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البراءة الشرعیةآیات 

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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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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ما كنا معذبین حتى نبعث رسوال

ِسِه َو ا يَْهتَِدي ِلنَفْ َمِن اْهتََدى فَإِنهمَ 
َها َو الَ ِضلُّ َعلَيْ َمْن َضله فَإِنهَما يَ 

َو َما أُْخَرى تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزرَ 
بِّيَن حَ  ُسوال  تَّى نَْبعََث رَ ُكنَّا ُمعَذ ِّ

15: سورة اإلسراء( 1)
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آیات البراءة الشرعیة
.«وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا»: قوله تعالى: فمنها•
: الوجه االستدالل على وجه يندفع ما اشكل عليه من اإليراا  ن  ي ر•

سرول ألجل تعليق العذاب على بعرث الا-إ ّ المتفاهم عافاً من اآلية
و ن ّ هر-الذي هو مبلّغ ألحكامه تعالى، و بمناسبة الحكم و الموضوع

بعث الاسول ليس له موضوعية فر  إنرلال الع راب، برل هرو  ايرق
.إليصال التكاليف إلى العبا ، و إتمام الحجّة به عليهم

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
بلّرغ و ليس الماا  من بعث الاسول هو بعث نفس الاسول؛ و إ  لرم ي•

ام فر  نحكامه، فلو فاض ننّه تعالى بعث رسولًا لكن لم يبلّرغ األحكر
إنّره : ال يصرّّ ن  ي رال-لمصلحة نو جهة اخرا -شطا من اللما 

.تعالى يعذّبهم؛ ألنّه بعث الاسول
سبة إلى ما كذا لو بلّغ بعض األحكام  و  البعض يكو  التعذيب بالنو •

اس  و  و كذا لو بلّغ إلرى بعرض النر. لم يبلّغ مخالفاً للوعد ف  اآلية
كذا لو و. إنّه يعذّب الجميع؛ ألنّه بعث الاسول: بعض ال يصّّ ن  ي ال

بلّغ جميع األحكرام فر  عصرام  رمّ ان طرع الولرول إلرى األعصرار 
.المتأخّاة

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
والل، هذا نو نشباهه يدلّ على ن ّ الغاية الستح اق العذاب هو التبليغ الو •

كام و و ن ّ ذكا بعث الاسول مع انتخاب هذم الكلمة كناية عن إيصال األح
حّّ إتمام الحجّة، و ن ّ التبليغ غيا الوالل ف  حكرم العردم، و ننّره ال يصر

.العذاب، كما ن ّ وجو  الاسول بين االمّة بال تبليغ كذلك
يداً، فلم يصل فلو بحث المكلّف عن تكليفه و وظيفته بحثاً نك: و على ذلك•

مرن علرم تفصريل  نو إجمرال  و غياهمرا مرن -إلى ما هو حجّة عليره
نَ وَ مرا كُنَّرا مُعَرذِّبِي»: فال شكّ ننّه يكو  مشمولًا ل وله علّ و جلّ-الحجج

و ؛ لما عافت من ن ّ الغايرة للوعيرد بحسرب اللربّ هر«حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
ما رتّرب إيصال األحكام إلى العبا ، و ن ّ بعث الاسل ليس له موضوعية في

.عليه

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
حقّ تعالى تنليه لل« وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ»: إ ّ قوله تعالى: إ  شئت قلتو •

 امره شأنه، و هو يايد بهذا البيا  ن ّ التعرذيب قبرل البيرا  منرام  لم
عبّرا الابوب ، و ن ّ شأنه تعالى نجلّ من ن  ياتكب هذا األما؛ فلذلك

لنرا ما ننل»، نو «و ما عذّبنا»: ،  و  ن  ي ول«وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ»: ب وله
، و ذلك لإلشارة إلى ن ّ هذا األمرا منرام  لم امره األرفرع و «العذاب

.شأنه األجلّ
بيرا  إمّا إلفا ة ن ّ التعرذيب قبرل ال: ن ّ اآلية مسوقة: و بعبارة نوضّ•

.عبا منام  لعدله و قسطه، نو منام  لاحمته و عطوفته و لطفه على ال

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
ين ذاك نفا  األوّل لَدلّ على نف  االستح اق و ن ّ تعذيب العبد حفلو •

دلّ على نف  قبيّ مستنكا يستحيل لدورم منه، و لو نفا  الثان  لنما 
و . قالفعلية، و ن ّ العذاب ماتفع؛ و إ  لم يردلّ علرى نفر  االسرتح ا

