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  مقدمه 
  . به پايان رسانديم» تسليم«در جلسة قبل بحث در اجزاء واجب نماز را با بحث از احكام 

رين احكام آن را ذكر ت  احكام شكيات نماز اشاره و مهم ترين ابواب صالت، در پايان درس گذشته به يكي از مهم
  . كرديم

شك در انجام نماز در داخل و خارج وقت، شك در انجام جزء يا شرط، شك در انجام فعلي از افعال نماز بعد از 
ترين احكام شكيات  دهد، از جمله مهم ورود به فعل بعدي و شك در صحيح بودن افعالي كه نمازگزار انجام مي

  .  بررسي از مستندات آن خواهيم پرداختنماز است كه در اين درس به بحث و 
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  متن عربي 
  :و المستند في ذلك

و بقطع النظر عن ذلك تكفي قاعدة . فالستصحاب عدم االداء اما ان الشاك في اداء الصالة يلزمه فعلها في الوقت، -1
حيحة زرارة و فضيل عن على إنّا في غنى عن ذلك بعد ص. للزوم االحراز» االشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني«

متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم «: أبي جعفر عليه السالم
و ان شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فال إعادة عليك من شك حتى تستيقن، . تصلها صلّيتها

   .»فان استيقنت فعليك أن تصلّيها في أي حالة كنت
  . و اما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت، فللصحيحة المتقدمة-2

ر بالقضاء يشك علي أنّا في غني عنها، إذ األمر باألداء قد سقط جزماً بخروج الوقت إما باالمتثال أو بالعصيان، و االم
  .ي للبرائةفي حدوثه فيكون مجر

فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثقة محمد بن مسلم عن أبي ، غ و اما ان الشاك في جزء أو شرط ال يلتفت بعد الفرا-3
  .»كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو«: جعفر عليه السالم

قلت ألبي «: فلقاعدة التجاوز المستفادة من صحيحة زرارة،  و اما البناء على تحقّق المشكوك بعد الدخول في غيره-4
رجل شك في االذان و : قلت. يمضي: شك في االذان و قد دخل في اإلقامة، قالرجل : عبد اللّه عليه السالم
شك في القراءة و قد : قلت. يمضي: رجل شك في التكبير و قد قرأ، قال: قلت. يمضي: اإلقامة و قد كبر، قال

رجت من يا زرارة إذا خ: ثم قال. يمضي على صالته:  في الركوع و قد سجد، قال شك: قلت. يمضي: ركع، قال
  .و غيرها»ء ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي شي

مضافا إلى اقتضاء االستصحاب . فلمفهوم الشرط في ذيل الصحيحة السابقة،  و اما لزوم االتيان بالمشكوك قبل ذلك-5
  .لذلك

  .المتقدمةفلموثقة محمد بن مسلم ،  و اما ان الشاك في صحة المأتي به يبني عليها و ان لم يدخل في غيره-6
و بذلك يتّضح الفارق بين قاعدة التجاوز حيث يعتبر في تطبيقها الدخول في الجزء الالحق و بين إصالة الصحة حيث ال 

  . يعتبر فيها ذلك
أن صحيحة زرارة التي هي المستند لقاعدة التجاوز قد اعتبرت الدخول في الجزء الالحق، : و منشأ االختالف المذكور

  .تي هي المستند ألصالة الصحة حيث لم تعتبر ذلكبخالف الموثقة ال
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  يادآوري
  :اند از احكام شكيات در چند بخش مطرح شد كه عبارت

  بخش اول
  : باشد مي دو صورت دارايشك در انجام نماز كه 

 صورت اول آن شك در خواندن نماز در داخل وقت و صورت دوم آن شك در خواندن نماز در خارج وقت
  .  باشد مي

  . كند  اما در صورت دوم به شك خود اعتناء نمي،ر صورت اول بايد نمازش را بخواند دشاك
   بخش دوم

  . شود بعد فراغت از نماز كه به آن اعتناء نميشك در انجام جزء يا شرط نماز 
  بخش سوم

 بعدي صورت اول آن قبل از ورود به جزء :داردشك در انجام جزء نماز در اثناء نماز كه اين بخش دو صورت 
  . شود  و صورت دوم آن مربوط به شك بعد از ورود به جزء بعدي ميباشد مي

  بخش چهارم
  . شود  كه در اين گونه شكيات بناء بر صحت عمل گذاشته ميشك در صحيح بودن افعال

اي بودند كه در احكام  گانه مجموع اين شش مسئله همراه با چهارده مسئله شك در عدد ركعات نماز مسائل بيست
SCO١.شكيات نماز به آن اشاره شد و بايد به بررسي مستندات آن بپردازيم ٠٢:٥٢   

   وقتدر لزوم خواندن نماز در صورت شك در انجام آن ادلّة
  1استصحاب: الف

                                                 
حكم به بقاى حكم : اند ها را به يك تعريف برگردانده  بعضى همة آنهايى ذكر شده است كه استصحاب از اصول عمليه است و براى آن تعريف. 1

  .»384/ و كفاية االصول12 -9/ 3فرائد االصول «. شرعى يا موضوع حكم، كه بقاى آن مشكوك است
. غيبت استگردد؛ ليكن عنوان استصحاب از مصطلحات فقهاى اصولى در عصر  پيشينة استصحاب از بعد مضمونى و دليلى به عصر حضور برمى

/ 2كنز الفوائد «. نخستين بيان صريح در اين مورد بنابر آثار به دست آمده از فقيهان اصولى سخن شيخ مفيد در رسالة اصولى متعلّق به ايشان است
30«.  

