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چکیده 
از » اذا زالَ المانعُ عادَ الممنـوعُ «یکی از قواعد پرکاربرد در فقه، قاعدۀ زوال مانع است که با عبارت 

تواند شرعی میشود. کاربرد این قاعده در امور شرعی ثمرات مھمی دارد؛ زیرا مانع در امور آن تعبیر می
از نفوذ حکم اوّلی جلوگیری کرده و موجب تنجّز و فعلیت حکمی ثـانوی گـردد. کـاربرد قاعـدۀ زوال     
مانع، در این حیطه بدان معناست که اگر حکمی وضعی یا تکلیفی به خاطر وجود مانعی، غیر نافذ گشته 

م اولیه دوباره در حق مکلف باشد پس از برطرف شدن آن مانع، حکم ثانویه غیر قابل اجرا گشته و حک
گردد. متأسفانه این قاعده علی رغم کاربرد فراوانی که در حیطۀ احکام ثانویه و احکام حکومتی نافذ می

دارد و با وجود استناد فراوان بدان در کتب فقھی، مورد بحث و بررسی مستقل قرار نگرفته و به حـدود  
ه نشده است و از این رو شاھد کاربرد نادرست ایـن  و ثغور و ضوابط اجرا یا شرایط حجیت آن پرداخت

تحلیلـی  -باشیم. بنابراین به منظور روشن شدن جوانب امر، با روشی توصیفیقاعده در برخی متون می
ای و اَسنادی، ابتدا به تعریف دقیق و جامع مانع پرداختـه شـده و   و با ابزار گردآوری اطالعات کتابخانه

نظیر رافع، قاطع، و عذر بیان گشته و سپس به مقایسـۀ ایـن قاعـده بـا قواعـد      تفاوت آن با موارد مشابه 
ماجاز لعـذر بطـل   «، »الضرورة تقدر بقدرھا«، »الضرورات تبیح المحظورات«مشابه یا مرتبط نظیر قاعده 

پرداخته شده است. ھمچنین پس از بررسی ادلۀ قاعـده (نظیـر تنقـیح منـاط و     » الساقط الیعود«و» بزواله
خصوصیت، دلیل عقلی و بنای عقال)، با توجه به کاربرد و ماھیت قاعده، نُه شرط برای اجـرا یـا   الغای

حجیت آن ترسیم شده است.

قواعد فقه، قاعدۀ زوال مـانع، قاعـدۀ بازگشـت ممنـوع، قاعـدۀ اذا زال المـانع عـاد        : هاکلیدواژه
الممنوع.

.26/01/1393ی: یب نهایخ تصوی؛ تار04/08/1392خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

احکام از یـک سـو، و فھـم و تحلیـل     دانسته است که قواعد فقھی نقش مھمی در استنباط
احکام مستنبط از دیگر سو دارند. یکی از این قواعد، قاعدۀ بازگشت ممنـوع در صـورت زوال   

نـامیم. بـه رغـم    مانع است که آن را به اختصار، قاعدۀ زوال مانع یا قاعدۀ بازگشت ممنـوع مـی  
گیـرد، امـا بـه طـور     اد قرار میاینکه این قاعده در کالم فقھا به کرات استفاده شده و مورد استن

مستقل مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و ماننـد سـایر قواعـد فقـه، بـه مسـتندات، شـرایط و        
باشد.استثنائات آن پرداخته نشده است که این مقاله در صدد بررسی این مسأله می

ری بر اساس این قاعده اگر مانعی جلوی نفوذ حکمی را بگیرد و از اجـرا شـدن آن جلـوگی   
شـد(ممنوع)، بـه   نماید، پس از زایل شدن آن مانع، حکمی که به خاطر وجود مـانع اجـرا نمـی   

گردد.  حالت قبلی خود باز می
(ھنگامی که مانع برطـرف شـد،   » اذا زالَ المانعُ عادَ الممنوعُ« از این قاعده معموالً با عبارت 

؛ ۱/۳۱۶؛ الغـزّی،  ۶۲جمعـه،  ؛ ۱/۵۰۶؛ زحیلـی،  ۱/۱۹گـردد) (جمعـی از علمـاء،    ممنوع باز می
شـود.  ) تعبیر مـی ۲۱۵؛ شبیر، ۱/۱۸۳؛ بھرامی، ۴،۱۴۵؛محقق داماد، ۵۳۸؛ الباحسین، ۱/۳۹حیدر، 

(ھنگامی که مانع برطرف شد، چیـزی کـه بـه    » اذا زال المانعُ زال المُمتَنِعُ لِاَجلِه«گاھی نیز تعبیر 
رود (زحیلی، پیشـین)که بـه نظـر    میشود) به کار خاطر وجود مانع ممتنع گشته بود برطرف می

» باشد و عبارت درست این است که: اذا زال المـانع، عـاد الممتنـع الجلـه    عبارت صحیحی نمی
گـردد).  (ھنگامی که مانع برطرف شد، چیزی که به خاطر وجود مانع ممتنع گشته بـود بـاز مـی   

) زیـرا در  ۱/۲۶کاشف الغطـاء،  » (اذا زال المانع بَطَلَ الممنوع«مشابه عبارت فوق است تعبیر به: 
شود بلکه به حالت اول باز گشـته و اعتبـار   صورت برطرف شدن مانع، ممنوع باطل و زایل نمی

یابد. البته شاید بتوان با اندکی تسامح، این عبارت را نیز صحیح دانسـت بـه ایـن شـکل کـه      می
ممنوع بودنش از بین بگوییم مقصود از بطل الممنوع آن است که آن چیز، دیگر ممنوع نیست و

رفته است. پس در این عبارات، مقصود از بطل الممنوع آن است که آن چیـز، دیگـر ممنـوع و    
ممتنع نیست؛ و مقصود از عاد الممنوع آن است که چیزی که به خـاطر مـانع، ممتنـع گشـته(و     

اخـذ  گـردد و بـه ھمـان حکـم اولیـۀ آن      مورد عمل قرار نگرفته) دوباره به حالت اول بـاز مـی  
شود.می
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مفردات قاعدهتوضیح

اذا
اذا در اینجا ادات ظرف غیر جازم است که اختصاص به جملـۀ فعلیـه داشـته و پـس از آن     

)٥٣؛ دقر، ٨٦آید و بر مستقبل داللت دارد. (الدحداح، معموالً فعل ماضی می
زال/ زوال

ود شـدن و اسـتحاله   در لغت بـه معنـای رفـتن، از بـین رفـتن، نـاب      زُول ویزَالَ زَوال مصدر 
باشد.در این قاعده نیز به ھمان معنای لغوی می) ۱۴/۳۱۸است.(زبیدی، 

مانع 
باشد و متـرادف بـا کلمـاتی    مانع در فارسی به معنای بازدارنده، منع کننده، و جلوگیرنده می

: دھخـدا، ذیـل واژه) بـر اسـاس     ن کرود. (نظیر حائل، دافع، رادع، زاجر و عایق به کـار مـی  
مـا یلـزم مـن وجـوده     «توان آن را تعریف مشھور دانست، مانع عبارت اسـت از:  ریفی که میتع

فاضـل  ؛ ١/٢٥٥؛ شـھید اول،  ٢٥٧(عثمـان،  » العدم، و ال یلزم من عدمه وجود و ال عـدم لذاتـه  
) (یعنی: مانع چیزی است که بودنش مستلزم نبودن [ِ معلول و اثر] است اما نبـودنش  ٥٤، مقداد

مستلزم بودن یا نبودن[ِ آن] نیست.) برای نمونه، قتل مورّث توسـط وارث مـانع   به خودی خود
گیرد اما نبودنش نه مسـتلزم ارث بـردن اسـت و نـه     ارث است یعنی بودنش جلوی ارث را می

مستلزم ارث نبردن.
گردد که وجود مانع، مستلزم نبـودن معلـول گـردد آن اسـت کـه      در حقیقت آنچه باعث می

گیرد و از این رو علت تامه بـرای تحقـق معلـول،    رگذاری سبب و مقتضی را میمانع، جلوی اث
شود.حاصل نمی

اما در مقابل تعریف مشھور، تعریف ھای متعددی در مورد مانع مطـرح شـده کـه بررسـی     
گنجد اما پس از بررسی این تعاریف و نیز موارد استعمال مانع، تمامی آنھا در حد این مقال نمی

ک جمع بندی به شش نکته در تعریف مانع دست یافت:توان در یمی
اول : مانع، معنا و کاربرد بسیار عام و وسیعی دارد که ھـم در امـور تکـوینی مطـرح اسـت      
(مثل آتش سوزی که متوقف بر فقدان عایق است) و ھم در امور تشریعی: اعم از حکم وضعی 

یفی (مثل وجوب روزه که متوقـف  (نظیر صحت بیع که مقید به نبودن اجبار است) یا حکم تکل
بر فقدان مرض است). ھمچنین خود مانع، ممکن است امری وجودی باشد (نظیر قتـل مـورّث   
که مانع ارث بردن قاتل است) یا امری عدمی (مثل عجز از تسلیم مبیـع کـه مـانع صـحت بیـع      
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. و نیز ممکن است مقام حاکم به مانعیت، عقل باشد یا شرع یا عرف.١است)

مانع حقیقی آن است که مزاحمت آن برای اثر گذاری مقتضی، فعلی باشد و نه شـأنی.  دوم: 
به عبارت دیگر، مانع آن است که از اثرگـذاری مقتضـی، پـس از تمامیـت آن بـرای اثرگـذاری       
جلوگیری کند، از این رو در مواردی که مقتضی به خاطر نبودن شرطش، اساساً تام االثر نشـده  

توان عدم معلول را به مانع نسبت داد بلکه اساساً بـا فقـدان   شته است نمیو فاعلیت آن کامل نگ
مقتضی یا شرط، چیزی به نام مانع (یعنی چیزی که جلوی اثرگـذاری را گرفتـه باشـد) وجـود     

٢ندارد.

