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Abstract 

Tahari is a kind of ijtihad effort to repel doubts in a state of necessity by relying on evidence 

that can often be used in worship and sometimes in other matters. Tahari is related to other 

words such as ijtihad, tavakhi( seeking the best opinion), inspiration, supplication and 

examination of fact in object doubts. This method has been rejected by some due to its 

citation weakness and has been considered as conjecture not sufficing to prove the right, but 

it has often been accepted as a last resort and in case of necessity and based on the practical 

life of the Prophet, Imams,  prophet's companions and some other narrated and rational 

arguments.  The authority of "tahari" is limited to the one who does it and it is non-

extensible to others, and it is not considered as a comprehensive religious reason, and 

depending on the subject, it includes specific taklifi rulings. The research method is 

descriptive-analytical and the result of the research is the acceptance of stimulus as a 

practical method in case of emergency and to avoid mistakes and only in some issues.  
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 چکیده
ای تالش اجتهادی است به منظور دفع اشتباه در حالت ضرورت با تکیه بر ادله و قرائن کهه االبهاد در تحری، گونه

کارگیری دارد. تحری با واژگان دیگری چون اجتهاد، توخی، الهام، التمها  عبادات و گاهی در مسائلی دیگر امکان به
به دلیل ضعف استنادی نپذیرفتهه و مییهظ ِهن  و فحص از واقع در شبهات موضوعیه مربوط است. این شیوه را برخی 

حل آخر و در حالهت ضهرورت و بها اسهتناد بهه سهیره  عملهی رسهو  عنوان راهانظ، اما االباد بهایرمغنی از حق دانسته
انظ. حجیت تحری، محظود به متحری و ایرقابهل خظا)ص(، ائمه، صحابه و برخی دیگر از ادله  نقلی و عقلی پذیرفته

شود و بسته به موضهو،، احکهام خهاص تکلییهی را دربهردارد. ر است و دلیل شرعی فراگیر محسوب نمیتسری به ای
عنوان شیوۀ عملی در هنگامه  اضطرار و برای دفع روش پژوهش، توصییی تحلیلی و حاصل پژوهش، پذیرش تحری به

 اشتباه و صرفاد در برخی مسائل است. 
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 مقدمه
افراد گاهی در تشخیص حال  و حرام یا دیگر موضوعات فقهی چون مکان، قبلهه یها نجاسهت  چیه ی 

نامنظ. اگر ادله برای تشخیص در شونظ. چنین حالتی را در اصطالح فقهی اشتباه میدچار شبهه و اشکا  می
شود. اما گاهی دسترسی به این ادله یها ممکهن نیسهت یها یاختیار باشظ، معموالد موضو، از آن طریق حل م

آیظ، لذا از راهکار خاصی برای دفهع ایهن اشهتباه و اینکه تا رسیظن به این ادله، خوف فوت واجبات پیش می
کشی. هرکظام از این شود؛ ماننظ استصحاب حا ، استیاده از قرائن، عمل به احتیاط و قرعهشبهه استیاده می

های کاربرد خاص خود را دارد کهه در ایهن پهژوهش بحهث ها و زمینهقان و مخالیان و کارکردمباحث، مواف
ها که کارکرد و زمینۀ استیادۀ خاصی دارد، تحهری اسهت. تحهری میههومی شود. یکی دیگر از این اب ارنمی

لیت بها آن شایع در بحث عبادات است، به همین دلیل در االب مباحث عبادی به کاربرد و موافقت یا مخا
شود. در کتب فقهی و اصولی نی  اشاراتی پراکنظه به میهوم و دیگر مباحث مرتبط با آن شظه اسهت. اشاره می

صهرفاد دو  google scholarانظ. در پایگهاه نگاری، قظما چی ی در این خصهوص ننوشهتهصورت تکاما به
ٔ  ، «جتههاد فهی تحهری القبله اال». عبظالیتاح بلخیهر 1شود: مقاله در خصوص این موضو، یافت می مجله

. خلف، عبظالباسهط محمهظ، 2. 512، شماره0، دوره5102مصر، -جامعة المدینة العالمیة لعلوم الحدیث
، 1، دوره2002، حولیة کلیة الدراسات اإلسهممیة و العرییهة للبنهیا یالرها ر  ،«التحری وأثره فی العبادات»

 . 2شماره
صورت جامع نیست. عهالوه بهر ایهن، ی مباحث مرتبط با تحری بهنگر است و حاواین دو مقاله ج ئی

رو تبیهین میههوم و معنهای تحهری، دیهظگاه علمهای مهذاهب مرتبط با برخی مذاهب اسالمی است؛ ازایهن
های استیاده از این اب ار فقهی و مواردی دیگر اسالمی در باب حجیت، مشروعیت و مقبولیت تحری، زمینه

صورت توصییی و با رویکرد تحلیلی در پی طرح، تبیهین و پاسهخاین پژوهش به ازجمله سؤاالتی است که
 هاست. گویی به آن

 تحری. مفهوم 1

. آهنگ و قصظ چی ی را کردن؛ ماننظ این حظیث که 1چنظ معنا دارد: « َأْحر  به»تحری در لغت مشتق از 
َو »فرمایظ: می

َ
ی اْلَعْشر  األ ْوا َلْیَلَ  اْلَقْظر  ف  ْن َرَمَضهاَن َتَحرَّ ر  م  . قصهظ و برگ یهظن؛ ماننهظ ایهن آیهه کهه 12؛ «اخ 

ا»فرمایظ: می ْوا َرَشظد َك َتَحرَّ . طلب و جستجوی امهر شایسهته  اسهتعما ، بنها بهر ِهن 3(؛ 11)جن: « َفُأوَلئ 
)مرتضهی . قصظ اولٰی و احهق 5. قصظ و اجتهاد در طلب و ع م بر تخصیص شیء به فعل و قو ؛ 1االب؛ 

                                                 
 .1/303. بیهقی، 1
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معنای قصظ و جستجوی افضهل شظن به امور، به. بنا بر قولی در صورت اضافه6 ؛(120تا33/112زبیظی، 
؛ یعنی در پی آن شیء اجتهاد و دقهت کهرد «و الشیء حراه»شود: آن امور را کردن است و نی  وقتی گیته می

« لظهنطلب ما ههو أحهری باالسهتعما  فهی االهب ا»جوهری نی  تحری را  .(1/162)مصطیی و دیگران، 
؛ رازی، 11/132منظههور، )ابههنمنظههور و رازی تکههرار شههظه اسههت دانسههته و همههین تعریههف در کههالم ابههن

1225،163).   
در میهوم اصطالحی تحری، تعاریف گوناگونی وجود دارد. شهیظ ثانی تحهری را متهرادف تهوخی و بهه 