ز شيخ انصارى كه ظاهر كلمات اكثر اصوليان پيش ا. در اين كه استصحاب، اصل است يا اماره ميان اصوليان اختالف نظر وجود دارد: ماهيت
دانستند قول دوم است؛ ليكن شيخ انصارى و اصوليان پس از وى، قول نخست را ترجيح دادند؛ زيرا از نظر آنان،  استصحاب را حكم عقلى مى

ه شود كه استصحاب حكم ظاهرى است كه در ظرف شك نسبت ب ها چنين استفاده مى ترين دليل اعتبار استصحاب، روايات است و از آن عمده
  .»15 -13/ 3فرائد االصول «. حكم واقعى جعل شده است

 شرعى، يقين داشته باشد، سپس نسبت به بقاى امر يقينى پيشين، شك  هر گاه مكلّف نسبت به حكم شرعى، يا موضوع حكم: جايگاه استصحاب
 آبى يقين داشته و اكنون براى وى در بقاى شود، مانند آن كه فردى پيش از اين به طهارت داشتن خود يا كرّ بودن كند استصحاب جارى مى

كند و در نتيجه آثار طهارت همچون جواز مس  طهارت يا كريت آب شك عارض شده است، طهارت داشتن يا كر بودن آب را استصحاب مى
   .»275/ 2صول الفقه ا«. گردد آيات قرآن و دخول در نماز، و آثار كريت آب مانند عدم انفعال آن به مالقات نجس بر آن مترتّب مى

   :كنيم در جريان استصحاب شرائطي معتبر است كه به عناوين آن اشاره مي
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 نماز واجبش را نخوانده است و لكن شك دارد كه آيا در  مكلف يقين دارد كه در ابتدائي كه وقت نماز داخل شد،
 از ابتداي وقت تا زمان شكش گذشته است نماز خوانده است يا خير؟، كه در اين صورت مدت زماني كه

  . سازد مدن شك جاري مياستصحاب عدم انجام آن را تا زمان به وجود آ
  1قاعد اشتغال: ب

                                                                                                                                                                  
  . يقين به حالت سابق. 1
  . شك در بقاى حالت سابق. 2
   .اجتماع يقين و شك در يك زمان. 3
  .تعدد زمان متيقّن و مشكوك. 4
   .وحدت متعلّق يقين و شك. 5
  .تقدم زمان متيقّن بر مشكوك. 6
   .فعليت داشتن يقين و شك. 7
   .عدم وجود اماره يا اصل عملى حاكم بر استصحاب. 8
  .برخوردارى مستصحب از اثر عملى شرعى. 9

  :ها عبارت است از ترين آن اقوال مختلفى در حجيت استصحاب وجود دارد كه مهم: حجيت
  . حجيت به طور مطلق. 1
  . عدم حجيت به طور مطلق. 2
  . نها در قلمرو احكام جزئى و موضوعات خارجى، نه احكام كلّىحجيت، ت. 3
از برخى كلمات كسانى كه قول دوم به آنان نسبت داده شده، اين . حجيت، تنها در صورت شك در رافع يا حصول غايت، نه شك در مقتضى. 4

  . قول، استظهار شده است
  .»251/ 2اصول الفقه «. حجيت در صورتى كه دليل مستصحب، شرعى باشد نه عقلى. 5

تعبير شده است؛ چه آن كه در استصحاب نوعى احراز » اصل محرز«در كلمات اصوليان از استصحاب به : تقدم استصحاب بر ديگر اصول عملى
الى كه ديگر در ح. نيز گفته شده است» اصل تنزيلى«واقع وجود دارد و از اين جهت، كاركردى همچون كاركرد امارات دارد، به اين جهت بدان 

روى اين جهت، استصحاب مقدم بر ساير اصول است؛ چون استصحاب، موضوع ديگر اصول را . اصول عملى چنين ويژگى و كاركردى ندارند
  .»15/ 2اصول الفقه «دارد  برمى

در همه مواردى كه . ى در آن نيستيك قاعدة عقلى استوارى است و جاى هيچ گونه ترديد» اشتغال يقينى به براءت يقينى نيازمند است«قاعدة . 1
 اصالة االحتياطمكلّف با علم به اصل تكليف، در مكلف به شك داشته باشد، علماى اصول با تكيه بر اين قاعده به عنوان يك پاية عقلى، به اثبات 

  .پردازند مى
 ايشان علماى اصول، به ويژه شيخ انصارى، اين قاعده و پس از. يابيم اين قاعده را براى نخستين بار به صورت روشنى در سخنان وحيد بهبهانى مى

  .موارد استفاده از آن را گسترش دادند
اشتغال يقينى، براءت . 2. علم به تكليف، علت است براى اشتغال ذمة يقينى. 1: قاعدة اشتغال از دو بخش تشكيل شده است: تفصيل اين قاعده

  .خواهد يقينى مى
  :ش، موارد كاربرد قاعدة اشتغال را روشن كنيمالزم است با توضيح اين دو بخ

آن جا كه حجت بودن را از لوازم ذاتى . اند حجيت قطع آورده علماى اصول اين بخش از قاعدة اشتغال را در ضمن مباحث: اشتغال ذمة يقينى. 1
حجت بودن، جوهر قطع است و بدون آن، قطع هم توان با جعل و تشريع آن را به قطع نسبت داد، يا از قطع سلب كرد زيرا  دانند كه نمى قطع مى

  .وجود نخواهد داشت
الزمة حجت بودن اين است كه اگر مكلف به طور قطعى به حكمى پى برد و قطع او هم برابر با واقع بود و در عين حال از پيروى آن سر باز زد، 

