
 درس ششم

 متن عربی

 و أما نصوص وجوب اإلحتیاط

 .1«لدينه استبرأ فقد الشبهات اتقى من: »قال صلی اهلل علیه و آلهالنبی  عن المرسل. -1

 وفیه: أنه الیدل علی وجوب االحتیاط، بل علی رجحانه ال أکثر.

 . 2«شئت بما لدينك فاحتط دينك أخوك كمیل يا»: لكمیل السالم علیه أمیرالمؤمنین قول .-2

نۀ التقیید    و نه بقری لدین  بل مفاده أن أمر   الوجوب، فی ظهورال  بالمشيييی ۀ،   أ  اطاالحتی  من مرتبۀ  أيّو أن  مهم، ا

  هی حسنۀ. تجاههإ

 . 3«الشبهة عند وقف من الناس أورع»: السالم علیه اللَّه عبد أبی عن ما .-3

 . األورعیۀ وجوب على دلیل ال إذ الوجوب فیه: أنه ال یدل علی و

 الق منها موضالالعاً بلغ إذا حتى أبیه خطب بعض السالالالم علیه اللَّه عبد أبی على عرض هأن: »طیار بن حمزة خبر .-4

سكت  و كف: له سالم  علیهابو عبدهلل  قال ثم. ا سعكم  ال: ال  و لتثبتا و عنه الكف اال تعلمون ال مما بكم ينزل فیما ي

  .4«... الهدى أئمة إلى الرد

راءة لما سیأتی من اشتراط الب   الفحص،عد ب البراءة هو ، بینما المدعیالفحص قبل الكفایۀ ما یدل لزوم غ نفیه: أ و

 بالفحص.

شبهة  عند الوقوف»: السالم  علیه جعفر أبی عن الزهري روایۀ .-5  تدل نهاأ تقریبب. 5«الهلكة فی االقتحام من خیر ال

 هو و عنه، مؤمناً کونه عدم و المشييكو  الواقعی التكلیف تنجزالزم ذلک  و الشييبهۀ، اقتحام فی هلكۀ وجود على

  .االحتیاط وجوب عبارة أُخري

سیر  على یردفیه:  أن االستدالل بها یتوقف   و شبهۀ  تف شک، ب ال شابه و المماثل   لغۀو الحال إن معناها  ال و إذا –الم

شبهۀ فبإعتبار    شک أنه  شابهۀ  أناطلق علی ال شک و  الحیرة إلى تؤدي المماثلۀ و الم سیرها بذ  -ال لک کما جاء تف

شبه الحق       :»فی الحدیث  شبهة ألنها ت شبهة  سمیت ال صود الحدیث التحذیر من التفاعل مع  ف علیه و 6«و إنما  مق
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الحق صييورة و شييكنً من دون تدقیق فی واقعها، و هو أجنبی عن المقام،  بعض االدعاءات التی تبدو أنها تشييابه

 أعنی تعیین الوظیفۀ العملیۀ فی مورد الشک فی التكلیف.

هذا هو المناسب فی الجواب، ال ماذکر من أن مورد الشک البدوي لیس من الشبهۀ بعد التأمین عن احتمال العقاب    

ۀ افترضييأ أن فی ارتكاب الشييبهۀ فی حد نفسييها احتمال  د علیه أن الرواینبیان، فإنه یرقبح العقاب ب ةفیه بقاعد

لی تكالیف قد تنجزت فی مرحلۀ أسيييبق بالعلم ااجمالی و نحوه، ال أن التنجز      إ الهلكۀ و العقاب، أي هی ناظرة   

 یتولد بسبب أمرها هی بوجوب الوقوف عنده الشبهۀ، و بذلک تكون أجنبیۀ عن المقام.