( 352و  156« )الظهن االجتهاد فی طلب االحهری باالسهتعما  فهی االهب»معنای ماننظ جوهری آن را به
التیحص و بذ  الجهظ فی تحصیل ما یتهرج  کونهه »دانسته و شیخ بهائی در بحث شناخت قبله، تحری را 

 (.  1/330( تعریف کرده و فاضل هنظی آن را مترادف اجتهاد دانسته است )121« )جه  القبل 
ر جهایی ماننهظ سرخسهی دانهظ و دمی (1/302)« بذ  المجهود لنیل المقصهود»نجیم حنیی آن را ابن

نجهیم، ؛ ابهن10/321)سرخسهی، المبسهوط،  «طلب الشیء بغالب الرأی عنظ تعذر الوقوف علی حقیقته»
کنهظ و تعریهف می (23)« تیریغ الوسع والجهظ لتمیی  الطاهر عن ایهره»دانظ. طحطاوی آن را می (2/262

برکتهی ههم در تعرییهی  (.3/31)بخهاری، انظ یاد کرده« التحری هو االحتیاط»برخی هم از تحری با عنوان 
دانسهته « طلب شیء من العبادات بغالب الرأی عنظ تعذر الوقوف علی الحقیقه »مشابه سرخسی، تحری را 

 (. 220است، با این تیاوت که در تعریف وی کلمۀ عبادات اضافه شظه است )مجظدی برکتی، 
و زکریا انصاری از شافعیه این واژه را مترادف اجتههاد انظ، اما نووی مالکیه از این واژه تعرییی ارائه نظاده

ی و به  َأخِّ تعریهف  (1/22، اسهنی المااله  ؛ انصاری،33)نووی، « بذ  اْلمْجهود فی طلب اْلمقصود»و تَّ
طلهب »معنهای شود: گاهی بهکار برده می انظ. دیگر فقیه شافعی معتقظ است که این واژه در دو معنا بهکرده

آیهظ، ماننهظ وقتهی کهه فهرد در تعهظاد رکعهات نمهاز ؛ یعنی احتیاط می«، وأوالهما بالصوابأحری األمرین
معنهای یقهین کنظ که در این حالت بنا را بر اقل بایظ بگذارد؛ گهاهی دیگهر ایهن واژه بههشظه شک میخوانظه

ا»فرمایظ: است، ماننظ استعما  آن در این آیه که می ْوا َرَشهظد َك َتَحهرَّ  .(2/113)رویهانی، ( 11جهن: « )َفُأوَلئ 
انهظ. تعریهف کهرده (1/133)سهمعانی، االصهطالم،  «التحری عمل بما یقع فی القلب»برخی هم تحری را 

انهظ دانسهته« بهذ  المجههود فهی طلهب المقصهود»معنای حنابله نی  تحری را مترادف توخی و اجتهاد و به
  .(1/50؛ بهوتی، 1/55)سیوطی رحیبانی، 

تحری تالشی است در حالت ضرورت و نیاز و در نبود ادله بر صحت یک امر، امها برحسب  تعاریف، 
منظور دفع شبهه و اشتباه و رسیظن به پاسخ صهحی  در برخهی مسهائل مستنظ به قرائن و امارات احتمالی به

 فقهی. 
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 . الفاظ مرتبط با تحری2

هها بها تحهری و می ان ارتباط آن در منابع فقهی و اصولی، الیاِی پیرامون تحری بیان شظه است که نو،
 شود. بحث می

شظه تحری و توخی معنای یکسانی دارنظ، اما لیظ تهوخی در معهامالت و تعاریف بیانبنا بر أ. توخی: 
شود؛ زیرا رسو  خظا)ص( به دو نیر که راجع بهه میهراا اخهتالف داشهتنظ، تحری در عبادات استعما  می

یَ »فرمود:  َما ُثمَّ َتَوخَّ َبهُ اْسَته  ْنُکَما َصاح  ٍظ م  ْل ُکلُّ َواح  َیْحل  اما در جایی دیگری در بحث عبادات  1«.ا اْلَحقَّ ُثمَّ ل 
مَّ َعَلْیه  »فرمود:  َواَب َفْلُیت  ه  َفْلَیَتَحرَّ الصَّ ی َصاَلت  َذا َشکَّ َأَحُظُکْم ف  إ   (. 10/321)سرخسی، المبسوط،  2«.َو

کنهظ. در جهای بیهان می (621) «اإللههام و تحکهیم القلهبالعمل ب»سمرقنظی، تحری را ب. الهام: 
هایی هستنظ که بر قلب انسان گویظ: الهام و تحری، ِاهری شبیه به هم دارنظ؛ چراکه هر دو چی دیگری می

شونظ، اما تحری ارتباطی به الهام نظارد و از باب الهام نیست، زیرا الهام از سوی خظای متعا  و در واقع می
دهظ و نه در حق افراد فاسق؛ اما تحهری در احکهام، در حهق همهه مشهرو، اد  و متقی روی میحق افراد ع

است و نی  تحری عمل به شهادت قلب است و حکم بظست آمظه از طریق تحری زمانی مقبهو  اسهت کهه 
چنهین تحهری در در کار نباشنظ و این حکم بر اسا  نظر و مسهتظ  باشهظ. هم  ی شرعی و عقلیدیگر ادله

دهظ. تحری حجیت نسبی دارد، مثالد در مسهائل فهروا استنادشهظنی نیسهت؛ زیهرا مان ضرورت روی میز
رود، اما الهامی که از سوی خظاونظ متعا  باشظ، همیشه صهواب تحری گاهی به خطا و گاهی به صواب می

 و حق است و اگر باطهل باشهظ، وسوسهۀ شهیطان و تمنهای نیهو اسهت و نهه الههام حقیقهی )سهمرقنظی،
(. تحری فقط در حق شخص  متحری حجت است و بر سایر افراد حجیت نظارنظ. الهام نیه  از 621تا623

منظر جمهور بر سایر افراد حجت نیست و فقط برای ملهم حجت است، اما صوفیه آن را ماننظ نظهر عقلهی 
تهالش و جهظ و  توان گیت: در تحریها می(. اف ون بر این2/115؛ فناری، 621انظ )همان، حجت دانسته

شهود. فقههای شهیعه نیه  اسهتخبار از شود، اما الهام بظون تهالش و کسهب واقهع میبرده می کار اجتهاد به
الصهظ  را نهوعی از شخصی را که قولش مییظ ِن راج  باشظ یا رجو، به شخص عاد  یا شهخص مظنهون