آید نسبی بودن مانعیت است؛ زیرا یک چیز ممکـن  سوم: آنچه از مطلب پیشین به دست می
انع باشد و در مقایسه با امر دیگری مانع نباشد.است در مقایسه با امری م

چھارم: مانع محدود به امور عارضی نیست؛ زیرا مانع ممکن است قدیم بوده و از ابتدا دافع 
وجود چیزی باشد و اساساً از حدوث امری جلوگیری کرده باشد کما این کـه ممکـن اسـت از    

بقای یک چیز ممانعت کند و رافع وجود آن باشد.
مانع در امور تشریعی امری است که تنجز و نفوذ حکم شرعی متوقـف بـر عـدم آن    پنجم:

کند. متوقف بودن نفوذ حکـم  باشد و از این رو تحقق آن از تنجز و فعلیت حکم جلوگیری می
شرعی بر عدم مانع ممکن است به جھت این باشد که خود حکم یا متعلق آن یا موضـوع آن و  

ز آنھا به عدم آن مقید شده باشند. یا اسباب و شرایط ھر کدام ا
باشـد. ولـی گـاھی    ششم: مانع در معنای اعم، شامل ھریک از: دافع، رافع، قاطع و عذر می

تـری  رود کـه در ایـن صـورت معنـای خـاص     مانع در مقابل رافع یا قاطع و یا عذر به کار مـی 
یابد که در مباحث بعدی به این مسئله خواھیم پرداخت.می

انواع مانع
برای مانع تقسیمات متعددی مطرح شده است از جمله تقسیم به مانعِ خود حکـم یـا مـانعِ    

ضـاف اسـت. عـدم    مبتنی بر خلط میان عدم محض، و میـان عـدم م  » تواند مانع باشدتواند اثرگذار باشد پس نمیعدم نمی«این اعتقاد که -1
اي از وجـود دارد و از ایـن رو شـارع    گیرد، بهـره تواند مانع باشد اما عدم مضاف که با تقابل عدم و ملکه در مقابل وجود قرار میمحض نمی

مقصـود از  سـا  و ثانیا اسا)137،خوانساري:ن كو نیز 5/271،خوئی(تواند آن را مانع بداند مثل این که عجز را مانع نماز جماعت بداند.می
)124: نائینی،ن ك(علت ناقصه بودن عدم مانع، صرف توقف معلول بر آن است و نه اثرگذاري آن تا اثرگذاري عدم را محال تلقی کنیم

د، (نظیر ماده محترقه یا اکسیژن) محقـق نباشـن  (مثالً حرارت) وجود نداشته باشد و یا شرایط آنايبراي نمونه اگر مقتضی سوختن خانه-2
توان رطوبت را مانع سوختن آن خانه دانست. در این جا عدم تحقق آتش سوزي به مانع منسوب نیست بلکه به فقدان مقتضی و شـرایط  نمی

منسوب است. به عبارت دیگر، در این جا چیزي که رطوبت مزاحم آن باشد و بخواهد از آن ممانعت کنـد تحقـق پیـدا نکـرده و از ایـن رو      
انع نامید مگر با مجاز یا مسامحه.توان آن را منمی
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؛ عثمـان،  ٦٥؛ خضری بـک،  ٢٦٧، یعی؛ رب٢٦٢، ی؛ شافع١٠٣سبب حکم (ر.ک: وھبة الزحیلی، 

)، یا مانعی که حادث شدنش ھم در ابتدا و ھم در اثناء مانع اسـت، و  ٢٤١؛ خالد رمضان، ٢٥٧
ش در آغاز مانع و در اثناء مانع نیست، و یا مانعی که در اثناء مانع باشد و مانعی که عارض شدن

)٢٠٨-٢٠٥در آغاز مانع نباشد. (شھید اول، 
اما از آنجا که این تقسیمات عمدتاً ناظر به مسئلۀ حدوث مانع ھستند و نـه زوال آن، نقـش   

تقسیم مـانع بـه دو قسـم    شودمھمی در فھم مفاد قاعده ندارند. ولی آنچه به بحث ما مرتبط می
نامیم. مانع بقایی آن است که خود یـک چیـز   است که ما آن دو را مانع بقایی و مانع حدوثی می

و بقای آن مانع باشد؛ و مانع صدوری یا حدوثی آن است که صرف صدور و حدوث یک چیز 
یا امامت در ای از زمان، مانع محسوب شود. به عنوان مثال، فسق نسبت به شھادت ولو در برھه

نماز جماعت، مانع بقایی است اما نسبت به مقام امامت، مانع صدوری اسـت. اگـر کسـی قـبالً     
تواند شاھد یا امـام در نمـاز   مرتکب فسق بوده ولی توبه کرده و فسق او برطرف شده باشد، می

ی الینال عھـد «جماعت شود؛ اما در مورد مقام امامت، اگر کسی مرتکب فسق شود براساس آیه 
)، دیگر لیاقت رسیدن به مقام امامت را ندارد حتی اگر توبه کند و فسـق او  ١٢٤(بقره:» الظالمین

برطرف شود؛ چرا که مانع، صدور فسق بوده و نه خود آن، و این مانع برطـرف نشـده و دیگـر    
توان فھمید که مانع صدوری اساساً زوال پذیر نیست. نمونۀ مانع نخواھد شد. با این توضیح می

صدوری در مسائل حقوقی داشتن سوء سابقۀ کیفری است که باعث محرومیت دائمـی فـرد از   
برخی حقوق اجتماعی از قبیل: داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمھوری، مجلس خبرگـان  

، ٢شـود. (تبصـره   رھبری، مجلس شورای اسالمی و مجلس شورای اسالمی شھر و روستا مـی 
قانون مجازات جدید)٢٦ماده 

مباحث بعدی اشاره خواھد شد که قاعدۀ زوال مانع، تنھا در مـورد مـانع بقـایی جـاری     در
شود.می

تفاوت مانع و رافع
شود ولی وقتـی ایـن دو در   قبالً بیان شد که مانع یک معنای اعم دارد که شامل رافع نیز می

صـل حـدوث   روند معنای متفاوتی دارند: مـانع چیـزی اسـت کـه از ا    مقابل یکدیگر به کار می
: آل الشـیخ  ن کگیـرد ( کند اما رافع آن است که جلوی بقای چیزی را میچیزی جلوگیری می

).٨/٦٨راضی، 
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تفاوت مانع و قاطع 

ھمان گونه که قبالً بیان شد مانع در کاربرد عام خود، اعم از قاطع است؛ اما گاھی مـانع در  
کند.و متباینی پیدا میرود و از این رو معنای متفاوت مقابل قاطع به کار می

در نظر گروھی از اصولیان ھمچون شیخ انصاری، قاطع چیزی است کـه ھیـأت اتصـالیه را    
) و موجب تخلـل  ٢/٣٥٩برد. (انصاری، در مواردی که وجود این ھیات، شرط است از بین می

یگر ای که ایـن اجـزا را از قابلیـت انضـمام بـه یکـد      گردد به گونهبین اجزای سابق و الحق می
؛ طباطبـایی  ١٠٦-١٠٤؛ طباطبـایی،  ٣/٤١٢: عراقـی،  ک) (و نیـز ن ٣٧٤کنـد (ھمـان،   اقط میس

)٤/٢٢٥؛ فیروز آبادی، ٢/٧٤؛ عراقی، ١٥٩فشاری، 
دھد کـه قطـع   بررسی معنای لغوی و نیز موارد کاربرد قطع در روایات باب صالة، نشان می

رو تنھا پس از به وجود آمـدن شـیء   ایجاد انفصال و جدایی بین اجزای یک چیز است؛ از این
یـا پـس از   ٣شود در حالی که منع اعم از این است که از قبل از حدوث شـیء باشـد  مطرح می

. به عبارت دیگر، منع جلوگیری از امری است به طور مطلق؛ خواه ممانعـت از حـدوث آن   ٤آن
ـ  أت ترکیبـی خـودش)   باشد یا بقای آن؛ اما قطع جلوگیری از استمرار و بقای شیء(با ھمان ھی

است. البته باید افزود که قطع تنھا در مورد امور مرکب مطرح است و با ایجاد تخلل و انفصـال  
شود که برای مثال، اگر کسی بدون وضو نماز با این توضیح روشن می٥یابد.بین اجزا تحقق می

اگر با وضـو  بخواند، این حدث مانع است نه قاطع (چون منعِ قبل از حدوث شیء است)؛ ولی 
شود.وارد نماز شود و در وسط نماز حدثی از او سر بزند، این حدث قاطع نماز محسوب می

اما تفاوتی که شیخ انصاری بیان کرده بود مبنی بر این کـه قـاطع، قابلیـت انضـمام اجـزای      
برد، از نظر لغوی شاھدی ندارد بلکه قطـع در معنـایی اعـم بـه کـار      سابق و الحق را از بین می

رود؛ اما شاید بتوان گفت در روایات باب صالة، کلمۀ قطع، تنھا در ھمین موارد به کار رفتـه  یم
است و از این رو بعید نیست که بتوان آن را به عنوان اصـطالحی در بـاب صـالة پـذیرفت. در     

