائل اساسي و بنيادي علم اصول فقه هستند، مباحث و 

هاي گوناگوني از سوي محققان اين علم مطرح شده است كه به دليل تطويـل بحـث،    نظريه

، آب سـواران هايي دارند ( ندگان نيز در اين دو مسئلة بنيادي، نظرو نگار پردازيم به آنها نمي

(كه نزد بيشتر محققان توان به عنوان شاخص اصلي اماره  ). اما آنچه را كه مي61-88: 1391

كنـد از حكـم واقعـي و     اصولي پذيرفته شده)، بيان كرد، اين است: اماره، كشف نـوعي مـي  

ي و به تعبير ديگر، امارات، غالبـاً مكلفـان را بـه    طريقي است براي نائل شدن به حكم واقع

كنند و شـارع حكـيم نيـز بـه دليـل همـين        حكم واقعي يا موضوع حكم واقعي رهنمون مي

نوعي و غالبي، آنها را حجت قرار داده است. البته چنين حجتي براي امارات، ذاتي  كاشفيت

ست، بلكه كاشفيت ناقصي است نيست، زيرا كاشفيت آنها از واقع، مثل علم، كاشفيت تام ني

و به تعبير از طرف شارع مقدس، مورد تأييد شودو به همين دليل است كه حجيت آنها بايد 

؛ غرويـان؛  101، ج: 1428؛ خـويي،  6: 2، ج1377ديگر، اماره، علم تعبدي است (انصـاري،  

  ).79-77: 27ص2، ج1388شيرواني، 

ملي (كه نزد بيشـتر محققـان اصـولي    توان به عنوان شاخص مهم اصل ع آنچه را كه مي

پذيرفته شده است)، بيان كرد اين است:در اصل عملي بر خالف اماره، هيچ جهـت كشـفي   

وجود ندارد و اگر چنين جهتي در آن باشد، شارع مقدس، آن را لحاظ نكرده اسـت، يعنـي   

مكلفان در به اين دليل آن را حجت قرار نداده است، بلكه به اين دليل حجت قرار گرفته تا 

مقام عمل، متحير نمانند. به تعبير ديگر، در موضوع اصول عمليه، شك به حكم واقعي أخذ 

شده است و منظور از شك، عدم علم حقيقي و علم تعبدي (اماره) نسبت به حكـم واقعـي   

مانـد كـه    گيرد، حيران و سرگردان مـي  است. پس چون مكلفي كه در چنين وضعي قرار مي

مقرر كرده است (جعل حجت كـرده  اي را برايش  رع حكيم، اصول عمليه، شاچه بايد بكند
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خـويي،   ؛10-6: 2، ج1377است) تا در مقام عمل، از تحيـر نجـات پيـدا كنـد (انصـاري،      

  ). 469-467: 2، ج1388؛ غرويان؛ شيرواني، 287-286: 1، ج1428

  ن داليل هستند:كند، اي حال در مورد اين قاعده، آنچه بيشتر اماره بودنش را تقويت مي

عرض كـردم: در حـالي كـه در سـجده      b گويد به امام صادق حماد بن عثمان مي .1

اي،  جا آوردم يا نه؟ حضرت فرمودند: حتماً ركـوع كـرده   بودم شك كردم كه آيا ركوع را به

اي)  انجام ركوعت را نافذ بدان و از آن گذر كن (بنا را بر اين بگذار كه ركوع را انجـام داده 

حـر  انـد (  در حديث ششم از همين باب نيز حضرت از چنين تعبيري استفاده كردههمچنين 

 ). 318-317 :6، ج1409عاملي، 

يعني حتماً ركـوع انجـام    »قد ركع«و  »قد ركعت«اند  در اين دو روايت حضرت فرموده

يـا كشـف از واقـع    دهد كه اين قاعـده،   نشان مي bشده است و اين تعبير از امام معصوم 

يعني در شك بعد از محل، حتماً آن فعل به صورت صحيح انجـام شـده اسـت، يـا     كند  مي

كنـد و در غيـر ايـن     رفته به واسطة عدم انجام آن فعل مي دست كشف از تدارك مصلحت از

عمل به اين قاعده، داراي صرف  نيبنابراكذب باشد.  bكالم امام معصوم  دو صورت بايد

  كشف از واقع يا تدارك مصلحت واقع هم هست؛ معذريت يا منجزيت نيست، ،بلكه داراي

استفاده شده اسـت،   »مضي«در مورد اين قاعده از مادة  bرواياتي كه در لسان امام  .2

  مثل روايات اول تا سوم كه مورد استناد اين قاعده قرار گرفت.   