از الههام اسهت )نهک: بحرانهی، که مبرهن است ماهیت استخبار متیاوت و متمای  انظ و چنانتحری دانسته
 (. 1/161، کتاب الصم ؛ انصاری، 6/322

کهه منهاوی تحری و التما  هر دو یک معنا دارنظ و آن قصهظ و طلهب اسهت، امها چنهانج. التماس: 
تر است، زیرا مقتضی جظ و اجتهاد و کوشش در طلب است؛ ماننظ این احادیث واژۀ تحری بلیغ»گویظ: می

                                                 
 .5/22شیبه، ابی. ابن1
 .3/222شیبه، ابی. ابن2
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تحهروا » 2«تحروا لیل  القظر فی السهبع األواخهر»  1«تمسوا لیل  القظر لیل  سبع وعشرینال»فرماینظ: که می
 (.113تا2/116) 3« لیل  القظر لیل  ثالا وعشرین

معنای بهذ  جههظ بهرای اجتهاد و تحری معنای ن دیکی دارنظ، اما اجتهاد در عرف شر، به د. اجتهاد:
حری گاهی بر اسا  دلیل و گهاهی صهرفاد برگرفتهه از شناخت احکام شرعی بر اسا  ادلۀ شرعی است و ت

توان گیت هر اجتهادی تحری است، اما هر گیری از اماره است؛ لذا میو بظون بهره 1شهادت و گواهی قلب
(. از سوی دیگر، اجتهاد 10/123، الموسوعة الفرهیة؛ انصاری، 1/133عابظین، )ابنتحری، اجتهاد نیست 

ل علم یا ِن به احکام شرعیه است، حا  آنکه تحری تالشی بهرای شهناخت و منظور تحصیبذ  مجهود به
 تعیین موضو، است و در عرصۀ شبهات موضوعیه معنا دارد. 

یکی از مسائل مشهور و معروف در اصو  فقه امامیه، بحث و. فحص از واقع در شبهات موضوعیه: 
ع در شبهات موضوعیه اسهت. فحهص و تبع آن، حکم فحص از واقشبهات حکمیه و شبهات موضوعیه و به

. شبهات موضهوعیه آن اسهت کهه متعلهق 1توان مترادف دانست: تحری را در مذهب امامیه به چنظ دلیل می
ها، موضو، خارجی یا حکم ج ئی است و امور خارجی که ارتباطی با جعل شار، نظارد، منشهأ شک در آن

اشظ، موضو، بحث نخواههظ بهود. در تحهری نیه  این شک است. اما اگر منشأ اشتباه و شک، فعل شخص ب
که خواهظ آمظ، جواز تحری مربوط به جایی است که امری مشتبه شظه باشظ، اما ناشی از فعل شخص چنان

. 2که اشتباه ناشی از فعل وی باشهظ، تحهری جهای  نیسهت؛ شظن جهت قبله. درصورتینباشظ؛ ماننظ مشتبه
یج ی التحری أبظا إذا لم یعلهم أیهن »اخت قبله و در شرح حظیث که بیان شظ شیخ بهائی در بحث شنچنان

 ( معرفی کرده است. 121، تحری را التیحص )شیخ بهائی، «وجه القبله
وجهوب فحهص در شهبهات  در باب حکم فحص از واقع در شبهات موضوعیه، اصولیان امامیه به عظم

وعیه؛ ماننهظ شهک در مقهظار مها  در بحهث انظ، اما در فقه در مواردی از شبهات موضهموضوعیه قائل شظه
استطاعت حج و شک در رسیظن به نصاب معظن و شک در نو، حهج واجهب، بهه وجهوب فحهص قبهل از 

ای درصظد اصهالح مبنهای اصهولی بهر انظ. برای حل این تعارض، عظهتمسک به اصو  مرخصه حکم کرده
لبته این وجوب را مطلق نگذاشته و آن را به انظ. اآمظه و قو  به وجوب فحص در شبهات موضوعیه را پذیرفته

                                                 
 .1/120. طبرانی، المعجم الصغیر، 1
 .1/303. بیهقی، 2
 .2/533. متقی، 3
ی خظای متعا  است و صرفاد در حق افراد عاد  که قبالد ذکر شظ این شهادت و گواهی قلب ارتباطی به الهام نظارد و از باب الهام نیست؛ زیرا الهام از سو. چنان1

جظ  دهظ و نه در حق افراد فاسق، اما تحری در احکام، در حق همه مشرو، است و فاسق و متقی حق استیاده از آن را دارنظ. در تحری نی  تالش وو متقی روی می
عما  فکر نیاز دارد، اما الو اجتهاد به کار برده می  شود.هام بظون تالش و کسب واقع میشود و به بذ  جهظ و ا 
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معتقظنظ  انظ. برخی دیگروجوب فحص صادر شظه باشظ، مقیظ کردهها دلیل خاص بر عظم مواردی که در آن
وجوب فحص و منع عمل برخالف مبنای اصولی داد. گهروه دیگهر  که بایظ در فقه طبق قاعظه، حکم به عظم

تحریمیه و وجوبیه شظنظ و در شبهات موضوعیه تحریمیه، ادعای عهظم قائل به تیصیل بین شبهه موضوعیه 
بیننهظ و وجهوب فحهص نمی کننظ و اشکا  و خالف ِهاهری در عهظموجوب فحص را میخالف در عظم 

کننظ. اما در خصوص شبهات موضوعیه عالوه بر آن اطال  اخبار را دلیلی دیگر بر این عظم وجوب بیان می
در برخی از موارد شبهه وجوبیه، بنای عقال بر فحص و احتیاط است. برخهی ههم بهین وجوبیه معتقظنظ که 

 (. 1/302انظ )نائینی، فحص قلیل المؤونه و کثیر المؤونه قائل به تیصیل شظه

 . مشروعیت تحری3

کننظ: أ. تحری نهوعی از ِهن اسهت و باره چنین استظال  می. برخی عمل به تحری را منع و دراین1. 3
سازد و با وجود تحری همچنان مسئله خالی از شک نیسهت و بها نیاز نمیسان را از حق و حقیقت بیِن ان

(؛ ب. تحری عمل به آنچه در قلب انسان قرار 10/321توان به آن عمل کرد )سرخسی، المبسوط، شک نمی
اهی از گیرد، است و عمل به چنین چی ی باطل است؛ زیرا گاهی چنهین چیه ی از طهرف خظاونهظ و گهمی

)سهمعانی، االصهطالم، گیرد، پو رجو، به چنین چی ی جهای  نیسهت طرف شیطان در قلب انسان قرار می
1/133.) 