. رار دهد و او را به خاطر سرپيچى از انجام دستور، مجازات كندبه جاست كه خداوند با همين قطع او، با او احتجاج كند و مورد بازخواست ق
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باشد  مي» قاعده اشتغال يقيني استدعاي فراغ يقيني دارد«توان به آن استناد كرد،  دليل ديگري كه براي اين حكم مي
اش تكليفي آمده است بايد  شود مكلف هنگامي كه يقين كرد كه بر عهده طور كه از مفاد اين قاعده استفاده مي همان

آن را انجام داده است، لذا در صورت شك در انجام تكليف، اين فراغت احراز نشده و بايد نماز را يقين كند كه 
  . انجام بدهد

  فضيل و زرارهصحيحة : ج
توان براي اثبات حكم شك در خواندن نماز در داخل وقت به آن تمسك كرد صحيحة زراره و  ي كه ميسومين دليل

  . 1نياز خواهيم شد السالم است كه با وجود اين صحيحه ما از تمسك به دو دليل اول بي فضيل از امام باقر عليه

                                                                                                                                                                  
اى قطع پيدا كرد به نبود حكم الزامى از جانب خداوند، ولى قطع او برابر با واقع نبوده و به خطا رفته  الزمه ديگر حجت بودن، آن است كه اگر بنده

 را دليل قرار دهد براى سر بر تافتن خود از پيروى  طع خود به نبود حكم الزامىباشد، بتواند با همين قطع خود با خدا احتجاج كند و حق دارد كه ق
  .كه الزمة حجت بودن است) معذريت(اين است معناى دليل آوردن براى خطا . آن حكم

يعنى قطع از [ع هستند شمارند، در حالى كه اين دو در حقيقت از لوازم حجت بودن قط را از لوازم قطع مى» معذريت«و » منجزيت«علماى اصول 
  .نه از لوازم نفس قطع] آن جهت كه كاشف از حكم واقعى شرعى است مستلزم منجزّيت و معذريت است

معناى منجزيت آن است كه تكليف به صورت قطعى به مكلف رسيده . آنچه كه در اين جا، به ويژه براى ما اهميت دارد، منجزيت است: منجزيت
كبرى عبارت است از حق مولويت و : منجزيت از كبرى و صغرايى تشكيل شده است. اش را اشغال كند ر گرفته و ذمهباشد و بر عهدة او قرا

  .صغرى عبارت است از رسيدن تكليف به بنده به صورت قطعى. اش، در هر تكليفى كه به بنده رسيده باشد خدا بر بنده طاعت
اش را اشغال  ه تكليف براى مكلف مسلّم شده است، يعنى به طور قطعى بر عهده آمده و ذمهگيريم اين است ك اى كه از اين دو مقدمه مى نتيجه

  .ذمة مكلف به صورت قطعى با يك تكليف شرعى اشغال شده است و اين است معناى اشتغال ذمه: گوييم اين جاست كه مى. كرده است
كند به  يقينى مكلف از تكليف، عقل حكم مى تا تحقق فراغت.  عقل عملى استفراغ، دومين بخش از قاعدة اشتغال است و از احكام: فراغ يقينى. 2

اش از تكليف قطعى فارغ شده، به  مخالفت كردن و سستى ورزيدن مكلف در پيروى، پيش از اين كه يقين پيدا كند كه عهده. واجب بودن پيروى
به جا آوردن اين حق از مصاديق عدل و به جا نياوردن .  بنده استحكم عقل قبيح است و اين بدان خاطراست كه پيروى، حقى از حقوق خدا بر

بنابراين در صورتى كه مكلف قطع به تكليف پيدا كرده باشد، . كند عقل عملى به حسن عدل و قبح ظلم حكم مى. آن از مصاديق ظلم است
اش  ى كه قطع پيدا كند آن را به تمامى انجام داده و عهدهاش به آن تكليف اشغال شده و واجب است كه به انجام آن تكليف برخيزد، تا زمان عهده

اش از تكليف، يقين پيدا كند، دست از پيروى بردارد، عقل كار او را زشت  اگر مكلف بيش از آن كه به رها بودن عهده. از آن رها شده است
  . شمارد مى
 اول يم،رت شك در انجام آن در داخل وقت سه دليل ارائه كردطور كه مالحظه شد براي وجوب خواندن نماز در صو همان: بيشتر بدانيم. 1

انّا في غني عن « و با تعبير هاي تمسك كرد  به روايت صحيحهپس از آنو » اشتغال«به قاعدة » و بقطع النظر عن ذلك«استصحاب و بعد با تعبير 
به بررسي اين حال . قاعده اشتغال يا استصحاب نيسته  كه با وجود صحيحه نيازي به تمسك بيمبه اين مطلب اشاره داشت» ذلك بعد صحيحه

  : خواهيم پرداختتعابير 
پوشي كنيم به اين جهت است كه اين دو دليل در  به عنوان دليل دوم بيان شد كه بايد از استصحاب چشم» قاعده اشتغال«اين كه در ارائه : اوالً

باقي نخواهد ماند، زيرا » اشتغال«با وجود استصحاب مجالي براي تمسك به قاعده به عبارت ديگر . عرض هم نيستند بلكه در طول همديگر هستند
موضوع قاعدة اشتغال شك در انجام تكليف است كه با وجود استصحاب مكلف ديگر شكي نسبت به آن نخواهد داشت بلكه علم تعبدي به عدم 

  . انجام آن پيدا خواهد كرد
» استصحاب«با اين توضيح كه . شويم، عدم جريان اصل در صورت وجود أماره است نياز مي دو دليل ديگر بيدليل اين كه با وجود روايت از :  ثانياً
هر دو از اصول عمليه هستند كه در صورت فقد أمارات به آن تمسك خواهيم كرد و با وجود أماره مجالي براي تمسك به آن باقي » اشتغال«و 