 بینّت أمر ثالثة األمور»: آله و علیه اللَّه صلى  عن النبی السالم  معلیه آبائه عن السالم  علیه اللَّه عبد أبی نع جمیل روایۀ .-6

 . 7«عزوجل اللَّه إلى فردّه فیه اختلف أمر و ،فاجتنبه غیه لك بینّ أمر و فاتبعه، رشده لك

شک هو من  سم  بتقریب أن مورد ال ارة بارتكاب الذي هو ع عدم وسبحانه   اللَّه إلى بالرد فیه أمرنا قد و الثالث، الق

 . االحتیاط أُخري عن

 هیردّ و

و کأنه  ،السيينۀ و الكتاب إلى الرجوع بمعنى بل ،االحتیاط بمعنى لیس یحتمل أنه سييبحانه اللَّه إلى الرد نأ: أوال 

شده، غیه أو  على متفقاًیراد أنه ما کان  ساس  على عومل ر  إلى فیه الرجوع من بد فن فیه مختلفا کان ما و ذلک، أ

 . المقام عن أجنبیاً الحدیث یكون بهذا و بالغیب،فیه  الرجم و صالتخرّ یجوز ال و السنۀ، و الكتاب

سابقۀ داأل قیام بعد و لكن االحتیاط، سبحانه هو  اللَّه إلى بالرد المراد نأ ناسلم  لو: ثانیاً و صیر   اءةالبر على لۀ ال ال ت

لقیام الدلیل القطعی علی ااذن فی  -الذي هو بین الرشييد–بل األول  بل الثالث، لقسييمل موارد الشييک مصييداقا 

 إرتكابه.

  لۀ البراءة سالمۀ عن المعارض.دلۀ أجمع للمناقشۀ، فتبقی أقابو النتیجۀ: أن النصوص المذکورة 

 هی المرجحۀ لما یلی: البراءة فأدلۀ تنزل و سلم بالمعارضۀ لوثم إنه 

من هذا   تعارض  فی کل  و اآلحاد،  اخبار  منفإنها    االحتیاط  جوببخنف ما دل علی   قرآنی، براءةال دلیل  . أن-1

 لكونه قطعیاً. القرآنی الدلیل قدمالقبیل ی

لیل فهو أخص من د ،-سييیأتی کما- ااجمالی العلمیختص بالشييبهات البدویۀ دون المقرونۀ ب البراءة دلیل . أن-2

  فیقدم باألخصیۀ. وجوب االحتیاط الشامل لكلیهما،

کلما کان لدینا عام و کان له مخصص، و کان لذلک المخصص معارض، سقط المتعارضان و تعین الرجوع      . أنه-3

صحاب عدم التكلیف        ست صحاب جریان ا ضی عموم دلیل ااست لبیانین بأحد ا–إلی العام. و فی المقام نقول: إن مقت
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سابقین  ساقطهما  و المفروض أن دلیل وجوب ااحتیاط أ -ال خص منه، و دلیل البراءة حیث إنه معارض له فیلزم ت

 و الرجوع إلی عموم دلیل االستصحاب. 

 توضیح و ترجمۀ متن

که دو اشکال اساسی به صورت مشترک بر ادلۀ برائت، مطرح شده است. اشکال اول          دردرس قبل بیان کردیم

شکال دوم را نیز بیان    سخ آن را مورد بحث قرار دادیم. ا صدر   کردیم و اجماال جواب و پا شکال  شهید  به این ا

صدر در رد    را نیز بیان کردیم. و گفتیم که  شکال دوم، شهید   وال،؛ ابیان که کردند به ایندو مدعا را مطرح  ا

روایاتی که از آنها برای اثبات احتیاط استتتفاده شتتده، توان معاراتته با روایات برائت را ندارند. ثانیا، بر  ر    

ستند؛ لکن در       بپذیریم که  شرعیه ه ست، و در نتیجه در تعار  با ادلۀ برائت  شان تام ا روایات احتیاط داللت

 مقام ر ع تعار  باز هم ادلۀ برائت شرعیه مقدم می شوند، و جایی برای احتیاط نخواهد بود.

 دعای اولتوضیح م

حتیاط استتتتفاده شتتتده ، مورد عمده ترین روایاتی که از آنها برای وجوب ا الزم استتتت ،مدعابرای اثبات این 

 ارزیابی قرار دهیم. 

سالم     روایت اول، سل از پیامبر ا ست که،  رمودند:    صلی اهلل علیه و آله  در یک روایت مر شده ا  ىاتَّقَ مَنِ»نقل 

ست.   هر کس  «لِدِينِهِ اسالالَتَبَرَأَ فَقَدِ الشالالُبَهَاتِ شبهات بپرهیزد، یقینا دینش را از آلودگی حفظ کرده ا ائل  وستت) که از 

 (.121، ص72الشیعۀ، ج
از این روایت نمی توان وجوب احتیاط را نتیجه گر ت. بلکه نهایت چیزی که از این شتتهید صتتدر می  رماید: 

ست که     ست آورد این ا سبت به احتیاط نکردن رجحان و برتری دارد. و  روایت می توان به د احتیاط کردن ن

 بیشتر از این داللتی ندارد.