)سرخسهی،  االب علما عمل به تحهری را در مسهائل خاصهی، خهواه قهولی یها عملهی پذیرفتهه .1. 2
( و 2/121ه حلهی، ( و معتقظنظ: تحری اب اری برای دفع مشقت )عالم1/31؛ مرداوی، 10/321المبسوط، 

( و مییظ 3/131شود )شهیظ او ، ( و در زمان ضرورت استیاده می112شبهه  محتمل است )قطییی بحرانی، 
(. ازنظر این گروه جواز تحری مربوط به زمانی است که امری مشتبه شظه باشظ، 6/322ِن است )بحرانی، 

اگر اشتباه ناشی از فعل وی باشظ، تحهری  شظن جهت قبله. امااما ناشی از فعل شخص نباشظ؛ ماننظ مشتبه
جای  نیست، بلکه بایظ در این حالت بر اسا  علم و یقین عمل کنظ؛ ماننظ کسی که تعظاد رکعات نماز بهر 

دانظ چنظ رکعت نماز خوانظه است. در این صورت بایظ بنا را بر اقل و یقهین بگهذارد، وی مشتبه است و نمی
داللتی دا  بر صحت آن وجود داشته باشظ؛ ماننظ جهت قبلهه کهه معمهوالد زیرا تحری زمانی جای  است که 

ها توان دالیلی یافت و به آنداللتی بر صحت  جهت، وجود دارد یا در خصوص تشخیص ِروف نجو می
 (. 223تا3/222؛ رافعی، 1/25رجو، کرد )ماوردی، 

هها زمهان وقهو، تعهارض بهین قیا  عنوان اب اری برای تهرجی  دراحناف اف ون بر عبادات، تحری را به
پذیرفته و معتقظنظ: اگر نیاز به عمل به یکی از دو قیا  شظ، در این صورت قلب مجتهظ به هر کظام گواهی 
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و  5تها3/1امیرحهاا، ؛ ابن301داد؛ یعنی تحری کرد، عمل به آن قیا   مورد گواهی واجب است )شاشی، 
از ایشان نقل کرده که معتقظنظ: تحری واجب نیسهت، بلکهه  (. اما شافعی را مخالف این امر دانسته و163

یک توان دلیل دانست و هیچتوانظ عمل کنظ، زیرا اصل قیا  را در اینجا نمیمجتهظ به هر کظام خواست می
تعین یکی از دو قیا ، در انجام یکهی علت عظم از آن دو قیا  بر دیگری راج  نیست؛ درنتیجه شخص به

(. عالوه بر این، احناف معتقظنظ بین قیا  و قهو  صهحابی رابطهۀ 3/115ت )بحرالعلوم، از آن دو مخیر اس
طولی و ترتیبی وجود نظارد، بلکه در عرض هم و در مرتبۀ واحظ قرار دارنظ و شخص به شرط تحری، به ههر 

 (.  2/213توانظ عمل کنظ )تیتازانی، کظام خواست می
 انظ: استناد کردهاین علما در تأییظ رأی خود به ادلۀ زیر 

َناٍت »فرمایظ: أ. خظاونظ متعا  می ْمُتُموُهنَّ ُمْؤم  ْن َعل  نَّ َفإ  ه  یَمان  إ  ُه َأْعَلُم ب  ُنوُهنَّ اللَّ (. 10)ممتحنهه: « َفاْمَتح 
پذیرد که در این آیه نام علم بر آن اطال  شظه اسهت )سرخسهی، این آزمون با تحری و االب رأی انجام می

 (.10/321المبسوط، 
 ب. روایات مختلیی در تأییظ تحری وجود دارد: 

احناف با استناد به این حظیث، گواهی و شهادت قلب را در تحری کافی  1«. المؤمن ینظر بنور الله. »1
انظ، اما شافعی بر اسا  نقل سرخسی از ایشان، آن را کافی نظانسته و پذیرش آن را منوط به انضهمام دانسته

کنهظ نیهاز نمیرده است؛ زیرا معتقظنظ شهادت قلب، ِن اسهت و ِهن مها را از حهق بیدلیلی دیگر به آن ک
فراسهت  2؛«فراس  المؤمن ال تخطئ»(. رسو  خظا)ص( نی  فرموده است: 1/102االئمه سرخسی، )شمو

  .(2/312)سمعانی، شود چی ی است که بظون تأمل در ادله، در قلب انسان حاصل می
ضع یظک علی صظرک فاإلثم ما حاک فهی قلبهک وإن أفتهاک »فرمودنظ:  . رسو  خظا)ص( به وابصه3
تیتیهک نیسهک، ضهع یهظک علهی »انظ: (. در روایت دیگری فرموده10/321)سرخسی، المبسوط، « النا 

صظرک، فإنه یسکن للحال ، ویضطرب من الحرام، د، ما یریبک إلی ما ال یریبک، وإن أفتاک المیتهون، إن 
این علما فراست مؤمن و افتای نیهو را بهه .(3/131)متقی، « اف  أن یقع فی الکبیرالمؤمن یذر الصغیر مخ

توان دلیل بر تحری دانست، چه این انظ. در جواب بایظ گیت که روایت دوم را نمینوعی مؤیظ تحری دانسته
کهه روایت مؤیظ و دلیلی بر وجوب احتیاط است و تیاوت تحری و احتیاط روشن است؛ زیرا تحهری چنهان

معنای اهتمام مکلهف اسهت بهه بیان شظ در زمان ضرورت و برای دفع اشتباه قابل اتکا است، اما احتیاط به
                                                 

 .1/165. متقی، 1
( وجود 11/22، 1221)متقی، « المؤمن! فإنه ینظر بنور الله و ینطق بتوفیق اللهاحذروا فراس  ». این روایت با چنین لیظی در متون حظیثی یافت نشظ، اما با لیظ 2

 (.2/102)طبرانی، المعجم الکبیر، « ر بنور اللهاتقوا فراس  المؤمن فإنه ینظ»دارد. در روایت دیگری آمظه است: 
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ها در جایی که به تکلیهف موافقت قطعی با اوامر شار، و نگهظاری نیو خویش از مخالیت احتمالی با آن
ظ و چه مورد از موارد اجهرای اصهل واقعی قطع نظارد، چه اماره  معتبری بر آن اقامه شظه باشظ، چه نشظه باش

 عملی باشظ، چه نباشظ. 
 (. 6/160)سبکی، « التحری عنظ الشک»عمر آمظه است: بن. در روایت عبظالله1
از سماعه نی  «. یج ی التحری أبظا إذا لم یعلم أین وجه القبله». از امام باقر)،( نقل است که فرمود: 5