توان افزود که قاطع در این معنا، در حقیقت موجـب از بـین رفـتن یـا     توضیح این اصطالح می
شود و دیگر شخص مرتکب، از نظر شـارع مشـتغل بـه    دیدن سایر اجزا و شرایط میناقص گر

شود. در ھمین جا تذکر این نکته الزم است که اگر معتقـد شـویم   انجام آن عمل محسوب نمی
که قاطع در ھمه جا چنین معنای خاصی دارد، در این صورت قاعدۀ زوال مانع، در مورد قـاطع  

)75(ص: »یا إِبلیس ما منَعک أَنْ تَسجد لما خَلَقْت بِیدي أَستَکْبرْت أَم کُنْت منَ الْعالینَ«مثل قول خداوند که: -3
)114(بقره: »مه وسعى فی خَرَابِهاومنْ أَظْلَم ممنْ منَع مساجِد اللَّه أَنْ یذْکَرَ فیها اس«مثل آیه: -4
تواند بیانگر تفاوت قاطع و رافع باشد.که این نکته خود می-5
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ض، با حصول قاطع، به سایر اجزا و شرایط خلل وارد شـده و ایـن   شود؛ زیرا طبق فراجرا نمی

اند و قابلیت قرار گرفتن در ترکیب سازندۀ شیء را ندارند و از امور اعتبار خود را از دست داده
باشد.این رو، زوال قاطع موجب حصول علت تامه و عود مقطوع نمی

ح قـاطع در ایـن معنـای    نکتۀ دیگری که ذکر آن ضروری است آن است که برخـی اصـطال  
اند. در این کاربرد مانع اختصاص به مواردی دارد که قابلیت انضمام خاص را مباین مانع دانسته

) اما این سخن نه تنھا شاھدی ٤/٢٢٥اجزای سابق و الحق را از بین نبرده باشد. (فیروز آبادی، 
توان در لغت یـا  م از قاطع، میندارد بلکه برخالف آن، یعنی در تایید استعمال مانع در معنای اع

کلمات اصحاب شواھد زیادی پیدا کرد. حتی در عبارات شیخ انصاری نیز چنـین شـواھدی را   
روند، نظیـر بحـث   . البته در مواردی که مانع و قاطع در مقابل یکدیگر به کار می٦توان یافتمی

این فوق الذکر را پذیرفت.توان تباز دَوَران شیء بین مانعیت و قاطعیت، به قرینۀ مقابله می

تفاوت عذر با مانع 
شـود (ابـن   عُذر در لغت به معنای حجّتی است که با آن پوزش خواسـته مـی  

)، یا چیـزی کـه باعـث برطـرف شـدن مالمـت و       ١٩٥؛ زبیدی، ٤/٥٤٥منظور، 
نیز بـه معنـای تمنّـع، تعسّـر، و     » تعذّر امر). «٣٩٨: فیومی، ن کسرزنش گردد(

؛ زبیـدی،  ٣٩٩؛ فیـومی،  ١٩٨ن یک چیـز اسـت (ابـن اثیـر،     سخت و دشوار شد
) که در حقیقت بـه معنـای حصـول عـذر در یـک چیـز       ٥٤٩؛ ابن منظور، ١٩٧

).٧٢-٧/٧٠باشد (مصطفوی، التحقیق، می
اما در اصطالح شرع، گاھی گفته شـده اسـت: عـذر آن اسـت کـه عمـل بـه        

؛ ٢٠٦(عثمـان،  موجب شرع در مورد آن متعذر است مگر با تحمل ضرری زائد.
؛ التعریفـات جرجـانی،   ١/٢٤٥؛ سـعدی أبوحبیـب،   ٢/٤٨٥محمود عبدالرحمن، 

ذیل واژه). اما این تعریف شامل مواردی کـه انجـام یـک عمـل محـال و ممتنـع       
شود.عقلی گردد نمی

در کالم ابن حجر، عذر عبارت است از صفتی که بر مکلف عـارض شـده و   
)  ١/٢٤٥بوحبیب، (سعدی أ.مناسب با تسھیل بر وی است

عذر، آن است که مشروعیت «گاھی در تفاوت عذر و مانع به این نکته اشاره شده است که: 

شکاً فی القاطعیۀ.-کالزیادة فی مانحن فیه-: ولیس مطلق الشک فی مانعیۀ الشیء2/374،انصاري: ن كاز جمله -6
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شود مثل مشقت، حاجت یا ضرورت واین با مـانع متمـایز اسـت؛    حکم به وسیلۀ آن محقق می
کند مانند حـیض کـه مـانع مشـروعیت صـالة      مانع تحقق پیدا نمیچرا که مشروعیت به وسیله

) اما وجه این تفاوت روشن نیست زیرا ھمۀ اعذار محقِّق مشروعیت نیستند ٤١ابوناجی، است.(
شوند مثل ضرر در خوردن گوشت قربانی، و اگر مقصود از و گاھی موجب رفع مشروعیت می

مشروعیت را مشروعیت ترک وظیفه بدانیم که این وجه، بدون ھیچ اشکالی مشترک بین مانع و 
عذر است.  

از تعریفات فوق، باید اظھار داشت که: کسی که موارد استعمال عـذر و مـانع در   اما گذشته 
کند که ایشان عـذر و مـانع را بسـیار بـه     کلمات فقھای شیعه و سنی را بررسی کند مشاھده می

کنند و بالعکس و از ایـن رو علـی الظـاھر    برند و عذر را مانع تلقی میجای یکدیگر به کار می
شـود مگـر اینکـه    ماند. مگر آن که گفته شود: مانع، عذر نامیده نمیاقی نمیفرقی میان این دو ب

مقصود از آن رفع مالمت یا مجازات از فاعلش و قرار دادن او در تسھیل و تخفیف باشد. نظیـر  
کسی که روزه را به خاطر سفر یا وضو را به خاطر ضرر ترک کرده باشـد. بنـابراین بـه عنـوان     

شود کمـا ایـن   شود و از این رو فاعلش مالمت نمیجرم، عذر نامیده میمثال، اکراه در ارتکاب
شود؛ اما اکـراه در معاملـه   شود و ازاین رو مرتکبش مجازات نمیکه مانع از حکم محسوب می

شود مگر وقتی که مقصود از آن رفع مالمت شود ولی عذر نامیده نمیمانع از نفوذ محسوب می
توان عذر را این گونه تعریف کرد:اشد. بنابر این میاز فاعل در مورد انعقاد آن ب

فِ و جَعلِـه فـی تخفیـفٍ و        العذر ھو المانع اذا قُصِد به رفعُ المالمةِ او العقوبـةِ عـن المکلـَّ
تسھیلٍ. (عذر ھمان مانع است در صورتی که مقصود از آن، رفع مالمت یا عقوبت از مکلـف و  

قرار دادن وی در تخفیف و تسھیل باشد).
شود که رابطۀ مانع و عذر یا تساوی است و یا اعـم و اخـص   از توضیحات فوق روشن می

شود و بنابراین، با زوال عذر نیـز،  مطلق و از این رو قاعدۀ زوال مانع، شامل تمامی اعذار نیز می
گردد.حکم به حالت اولیۀ خود باز می

عاد
مقصود بازگشتن بـه حالـت اولیـه    »عاد الممنوع«عاد به معنای بازگشتن است و در عبارت 

اند که مقصود از عاد در این قاعـده  یعنی حالتی که ھنوز مانعی وجود نداشته است. برخی گفته
ظاھر شدن یا حاصل شدن است تا مواردی را که در اصل به خاطر مانعی ممتنع بوده نیز شـامل  
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ر این موارد، حالتی قبل ) علت این تفسیر یا تأویل آن است که در حقیقت د٥٠٦گردد(زحیلی، 

از مانع وجود نداشته تا با زوال مانع، بخواھد باز گردد و این تعبیر، تفسیر مناسبی است.

ممنوع
ممنوع در اصطالح فقھی عنوان دیگری است برای حرام یا محظـور وآن عبـارت اسـت از:    

و انجـام آن را  ھرچه شرع آن را منع و تحریم کرده باشد به ایـن معنـا کـه تـرک آن را الزامـی     
شود. در حقوق نیز مستوجب مجازات دانسته باشد و در مقابل مُجاز، مباح و حالل استعمال می

باشد یعنی چیـزی کـه قـانون آن را منـع و تحـریم کـرده باشـد (جعفـری         مشابه ھمین معنا می
).٥٥١٠لنگرودی، ترمینولوژی، ش

ایـن کـاربرد ھـر مـانعی کـه تـأثیر در       رود. در تری به کار میاما گاھی ممنوع به معنای عام
اند. مانع در این کاربرد در کند در مقابل خود، چیز متأثری دارد که آن را ممنوع نامیدهچیزی می

، باشـد. (ھمـو  معنای لغوی خود به کار رفته که اعم از معنای اصطالحی آن در فقه و حقوق می
)٤/٤٣٣دانشنامه، 

ز ممنوع در این قاعده، محظـور و حـرام نیسـت بلکـه     ھمانطور که قبالً اشاره شد مقصود ا
است؛ یعنی چیزی که به خاطر وجود مانع، ممتنـع گشـته اسـت.    » الممتنع لِاَجل المانع«مقصود 

مقصود از امتناع نیز در این جا اعم از امتناع عقلی، شرعی یا عرفی است. البتـه از آنجـا کـه در    
دم تنجز آنھا است، پس مقصود از ممنوع شدن فقه و حقوق، سخن در مورد احکام و تنجز و ع

و ممتنع شدن حکم، ھمان عدم تنجز و نفوذ حکم است. پس ممنوع در امـور تشـریعی ھمـان    
خاطر وجود مانع، تنجز و فعلیت پیدا نکرده است.حکمی است که به