«  ئْتَشِ  بِمَا لِدِينِكَ فَاحَتَطْ دِينُكَ أَخُوكَ» به کمیل  رمود:علیه السالم  شده که امیر المؤمنین  نقل روایت دوم، 

  (.162،ص72)وسائل الشیعه، جدین تو همانند برادرت می باشد، پس تا می توانی نسبت به دینت محتاط باش. 

ه ک «فاحتط»هر چند در این روایت، حضتترت با عبارت این روایت نیز داللت بر وجوب احتیاط نمی کند: زیرا 

ستور به احتیاط کردن داده    ست، د ست آورد، که   عل امر ا اند، لکن زمانی می توان از  عل امر وجوب را به د

شئت  »قرینه ای بر خالف آن وجود نداشتته باشتد، و در این روایت عبارت     قرینه استت بر   ،«تا می توانی –بما 

یعنی از آنجا که مسائل دینی دارای اهمیت  ط، احتیاط وجوبی نبوده و صر ا استحبابی است.     اینکه این احتیا

 هستند، همیشه سزاوار است که انسان نسبت به آنها احتیاط کند؛ نه اینکه احتیاط کردن واجب باشد.

پرهیزکارترین مردم، کسانی   «بَهَةالشُ  عِنْدَ وَقَفَ مَنْ النَّاسِ أَوَرَعَ» رمودند: علیه السالم  امام صادق   روایت سوم، 

 .(176، ص72)وسائل الشیعه، ج هستند که از انجام شبهات خودداری می کنند.

مردم بودن، مالزم با این  با ورع ترینِاگر چه ازاین روایت نیز نمی توان وجوب احتیاط را به دستتت آورد. زیرا 

تا در  ،است که انسان احتیاط کند، اما این بدان معنا نیست، که واجب باشد که انسان با ورع ترین ا راد باشد      

 نتیجه احتیاط هم واجب باشد.



بیان می کرد، تا به علیه السالم  بن طیار برخی از سخنان پدرش را درمحضر امام صادق     ۀحمز روایت چهارم،

سَكُتَ  وَ كُفَّرسید که حضرت به او  رمود:   عبارتی  ساکت باش(  ا سَعَكُمَ  لَا» :سپس  رمود  ،)چیزی نگو و   یمَافِ يَ

مَّا  بِكُمَ يَنْزِلُ لَّا  تَعَلَمَونَ لَا  مِ نْهَ  الْكَفُّ إِ بُّتَ  وَ عَ مَّةِ  إِلَى الرَّدُّ وَ التَّثَ هَدَى  أَئِ  و میشتتتوید  مواجه  آن با  که  امورى در «... الْ

... )وستتائل  ندارید الستتالم علیهم هدى به ائمه را آن دادن ارجاع و کردن درنگ و بازایستتتادن جز اىوظیفه نمیدانید را حکمش

 (.111، ص72الشیعه، ج
در این روایت اگر چه امام دستور به خودداری و سکوت می دهند، لکن این به خاطر   شهید صدر می  رماید:   

 مام مراجعه کرده و تکلیا را از ایشتتتان بدیرد. بنابراین امر به ستتتکوت واین استتتت که مکلا باید به خود ا 

خودداری مربوط به زمانی است که برای مکلا امکان مراجعه به امام و کشا حکم شرعی وجود داشته باشد.      

این است که انسان پس از تحقیق   ، -چنانکه توایحش بعدا بیان خواهد شد  –و حال آنکه شرط اجرای برائت  

شد.     و تفح ست نیا ته با شرعی، به آن د شرعی را پیدا نکرد، می تواند برائت جاری   ص از حکم  و وقتی حکم 

 نماید.