لیل و النهار إذا لم یری الشمو و ال القمر و النجوم؟ قها : اجتههظ سألته عن الصاله با»نقل است که گیت: 
خالظ نی  نقل است که گیت: قلت ألبی عبظاللهه علیهه السهالم: بناز سلیمان«. رأیک و تعمظ القبله جهظک

الرجل یکون فی قیر من االرض فی یوم ایم فیصلی لعین القبله کیف یصنع؟ قا : إن کان فهی وقهت فلیعهظ 
 (. 1/212)محقق سب واری، « ن کان مضی الوقت فحسبه اجتهادهصالته و إ

معنای تساوی دو طرف علم و جهل به یک موضو، ا. تحری متیاوت از شک و ِن است؛ زیرا شک به
معنای رجحهان معنای رجحان یکی از این دو طرف بر دیگری بظون وجود دلیل است، اما تحری بهو ِن به

توان به علم دست یافت، گرچهه بها الب رأی است؛ یعنی دلیلی که با آن مییکی از این دو طرف بر اسا  ا
(. 2/262نجهیم، ؛ نک: ابهن10/321توان به موجب علم حقیقی دست یافت )سرخسی، المبسوط، آن نمی

عبارت دیگر، حقیقت تحری فحص و التما  دلیل و سازوکاری برای تحصیل ِن االب است، بنهابراین به
عمهر نیه  آمهظه بهنکه در روایت عبظاللههیست و راهی برای تحصیل ِن است. چناناز جنو ِن و شک ن

دهظ، نهه اینکهه تحهری، شهک ؛ یعنی در صورت وجود شک، تحری روی می«التحری عنظ الشک»است: 
 باشظ. 

د. اجتهاد در احکام شرعی جای  شظه است تا به آن عمل شود و عمل به اجتههاد، عمهل بهه االهب رأی 
عنوان یکی از مظارک و مستنظات شرعی قرار داده شظه است، گرچه شر، در ابتظا با مین سبب بهاست و به ه

ها برای ادای عبهادات اسهت، سازیشظنی نیست. تحری نی  به همین شکل یکی از مظارک و زمینهآن اثبات
را در امور جنگهی ها است؛ زیکه واقعیت جنگچنانشظنی نیست، آنهرچنظ که عبادت در ابتظا با آن اثبات

شهود گناههان در معهرض هالکهت قهرار داده میعمل به االب رأی جای  است، گرچه در این کهار جهان بی
یابهظ، (. پو تحری در موضهوعات و اجتههاد در احکهام معنها می322تا10/321االئمه سرخسی، )شمو

 گرچه مسامحتاد از تحری به اجتهاد در موضوعات هم تعبیر شظه است. 

 ط مشروعیت تحری. شرای4

 انظ: قائالن به مشروعیت تحری، مشروعیت آن را با نظرداشتن موارد زیر پذیرفته
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تعمیم آن به ایر است؛ زیرا تحری امری باطنی است و کسی از آن . مشروعیت تحری مشروط به عظم 1
گاه نمی ؛ 3/512)بخهاری، کنهظ شود، لذا بر دیگران حجهت نیسهت و ههرکو بهه تحهری خهود عمهل میآ

. احتجاا به ِهن حاصهل از تحهری علیهه دیگهران نیه  (2/125، اصول السرخسیاالئمه سرخسی، شمو
 (. 3/551صحی  نیست )بخاری، 

شهود )محقهق تحصیل علم به امر معهین جهاری می امکان. تحری در صورت عروض التبا  و عظم 2
ه و اشتباه در حالت ضرورت اسهت و عبارت دیگر، تحری تنها راهی برای ازالۀ شبه(. به2/362خوانساری، 

  .(522)سمرقنظی، توان تحری را مبنای اجما، قرار داد شود، لذا نمیدلیلی از ادلۀ شرعی محسوب نمی
منظور تحهری،  بهه (31/3)شهنقیطی، . تحری در صورت وجود ضرورت و استطاعت بهر انجهام آن، 3

( واجهب اسهت. البتهه تحهری در 1/162تحصیل ِن، در حق شخص  ایرمتمکن از حصو  علم )نراقهی، 
صورت ضیق وقت، واجب مضیق و در صورت کیاف وقت، واجب موسع است )انصاری، أسنی المطالب، 

گاهی نی  ماننهظ تحهری در  .(1/133)مرداوی، (، اما در صورت عظم وجود ضرورت حرام است 23تا1/22
و گاهی آن را فقط جای   (3/312ی، )حمو خبر کودک و معتوه مبنی بر نجاست آب، علما تحری را مستحب

  .(1/212؛ محقق سب واری، 1/232)بخاری، انظ معرفی کرده

 . قواعد فقهی ناظر بر تحری5

د که به حکم و کارکرد فقههی و جایگهاه شوسنت قواعظی مشاهظه میدر منابع فقهی و قواعظ فقهی اهل
« التحری یجهوز فهی کهل مها جهازت الضهرور »نظ از: اتحری در فقه اسالمی اشاره دارد. این قواعظ عبارت

(؛ 1/20)همهان، « إن کل ما ال یباح عنظ الضرور  الیجوز فیهه التحهری» ؛(1/53؛ ا ی، 2/225)شیبانی، 
التحهری »(؛ 1/22)همهان، « ما تبیحه الضرور  یجوز التحری فیه حال  االشتباه، وما التبیحه الضرور  فهال»

التحهری یجهوز فهی کهل مها جهازت فیهه »(؛ 2/212)همهان، « م األدل یقوم مقام الظلیل الشرعی عنظ انعظا
التحهری فهی بهاب الیهروا »)همان(؛ « التحری إنما یجوز فیما یحل تناوله بالضرور »)همان(؛ « الضرور 

 )همان(. « التحری فی الیروا الیجوز بحا »)همان(؛ « الیص 
 به این قواعظ، چنظ نکته ذکرشظنی است: باتوجه

منظور دستیابی به امر اولٰی از میان دو امر است، زمانی که حقیقت ملتبو و مشتبه جتهاد به. تحری، ا1
علت انعظام ادله، امکان دستیابی به حقیقت مطلوب ممکن نیست. در چنین حالتی نیهاز بهه شظه است و به

به حق،  اییکی گ ینهیا ن د ایتأنی و تأمل است. اگر بعظ از تأنی، مجتهظ ِن  االب یافت به حقانیت گ ینه
ای که بیان حکم آن مطلوب کنظ. پو در صورت نبود دلیل واض  درباره  مسئلهاز آن تبیعت و بظان حکم می
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 (. 2؛ نک: ابواسحا  شیرازی، 2/220شود )ا ی، و الزم است، تحری جایگ ین دلیل شرعی می
اسهت کهه در صهورت وقهو،  . تحری در تمامی مشتبهات جای  نیست، بلکه تحری در مسائلی جای 2