رابطۀ قاعده با قواعد مشابه
یـا ھمـان   » ت تُبـیح المحظـورات  الضروا«اولین قاعدۀ مرتبط به قاعدۀ مورد بحث ما قاعدۀ 

قاعدۀ اضطرار است.
شود و البته این قاعده به صورت مطلـق نیسـت   ضرورت باعث مباح شدن امور ممنوعه می

کند به این صورت که امور ممنوعه (مثل شرب خمـر) در  بلکه قیودی دارد که آن را محدود می
د بـه حـداقل رجـوع کـرد     حالت ضرورت (مثال عطش بسیار) مباح است، اما در ضرورت بایـ 

مـا جـاز   «باشـد  و اباحۀ ضرورت مقید به باقی ماندن عذر مـی » قاعدۀ الضروراتُ تُقَدّر بقدرھا«
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؛ ١٩٨؛ طیــب، ٢٢٣-٢٢٠و٢١٣(شــبیر، ». اذا زال المــانع عــاد الممنــوع«و » لِعــذر بَطَــلَ بزوالــه

)٢٤٥،٢٥٤و ٢٤٣الباحسین، 
ۀ زوال مانع، در حقیقت یکی از قیـود و یـا بـه    توان فھمید که قاعدبا توجه به نکات باال می

تـوان  تعبیری از استثنائات و یا به تعبیر دیگر، غایت اجرای قاعدۀ اضطرار است. در حقیقت می
گفت: قاعدۀ اضطرار ناظر به حالت حدوث مانع و اضطرار است و قاعدۀ زوال مانع، مربوط بـه  

عی مثل اضطرار پـیش آمـد چـه بایـد کـرد و      گوید اگر مانحالت زوال مانع و اضطرار؛ اوّلی می
گوید اگر این مانع برطرف شد چه باید کرد. البته باید توجه داشت که رابطـۀ مـانع و   دومی می

اضطرار، عموم و خصوص مطلق است؛ چرا که اوالً ضرورت یك نوع مانع بوده، و مانع اعم از 
تواند انجام دھد.ه مانع میاضطرار است و ثانیاً اباحۀ محظورات یکی از کارھایی است ک

طور که قـبال بیـان   است که ھمان»الضروراتُ تُقَدَّرُ/تتقَدَّرُ بقَدَرِھا«قاعدۀ مشابه دیگر قاعدۀ
ای کـه موجـب   شد به معنی این است که در ضرورات باید به حداقل رجوع نموده و به انـدازه 

گر مفاد ایـن قاعـده، وجـوب    شود از حالت ضرورت استفاده کرد. به عبارت دیرفع حاجت می
اکتفاء به مقدار ضرورت و عدم جواز تعـدی از آن اسـت. براسـاس ایـن قاعـده حکـم ثـانوی        

شود و وجوداً یا عدماً تـابع آن اسـت و از ایـن رو بـا     (ضروری) محدود به حدود ضرورت می
عـد،  گـردد (رک: مصـطفوی، القوا  انتفاء ضرورت، حکم نیز به خاطر انتفاء موضوعش منتفی می

)٤٣-٤٢؛ بجنوردی، ١٥٣
؛ ابـن  ٩٤اند (سیوطی، دانسته» ماجاز لعذر بطل بزواله«بعضی این قاعده را نزدیك به قاعدۀ 

ھای دیگر، یعنـی  ) و برخی این مطلب را که تجاوز از حد مجاز جایز نیست به قاعده٨٦نجیم، 
عـاد الممنـوع، نسـبت    الضروات تبیح المحظورات، ماجاز بعـذر بطـل بزوالـه، و اذا زال المـانع     

)١٨٨-١٨٣اند. (بھرامی احمدی، داده
توان گفت که این قاعده نیز با توجه به آنچه قبالً بیان شد که مانع اعم از ضرورت است می

از فروعات قاعدۀ زوال مانع بوده و اخص از آن است زیرا ضـرورت، مـانع نفـوذ حکـم اولیـۀ      
گردیده است و با زوال ضـرورت، حکـم بـه    حرمت، و موجب فعلیت یافتن حکم ثانویۀ اباحه

گردد.حالت اولیۀ خود باز می
است. این قاعده مکمل قاعدۀ الضرورات »قاعدۀ ما جازَ لِعُذرٍ/بِعُذرٍ بَطَلَ بِزَوالِه«قاعدۀ سوم 

شود اما قاعـدۀ  تقدر بقدرھا است به این معنی که زمانی که ضرورت وجود دارد به آن عمل می
).٣١٨؛ زحیلی، ٢٥٨کند که در پی از میان رفتن عذر چه باید کرد. (الباحسین، ما جاز بیان می
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اذا «قبالً تفاوت عذر و مانع بیان شد اما در مورد این دو قاعده، برخی معتقدنـد کـه قاعـدۀ    

است یعنی حکمی که به خاطر » ما جاز لعذر بطل بزواله«، عکس قاعدۀ »زال المانع عاد الممنوع
رود در حـالی کـه در قاعـدۀ مـورد     عد از زوال آن عذر حکم نیز از بین مـی عذری جایز شده ب

گردد. (زحیلـی،  گردد و با ازبین رفتن مانع حکم جاری میبحث حکم به خاطر مانع، ممنوع می
٥٠٦(

ظاھراً بیان تفاوت فوق ناشی از خلط میان معانی ممنوع است و در این جا ممنوع به معنای 
شود که اگـر چیـزی   است. در این تفسیر مفاد قاعدۀ زوال مانع آن میحرام و محظور اخذ شده 

گردد. در به خاطر مانعی حرام شده باشد با زوال مانع، آن چیز به حالت اول یعنی حلیت باز می
شود که بر اساس آن اگر چیز حرامی به این صورت، مفاد قاعده عیناً عکس قاعدۀ زوال عذر می

رود و حکم بـه حالـت اولیـۀ    با زوال عذر آن جواز نیز از بین میخاطر عذری جایز شده باشد،
گردد.خودش باز می

تـری  اما قبالً بیان شد که ممنوع در قاعدۀ زوال مانع به معنای حرام نیست و معنـای وسـیع  
خاطر مانع، ای است که بهدارد. البته شاید بتوان گفت که در قاعدۀ زوال مانع، نظر به حکم اولیه

شود؛ اما در قاعدۀ زوال عذر، نظر بـه  و غیر نافذ گشته و بعد از زوال مانع دوباره نافذ میممتنع 
گـردد. مـثالً ضـرر    خاطر عذر نافذ گشته و پس از زوال آن، باطل میای است که بهحکم ثانویه
شود که وجوب وضو (حکم اولیه) غیر نافذ شـده و وجـوب تـیمم (حکـم ثانویـه)      موجب می

شـود و از حالـت   رفع ضرر، ھم ممنوع (وجوب وضو که غیر نافذ شده) باطل میمنجّز شود. با
رود و گردد و ھم حکم ثانویۀ تیمم از بـین مـی  شود و از این رو دوباره نافذ میامتناع خارج می

گردد. اما ھنگامی که نظر به باطل شدن ممنوع و نافذ شدن حکم اولی باشـد تعبیـر   غیر نافذ می
رود و ھنگامی که نظر به باطل شدن حکم ثانوی باشد تعبیر ما زال لعذر به کار میاذا زال المانع 

رود.به کار می
شود که مفاد این دو البته باید توجه داشت که اولًا این تغایر اعتباری است و ثانیاً باعث نمی

د کـه  شـو قاعده دقیقاً عکس یکدیگر باشد چرا که قاعدۀ ماجاز لعذر فقط مواردی را شامل مـی 
مانع موجب تجویز یک حکم حرام شده باشد اما سایر موارد کاربرد قاعدۀ زوال مـانع را در بـر   

گیرد مثل این که مانع، موجب تحریم یک حکم حالل شده باشد. عکس قاعـدۀ زوال مـانع   نمی
این است که بگوییم: ما جاء بسبب ذھب بزواله.

ست مقصود از این قاعده آن است که زمـانی  ا» اذا زال الخطرُ عاد الحظر«قاعدۀ دیگر قاعدۀ 
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که خطر (مثال عطشی که موجب مرگ است) از بین رفت، آنچه از آن ممنوع و محظـور بـودیم   

گردد؛ این قاعده در ذیـل قاعـدۀ   (مثالً شرب خمر) به حالت اول خویش (حرمت شرب) بازمی
الضـروات تبـیح   «بـارتی از قیـود قاعـدۀ    بیان شده است و به ع»الضروراتُ تُقَدَّرُ/تتقَدَّرُ بقَدَرِھا«

شـود کـه   باشد به این معنی که اضطرار به مقدار برطرف شدن خطر، باعث میمی» المحظورات
گـردد.  امور ممنوعه مباح شوند و بعد از رفع اضطرار حکم اولیه که ھمان حرمت اسـت بـازمی  

).  ۲۸۱؛ بجنوردی، ۱۲۷(حکیم،
ز قاعدۀ اذا زال المانع باشـد؛ زیـرا ممنـوع در قاعـدۀ     رسد که قاعدۀ اخیر اخص ابه نظر می

زوال مانع ممکن است ھر یک از احکام خمسۀ تکلیفیه یا احکـام وضـعی باشـد در حـالی کـه      
قاعدۀ اذا زال الخطر مخصوص مواردی است که ممنـوع از نـوع حظـر و منـع (حکـم تکلیفـی       