  .  نخواهد ماند



١٠٢١٣٢٢ 
 

١٨  
 ))علق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر مت((

٦

و ان . لم تصلها صلّيتهامتى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك «
شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فال إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فان استيقنت فعليك 

  .»أن تصلّيها في أي حالة كنت
ا شك كردي كه  وقت نماز واجب يقين يهنگامهنگامي كه در «: كنند السالم روايت مي اين دو راوي از امام باقر عليه

اي، يا در زمان فوت آن يقين كردي كه انجام ندادي، نماز را بخوان و اگر بعد از خروج وقت در  خواندهنماز را ن
كه يقين كني، پس اگر يقين   الزم نيست به خاطر شك نماز را اعاده كني تا اين1حالي كه حائلي ايجاد شده بود

  . »كردي بر تو واجب است در هر حالي كه بودي نمازت را بخواني
كند، كسي كه در داخل وقت نسبت به خواندن نماز شك كند بايد نماز را  صحيحه به روشني داللت ميصدر 
    »FG« .بخواند

  : وقتدر ادلّة لزوم خواندن نماز در صورت شك در انجام آن  
  
  
  
  

   از وقتبعد لزوم خواندن نماز در صورت شك در انجام آن ادلّة عدم
  صحيحة زراره و فضيل  :الف
شود، كسي كه خارج از وقت در  استفاده مي» ...اگر بعد از خروج وقت«اي كه گذشت   مت دوم صحيحهاز قس

  . كند، نيازي نيست كه نماز را بخواند خواندن نماز شك مي
  قاعده برائت: ب

دومين دليل ما براي حكم به عدم وجوب خواندن نماز بر كسي كه بعد از خروج وقت در انجام آن شك كرده 
  . 2كند نياز مي است كه تمسك به آن ما را از دليل اول نيز بي» اعده برائتق«است 

                                                 
 جايى است كه واجب مقيد به وقت كاربرد اين قاعده در باشد مينيز » قاعده حيلوله«ايت مستند يكي از قواعد فقهي به نام اين رو: بيشتر بدانيم. 2

  .شود باشد، مانند نماز ظهر و عصر كه با پايان يافتن وقت آنها و حايل شدن غروب آفتاب ديگر اداء محسوب نمى
نيازي به » امارات«ه هميشه با وجود امارات، مجال مراجعه به اصول وجود نداشت و با وجود ك:  شايد اين سوال مطرح شود: بيشتر بدانيم. 1
 بيان كرديم كه با  ماند، در اين صورت چرا در توضيح دليل عدم لزوم خواندن نماز در صورت شك در انجام آن در خارج وقت، باقي نمي» اصول«

  !!ياز خواهيم بود؟ن بي» صحيحة زراره«از اماره » قاعده برائت«وجود 
در جواب اين سوال بايد توجه داشته باشيم كه در اين قسمت ما نسبت به سقوط تكليف به نماز يقين داريم و در واقع شك داريم كه امر به قضاء 

ة زراره از جانب در حالي كه در صحيح. كند و مجراي قاعدة برائت خواهد بود متوجه ما شده است يا خير؟ كه اين شك به اصل تكليف رجوع مي
را نفي كنيم چه با دليل يا اصل نوبت به جريان دليل يا اصل در جانب » اصل تكليف«و لذا تا مادامي كه بتوانيم . برداشته شده است» مكلف به«

  . استصحاب عدم اداء نماز در داخل وقت. 1
  . قيني استدعاي فراغ يقيني دارد با چشم پوشي از استصحابقاعدة اشتغال ي. 2
 . السالمصحيحة زراره و فضيل از امام باقر عليه.3
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٧

توضيح جريان برائت در مقام عبارت است از اين كه مكلف در خارج وقت يقين دارد كه امر به خواندن نماز اداء 
 صورتي كه از عهدة او ساقط شده است زيرا در داخل وقت نماز را خوانده است يا نماز را نخوانده است، در

از عهدة او ساقط شده است و در صورت دوم امر به سبب » امتثال امر مولي«خوانده است كه امر به نماز به سبب 
  1.از عهده او ساقط شده است» عصيان«

بعد از سقوط امر به نماز در داخل وقت به بياني كه گذشت، شخص در اين كه آيا تكليف و امر نسبت به قضاء 
كند، كه در اين حالت شك مكلف مجراي قاعدة برائت  ت، حادث و متوجه او شده است شك مينماز در خارج وق

  »FG«. كند  خواهد بود و با جريان آن اصل تكليف به نماز در خارج وقت را از خود نفي مي
  ادلّة عدم لزوم خواندن نماز در صورت شك در انجام آن بعد از وقت  

  
  
  
  
  

  تطبيق
   :و المستند في ذلك

  يات نمازو اما مستند احكام شك
  . داءفالستصحاب عدم االاما ان الشاك في اداء الصالة يلزمه فعلها في الوقت، . 1
  .  باشد اما اين كه كسي كه در انجام نماز در داخل وقت شك كند به دليل استصحاب عدم انجام آن مي. 1

  . للزوم االحراز» لفراغ اليقينياالشتغال اليقيني يستدعي ا«و بقطع النظر عن ذلك تكفي قاعدة 
كه « زيرا الزم است كند؛ كفايت مي» كند قيني را طلب مياشتغال يقيني، فراغ ي«پوشي از استصحاب قاعده  و با چشم

  . »كه آن را انجام داده است« احراز كند »مكلف بعد از يقين به تكليف
  : ر عليه السالمعلى إنّا في غنى عن ذلك بعد صحيحة زرارة و فضيل عن أبي جعف

   :السالم نياز هستيم بعد از صحيحة زراره و فضيل از امام باقر عليه عالوه بر اين ما از آن بي