شظه با گوسینظی مردار مشتبه شهود ضرورت، انجام آن مسائل حال  و مباح شود؛ درنتیجه اگر گوسینظ  ذب 
شظه جای  نیست، زیرا در ذبهائ ، اصهل بهر و هر دو سالخی شظه باشنظ، تحری برای تشخیص گوسینظ ذب 

توانظ از هر کظام کهه هالکش برود، می تحریم است. اما اگر شخص در حالت ضرورت قرار گرفت و خوف
بخواهظ بخورد تا جان خود را که در نگاه شر، ارزش باالتری دارد، حیظ کنظ. لکهن اگهر حالهت ضهرورت 

 (.2/221وجود نظاشت، تحری مجاز نیست )نک: ا ی، 
 ها نی  جهای . اگر چی ی حتی حالت ضرورت موجب تحلیل و اباحۀ آن نشود، تحری و اجتهاد در آن3

(؛ برای مثا  زنا حتی در حالت 1/31؛ زرقاء، 2سحا  شیرازی، ؛ نک: ابوا5/112و  2/220نیست )همان، 
هها ههم مجهاز نیسهت، خهواه حالهت شود و در صورت وقو، اشهتباه، تحهری در آنضرورت هم مباح نمی

طورکلی در امور مهم اصل بهر حرمهت و احتیهاط اسهت ضرورت یا ایرضرورت باشظ، زیرا در نوامیو و به
 (. 511، )نک: انصاری، الموسوعه الیقهیه

. منظور از واژۀ ضرورت در این قواعظ، حالت ضرورت است. حالتی کهه ضهروریات خمهو؛ یعنهی 1
(. اما در بحهث 1/120جان، ما ، نامو ، دین یا عقل افراد را در معرض خطر شظیظ قرار دهظ )نک: زرقاء، 

و از وقهت نمهاز  معنای وقت ضرورت یا وقت مضیق است؛ برای مثا  شخص قبله را نظانهظتحری گاهی به
مثالد -فقط آن مقظاری مانظه باشظ که کیاف خوانظن آن نماز را فقط بکنظ و نتوان نماز دیگری از جنو آن را 

 (. 2/112در آن وقت خوانظ )نک: ا ی،  -دو نماز ِهر
؛ منظهور از شههادت قلهب، احسها  اطمینهان و آرامهش قلهب در «شهاد  القلب فی التحری تکیهی»

کنظ که اگر قلب راجع به نتیجۀ تحهری احسها  آرامهش و است. این قاعظه بیان می خصوص نتیجۀ تحری
 (. 5/112کنظ )همان، اطمینان کرد، همین امر برای الت ام به نتیجۀ تحری کیایت می

های رسیظن به ِن االب، استیاده از تحری است ؛ و یکی از راه«إذا تعذر الیقین رجعنا إلی الب  الظن»
   (.13)عثیمین، 

توانسهت از طلهو، ؛ مثالد اگر شخصی از خواب برخواسهت و نمی«القظر  علی الیقین تمنع من الشک»
فجر اطمینان حاصل کنظ، اصل و یقین این است که وی هنوز در شب قرار دارد، اما اگر بتوانظ تحهری کنهظ، 

ام آن در چنین حهالتی عنوان راه دستیابی به یقین دانسته شظه و انجتحری بر وی واجب است. پو تحری به
 (.  31/3)شنقیطی، واجب است 
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 های تحری. کاربرد6

که اشاره شظ ایر از بحث تعارض میان اقیسه و تعارض قیا  و قهو  صهحابی، بیشهترین کهاربرد چنان
رو دو مثا  از استیادۀ تحری در این بخش و نو، نگاه علما به شود. ازاینتحری در مباحث عبادات یافت می

 شود. حری در این مباحث ذکر میکاربرد ت
 . تحری برای شناخت قبله1. 6

گهاه، اسهتیاده از ابه ار اگر شناخت قبله بر کسی مشتبه شظ و راهی چون سؤا  کردن از ساکنان یا افهراد آ
یابی و... برای شناخت قبله نظاشت و از شناخت قبله عاج  مانظ و وقت نماز محهظود بهود، فقهها راه جهت

 انظ؟ انستهچاره را چه د
انظ که اگر کسی به جهت قبله علم داشت، تقلیظ برای وی جهای  نیسهت، زیهرا فقهای شیعه اِهار کرده

ای ِن االب بهه جههت استناد اماره اجتهاد عظو  از یقین است. اما اگر علم نظاشت، در این صورت اگر به
از قو  ایر است، بلکه به اجما، علمها قبله یافت، تقلیظ برای وی جای  نیست؛ چراکه حجت و دلیل، اقوٰی 

خوانظ، زیرا او مأموربه را انجام داده و تکلیف از عههظۀ سوی آن نماز میگذارد و بهبنا را بر آن ِن االب می
امها اگهر «. یج ی التحری أبظاد إذا لم یعلم أین وجه القبله»شود. امام باقر)،( نی  فرموده است: او خارا می

جهات بر وی مشتبه شظ، مذهب بیشتر علمای ما این است که یک نماز به چهار جهت اماره حاصل نشظ و 
توانهظ انظ در صورت خیای قبله، به هر جهت کهه خواسهت مهیبابویه گیتهعقیل و ابنابیخوانظ. اما ابنمی

 نماز بخوانظ و در صورت آشکارشظن خطای جهت بعظ از خروا وقت نماز، ل ومی به اعادۀ نمهاز نیسهت.
گاه است، حق تقلیظ در خصوص قبله را نظارد و کسهی فقهای شیعه همچنین گیته انظ: کسی که به ادلۀ قبله آ

هم که علم نظارد اما قادر به شناخت باشظ، حق تقلیظ نظارد. شخص عامی مجاز بهه تقلیهظ اسهت )محقهق 
  بر کعبه وجود نظاشت و ای دا(. اما اگر اماره3/122و  3/131؛ شهیظ او ، 3/22؛ عالمه حلی، 30حلی، 

گهذارد و بهه آن جههت نمهاز شخص عادلی جهت قبله را به فرد گیت، برخی معتقظنظ بنا را بر قهو  وی می
خوانظ. محقق سب واری قو  او  را اِهر دانسته خوانظ. برخی دیگر هم معتقظنظ به چهار جهت نماز میمی

 (.  1/212است )محقق سب واری، 
ه بر فردی مشتبه شظ و راهی ج  تحری نظاشت، تحری بر وی الزم اسهت؛ زیهرا احناف معتقظنظ اگر قبل