مانع، به معنـای محظـور و حـرام    حرمت) باشد. البته در نظر کسی که ممنوع را در قاعدۀ زوال 
داند، این دو قاعده معادل یکدیگر خواھند بود.می

است.» الساقط ال یعود«آخرین قاعدۀ مرتبط ولی کامالً مخالف با قاعدۀ زوال مانع، قاعدۀ 
این قاعده ظاھراً مخالف قاعدۀ بازگشت ممنوع (اذا زال المـانع عـاد الممنـوع) اسـت. ابـن      

اگر مقتضی حکم موجود باشـد و حکـم معـدوم باشـد از بـاب      «نویسد: مینجیم در این زمینه 
) بنـابراین،  ٣١٩» (قاعدۀ المانع است اما اگر مقتضی معدوم باشد از باب قاعـدۀ السـاقط اسـت   

شود و سقوط در این قاعده به معنی انعدام و زوال مقتضی حکم است که باعث انعدام حکم می
خاطر وجـود مـانع بـه ممنـوع عمـل      د چرا که در آنجا صرفاً بهاین با قاعدۀ زال المانع فرق دار

شود، ولی مقتضی ھمچنان باقی است؛ مانند نفقه برای زوجه که مقتضی آن بـاقی و نشـوز   نمی
گردد. ولی در قاعدۀ السـاقط ال  مانع است که اگر اطاعت کند نفقه به خاطر وجود مقتضی برمی

شود و با خرید دوباره آن توسط موصـی  ت مییعود، فروش مال وصیت شده باعث سقوط وصی
گردد و ھمچنین است اگر چیزی را ھبه کند سـپس از ھبـه خـود رجـوع نمایـد.      وصیت برنمی

)٥٣٨(الباحسین، 
در کتاب تحریر المجله مطرح شده که شاید ملحوظ در قاعدۀ الساقط، قضیۀ حقوق سـاقط  

خودش را ساقط کند کـه در ایـن صـورت    شده باشد مثل این که داین با ابراء ذمه مدیون، دین 
)١/٣٦گردد. (کاشف الغطاء، دیگر این دین باز نمی
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زوال مانعقاعدةادله 

توان به دالیلی چون قرآن، سنت، اجماع، عقل، و بنای عقالء و دیگر در اثبات این قاعده می
استناد کرد.

سنتو ب) قرآن و أ
در اثبات قاعده ممکن است به برخی آیات و مضامین قرآنی اسـتناد شـود از   

روزۀ مـاه  وجـوب قضـای   )، ٩جمله ترک بیع بـه خـاطر نمـاز جمعـه (جمعـه:      
) مـانع بـودن   ١٨٤رمضان بعد از زوال مرض یا مسافرت در ماه رمضـان (بقـرة:   

ابت بـرای  ) مانع بودن مستی و جن١٠٦اکراه در کفر از ترتّب عذاب الھی (نحل: 
ممنوع شـدن نزدیکـی بـه خـاطر حـیض و بازگشـت       ) ٤٣نساء: [صحت] نماز(

و...  )٢٢٢حکم اولی پس از رفع مانع (بقره: 
ھایی ممکن است نسبت به برخی روایات مطرح شود از جمله روایاتی مشابه چنین استدالل

فتن آب، دیگـر  دارنـد کـه بـا یـا    داننـد و اظھـار مـی   که نیافتن آب را مانع تنجّز حکم وضو می
)٢٨٤گردد. (طیب، توان تیمم کرد و حکم به حالت اولیه خود بازمینمی

ھا نا تمام باشند؛ زیرا تمامی این مـوارد، بـه فـرض    رسد که این گونه استداللاما به نظر می
شوند و نه ادلۀ آن. استدالل به ایـن فروعـات   صحت، از مصادیق و فروعات قاعده محسوب می

ای کلی، میسر نیست مگر با نوعی قیاس که امامیه آن را قبول ندارد مگـر ایـن   عدهبرای اثبات قا
طـور  که بتوان گفت دلیل آن، تنقیح مناط قطعی ھمراه با الغای خصوصیت مورد است؛ زیـرا بـه  

دانیم که علت بازگشت حکم اولیه در تمامی این مسائل، ھمان برطرف شدن مانع است قطع می
نماز بودن، یا روزه بودن، دخالتی در حکم ندارد. البته در این صورت، و خصوصیت مورد نظیر 

دیگر دلیل ما کتاب و سنت نخواھد بود بلکه ھمان تنقیح مناط قطعی است و از بـاب حجیـت   
ذاتی قطع، و نه قیاس، معتبر است.

ج) اجماع
امـه  اگرچه نسبت به این قاعده نقل اجماعی نشده اما بـا بررسـی کتـب فقھـای شـیعه و ع     

شـود  توان اجماع عملی ایشان را تحصیل کرد. در کتب فقھای فریقین به کرّات مشاھده مـی می
که یک فقیه برای اثبات نظریۀ خویش به این قاعده استناد کرده بدون ایـن کـه بـه توضـیح یـا      

پذیرند نیز ھیچ گاه در کبرایاثبات این قاعده بپردازد و کسانی که نظریۀ مورد قبول وی را نمی
؛ ۱/۴۹؛ ھمـو، شـرایع،   ۳۷۱-۳۷۰: عالمه، مختلف،ن کاند (برای نمونه این قاعده تردید نکرده
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) ٦٢عماد علی جمعـه،  ؛ ۳۴۲/ ۱۷؛ روحانی، ۳۴۷/ ماده ۱؛ جمعی از علماء، ۲۵۸-۷/۲۵۷نجفی، 

باشد.عنه نزد فریقین میکند که این قاعده از قواعد مسلّم و مفروغٌو این نکته مشخص می
د) عقل

ترین دلیل بر این قاعده، دلیل عقلی است و این دلیـل چیـزی نیسـت    چھارمین و بلکه مھم
جز کامل شدن اجزای علت تامه به خاطر زوال مانع. ھمان طور که قبالً نیز اشـاره شـد، قاعـدۀ    
زوال مانع، مخصوص جایی است که مقتضی و شرایط تحقـق یـک چیـز فـراھم باشـد و تنھـا       

که از اثر گذاری مقتضی جلوگیری کرده است. با این توصیف، اگـر  مشکل، وجود مانعی است
مانع زایل شود، مقتضی کامل شده و اثرگذار خواھد بود وگرنه مستلزم تخلف معلـول از علـت   

توان استداللی را به شکل زیر ترسیم کرد:تامه است. در این صورت، می
گردد.فوذ حکم محقق میندر صورتی که مانع نفوذ حکم شرعی، زایل شود علت تامۀ -
شـود  در صورتی که علت تامۀ نفوذ حکم شرعی محقق شود آن حکم ضرورتاً نافذ می-

آن کـه در صـورت زوال مـانع،    نتیجهوگرنه مستلزم تخلف معلول از علت تامه است. 
حکم شرعی (که قبالً به خاطر وجود مانع، ممتنع گشـته بـود) دوبـاره بـه حالـت اول      

گردد.بازگشته و نافذ می
شود در استدالل فوق، از ھیچ مقدمۀ غیر عقلی استفاده نشده و از ھمان طور که مشاھده می

گیرد.این رو این دلیل در شمار مستقالت عقلیه جای می
ممکن است گفته شود که استدالل فوق، در امور تکوینی صادق است ونه در امور تشریعی؛ 

ی معرّف ھستند و نه مؤثر. اما در جواب باید گفـت  زیرا اسباب، شرایط و موانع در امور تشریع
؛ طباطبـایی یـزدی،   ٤٠/٢٢٣؛ ١٧/٣٤٨انـد (نجفـی،   گونه که برخی محققان تصریح نمودهھمان

اند.اند اما بعد از جعل، به منزلۀ علل حقیقی) علل شرعی اگرچه معرف٦/٤٨١
ھـ) بنای عقال

اد کرد. عقالی عالم ھنگـامی کـه بـرای    توان به آن استنبنای عقال دلیل دیگری است که می
کسی مانعی پیش بیاید که نتواند تکلیفی را انجام دھد وی را معـذور دانسـته و مـورد مؤاخـذه     

گونه که اگر در مورد این شـخص مـانع برطـرف گـردد دیگـر عـذری را       دھند؛ ھمانقرار نمی
فـی سـکوت و عـدم ردع    داننـد. از طر پذیرند و او را نسبت به آن تکلیف اولیه موظف مینمی

شارع، دلیل بر امضای این سیره است.



173زوال مانع (بازگشت ممنوع در صورت زوال مانع)ةبر قاعديدرآمد1394تابستان
و) لزوم پرھیز از جمع بین مانع و ممنوع و حکم اولی و ثانوی

اند که: اگر به آن قاعده عمـل نشـود   برخی استدالل کرده» ماجاز لعذر بطل بزواله«در قاعدۀ 
بـه نظـر   )٢٨٢الزم است بین خلف و اصل، جمع حاصل شـود کـه ایـن قبـیح اسـت (طیـب،       

رسد در این قاعده نیز ھمین امر جریان داشته باشد. در این مورد اگر این قاعده اجـرا نشـود   می
آید که بین خلف و اصل و به تعبیری بین مانع و ممنوع و یا به عبارت دیگر بین حکـم  الزم می

ستدالل، عدم باشد. البته نتیجۀ این ااولی و حکم ثانوی جمع شود؛ درحالی که این امر جایز نمی
جواز جمع بین دو حکم است اما برای اثبات اینکه در صورت زوال مانع، باید بـه حکـم اولیـه    

تـوان ایـن اسـتدالل را ایـن گونـه      عمل شود و نه حکم ثانویه استدالل بیشتری الزم است. مـی 
از تکمیل کرد که در علم اصول ثابت گشته که اوالً حکم اولیه و ثانویـه در طـول یکدیگرنـد و    

کنند و ثانیاً در جایی که شـرایط تنجّـز حکـم    این رو در آنِ واحد در حق مکلف تنجّز پیدا نمی
؛ ١٢١یابـد. (رک: مشـکینی،   رسد و تنجز نمیاولیه وجود داشته باشد نوبت به حکم ثانویه نمی

توان فھمید که در صـورت زوال مـانع، شـرایط    ) با این توضیحات، می٢/٢٧٠آخوند خراسانی، 
رسـد و از ایـن رو، بایـد بـه     ز حکم اولیه تکمیل شده و بنابراین، نوبت به حکم ثانویه نمیتنجّ

بازگشت ممنوع و حکم اولیه ملتزم شد.