 بَهَةِالشُ  عِنْدَ الْوَقُوفَ»نقل می کند که حضرت  رمودند:  علیه السالم  ابی سعید زهری از امام باقر   روایت پنجم،

توقف و عمل نکردن به شبببهات، بهتر از آن اسببت که انسببان خودش را در ه کت   «الْهَلَكَةِ فِی الِاقْتِحَامِ مِنَ خَیَرٌ

   (.15، ص1)کا ی، جبیاندازد. 
بهات به ش  کردن عملدر بر اساس این روایت  نحوۀ استدالل به این روایت برای اثبات برائت چنین است که ،   

، م استتت یا حرام نیستتت، بیاشتتامدمایعی را که مکلا شتتک دارد حرااگر )مثال  .هالکت و گمراهی وجود دارد

(. و از آنجا که ا تادن در هالکت و گمراهی حرام استتت، پس باید نستتبت به  نوعی گمراهی و هالکت استتت

 نشویم.شبهات احتیاط کرده و آنها را مرتکب 

صدر می  رماید:     ست؟ اگر مراد از       شهید  شبهه چی ساد مدعای  وق ما باید بدانیم معنای  صحت و یا   برای 

شباهت داشتن و شبیه بودن باشد، نمی توان      ه، شک باشد، مدعای  وق صحیح است. اما اگر مراد از آن     شبه 

 از این روایت وجوب احتیاط را به دست آورد.

بررسی لغوی کلمۀ شبهه حاکی از آن است که شبهه در لغت و اصطالح یعنی شباهت داشتن یک        از آنجا که 

شتتباهت داشتتتن حیر حق به حق، به گونه ای که تشتتخیص حق برای  رد چیز به دیدری. و به بیان دقیق تر 

شد.    شکل با سیاری از  رقه ها و  م شری(  )مانند ب ، بنابراین از این روایت نمی ادعاهای باطل در طول حیات ب

اگر گاهی به شتتک، شتتبهه گفته می شتتود از این جهت استتت علت   لذا و توان وجوب احتیاط را اثبات نمود.

 شتن و مماثل بودن دو چیز است. و اال شبهه به معنای شک نیست.شک، شباهت دا

در تأیید این مطلب که مراد از شبهه، همان شباهت حق با باطل است، روایاتی نیز داریم که از جملۀ آنها می    

صیت امیر المؤمنین   سالم  توان به و سن  علیه ال سالم  به  رزندش امام ح شاره کرد که  رمودند:  علیه ال  مَانَّإِ وَ»ا

شْبِهَ  لِأَنَّهَا شُبَهَةً  الشُبَهَةُ  سَمِّیَتِ  ضِیَاؤُهَمَ  اللَّهِ أَوَلِیَاءَ فَأَمَّا الْحَقَّ تُ  اللَّهِ أَعَدَاءَ أَمَّا وَ الْهَدَى سَمَتَ  دَلِیلُهَمَ وَ الْیَقِینُ فِیهَا فَ

 کننده هدایت نور امّا. دارد شتتباهت حق به که نامیدند شتتبهه این براى را شتتبهه «الْعَمَى دَلِیلُهَمَ وَ الضالالَّلَالُ فِیهَا فَدَعَاؤُهَمَ

ست،  یقین شبهات  در خدا، دوستان  ست،  الهى هدایت مسیر  آنان راهنماى و ا  شبهات  در شان کننده دعوت خدا، دشمنان  امّا ا

 (27، ص13است. )نهج البالحه، خطبۀ  گمراهى



صل آنکه امام   سالم  حا سعید زهری علیه ال سبت به هر نوع ادعا و مکتبی،     در روایت ابی  شدار می دهد که ن ه

ملی اما اینکه وظیفۀ ع بدون تحقیق و تفحص و صرف شباهت داشتن به حق، تسلیم نشوید، و آن را نپذیرید.     

توان از این روایت پس نمی ستت، این روایت در صتدد بیان آن نیستت.   یمکلا در صتورت شتک در تکلیا چ  

 وجوب احتیاط را اثبات کرد.

 ته!نک 

شک       شبهه به معنای  ستعمال  صولیون ا سانی که این روایت را       ،در میان ا ست. لذا حالب ک شایع و متدوال ا

 این مورد توجه قرار داده اند، شتتبهه را در این روایت نیز به معنای شتتک دانستتته اند. و در نتیجه برای اثبات

شبهات حکمیه )شک در تکل   یا(، نیست، روش دیدری را انتخاب  مطلب که این روایت مانع اجرای برائت در 

 اند.کرده

ثل ممشهور اصولیون معتقدند بر اساس قاعده قبح عقاب بالبیان، مکلا نسبت به شبهات بدوی )شک بدوی= 