خوانظ و رسو  خظا)ص( منکر کار آنان کرد و بر اسا  نتیجه  تحری نماز میصحابه در این موارد تحری می
ه  »نشظنظ. برخی نی  معتقظنظ آیۀ 

وا َفَثمَّ َوْجُه اللَّ خوانهظن نمهاز در حالهت  ( راجهع بهه115)بقهره: « َفَأْیَنَما ُتَولُّ
شظن قبله ناز  شظه است. اما اگر از طریق ایرتحری امکان شناخت قبله ممکهن بهود، مهثالد بتهوان از مشتبه

گاه به جهت قبله هستنظ، خبر قبله را گرفت، تحری دیگر جای  نیست؛ زیرا استخبار بر  ساکنان آن محل که آ
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آور است. لذا با آور است، اما تحری فقط برای فرد ال ام امتحری اولویت دارد، چه خبر برای وی و دیگران ال
بر جهت قبله که اولٰی از تحری است، عمل به تحری جای  نیست. اگر منبع خبر نیه  فهردی وجود خبر مبنی

گهاهی بهه قبلهه  ایرساکن در آن مکان بود، حق تقلیظ از خبر وی را نظارد، زیرا هر دو حالت یکسانی ازنظر آ
توانظ از تحری استیاده کنظ. اگر بعظ از از ساکنان محل سؤا  کرد و کسی به وی جواب نظارد، می دارنظ. اگر

اگر شخص با استیاده  نماز به وی جهت قبله را بگوینظ دیگر نیازی به اعاده نیست، حتی اگر مخطیء باشظ.
؛ عالمکیریه، 303تا1/302نجیم، یابی داشت، تحری برای وی جای  نیست )ابناز دانش نجوم امکان جهت

  .(1/112؛ کاسانی، 1/15؛ مراینانی، 1/151؛ سرخسی، أصو  السرخسی، 1/61
کنظ. عظهشظن جهت قبله، فرد تحری و جهتی را انتخاب میبرخی از مالکیه معتقظنظ در صورت مشتبه

حتیاطاد چههار نمهاز انظ اخوانظ. برخی هم گیتهسوی آن نماز میگ ینظ و بهای دیگر معتقظنظ جهتی را بر می
گهردد و تغییهر خوانظ. اگر در اثنای نماز خطای جهت قبله مشخص شظ، در نماز بهر میبه چهار جهت می

  .(23؛ بغظادی، 1/260)خرشی، دهظ و بعظ از آن اعاده بر وی الزم نیست جهت می
کان مشاهظه کعبهه . کسی که ام1ماوردی مکلیان را ازنظر استقبا  قبله به شش گروه تقسیم کرده است: 

. کسی که در مکه است یها فاصهله  2را دارد، بر وی واجب است کعبه را در نماز مشاهظه و به آن روی کنظ؛ 
علت وجود مانعی امکان مشاهظه  کعبه را نهظارد... بهر چنهین کسهی الزم اسهت بها کمی از مکه دارد، اما به

اگر به یقین نرسیظ بهرای وی جهای  نیسهت نمهاز استیاده از اسباب موجود در خصوص قبله به یقین برسظ و 
. کسی که تیویض بر وی الزم است؛ یعنی کسی 1. کسی که بایظ درباره  قبله کسب خبر کنظ...؛ 3بخوانظ؛ 

. فرد بصیر که مسافر دریها یها خشهکی 5کنظ؛ رود و قبلۀ مورد تأییظ آنان را استقبا  میکه به شهر ب رگی می
کردن نظارد، بر وی واجب است که بر اسها  ادلهۀ مکان شناخت قبله را با سؤا است یا در جایی است که ا

. اگر شهخص، نابینها و مسهافر بهود از فهرد بصهیر بهرای 6موجود اقظام به اجتهاد جهت شناخت قبله کنظ؛ 
باشظ، از دسهت داده اسهت )مهاوردی، کنظ، زیرا او دیظن را که اب ار تشخیص قبله میشناخت قبله تقلیظ می

 (. 31تا2/30
حنابله معتقظنظ که اگر کسی در شهری بود و امکان شناخت قبله را داشت، بر وی الزم است که قبله را 

دلیل تیریط در شناخت قبله مج ی نیست و بایظ اعاده کنظ؛ چراکه امکان شهناخت بشناسظ وگرنه نماز او به
د و امکان شناخت قبلهه را نظاشهت، تحهری عین قبله را داشته است. اما اگر در مکانی تاریک یا مسافرت بو

توانست از وی سؤا  کنظ، نبایظ تحری کنظ و اگر با هم راجع به جهت کنظ. اگر کسی همراه وی بود و میمی
 (. 6/60کننظ )خالظ رباط، قبله دچار اختالف شظنظ، هر دو تحری و هریک به تحری خود عمل می
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 . تحری در تشخیص ظرف طاهر2. 6
دو ِرف آب وجود دارد، یکی نجو و دیگری طاهر و ِرف طاهر ایرمعین است، این سؤا  وقتی فقط 

 آیظ که مکلف برای وضو و ادای نماز چه راهی پیش روی دارد؟ پیش می
فقهای امامیه معتقظنظ تحری در اوانی و ِروف جای  نیست، گرچه جههت طهاهر االهب باشهظ؛ زیهرا 

ُمواَفَلْم َتج  »خظای متعا  فرموده است:  در این آیه، قظرت بهر « وجود»(. منظور از 13)نساء: « ُظوا َماءد َفَتَیمَّ
دهظ، درحقیقت شناسظ و تمیی  نمییافتن به آن است و کسی که چی ی را بعینه نمیآب طاهر و امکان دست

صهرفاد امهر بهه  کنظ. خظای متعا  نی  در این آیه امر به تحری نکرده، بلکهبر آن تمکن نظارد و آن را پیظا نمی
استعما  آب در صورت یافتن آن و استیاده از خاک در صورت نبود آب داده است. پو اگر کسی حکهم بهه 

؛ 1/126؛ طوسی، 21الهظی، تحری کنظ، در واقع چی ی را بر آیه اف وده که ِاهر آیه مقتضی آن نیست )علم
 (. 1/151؛ محقق کرکی، 1/101؛ محقق حلی، 1/25ادریو، ابن

گویظ: ج  ابویوسف، سایر فقهای حنیی تحری را جای  نظانسته و معتقظنهظ شهخص بایهظ نجیم میابن
تیمم کنظ، اما در ریختن آب، برخی معتقظنظ شخص بایظ آب را بری د و بعظ تیمم کنظ و برخی هم نیازی به 