كار برده شده است، يعني بايـد بنـا را    به »يمضي«يا  »إمض«در اين روايات تعابيري مثل 

بر اين گذاشت كه آن فعل مشكوك، انجام شده اسـت (بـه طـور صـحيح) كـه ايـن تعبيـر        

كنندة اين است كه با اين قاعده، يا كشف از واقع يا كشف از تدارك مصلحت از دست  بيان

  شود. مي رفتة واقعي

عرض كردم: مردي بعد از آنكـه   bبه امام  ديگو يمبن أعين كه  ركيبهمچنين روايت 

فرمودنـد وي   b[چـه بايـد بكنـد؟] امـام      كند يمشك  در صحت وضويش رديگ يموضو 

بيشتر از زماني بود كه شك كرده بود [يعنـي بـه شـكش     توجهش گرفت يمزماني كه وضو 
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. اگر اين تعبير امام (اذكريـت حـين عمـل) بيـان     )471 :1ج، 1409(حر عاملي،  اعتنا نكند]

رسد  باشد، اما به نظر مي ل به اين قاعده باشد، شايد دليلي بر اماره بودن اين قاعدهعلت عم

در  bدليليت اين روايت بر اماريت اين قاعده مورد خدشه باشد؛ زيرا اثبـات اينكـه امـام    

، مشكل است چون چه بسـا افـرادي كـه موقـع      اند صدد بيان علت عمل به اين قاعده بوده

دهنـد   ي به افعالشان ندارند و صرف عادت، افعال وضو را انجام ميوضو گرفتن اصالً توجه

تك  شوند؛ پس به دليل عدم تعميم آن براي تك و بعد از آن، دچار شك در صحت وضو مي

  شود، نه علت آن. حمل بر حكمت جعل اين قاعده مي bكالم امام افراد، 

فرمود: اگر فـردي   bهمچنين اين روايت از محمد بن مسلم كه آمده است امام صادق 

بعد از اتمام نمازش نداند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت و زماني كه نمازش را تمـام  

جا آورده است، الزم نيست نمازش را دوباره  ، بر اين يقين بود كه نمازش را كامل بهكرد يم

ـ نزدبخواند [زيرا] زماني كه در حال تمام كردن نمازش بود، به واقعيت ايـن امـر    از  تـر  كي

) دليلي بر اماريت اين قاعده نيسـت؛ زيـرا   246: 8ج، 1409(حر عاملي،  زمان بعد از آن بود

اوالً آنچه كه سؤال شده، يكي از مصاديق قاعدة يقين بوده است كه اتفاقاً مورد قاعدة فـراغ  

و تجاوز هم هست و جواب حضرت ناظر به حجت بودن ايـن مصـداق خـاص از قاعـدة     

ق موارد و مصاديق قاعدة فراغ و تجاوز و ثانياً چه بسا افرادي كـه قبـل از   يقين است نه مطل

پـذير نيسـت و    تعمـيم  b اند، كالم امام شك كردن در فعلي، يقين به انجام آن فعل نداشته

توان آن را حمل بر علت جعل اين قاعده كرد و حـداكثر شـايد بشـود آن را در مـورد      نمي

  خاصي، علت قرار داد؛

  ين قاعده . گسترة ا6

از بحث در روايات معصومان روشن شد كه گسترة اين قاعـده تمـام ابـواب فقـه را شـامل      

شده اسـت  كه وضع در عام دارد، بكار برده » كلّ«؛ زيرا در بعضي از روايات از واژه شود يم

مگر در  از آنها با توجه به تمام بودن مقدمات حكمت، اطالقشان ثابت است، يگرد يو بعض

مواردي كه دليل خاصي بر عدم شمول اين قاعده داشته باشيم، مثل عدم جريان اين قاعـده  
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ــام     ــه اتم ــل از ب ــتن از آن جــزء و قب ــد از گذش ــالث بع ــارات ث                در شــك در اجــزاي طه

  رساندن طهارت.  

