
  

  "الفراغ"قاعدة 

  

   بالعملتمل        یمضيه  للنّص  القمينفي کّل شئ شّک بعد ما اک

  

                             *****            

  

شّک في المرّکبات      قاعدة الفراغ هي بمعنی أّن المکّلف إذا                   

الشرعية کالوضوء و الغسل و الصالة و الحّج بعد الفراغ عنها و                      

  .یعتني بشّکه ، بل یبني علی صّحة عملهالخروج منها ، فال

  

  :و استدّل علی ذلک بأحادیث کثيرة نذکر نبذة منها 

  

 من  42 قول اإلمام عليه السالم ، کما رواه في الوسائل ، الباب                 1

  :أبواب الوضوء ، عن بکير بن أعين 

هو حين یتوّضأ   )  :  ع(الرجل یشّک بعد ما یتوّضأ ؟ قال         :  قال قلت له    

  .ين یشّکأذکر منه ح

  

 الباب قول اإلمام الصادق عليه السالم ، کما رواه في الوسائل ،               2

 محمد بن مسلم عن ابى عبد  ، عنمن أبواب الخلل في الصلوة  27

 ثلثا  أ بعد ما صلى فلم يدر     إذا شك الرجل  :  اهللا عليه السالم انه قال      

يعد   ، لم   تّمأآان يقينه حين انصرف انه آان قد            م اربعا و      أصلى  

  .الصلوة و آان حين انصرف اقرب إلى الحق منه بعد ذلك

 1



محمد بن  عن  ،     من أبواب الوضوء   42الباب  ما رواه في الوسائل ،         3

آلما مضى   : سمعت ابا عبد اهللا عليه السالم يقول        :  مسلم قال   

  .من صلوتك و طهورك فذآرته تذآرا فامضه و ال اعادة عليك

  

زرارة عن   عن  ،     من أبواب الجنابة   41 الباب   ، في الوسائل    ما رواه   4

رجل ترك بعض ذراعه أو     :   قال قلت له      ، في حديث )  ع  (  ابى جعفر   

ان دخله الشك و     ف  - إلى ان قال      -غسل الجنابة    بعض جسده من  

   ... ال شيء عليهقد دخل في صلوته 

  

محمد بن مسلم   ما رواه في الوسائل ، في أبواب الطواف ، عن                5

ستة أ    رجل طاف بالبيت فلم يدر      عن)  ع  (  ابا عبد اهللا     قال سألت   

انه قد   : فليعد طوافه ، قيل    :  م سبعة ، طواف فريضة ، قال          أطاف  

  .ليس عليه شيء: فاته ذلك ، قال  خرج و

   

، نصور بن حازم    عن م في الوسائل ، في أبواب الطواف ،          ما رواه     6

 طاف طواف    عن رجل   - عليه السالم      - سألت ابا عبد اهللا           :قال

 قال فليعد طوافه ، قلت          ؟    ستة طاف أو سبعة      الفريضة فلم يدر   

  . و أفضلما ارى عليه شيئا و االعادة احب إلّى : ففاته ، قال

  

و استدّل علی هذه القاعدة بعض علمائنا بسيرة العقالء و أهل                   

العرف أیضا ، فذهبوا إلی أّن األصل عند العقالء في هذا الخصوص                 

  .  صّحة العمل بعد الفراغهو البناء علی

  

 2



 في مسألة الشك   "  إيضاح القواعد "کتابه  قال فخر المحققين في       

   :في بعض افعال الطهارة

  

 صل في فعل العاقل المكلف الذي يقصد برائة ذمته بفعل               األ ّنإ"

  ". الصحة ،صحيح و هو يعلم الكمية و الكيفية

  

******  
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