ت جاری نماید، مدر اینکه دلیل دیدری بیاندر وجوب       ئ شتتتک در حرمت استتتتعمال دخانیات(، می تواند برا      

اط کردن احتیشویم، ابتدا باید   در شبهات بدوی  مانع اجرای اصالت البرائه احتیاط باشد. بنابراین اگر بخواهیم  

ستحقاق عقوبت بر ترک تکلیا      شود و به تبع آن منجز شدن تکلیا و ا شارع واجب  شود.   ،از طرف  ما ا واع 

آنچه از این روایت به دستتت می آید این استتت که ابتدا بحث از تنجز تکلیا و استتتحقاق عقاب )هالکت و   

ست که محل بحث در       نموده(، گمراهی ست. و این بدان معنا شده ا و به تبع آن بحث از لزوم احیتاط مطرح 

شده و        ست که ابتدا تکلیا در آنها به دلیل دیدری حیر از این روایت منجز  شبهاتی ا سته از  این روایت آن د

بهات بدوی که بر ش پس روایت شامل   .اط واجب شده است. )مثل شبهات مقرون به علم اجمالی(   یسپس احت 

  برائت جاری کرد، نمی شود.در آنها اساس قاعده قبح عقاب بالبیان می توان 

صدر می    سب شهید  صحیح  رماید: جوابی که از این روایت بیان کردیم، منا صولیون    تر و  شهور ا تر از جواب م

 است.

ششم،   صادق     روایت  صالح از امام  سالم جمیل بن  سالم      ،علیه ال سول مکرم ا ضرت از پدرانش  و از ر و آن ح

لَاثَةٌ   الْأُمَورَ »نقل می کند، که  رمودند:     صتتتلی اهلل علیه وآله    یُّهَ  لَكَ  تَبَیَّنَ أَمَرٌ وَ فَاتَّبِعَهَ   رَشالالالْدَهَ لَكَ  تَبَیَّنَ أَمَرٌ ثَ  غَ

ضح و مبرهن           «جَل وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى فَرُدَّهَ فِیهِ اخْتُلِفَ أَمَرٌ وَ فَاجَتَنِبَهَ ستی آن وا صحت و در ستند؛  سته ه سه د امور 

ساد آن           ستی و ف ست، پس از آن اجتناب کن. در شن و مبرهن ا ساد و کجی آن رو ست، پس از آن تبعیت کن. ف ا

 (.167، ص72)وسائل الشیعه، ج . برایت معلوم نیست، پس آن را به خدای متعال برگردان

 فِیهِ اخْتُلِفَ أَمَرٌ »ثبات وجوب احتیاط، استدالل به قسمت سوم روایت یعنی    نحوۀ استفاده از این روایت برای ا 

می باشتتد. به این بیان که منرور از چیزی که محل اختالف استتت، شتتبهات حکمیه « جَل وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى فَرُدَّهَ

بازگرداند. و این یعنی می باشتتد. مکلا نباید شتتبهات حکمیه را مرتکب شتتود، بلکه آنها را به خدای متعال   

 احتیاط.

 بر این نوع برداشت از روایت دو اشکال اساسی وارد است؛شهید صدر می  رماید: 

ست مراد      ، «اللَّهِ إِلَى فَرُدَّهَ »اوال، اینکه منرور از عبارت  ست. زیرا ممکن ا شد، قابل اثبات نی وجوب احتیاط با

شد. یعنی در مواردی    سنت با ست، نباید  وجوب رجوع به کتاب و  که حق و باطل بودن چیزی محل اختالف ا



سنت نبوی         سانی عمل نماید، بلکه باید به کتاب خدا و  ست نف ساس میل و خوا آله  صلی اهلل علیه و مکلا برا

رجوع کند. و حکم آن را از کتاب و سنت نبوی استخراج کند. طبق این معنا، روایت در صدد بحث از احتیاط    

 نخواهد بود.

لَّهِ  إِلَى فَرُدَّهَ»  ر  بپذیریم منرور از عبارت   بر دوما،   ق این وجوب احتیاط استتتت، لکن معتقدیم متعل    «  ال

 با توجه به آیات و روایاتی اموری است که نمی دانیم آیا بین الر شد هستند و یا بیّن الغیّ. و حال آنکه   وجوب، 

 ه داخل در امور بیّن الر شد هستند.که برای برائت شرعیه اقامه کردیم، یقین داریم که شبهات حکمی

 بنابراین وجوب احتیاط شبهات حکمیه را شامل نمی شود. 