  گيرييجهنت

توان حجيت قاعـدة فـراغ و تجـاوز را اثبـات كـرد، روايـات        . تنها دليل و مستندي كه مي1

انـد، امـا برخـي     در موارد و مصاديق خاص وارد شده آنهااست كه برخي از  bمعصومان 

 آنهـا ة ليبـه وسـ  شـود   اند كه در مجموع مـي  ديگر در غير موارد و مصاديق خاص وارد شده

  ابواب فقه به اثبات رساند؛كليت اين قاعده را در تمام 

. وحدت قاعدة فراغ و تجاوز از نظر مقام ثبوت (امكان وقوعي)، محال نيسـت، بلكـه   2

مفاد قاعدة فراغ، شـك در  از جنبة مقام اثبات (ادله) نيز يك قاعده است؛ زيرا نخست اينكه 

صحت موجود باشد (مفاد كان ناقصه) و مفاد قاعدة تجاوز، شـك در اصـل وجـود چيـزي     

(مفاد كان تامه)، مورد خدشه است و دوم اينكه با تأمل بيشـتر در احاديـث مـرتبط بـا ايـن      

شود كه قدر جامع اين قاعده عبارت است از مضي، جـوز و تجـاوز يعنـي     قاعده، معلوم مي

گذشتن از چيزي و اين امر، به بياني كه گفته شد، هم در اجزا (چه شك در اصل وجـود و  

چه شك در صحت موجود) و هم در نفس افعال مستقل صادق است، با ايـن فـرق كـه در    

جـزء   انجـام ول در جزء ديگر يا محـل  آن مالزم با دخ انجاماولي، گذشتن از جزء يا محل 

ديگر است، اما در دومي گذشتن از آن عمل مالزم با تمـام كـردن و فراغـت از آن خواهـد     

  بود؛ پس فراغ از هر چيزي، مالزم گذشتن از آن چيز است؛

. اين قاعده، بيشتر بر مالك اماره منطبق است تا اصل عملي؛ زيرا مالك اصلي كـه در  3

اصولي، براي تشخيص اماره و اصل عملي پذيرفته شده، اين است كه در نزد بيشتر محققان 

اماره، كشف نوعي و غالبي از واقع وجود دارد و شارع حكيم، همـين جهـت كشـف را در    

حجيت امارات، لحاظ كرده است، بر خالف اصل عملي كه در آن يا چنـين جهـت كشـفي    

ده اسـت و در موضـوع اصـول    وجود ندارد يا شارع آن را در حجيت آن اصل، لحـاظ نكـر  

عمليه، شك به واقع، أخذ شده است و مراد از شك، عدم علم حقيقي و علم تعبدي (اماره) 
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شـود،   به حكم واقعي است و در چنين وضعي چون مكلف، در مقام عمل، دچار تحيـر مـي  

ل عمليه را برايش قرار داده (جعل حجيت كرده) تا از سـرگرداني نجـات   شارع حكيم، اصو

كند. حال اين جهت كشف از واقـع، كـه از خصوصـيات امـارات اسـت در برخـي از        پيدا

اند  فرموده bمثل رواياتي كه امام  روايات استناد اين قاعدة قابل مالحظه قرار گرفته است،

، يعني حتماً ركوع انجام شده است، همچنين رواياتي كه از تعابيري »قد ركع«و  »قد ركعت«

  كار رفته است يعني گذر كن و حكم به صحت آن عمل كن؛ به »يمضي«يا  »إمض«مثل 

؛ زيرا در برخي از روايـات مثِبـت   رديگ يمبر ر . گسترة اين قاعده تمام ابواب فقه را د4

انـد كـه داللـت بـر      از الفاظي مثل كلّ، شيء و ماننـد آن اسـتفاده كـرده    b اين قاعده، امام

فراگيري اين قاعده، در تمام ابواب فقه دارد مگر مواردي كه با دليل خـاص، از ايـن قاعـده    

  خارج شده باشند.  
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