                                                                                                                                                                  
ين است كه شك در اصل انيست بلكه به دليل » اماره«بر » اصل«در اين بحث به دليل تقدم » اماره«نيازي ما از  لذا بي. نخواهد رسيد» مكلف به«

 . باشد است، نمي» مكلف به«تكليف است و نيازي به استفاده از روايت كه در صدد بيان عدم وظيفة مكلف نسبت به انجام 

در صورتي خواهد بود كه مكلف به صورت عمدي نماز خود را ترك كرده باشد و اال در صورت ترك از روي » عصيان« توجه داشته باشيم كه .2
 . عاصي به شمار نخواهد آمدنسيان 

  .  السالم صحيحة زراره و فضيل از امام باقر عليه: الف
  
 .جريان برائت در اصل تكليف به قضاء: ب
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٨

و ان .  انك لم تصلها صلّيتها1متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها«
ك حتى تستيقن، فان استيقنت فعليك شككت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فال إعادة عليك من ش

   2.»أن تصلّيها في أي حالة كنت
اي، يا در زمان فوت آن يقين كردي  هنگامي كه در هنگام وقت نماز واجب يقين يا شك كردي كه نماز را نخوانده«

به خاطر كه انجام ندادي، نماز را بخوان و اگر بعد از خروج وقت در حالي كه حائلي ايجاد شده بود الزم نيست 
كه يقين كني، پس اگر يقين كردي بر تو واجب است در هر حالي كه بودي نمازت را  شك نماز را اعاده كني تا اين

  .»بخواني
   . و اما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت، فللصحيحة المتقدمة.2
  كند به دليل صحيحه ميو اما عدم وجوب قضاء بر كسي كه در خارج از وقت نسبت به خواندن نماز شك . 2

  . باشد پيشين مي
  لوقت إما باالمتثال أو بالعصيانعلي أنّا في غني عنها، إذ األمر باألداء قد سقط جزماً بخروج ا

 يا با ؛بعد از خروج وقت يقينًا ساقط شده است» اداء« زيرا امر به ؛نياز هستيم عالوه بر اين كه ما از آن صحيحه بي
  .امتثال يا با عصيان

  .ي للبرائةر بالقضاء يشك في حدوثه فيكون مجرو االم
SCO٢.  در نتيجه مجراي قاعدة برائت خواهد بود،و نسبت به حدوث امر به قضاء شك وجود دارد ١٣:١٢  

  عدم اعتناء به شك در جزء يا شرط بعد از فراغ
  قاعدة فراغ

يعنى هر مركّبى كه . كند ا درست مىقاعدة فراغ كه يكي از قواعد مهم فقهي است در حقيقت صحت موجود ر
گويد آن مركّب تام االجزاء و الشرائط و فاقد  داراى اجزاء و شرايط و فاقد موانع باشد، لسان قاعده اين است كه مى

از بعضي از روايات نيز قابل  مضمون اين قاعده ٣.كند موانع را آورده است و در واقع صحت آن را درست مى
  . امه به آن اشاره خواهيم كرداستفاده است كه در اد

                                                 
اند كه طبق اين تفسير  را به معناي زمان فوت فضيلت واجب گرفته» أو في وقت فوتها«اند عبارت  بسياري از علمائي كه اين روايت را شرح داده. 1

 بايد  ه نماز را نخواندي،شك يا يقين كردي ك» فضيلت«يا در وقت فوت » وقت فضيلت«هنگامي كه در وقت نماز «: شود معناي صدر روايت مي
 ، مالذ 15/66الرسول   ، مرآه العقول في شرح أخبار آل8/1006 ، الوافي 2/442روضة المتقين في شرح من اليحضره الفقيه «. »...نماز را بخواني

  .»4/370االخيار في فهم تهذيب االخبار 
وايت در صدد بيان اين مطلب است كه كسي كه يقين دارد قضاي يك نمازي اند كه طبق اين معني ر بعضي نيز آن را فوت در زمان قضاء معنا كرده

  .را انجام نداده است بايد آن را بخواند
 .1 من أبواب المواقيت الحديث 60وسائل الشيعة الباب . 2

ناخت و نسبت به اجزاء و شرايط انسان مكلف وقتى در مقام امتثال امر قانونگذار و تحصيل غرض باشد و از طرفى به آن مركب ش: بيشتر بدانيم. 1
آورد و اگر در پايان عمل شك كند كه آيا همة آن مركب را آورده يا خير، بناى عقال در  آن آگاهى داشته باشد، آن عمل را به طور صحيح به جا مى

است كه آن را با تمام اجزاء و شرايط زيرا طبيعت انسان در هنگام بجا آوردن عملى به صورتى ؛ اين زمينه بدين گونه است كه همه را آورده است
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٩

  مدرك قاعدة فراغ
   محمد بن مسلمموثقة 

  1.»كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو«: محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السالم
 ،گذشته استهر چيزي كه در آن شك كردي، از چيزهائي كه «السالم  كند از امام باقر عليه محمد بن مسلم نقل مي

  .»طور كه بوده است عبور كن هماناز آن 
كند از هر چيزي كه عبور كردي و سپس در آن شك كردي، به شك خود  مضمون روايت به روشني داللت مي

  . اعتناء نكن و از آن عبور كن
  دليل عدم اعتناء به شك در انجام فعل بعد از ورود به فعل ديگر

  قاعدة تجاوز
 آيا جزء قبلى در كند ديگر، شك  جزءدر محلو داخل شدن  جزء كيدر هنگام گذشتن از محل اگر نمازگزار 

قاعدة تجاوز عبارت از وجود  لذا  آورده استشود كه طبق قاعدة تجاوز حكم ميمحل خودش آورده شده يا خير؛ 
  . ء است شى