شرایط حجیت یا جریان قاعده
در مورد این که شرایط حجیت یا جریان قاعـدۀ زوال مـانع چیسـت در کتـب قواعـد فقـه       

توان برای این امـر شـرایطی را   و موارد کاربرد آن میمطلبی مشاھده نشد اما با توجه به ماھیت 
در نظر گرفت؛ از جمله:

) احراز مانعیت امر موجود١
خواھیم با استناد به زوال آن، حکم به عود ممنوع کنیم باید قـبالً مـانعیتش   چیزی را که می

ع، مـزاحمِ بـودن   ثابت شده باشد. به عبارت دیگر قطعاً یا با دلیل معتبر بدانیم که وجود این مـان 
آن شیء وبه تعبیر دیگر، بودن آن، علت نبودن آن شیء است (رابطۀ علیت بـین وجـود مـانع و    
زوال ممنوع). بر این اساس، زوال چیزی که مانعیت آن مشکوک یا مظنون (بـه ظـن غیرمعتبـر)    

باشد موجب عود ممنوع نخواھد شد. 
) فعلیت در مانعیت ٢

توان از آن سلب کرد؛ امـا  حقیقتاً مانع نیست و عنوان مانع را میقبالً بیان شد که مانع شأنی 
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توانـد  اگر کسی معتقد باشد که مانع شأنی نیز مانع است، باید گفت که زوال مـانع شـأنی نمـی   

موجب عود ممنوع باشد؛ زیرا فقدان ممنوع، حقیقتاً منسوب به آن نبوده تـا بـا زوال آن، ممنـوع    
ا این گونه مطرح کرد که فقدان شیء(ممنوع) تنھا به خاطر وجـود  توان این شرط ربازگردد. می

مانع باشد و علت دیگری نداشته باشد؛ و به تعبیری دیگر، وجود مـانع، علـت منحصـره بـرای     
فقدان شیء بوده باشد؛ و به عبارت دیگر، شرایط و مقتضی وجود شیء فراھم باشد و آن شیء 

از تأثیرگذاری مقتضـی، معـدوم گشـته باشـد؛ یعنـی      خاطر وجود مانع و جلوگیری آن صرفاً به
نقص دیگری از ناحیۀ مقتضی و شرایط نداشته باشد. اگر احتمال بدھیم کـه چیـز دیگـری نیـز     

تواند دلیل عود ممنوع باشد مانع بوده یا در شرایط و مقتضی نقصی وجود دارد، زوال مانع، نمی
حاب عدم ممنوع، علیه آن است.و در این موارد صرف احتمال کافی نیست و حتی استص

) عدم ایجاد خلل در سایر اجزا و شرایط به خاطر حدوث مانع ٣
گاھی تمامی اجزا و شرایط محققند و مقتضی آمادۀ اثرگذاری است اما با حدوث مـانع، نـه   

شود بلکه برخـی از اجـزا و شـرایط و یـا حتـی خـود       تنھا از اثر گذاری مقتضی جلوگیری می
روند. در این صورت، زوال مانع موجـب عـود ممنـوع نخواھـد شـد. بـر       ین میمقتضی نیز از ب

ھمین مبنا، قبالً بیان کردیم که زوال قاطع در اصطالح خاصش در باب صالة (به معنای چیـزی  
باشـد؛ زیـرا   برد) موجب عود مقطوع نمـی که قابلیت انضمام اجزای سابق و الحق را از بین می

سایر اجزا و شرایط خلل وارد شده و این امور اعتبار خود را از طبق فرض، با حصول قاطع، به 
دست داده و قابلیت قرار گرفتن در ترکیب سـازنده شـیء را ندارنـد و از ایـن رو، زوال قـاطع      

باشد.موجب حصول علت تامه و عود مقطوع نمی
بعـد  شود و نمونۀ دیگر در بحث نماز مسافر است: کسی که به قصد سفر از شھر خارج می

از مخفی شدن دیوارھای شھر و عدم شنیدن اذان، به خاطر وجود مانعی (نظیر مریضی) از سفر 
گزیند) اگر ھمچنان بر نیت سفر باشد و مـانع زایـل   شود (و در ھمان جا موقتاً سکنا میمنع می

گردد تا یک ماه نمازش شکسته است اما اگر قصدش را تغییر دھد (و از قصـد سـفر منصـرف    
) در ٢/١٧٤خاطر انتفاء شرط (قصد) نمازش کامل است. (عالمه، نھایة، ا مردد باشد، بهگردد) ی

گـردد؛ زیـرا   فرض دوم، اگر چه مانع (مریضی) برطرف شده اما ممنوع (قصـر نمـاز) بـاز نمـی    
حدوث مانع، باعث منتفی شدن شرط قصر یعنی قصد سفر گشته است.

) مانعیت بقاء نه مانعیت حدوث و صدور ٤
شـود کـه   گونه که در انواع مانع اشاره شد قاعدۀ بازگشت ممنوع در جـایی اجـرا مـی   نھما
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مانع، مانع بقایی باشد نه مانع حدوثی و صدوری؛ به این معنا که شرط است که خود یک چیـز  
و بقای آن مانع باشد؛ نه صدور و حدوث آن. بنابراین، اگر چیـزی حـدوث و صـدورش مـانع     

تـر چنـین مـانعی اساسـاً زوال     عود ممنوع نیست و به عبارت دقیـق باشد دیگر زوال آن موجب
تـوان گفـت در ایـن    تواند به شرط پنجم بازگردد) ھمچنان که میپذیر نیست. (و از این رو می

توانـد  دھد (و از این رو میموارد حدوث مانع، شرایط دیگر حکم یا موضوع حکم را تغییر می
به شرط سوم بازگردد).  

رطرف شدن مانع ) احراز ب٥
گونه که مانعیت چیزی باید محرز گردد، رفع و زوال مانع نیز باید محرز شود و قطعی ھمان

باشد و حتـی  باشد یا با دلیل معتبری ثابت گردد. صرف احتمال رفع مانع، دلیل عود ممنوع نمی
استصحاب عدم ممنوع، علیه آن است.

) ظاھر و منضبط بودن مانع٦
؛ ابونـاجی،  ١/٣١٦غزی، اند. (النع دو قید ظاھر و منضبط را اضافه کردهبرخی در تعریف ما

) ظـاھر در مقابـل خفـی اسـت و منضـبط در برابـر       ٣٥٥؛ ھیتـو،  ٢٦٦: الربیعی، کو نیز ن٣٧
) وصف ظاھر آن است که بتوان آن را با یکی از حواس ٣/١٩٥مضطرب. (محمود عبدالرحمن، 

).  ٣٠٩ظاھری درک کرد. (حکیم، 
منضبط نیز یعنی محدّد؛ به این معنا که دارای حقیقت معین و محدودی باشد که بـه  وصف 

اختالف اشخاص و احوال، مختلف نشود و یا اختالف آن به میزانی باشد که قابل توجه نباشـد  
)؛ مثل قتل در محرومت قاتل از ارث که حقیقت معین و محـدودی دارد و  ١٨٩(خالد رمضان، 

شود؛ یا مثالً اسکار که علت حرمت خمـر [و مـانع نمـاز]    ل متفاوت نمیبا اختالف قاتل و مقتو
است دارای حقیقت معین و محدّدی است که عبارت است از: چیزی که موجب اخـتالل عقـل   

گردد و اگر چه قوت و ضعف اسکار در مسکرات مختلف متفاوت است امـا تـوجھی بـدان    می
ر حقیقت اسکار و وجود آن ندارد.شود؛ چراکه اختالف اندکی است که تأثیری دنمی

توانند توصیف خـود مـانع بمـا    رسد این است که این دو قید نمیتر به نظر میآنچه درست
ھو مانع باشند؛ چرا که در واقع و نفس االمر بسیاری موانع ھستند که این دو صفت را ندارنـد؛  

از ایـن رو شـرط   ولی در این صورت، حدوث یا زوال آن برای فقیه قابـل تشـخیص نیسـت و   
توان گفت این شرط، شرط اجرای قاعدۀ المانع آن است که مانع، منضبط و ظاھر باشد. البته می
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گـردد؛ چـرا کـه بـدون ظـاھر بـودن و       مستقلی نیست و در حقیقت به شرط اول و پنجم بازمی

باشد.منضبط بودن، احراز مانعیت امر موجود و احراز برطرف شدن مانع میسر نمی
گشت ممنوع، مستلزم ایجاد خلل به اصل عمل نگردد.) باز٧

٧اند و حصول مانع نیز خللی از این جھت ایجـاد نکـرده  گاھی تمامی اجزا و شرایط محقق

شود. بنـابراین  ولی بازگشت ممنوع مستلزم ایجاد خلل است که در این صورت قاعده اجرا نمی
به ارکان نماز گردد، یا موجب برھم مثالً اگر بازگشت ممنوع در نماز موجب اضافه شدن رکنی