: اگر در یکهی از گویظ(. سرخسی در تبیین حکم مسئله می1/305انظ )ریختن آن نظیظه و حکم به تیمم داده
ها آب دیگری همراه نظاشت کهه طهاهر ِروف، آب طاهر و در دیگری آب نجو وجود داشت و ایر از این

باشظ و آب طاهر و نجو از هم قابل تمیی  نبود، در این صورت اگر البه با ِهروف طهاهر بهود، بهر او الزم 
زم است آب طهاهر را اسهتعما  کنهظ و اعتبار االب الاست که تحری کنظ؛ زیرا حکم از آن االب است و به

به تحری، از آب طاهر استیاده کرده باشظ. اما در صورت البه  ِروف نجو یا این امیظ وجود دارد که باتوجه
تساوی ِروف طاهر و نجو، ازنظر ما حق تحری نظارد؛ زیرا در این حالت ضرورتی ایجاد نشهظه اسهت و 

ه و تیمم کنهظ و او ناچهار از اسهتیاده از تحهری نیسهت و امکهان توانظ به جای آب از خاک طاهر استیادمی
 (. 10/312جایگ ینی فرض وضو با تیمم را دارد )سرخسی، المبسوط، 

برخی از فقهای مالکیه معتقظنظ در صورت اشتباه طاهر با نجو، واجب است که شخص تحری کنظ و 
برخی هم معتقظنظ بها یکهی از آن دو وضهو اگر ِن االب بر طهارت یکی از آن دو یافت از آن وضو بگیرد. 

خوانظ. دهظ و سپو وضو گرفته و نماز میخوانظ و با آن دیگری اعضای وضو را شستشو میگرفته و نماز می
؛ جنهظی، 1/221؛ مهازری، 3کنهظ )بغهظادی، از سحنون هم نقل است که شخص تهیمم و آب را تهرک می

1/33 .) 
یا چنظ ِرف همراه داشت و یکی نجو و دیگهری طهاهر بهود و برخی از شافعیه معتقظنظ اگر کسی دو 

نتوانست طاهر را از نجو تشخیص دهظ، بر او الزم است که تحری و اجتهاد کنظ و از ِرفی که اجتههادش 
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او را به طهارت آن رسانظه است، استیاده کنظ. اما م نی و ابوثور معتقظنظ اجتهاد جای  نیست و شخص بایظ 
؛ رویانی، 1/225رفعه، ؛ ابن1/311)ماوردی، خوانظ و دیگر اعاده  نماز بر وی الزم نیست تیمم کنظ و نماز ب

1/262).  
شظن آب طاهر با نجو، حهق رأی صحی  در مذهب حنبلی بر این است که شخص در صورت مشتبه

عهظاد شظن  ِروف طهاهر بها نجهو یها تگویظ: در صورت مشتبهقظامه میتحری نظارد و بایظ تیمم کنظ. ابن
ها بیشتر است که در این دو حالت علمهای حنبلهی بهه اتیها  ِروف طاهر و نجو مساوی یا تعظاد نجو

معتقظنظ تحری جای  نیست یا اینکه تعظاد ِروف طاهر بیشهتر اسهت کهه در ایهن حالهت ابهوعلی نجهاد از 
اباحهه تهرجی  یافتهه علمای ما )حنابله( تحری را جای  دانسته است، زیرا ِاهر، اصابه  طاهر است و جهت 

قظامهه مقظسهی، )ابهنحنبل این است که تحری در هیچ صورتی جای  نیست است. اما ِاهر کالم احمظبن
  .(1/33میل ، ؛ نک: ابن50تا1/12

 گیرینتیجه

 است:  شظنیبعظ از طرح و تبیین مسائل پیش گیته، نتایج زیر از این پژوهش بیان
یجاد اشتباه و ضرورت و عظم امکان استیاده از ادلۀ شهرعی اسهت، تحری صرفاد اب اری مربوط به زمان ا

 بعظ از رفع ضرورت قابل استیاده نیست. « هاالضرورات تقظر بقظر»لذا بر اسا  قاعظۀ فقهی 
در تحری الزم است قرائن و احتماالتی دا  بر صحت رأی و گ ینه  مختار وجود داشته باشظ، لذا تحری 

 و هو  پذیرفته نیست.  بظون مستنظ و از روی میل
انظ، امها فقههای امامیهه در اصولیان امامیه قائل به عظم وجوب فحص از واقع در شبهات موضوعیه شظه

رو برای حهل ایهن تعهارض، انظ. ازاینمواردی حکم به وجوب فحص قبل از تمسک به اصو  مرخصه کرده
انهظ؛ از واقع در شبهات موضوعیه شظهای درصظد اصالح مبنای اصولی برآمظه و قائل به وجوب فحص عظه

ها دلیل خاص بر عظم وجوب فحص صادر شظه باشظ. برخی انظ که در آنهرچنظ آن را مقیظ به مواردی کرده
دیگر همچنان اصرار بر عمل به قاعظۀ اصولی در فقه داشته و عمل برخالف مبنای اصولی را ممنهو، دانسهته

هه  موضوعیه تحریمیه و وجوبیه شظه و در شبهات موضوعیۀ تحریمیه، انظ. گروه دیگر قائل به تیصیل بین شب
کننظ. اما در خصوص شبهات موضهوعیۀ وجوبیهه بهر ایهن خالف در عظم وجوب فحص را می ادعای عظم

نظرنظ که در برخی از موارد شبهه  وجوبیه، بنای عقال بر فحص و احتیاط است. برخی هم بین فحص قلیهل 
 ؤونه قائل به تیصیل هستنظ. المؤونه و کثیر الم

دیگر عامل ایجاد اشتباه  عبارتایجاد اشتباه  منجر به تحری نبایظ ناشی از قصور و فعل مکلف باشظ؛ به
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 نبایظ شخص مکلف باشظ. 
نهوعی مشهترک در فارغ از اختالف در عمل به تحری که قبالد به آن اشاره شظ، تحری میهومی رایج و بهه

اهب مختلهف اسهالمی اسهت، گرچهه امامیهه آن را فحهص از واقهع در شهبهات متون و محافل علمهی مهذ
انظ و االب علما این موضو، را در آثار خود بازتاب داده و بر می ان حجیت آن اقامه  موضوعیه نی  نام گذاشته

 انظ. دلیل و برهان کرده
که آمظ ست و چنانحجیت تحری نسبی است، زیرا نظر االب علما تجوی  استعما  تحری در عبادات ا

 شود. در مسائل فروا استیاده نمی
مشروعیت تحری مقیظ به رعایت برخی موارد و شرایط خاص است و حجیت تحری محظود بهه خهود 

 متحری است، لذا تحری یک شخص بر دیگران حجت نیست. 
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