  مدرك قاعده تجاوز
  صحيحة زراره

رجل شك في : قلت. يمضي: اإلقامة، قالرجل شك في االذان و قد دخل في : قلت ألبي عبد اللّه عليه السالم
شك في القراءة : قلت. يمضي: رجل شك في التكبير و قد قرأ، قال: قلت. يمضي: االذان و اإلقامة و قد كبر، قال

يا زرارة إذا خرجت : ثم قال. يمضي على صالته:  في الركوع و قد سجد، قال شك: قلت. يمضي: و قد ركع، قال
  2»ء ره فشكك ليس بشيء ثم دخلت في غي من شي

كند در حالي   مردي در گفتن اذان شك مي :السالم عرض كردم كند به امام صادق عليه در اين روايت زراره نقل مي
كند در حالي كه  مردي در اذان و اقامه شك مي: عرض كردم. كند عبور مي: كه وارد اقامه شده است حضرت فرمود

كند در حالي كه قرائت  مردي در تكبير شك مي: عرض كردم. كند ميعبور : گويد، حضرت فرمود تكبير را مي
كند در حالي كه به ركوع رفته است، حضرت  عرض كردم در قرائت شك مي. كند عبور مي: كند، حضرت فرمود مي

                                                                                                                                                                  
گويند طبيعت اولية انسان توجه و التفات داشتن به آن عمل و عدم  كنند و مى آورد و لذا عقال در هنگام نسيان و شك، اصول عدميه را جارى مى مى

شود؛ چون عقال اين حالت را  ن جارى مىخطا و نسيان خواهد بود و اين از اصول مسلم عقالئى بوده كه در هنگام شك، اصالت عدم خطا و نسيا
پس وقتى شارع مقدس ما را مكلف . گردد و جزء طبيعت اولية او نيست دانند و اشتباه و نسيان عارض بر انسان مى بر خالف حالت اولية انسان مى

آوريم و در هنگام اتيان  ئط و فاقدا للموانع بجا مىكند و ما نيز در مقام امتثال باشيم، طبيعت اوليه اين خواهد بود كه مركب را تام االجزاء و الشرا
شود كه صحيح  ايم و در پايان مركب گفته مى آوريم؛ لذا در هنگام شك بناى عقال اين است كه درست آورده مركب، هر جزئى را در محل خود مى

 . لّة روائي ريشه در سيره و قوانين عقالئي نيز داردتوان گفت كه قاعدة فراغ غير از اد لذا مي. باشد ايم و بناى عقال بر صحت عمل مى آورده

 .3 الحديث ، في الصالة الواقع من أبواب الخلل23وسائل الشيعة الباب . 2

  .1 الحديث ، في الصالة الواقع من أبواب الخلل23وسائل الشيعة الباب . 1
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بناء بر : كند در حالي كه به سجده رفته است، حضرت فرمود در ركوع شك مي: عرض كردم. كند عبور مي: فرمود
اگر از چيزي خارج شدي و داخل چيز ديگري شدي شك تو : السالم فرمود سپس امام عليه. گذرد كند و مي مينماز 

  . »چيزي نيست
كند كه به شك در انجام فعل بعد از ورود به انجام فعل ديگر اعتناء  اين روايت صحيحه به روشني داللت مي

  »FG«. شود السالم بيان مي ي از زبان معصوم عليهو در پايان نيز اين مطلب به صورت يك قانون كل. شود نمي
  
  

  ادلّة برخي احكام شكيات
  
  

  از ورود به فعل ديگرقبل دليل اعتناء به شك در انجام فعل 
در احكام شكيات نماز بيان شد كه اگر براي شخصي در اثناء نماز نسبت به انجام فعلي شك ايجاد بشود در حالي 

نشده است بايد آن را انجام بدهد، در اين قسمت به بررسي مستندات اين حكم كه هنوز به فعلي ديگري وارد 
  . خواهيم پرداخت

   صحيحة زراره1مفهوم شرط
اگر از چيزي خارج شدي و داخل چيز ديگري شدي شك تو «: السالم فرمودند در پايان صحيحة زراره امام عليه

ناء به شك را مشروط به عدم خروج از فعل و داخل السالم حكم عدم اعت در اين جمله امام عليه. »چيزي نيست
در صورتي كه : شود اين است كه السالم استفاده مي  مفهومي كه از شرط امام عليه:نشدن در فعل ديگر، بيان فرمودند

  . اي و شك در انجام آن داشتي، بايد آن را انجام بدهي از انجام فعل خارج نشدي و در فعل ديگري وارد نشده
  استصحاب

 زيرا مكلف تا قبل از ورود به نماز يقين ،باشد توان به آن براي حكم تمسك كرد استصحاب مي دليل ديگري كه مي
  »FG«. كند به عدم انجام فعل دارد و در هنگام شك نيز همان يقين به عدم انجام فعل را استصحاب مي

                                                 
ها فرق  شود و با معني الفاظ و جمله ها با داللت التزامي گرفته مي همفاهيم از منطوق جمل. باشد ييكي از مباحث علم اصول فقه، مبحث مفاهيم م. 2

. تقسيم مي شود... مفاهيم در علم اصول فقه به مفهوم موافق و مخالف تقسيم مي گردند و مفهوم مخالف هم به مفهوم شرط، وصف، غايت و. دارد
تي كه قرينه اي بر عدم مفهوم در بين نباشد و ويژگي هاي مفهوم شرط عبارت است از منتفي شدن حكم در فرض منتفي شدن شرط در صور

بيشتر علماي اصول قائل به مفهوم شرط هستند و در كتاب هاي فقهي، حديثي و تفسيري خود از آن . مورد نياز براي مفهوم وجود داشته باشد
  .استفاده مي كنند