شود؛ مثل جایی که فـردی بـه خـاطر مریضـی یـا      زدن ترتیب اجزاء نماز بشود قاعده اجرا نمی
رود، ومانع او بعد از تواند بعد از رکوع قیام کند و بالفاصله به سجده میگرفتگی عضالت نمی

ه بر رکوع یا به وجود نیامـدن  سجده رفتن زایل شود. در این جا برای جلوگیری از تقدیم سجد
شود؛ اما اگر مانع، قبـل از سـجود   گردد و قیام فوت شده اعاده نمیزیادی سجده، ممنوع برنمی
گردد و باید قیام را انجام دھد؛ زیرا ایستادن و طمأنینه واجب اسـت  برطرف شود، ممنوع بازمی

: محقق حلی، ن کاست. (باشد و چیزی ھم که منافی باشد حاصل نشدهو انجام آن ممکن می
)٢/٢٠٥المعتبر، 

) بازگشت ممنوع مخالف قاعدۀ إجزاء نباشد.٨
جاری شدن قاعدۀ إجزاء، خود مـانع از اجـرای قاعـدۀ المـانع، و بـه تعبیـری اسـتثنای آن        

شود؛ مثال اگر مسافر نماز بخواند و قبل از اتمام وقت از سفر برگردد، اعـاده نمـاز   محسوب می
) چرا که امر شارع به خواسته خـود او امتثـال شـده    ٤/٩٧ست. (عالمه، تذکره، بر وی واجب نی

خاطر عـذر یـا   مانند جایی که مکلف بهاست و از این رو عمل مکلف مُجزی است؛ و ھمچنین 
خاطر تقیه انجام دھد با از بین رفتن مانع، ممنـوع  ای بگیرد و یا مسحی را بهمانعی وضوء جبیره

-٢/٣٠٨به طھارت مجدد نیست؛ زیرا امر شارع امتثال شده اسـت.(نجفی،  گردد و نیازی برنمی
٨).٣١١

) بازگشت ممنوع محذوری نظیر بدعت و تشریع نداشته باشد.٩
آید که امری در اصـل خـود ممتنـع بـوده و سـابقۀ      این مطلب معموالً در مواردی پیش می

برطرف شده است. در این حدوث در شریعت را نداشته باشد سپس بدانیم که مانع حدوث آن 
موارد حدوث ممنوع، نباید منجر به محذوری نظیر تشریع و بدعت گردد.

کند.ط خلل ایجاد میبرعکس شرط سوم که در آنجا حصول مانع، در اجزا و شرای-7
کنند اشکال آنها صغروي است ونه کبروي؛ یعنی در حقیقت قاعده اجزاء را در این جا البته کسانی که در موارد فوق حکم به لزوم اعاده می-8

دانند.جاري نمی
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برای نمونه اھل سنت معتقدند که: خواندن نماز تراویح به جماعت از سـنت عمـر اسـت و    

خاطر وجود مانع (ترس از فریضه شدن نماز تراویح) به جماعت خوانده در زمان پیامبر(ص) به
ا وفات پیامبر(ص) مانع برطرف شد و ممنـوع بازگشـت و مسـلمانان نمازھـای     شد؛ پس بنمی

-٦٧: طبسـی،  کخواندند و ترسی از فریضه شـدن آن نداشـتند. (ن  مستحبی را به جماعت می
)٢٢٠-٢١؛ الدویش، ١٠٣؛ زکریای انصاری، ٦٨

یت شـرط  اشکال این استدالل این است که اوالً قطع به مانعیت امر موجود نداریم (عدم رعا
اول اجرای قاعده)؛ زیرا ممکـن اسـت علـت ایـن کـه پیـامبر(ص) ایـن نمـاز را بـه جماعـت           

؛ ثانیاً به فرض این که ثابـت شـود، مـانع، ھمـان تـرس از      ٩خواندند چیز دیگری بوده باشدنمی
توان فعلیت در مانعیت و به تعبیری انحصار این امر ، نمی١٠فریضه شدن نماز تراویح بوده باشد

ت را فھمید (عدم رعایت شرط دوم)؛ زیرا شاید امور دیگری نیـز در ایـن امـر دخالـت     در علی
اند که عقل بشری را یارای رسیدن به آن نباشد (ان دین اهللا الیصـاب بـالعقول)؛ ثالثـاً بـه     داشته

، ١١که ثابت شود، ترس از فریضه شدن نماز تراویح علت منحصره در منع بوده باشـد فرض این
شود؛ و به اجماع، احداث یک عبادت جدیـد یـا یـک کیفیـت     ربوط به عبادات میاما این امر م

باشد و تقسـیم بـدعت بـه بـدعت حسـنه و      جدید در عبادت بدعت و تشریع است و حرام می
نماید؛ چرا که به فرموده رسـول  و نه مشکلی را حل می١٣نه اصل و اساس درستی دارد١٢سیئه

)و در میان اھل سنت مالـك  ٢/٤٩کحالنی، »(لُّ ضَاللةٍ فی النارکلُّ بدعَةٍ ضَاللةٌ، و ک«اکرم(ص): 
کسی که در اسالم بدعتی ایجاد کند و آن «کند: انس نیز به اشتباه بودن این تقسیم تصریح میبن

ن که حکم دایر مدار آن باشد.: پاورقی بعدي) به عنوان تعلیل ذکر شده حکمت حکم بوده و نه علت آن ك(و آنچه در روایت بخاري-9
یحیی بن بکیر، از عقیل، از ابن شهاب، از عروه روایت کرده که عایشه بـر مـن خبـر داد کـه     طور که در روایت بخاري آمده است:همان-10

بیشتري آمدند رسول خدا در نیمه شبی به مسجد رفتند و گروهی با نماز آن حضرت نماز خواندند و این خبر منتشر شد و در پی آن جمعیت
و با پیامبر نماز گزاردند، صبح شد و خبر نماز پیغمبر زبان به زبان گشت و در شب سوم نیز با نماز آن حضرت نماز خواندند و چـون شـب   

ن چهارم فرارسید، مسجد گنجایش جماعت را نداشت تا اینکه مردم براي اداي فریضه صبح اجتماع کردند و پیامبر پس از نماز صبح شـهادتی 
انجـام آن  گفته، سپس فرمودند: از تنگی مکان بیم نداشتم، لیکن ترسیدم که این نماز بر شما واجب شود (خَشیت أَنْ تَفْـرِض علَـیکُم...) و از   

)1/343(بخاري، ناتوان شوید. پیامبر رحلت نمودند و امر بدین منوال بود
صحت آن روایت، ظهور در این امر دارد.که شاید بتوان گفت اطالق روایت بخاري البته به فرض -11
داننـد اعتقاد گروهی از اهل سنت از جمله شافعی، ابن حـزم و غزالـی کـه بـدعت را بـه دو قسـم حسـنه و سـیئه منقسـم مـی          اشاره به -12

به جماعت خواندند، سخن عمربن خطاب است که پس از مشاهده اینکه مردم به امر او نماز تراویح را ). که این خود برگرفته از 67(سبحانی،
).1/115، (مالک، الموطأ» نعمت البدعۀ هذه«اظهار داشت که 

توانـد خـالف حکـم خـدا و     ظاهرا اصل این مطلب همان عمل و سخن خلیفه دوم است که با توجه به این که وي مشرّع نیست و نمی-13
شود کما این که افـرادي کـه   زند نادرستی آن روشن میرسول او حکمی کند و حتی عمومات و اطالقات قرآن و سنت را تخصیص یا تقیید ب

اند که این دور شدن از محل بحث و خروج اند بدعت را به معناي لغوي که همان نوآوري است معنا کردهرا به خوب و بد منقسم کردهبدعت
از اصطالح است.
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را حسنه بپندارد، گمان کرده که محمّد(ص) در رسالت خویش خیانت کـرده اسـت؛ چـرا کـه     

لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُـمُ اإلِسْـالَمَ دِینًـا   خداوند فرموده: الْیوْمَ أَکْمَلْتُ
.١٥»١٤شودپس ھر آنچه در آن روز، جزء دین نبوده، امروز نیز جزء دین محسوب نمی

البته باتوجه به این که آیۀ فوق در غدیر خم نازل شده و در آن روز، دین بـا جعـل والیـت    
گفت: ھرآنچه آن روز جزء دین نبوده و از طریق والیت نیز به ما نرسـیده اسـت   کامل شد باید 

شود.جزء دین محسوب نمی

منابع
.قرآن کریم

ناشـر مؤسسـة إسـماعیلیان للطباعـة     قـم: ، النھایة فی غریب الحدیث واالثرر، مبارک بن محمد، یابن اث
. ۱۳۶۴والنشر والتوزیع، 

ق. ۱۴۰۵نشر ادب الحوزه، قم:، لعربلسان اابن منظور، محمد بن مکرم، 
جـا، نشـر   ، بـی االشباه و النظائر علی مـذھب ابـی حنیفـه النعمـانابن نجیم، زین الدین بن ابراھیم، 

ق.۱۴۰۰دارالکتب العلمیة، 
تا.نا، بیجا، بی، بیموسوعة القواعد الفقھیهبن احمد، ی، محمد صدقیابوحارث غز

ق.۱۴۱۸نا، چاپ اول، جا، بی، بیاب بشرح منھج الطالبفتح الوھانصاری، زکریا بن محمد، 
ق.۱۴۱۹مجمع الفکر اسالمی، چاپ اول، قم:، فرائد األصولانصاری، مرتضی بن محمد امین، 