حاصتتل آنکه داللت هیک کدام از روایاتی که برای اثبات وجوب احتیاط، اقامه شتتده استتت، تام و قابل قبول   

 نمی توانند با ادلۀ برائت شرعیه تعارای داشته باشند.نیست. بنابراین 

 دوم توضیح مدعای

صدر تاکنون مدعی بودند که داللت روایات احتیاط تام نیست و لذا از آنها نمی توان وجوب احتیاط را      شهید 

به دستتت آورد. در این  راز ایشتتان قدری کوتاه آمده و می  رمایند  ر  کنیم روایات احتیاط داللتشتتان تام 

قع شتتده و ما باید این تعار  را از بین استتت، در این صتتورت بین روایات احتیاط و روایات برائت تعار  وا 

گوید در مقابل شتتتبهات باید احتیاط کرد و مکلا حق ندارد به           روایات احتیاط می   به عنوان مثال،  ببریم. )

تواند به مکلا میمقابل شتتتبهات احتیاط الزم نیستتتت و گوید، در روایات برائت می اماشتتتبهات عمل کند. 

اشند، بببینیم که کدام دسته از روایات، از لحاظ سند و داللت قویتر می شبهات عمل کند(. در این حالت باید

 تا مقدم شوند. 

: به سه دلیل روایات برائت بر روایات احتیاط رجحان دارند، بنابراین الزم است روایات   شهید صدر می  رماید  

 احتیاط را کنار نهاده و به روایات برائت عمل نمود؛

ست. و هر گاه میان یک    دلیل برائت، یک  دلیل اول، ست. اما دلیل احتیاط روایت )خبر واحد( ا دلیل قرآنی ا

 آیۀ قرآنعمل به مکلا ت ستتتاقد شتتتده و وظیفه روایت و یک آیه قرآن تعار  واقع شتتتود، روایت از حجیّ

 خواهد بود.

ل شک بدوی  زیرا هم شام هستند،   در بررسی روایات برائت و روایات احتیاط، روایات احتیاط عام  دلیل دوم،

 و و هم شامل علم اجمالی می شوند. و روایات برائت، خاص می باشند، زیرا صر ا شامل شک بدوی می شوند.    

از آنجا که همواره دلیل خاص داللتش از داللت دلیل عام، قویتر استتتت. بنابراین الزم استتتت در مقام تعار  

وایات برائت موجب تخصتتیص روایات احتیاط داللت دلیل خاص )یعنی روایات برائت(، مقدم شتتود. بنابراین ر

سان به تکلیا         شک ان ست، مدر در جائی که  شد: احتیاط واجب ا شک بدوی   ،شده و مطلب چنین خواهد 

 )شبهه حکمیه( باشد.

سوم،   )همانند استتتصتتحاب عدم تکلیا که هم در شتتبهات حکمیه و هم در   یک دلیل عامبا هر گاه دلیل 

)روایات باب احتیاط، در موارد شتتبهات حکمیه دستتتور به  ، دلیل خاصشتتود(شتتبهات مواتتوعیه جاری می

)روایات برائت که     تعار  نماید، در حالی که این دلیل خاص خودش با دلیل خاص دیدر            دهند( احتیاط می 

شبهات حکمیه،   اروری نمی  احتیاط کردن رادر موراد  شد، هر دو دلیل خاص    (دانندالزم و  شته با تعار  دا

دلیل برائت)آیات و روایات(، و دلیل احتیاط )روایات(، هیک زیرا  شتتود.عام رجوع میتستتاقد کرده و به دلیل 



از حجیت ساقد می شوند. و در نتیجه وظیفه این است که    هر دو دلیل بنابراین ی برتری ندارد، کدام بر دیدر

ان در میو با توجه به اینکه  رجوع کنیم. ) دلیل عام که همان استصحاب عدم تکلیا است(،   ما به اصل عملی 

ستدالل نمودیم           ست، ا صل ا صحاب که یک ا ست شد، ما به ا شرعیه اقامه  ر بنابراین د ،ادله ای که برای برائت 

 این حالت به استصحاب عدم تکلیا رجوع کرده و باز هم برائت را نتیجه می گیریم.

 