 .قاعدة فراغ: غجزء يا شرط بعد از فراعدم اعتناء به شك در 

  
  .قاعدة تجاوز: عدم اعتناء به شك در انجام فعل بعد از ورود به فعل ديگر
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  دليل اعتناء به شك در انجام فعل قبل از ورود به فعل ديگر

  
  
  
  
  طبيقت
فلقاعدة الفراغ المستفادة من موثقة محمد بن مسلم عن أبي ،  و اما ان الشاك في جزء أو شرط ال يلتفت بعد الفراغ.3

  1.»كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو«: يه السالمجعفر عل
به دليل قاعدة فراغ است  ندك ، اعتناء نميبه آن   بعد از فراغت و اما اين كه كسي كه شك در جزء يا شرط كند،. 3

هر چيزي كه در آن شك «  :كند السالم نقل مي شود كه از امام باقر عليه كه از موثقة محمد بن مسلم استفاده مي
 .»طور كه بوده است عبور كن  از آن همان،كردي، از چيزهائي كه گذشته است

  :دة التجاوز المستفادة من صحيحة زرارةفلقاع ، و اما البناء على تحقّق المشكوك بعد الدخول في غيره.4
به دليل قاعده  و اما بنا گذاشتن بر تحقق چيزي كه به آن شك وجود دارد بعد از وارد شدن در فعل ديگري. 4

  .شود تجاوز است كه از صحيحة زراره استفاده مي
  . يمضي: رجل شك في االذان و قد دخل في اإلقامة، قال: قلت ألبي عبد اللّه عليه السالم«
كند در حالي كه وارد اقامه شده است حضرت   مردي در گفتن اذان شك مي :السالم عرض كردم به امام صادق عليه«

 . كند عبور مي: فرمود

  . يمضي: رجل شك في االذان و اإلقامة و قد كبر، قال: قلت
 . كند عبور مي: ت فرمودگويد، حضر كند در حالي كه تكبير را مي مردي در اذان و اقامه شك مي: عرض كردم

  . يمضي: رجل شك في التكبير و قد قرأ، قال: قلت
 . كند عبور مي: كند، حضرت فرمود كند در حالي كه قرائت مي مردي در تكبير شك مي: عرض كردم

  .يمضي: قال شك في القراءة و قد ركع،: قلت
  .كند عبور مي: فرمودكند در حالي كه به ركوع رفته است، حضرت  عرض كردم در قرائت شك مي

  . يمضي على صالته:  في الركوع و قد سجد، قال شك: قلت
كند و  بناء بر نماز مي: كند در حالي كه به سجده رفته است، حضرت فرمود در ركوع شك مي: عرض كردم

  .گذرد مي
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   ء ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي إذا خرجت من شي: مفهوم شرط ذيل صحيحة زراره
  
  

 . استصحاب
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  .و غيرها1»ء ء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشي يا زرارة إذا خرجت من شي: ثم قال
و غير . »اگر از چيزي خارج شدي و داخل چيز ديگري شدي شك تو چيزي نيست: السالم فرمود ليهسپس امام ع
 . اين صحيحه

  . فلمفهوم الشرط في ذيل الصحيحة السابقة،  و اما لزوم االتيان بالمشكوك قبل ذلك.5
ه در پايان صحيحة پيشين  به دليل مفهوم شرطي است ك و اما لزوم انجام فعل مشكوك قبل از ورود به فعل ديگر،. 5

  . وجود داشت
  .مضافا إلى اقتضاء االستصحاب لذلك

SCO3 .كند عالوه بر اين كه استصحاب عدم انجام آن فعل نيز داللت بر لزوم انجام آن مي 21:28 

   دليل حكم به صحت در صورت شك در صحيح بودن افعال
ل انجام شده شك كند بناء را بر صحيح بودن آن در احكام شكيات نماز بيان شد كه اگر نمازگزار در صحت عم

كند، دليل اين مطلب همان قاعده فراغ است كه از موثقة محمد بن مسلم آن را  گذاشته و به شك خود اعتناء نمي
  . استفاده كرديم

  موثقة محمد بن مسلم
طور كه بوده است  آن همان از ،هر چيزي كه در آن شك كردي، از چيزهائي كه گذشته است«: السالم امام باقر عليه

   .»عبور كن
 فرق ميان قاعدة فراغ و تجاوز: تنبيه

. شود از توضيحاتي كه در شرح دالئل احكام شكيات نماز بيان شد تفاوت ميان قاعدة فراغ و تجاوز روشن مي
ين شرط الزم  اما در قاعدة فراغ ا،باشد گونه كه گذشت در جريان قاعده تجاوز دخول در جزء بعدي معتبر مي همان
  . نيست

 رواياتي است كه اين دو ،دليل اين تفاوت و اشتراط ورود در جزء بعدي در قاعدة تجاوز بر خالف قاعدة فراغ
  .قاعده را از آن استفاده كرديم

السالم شرط عدم اعتناء به شك را عبور از فعل و ورود در  بود امام عليه» تجاوز«در صحيحة زراره كه مستند قاعدة 
السالم به صورت مطلق و  بود امام عليه» فراغ«موثقة محمد بن مسلم كه مدرك قاعدة  اما در ،بعدي قرار دادندفعل 

  »FG «2. حكم به عدم اعتناء به شك در فعلي نمودند كه محل انجام آن گذشته است،بدون قيد و شرطي
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  آيا قاعدة فراغ و تجاوز از نظر مفهوم و مصداق با يكديگر تفاوت دارند يا در حكم قاعدة واحدى هستند؟: بيشتر بدانيم. 1