نشـر جامعـه   قـم: ، حاشـیه مرحـوم مشـکینی،    کفایة االصولآخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، 
.۱۳۸۷مدرسین، 

جا، أسرة آل الشـیخ راضـی، چـاپ    ، بیلوصول فی شرح کفایة األصولبدایة اآل الشیخ، محمد طاھر، 
ق. ۱۴۲۵اول، 

ق. ۱۳۵۹المکتبـة المرتضـویة، چـاپ اول،    :، نجف اشرفتحریر المجلةن، یالغطاء، محمدحسآل کاشف
. ۱۳۷۹شرکة مکتبة ومطبعة، چاپ چھارم، :، مصرسبل السالمکحالنی، محمد بن اسماعیل، 

ق.۱۴۳۱جا، نشر دار التدمریة، چاپ اول، ، بیفی القواعد الفقھیهالمفصلباحسین، یعقوب، 
ق.۱۴۱۹نشر الھادی، چاپ اول، قم:، القواعد الفقھیةبجنوردی، محمد حسن، 
ق.۱۴۰۱دارالفکر، :، استانبولح البخارىیصحل، یبخارى، محمد بن إسماع

).3(مائده:.را به عنوان آیین شما پذیرفتمامروز، دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسالم-14
.360،اتفیل. نقل شده در: خ6/791، االحکام فى اصول االحکاماحمد، حزم، علی بنابن-15
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تا.زالل کوثر، چاپ اول، بیدانشگاه امام صادق، چاپ تھران:، قواعد فقهبھرامی احمدی، حمید، 

.١٣٨٥ی گنج دانش، کتابخانهتھران: ، ترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی، محمدجعفر، 
مؤسسه انتشارات امیر کبیـر، چاپخانـه   تھران: جلد، ۵، دانشنامه حقوقی__________________، 

.۱۳۷۶چاپ ششم، :سپھر
ق.۱۴۲۷نا، بیجا، ، بیالمیسرةةالقواعد الفقھیجمعه، عماد علی، 
تا.جا، انتشارات کراتشی، بی، بیمجلة االحکام العدلیةجمعی از علماء، 

نشر مجمع جھـانی تقریـب مـذاھب اسـالمی،     قم:، فی فقه المقارنةالقواعد العامحکیم، محمد تقی، 
تا.چاپ اول، بی
.۱۳۷۰، نشر دارالکتاب العربیةبیروت:، درر االحکام فی شرح مجلة االحکامحیدر، علی، 

م.۱۹۹۸جا، نشر الروضه، ، بیمعجم اصول الفقهخالد رمضان، حسن، 
ق.۱۳۸۹المکتبة التجاریة الکبری، الطبعة السادسه، :، مصراصول الفقهخضری بک، محمد، 

تا.جا، مرکز الغدیر للدراسات االسالمیة، الطبعة الثانیة، بی، بینةیو رکبت السف،روان، ماتفیلخ
۲٫۰، نسخه نرم افزار جامع فقه اھل بیت نسخه الحاشیة األولی علی المکاسب، محمد، خوانساری

(المکاسب)، نسخه نرم افزار جامع فقه اھل بیت.مصباح الفقاھةخوئی، ابو القاسم، 
، با ترجمه ابوالفضل عالمی و صفر سـفیدرو،  فرھنگ اصطالحات صرف و نحو عربیدحداح، آنطوان، 

.۱۳۷۷، چاپ اول، جا، انتشارات ظفربی
.۱۳۸۹انتشارات چاپار، چاپ اول، تھران:، ترجمه فاطمه مدرس، معجم النحودقر، عبدالمغنی، 

نشـر دار الکتـب   بیروت:، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاءدویش، أحمد بن عبد الرزاق، 
تا.العلمیة، بی

م.۲۰۰۱، ۲٫۱نسخه (سی دی)،، لغت نامه دھخدا، علی اکبر
ق.۱۴۲۹نا، چاپ اول، ، نجف اشرف، بیعلم اصول الفقه االسالمیالربیعی، شیخ حسن، 

ق.۱۴۱۲مؤسسة دار الکتاب، چاپ دوم، قم:(ع)، فقه الصادقروحانی، محمد صادق، 
ق.۱۴۳۰، دمشق، انتشارات دارالفکر، القواعد الفقھیه و تطبیقاتھا علی المذاھب االربعةزحیلی، محمد، 

جا، نشـر تبلیغـات اسـالمی،    ، ترجمه حسین صابری، بینظریه ضرورت در فقه اسالمیوھبه، زحیلی، 
۱۳۸۸.

ق.۱۴۱۶موسسة االمام الصادق(ع)، قم:، البدعة: مفھومھا، حدھا و آثارھاسبحانی تبریزی، جعفر، 
ق. ۱۴۰۸، دمشق، دارالفکر، چاپ دوم، القاموس الفقھیسعدی، ابو حبیب، 

.۱۳۵۹جا، نشر دایرةالمعارف العثمانیه، ، بیاالشباه و النظائرابی بکر، سیوطی، عبدالرحمن بن
م.۲۰۰۲، لبنان، نشر الجلی الحقوقیه، سالمیالفقه االاصول شافعی، احمد محمود،
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جا، نشر دار الفرقـان،  ، بیالقواعد الکلیة و الضوابطة الفقھیة فی الشریعة االسالمیةشبیر، محمد عثمان، 

. ق۱۴۲۰چاپ اول، 
نشـر مکتبـة المفیـد،    قـم: ، تحقیق: سید عبدالھادی حکیم، القواعد و الفوائدشھید اول، محمد بن مکی، 

تا.بی
نشـر دار الکتـب   تھران:، جواھر الکالم فی شرح شرائع االسالمصاحب جواھر، محمد حسن بن باقر، 

.۱۳۶۵اإلسالمیة، چاپ دوم، 
ق.۱۳۳۱نشر مطبعة الحیدریة، اشرف:، نجفتنقیح األصولطباطبایی، محمدرضا، 

ق. ۱۴۲۰نشر الحوزة العلمیة، قم:، صلوة التراویح بین السنة والبدعةطبسی، نجم الدین، 
نشـر التـراث، چـاپ اول،    :، بیروت(لبنان)ةاالستثناء فی القواعد الفقھیطیب، سعاد اوھاب بنت محمد، 

ق. ۱۴۱۳
ق.۱۴۲۱نشر دارالحدیث، :، قاھرهصولیینالقاموس المبین فی اصطالحات االعثمان، محمود حامد، 

.۱۳۶۲مؤسسه النشر االسالمی، قم:، نھایة االفکارعراقی، ضیاء الدین، 
مؤسسة آل البیت علیھم السالم إلحیاء التراث، قم:(ط.ج)، تذکرة الفقھاء، عالمه حلی، حسن بن یوسف

ق.۱۴۱۴چاپ اول، 
نشر استقالل، چاپ تھران:، لحالل و الحرامشرایع االسالم فی مسائل ا__________________، 

ق.۱۴۰۹دوم، 
نشـر  قـم: ، تحقیق : مؤسسة النشر اإلسالمی، چاپ دوم، ةمختلف الشیع__________________، 

ق.۱۴۱۳مؤسسة النشر اإلسالمی، 
، تحقیـق: سـید عبـداللطیف    نضد القواعد الفقھیة علی المذھب االمامیهفاضل مقداد، مقداد بن عبداهللا، 

ق.۱۴۰۳نشر مکتبة آیه اهللا العظمی مرعشی، قم:ھکمری، کو
.۱۳۷۸نشر جامعه مدرسین، چاپ دوم، قم:، الرسائل الفشارکیة، محمد، یفشارک

.۱۳۸۴نشر مطبعة النجف، اشرف:، نجفعنایة االصول فی شرح کفایة االصولفیروز آبادی، مرتضی، 
المطبعه البھیه المصریه، قم:، ح الکبیر للرافعیالمصباح المنیر فی غریب الشرفیومی، احمد بن محمد، 

ق.۱۴۰۵
ق.۱۴۰۶نشر داراحیاء التراب العربی، بیروت:، تصحیح: محمد فؤاد عبد الباقی، المؤطأمالک بن انس، 

.۱۳۴۶نشر مؤسسه سید الشھدا(ع)، قم:، المعتبرمحقق حلی، جعفر بن حسن، 
.۱۳۸۴نشر علوم اسالمی، تھران:اپ پنجم، ، بخش جزایی، چ۴قواعد فقه محقق داماد، مصطفی، 
.۲، نسخه نرم افزار جامع فقه اھل البیت ةیمعجم المصطلحات و األلفاظ الفقھمحمود، عبدالرحمن، 

ق.۱۴۱۴دار الفکر، بیروت:، تاج العروس من جواھر القاموس، محمد بن محمد، یدیزبیمرتض
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ق.١٤١٣الھادی، م:ق،و معظم ابحاثھاصطالحات األصولإمشکینی، علی، 

ق.۱۴۱۷مؤسسة النشر اإلسالمی، قم:، چاپ سوم، ة قاعدة فقھیةأالقواعد: ممصطفوی، محمد کاظم، 
ق.١٤١٨جا، چاپ اول، ، بیرسالة الصالة فی المشکوكنائینی، محمد حسین، 

ق.۱۴۰۳انتشارات مؤسسه الرساله، بیروت:، الوجیز فی اصول التشریع االسالمیھیتو، محمد حسن، 
ق.۱۴۱۷مؤسسة النشر اإلسالمی، چاپ اول، قم:، العروة الوثقیم، ی، محمد کاظم بن عبدالعظیزدی


