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البراءة الشرعیة-2

اما الكتاب 
فبآيات

:  ة الطالقسور)ال يكلّف ّللّا نفسا إالّ ما آتاها
7)

سورة )ما كنا معذبين حتى نبعث رسوال
(15: اإلسراء

قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم 
(145: سورة األنعام)يطعمه

تى و ما كان ّللاه ليضل قوما بعد إذ هداهم ح
(115: سورة التوبة)يبين لهم ما يتقون

5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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قل ال أجد فیما أوحی إلی محرما

ماً َعلَى  إِلَيه ُمَحره قُْل الَ أَِجُد فِي َما أُوِحيَ 
ْو َدماً يَُكوَن َمْيتَةً أَ َطاِعٍم يَْطعَُمهُ إِاله أَنْ 
 أَْو يٍر فَإِنههُ ِرْجس  َمْسفُوحاً أَْو لَْحَم ِخنزِ 
ُطره َغْيَر  بِِه فََمِن اضْ فِْسقاً أُِهله ِلغَْيِر ّللاهِ 

يم   ََك َغفُور  َرحِ بَاغٍ َو الَ َعاٍد فَإِنه َربه 

145: سورة األنعام
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محرماقل ال أجد فیما أوحی إلی 
قل ال أجد فیما أوحيی إليی محرميا )من جملة اآليات قوله تعالى و •

.( رعلى طاعم يطعمه اال ان يكون میتة أو دما مسفوحا أو لحيم نزييي
«1» .
عليه و آله ان اللَّه سبحانه قد علم نبيه صلى اللَّه: تقريب االستداللو •

ينزل في هذه اآلية كيفية المحاجة مع أهل الكتاب في تحريمهم ما لم
كرأن بها من سلطان بأنه ال يجد فيما أوحي إليه محرما غير ما ذكرر ف

.عدم الوجدان يكفي في التخلص عن تبعات التكليف
•______________________________

145: سورة األنعام-(1)

34: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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الشرعیةالبراءة -2
ه فيما ان عدم الوجدان من مثل النبي صلى اللَّه عليه و آل-أوال: و فيه•

اآلية في يوحى إليه يكون دليال قاطعا على عدم التحريم واقعا فليس
مقام جعل حكم ظاهري بل هذا ال يناسب مقرام التخاصرم مرع أهرل 

.الكتاب
قردير ان عدم وجدان النبي صلى اللَّه عليه و آله على أقرل ت-ثانياو •

هرا علرى يكون دليال قاطعا على عدم صدور التشريع فلو فرر  داللت
البراءة فهي منوطة بعدم الصردور ال الوصرول و هرو مطلرب آ رر ال 

.يمكن إحرازه في الشبهات كما أشرنا إليه

34: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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الشرعیةالبراءة -2
ى يحتمل ان يكون قد لوحظ عدم وجدان الحرمة منضرما إلر-ثالثاو •

ات مثرل الدالة على الحلية في باب المطعوماالجتهادية اللفظية األدلة 
مثال فال معرين فري « 1»(  لق لكم ما في األر  جميعا)قوله تعالى 

.ان يكون النّظر إلى إناطة التر يص العملي بعدم الوجدان

•______________________________
29: سورة البقرة-(1)

35: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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