تواند با يك كبرى كلى هم قاعدة فراغ و هم قاعدة تجاوز را جعل   مىشود كه اگر بگوييم واحد هستند، آيا قانونگذار در اينجا اين مسأله مطرح مى
كند و يا امكان عقلى دارد يا مبتنى بر استفادة لفظ در اكثر از معناى واحد خواهد بود؟ در اينجا گفته شده غير معقول است كه با جعل واحد هر دو 

اما اگر بتوان بين هر دو جامعى درست . م از نظر مصداق در خارج دو چيز هستندزيرا هم از نظر مفهوم و ه، قاعدة فراغ و تجاوز را بوجود آورد
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   تطبيق
  .فلموثقة محمد بن مسلم المتقدمة، دخل في غيره و اما ان الشاك في صحة المأتي به يبني عليها و ان لم ي.6
گذارد، حتي در صورتي  چه انجام داده است بناء را بر صحيح بودن آن مي و اما اين كه كسي شك در صحت آن. 6

  . كه داخل در فعل ديگري نشده باشد، به دليل موثقة محمد بن مسلم پيشين است
ث يعتبر في تطبيقها الدخول في الجزء الالحق و بين إصالة الصحة حيث ال و بذلك يتّضح الفارق بين قاعدة التجاوز حي

  . يعتبر فيها ذلك
 كه در آن ة الصحةاصالو با اين بيان تفاوت ميان قاعده تجاوز كه در تطبيق آن ورود به جزء بعدي معتبر است و 

  . شود اين شرط معتبر نيست، روشن مي
ارة التي هي المستند لقاعدة التجاوز قد اعتبرت الدخول في الجزء الالحق، أن صحيحة زر: و منشأ االختالف المذكور

  .بخالف الموثقة التي هي المستند ألصالة الصحة حيث لم تعتبر ذلك
تجاوز، ورود به جزء بعدي را معتبر دانسته و منشأ اختالفي كه بيان شد اين است كه صحيحة زراره، مدرك قاعدة 

SCO4 .است و در آن ورود به جزء بعدي شرط نشده است ة الصحةلاصابر خالف موثقة كه مدرك  28:07 

                                                                                                                                                                  
كند و شامل هر دو  كرد كه هم شامل قاعدة فراغ و هم شامل قاعدة تجاوز گردد، اشكالى نخواهد داشت؛ زيرا جامع بر افراد خودش سرايت مى

  .گردد مى
  .واحد هم متضمن قاعدة فراغ و هم متضمن قاعدة تجاوز گرددتواند با جعل  اما اشكالى كه وارد شده اين است كه نمى

يعنى اين مركب و عمل كه فرد در خارج موجود كرده و در صحت و فساد آن شك . باشد قاعدة فراغ ناظر به صحت موجود مى: توضيح بيشتر
تبار جزء مشكوك بوده و از محل آن نيز تجاوز شده كند و اما قاعدة تجاوز به اع نموده، در اينجا قاعدة فراغ صحت اين عمل موجود را درست مى

ء است و  پس لسان يكى وجود الشى. ء مشكوك، موجود است گويد آن شى داند كه آيا آن را آورده است يا خير، قاعدة تجاوز مى و مكلف هم نمى
  .لسان ديگرى صحت الموجود است

دانيم كه مفاد كان ناقصه با مفاد كان تامه دو   كان ناقصه خواهد بود و از طرفى مىء مفاد كان تامه است و صحت موجود مفاد قدر مسلّم وجود الشى
  .چيز مباين بوده و غير معقول است كه با جعل واحد هم مفاد كان ناقصه و هم مفاد كان تامه جعل شود

 قاعده فراغ و تجاوزفارق ميان          

  . »تجاوز«شرطيت ورود به فعل بعدي در جريان قاعدة 
  

  . »فراغ«عدم شرطيت ورود به فعل بعدي در جريان قاعدة 
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  چكيده
دليل اين كه شاك در انجام نماز در داخل وقت بايد نماز بخواند به دليل استصحاب عدم اداء است كه با . 1

حيحة زراره و تمسك كرد، البته ص» اشتغال يقيني استدعاي فراغ يقيني دارد«توان به قاعده  پوشي از آن مي چشم
  . كند نياز مي بيفضيل ما را از هر دو قاعده 

السالم بر عدم وجوب قضاء در صورت شك در انجام نماز در خارج از  صحيحة زراره و فضيل از امام باقر عليه. 2
  . نياز هستيم از تمسك به اين صحيحه بي» قاعده برائت«البته با وجود . كند وقت داللت مي

مدرك حجيت قاعدة فراغ، . باشد ء به شك در جزء يا شرط بعد از فراغت از نماز قاعدة فراغ ميدليل عدم اعتنا. 3
  .باشد موثقة محمد بن مسلم مي

 حجيت اين باشد كه بناء بر تحقق فعلي كه شك در انجام آن داريم بعد از ورود به فعل بعدي، قاعدة تجاوز مي. 4
  . شود  از صحيحة زراره استفاده ميقاعده

كه در پايان » اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء«عالوه بر استصحاب، مفهوم شرط . 5
 دليل لزوم انجام فعلي است كه شك در انجام آن داريم و هنوز در فعل ديگري وارد  صحيحة زراره آمده است،

  .  نشديم
  . سلم استشود، موثقة محمد بن م دليل صحت فعلي كه در صحيح بودن آن شك مي. 6
باشد بر خالف قاعدة فراغ كه با  در جريان قاعدة تجاوز دخول در جزء الحق به داللت صحيحة زراره معتبر مي. 7

  .  چنين شرطي در جريان آن اعتبار نشده است توجه به مدرك آن صحيحة محمد بن مسلم،
  
  
  
  