.سيأت  عدم الفاق بين المفا ين فيما هو المهمّ

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج



13

آیات البراءة الشرعیة
:قد اور  على االستدالل باآلية امورو •
ءة؛ ما عن بعض نعاظم العصا من ن ّ مفا  اآلية نجنب  عن البراا: منها•

ة لها على فإ ّ مفا ها اإلخبار بنف  التعذيب قبل إتمام الحجّة، فال  الل
.حكم مشتبه الحكم من حيث إنّه مشتبه

ة عرن ما عافت ف  ت ايا االستدالل من ن ّ بعث الاسرل كناير: و فيه•
كانرام إيصال األحكام، فالمشتبه الحكم  اخل ف  مفا  اآلية؛ إمّا لما ذ

مررن ن ّ بعررث الاسررل ألجررل كونهررا واسررطة فرر  التبليررغ، نو بإلغرراء 
.لاسلالخصولية و إلحاق مشتبه الحكم بالموار  الت  لم يبلّغها ا

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
الاسرل، ن ّ اآلية راجعة إلى نف  التعذيب عن االمم السالفة قبل بعث: منها•

.فال مساس له بالم ام
فإليك ن ّ التأمّل ف  اآليات المت دّمة عليها يعط  خالم ذلك،: و فيه نوّلًا•

.بمااجعة ما ت دّمها من اآليات تجد لحّة ما ا ّعينام
وَ ما كُنَّرا »:لو فاض ن ّ مور ها ما ذكا، غيا ن ّ التعبيا ب وله تعالى: و  انياً•

حاك  عن كونه سنّة جارية للَّه عرلّ شرأنه، مرن  و  فراق برين « مُعَذِّبِينَ
ا السالفة و ال ا مة، و ن ّ تلك الطاي ة سارية ف  عامّرة األممرا ، مرن غير

.فاق بين السلف و الخلف
مرن إ ّ ذلك مفا  اآلية حسب المنطوق فال نقلّ يفهم العرام: و لو لم ن ل•

عرذيب ن ّ الت-و لو بإلغاء الخصولية و مناسبة الحكم و الموضروع-اآلية
.قبل البيا  لم ي ع و لن ي ع نبداً

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
  ن ّ االستدالل بها لما نحن فيره مت روّم بكونهرا فر  م رام نفر: منها•

اسرتح اق االستح اق ال نف  الفعلية؛ أل ّ النلاع ف  البااءة إنّما هو ف 
.الع اب على ارتكاب المشتبه و عدمه، ال ف  فعلية الع اب

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
نّمرا ن ّ ذلك نوّل الكالم؛ إذ النلاع بين االلول  و األخبراري إ: فيهو •

م هو ف   بوت المؤمّن و عدمه ف  ارتكاب الشبهات، و ننّه هرل يلرل
حرث االحتياط نو ال؟ و هذا هو مصبّ النلاع بين الطائفتين، و نمّرا الب
.عن االستح اق و عدمه فهو خارج عمّا يهمّ على كال الفاي ين

المشرتبه ن ّ المام  لل ائل بالبااءة هو تجويل شاب الترتن: و بالجملة•
  الحكم ألجل وجو  مؤمّن شاع  نو ع ل  حتّى يطمئنّ ننّه ليس فر
فر  ارتكابه محذور؛ سواء كا  ذلك ألجل رفرع الع وبرة الفعليرة نو ن

.االستح اق

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
حديث ننّك تا  ال وم يستدلّو  على البااءة ب: الشاهد على ما ذكاناو •

.الافع الظاها عندهم ف  رفع المؤاخذة، ال نف  االستح اق
ة، و ن ّ ما ن ّ اآلية نسدّ األ لّة الت  استدلّ بها للبااء: و بما ذكانا يظها•

.اور  عليه من اإلياا ات غيا خال  عن الضعف
اكم علرى نعم، ال يستفا  من اآلية نكثا ممّا يستفا  من حكم الع ل الح•

لتوقّرف قبّ الع اب بال بيا ؛ فلو  لّ الدليل على لرلوم االحتيراط نو ا
مرا لصار ذلك نفسه بياناً، فيكرو  ذاك الردليل وار اً علرى الع رل و

.تضمّنته اآلية

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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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 َّللاَّ ليضل قوما بعد إذ هداهم ح
(115: سورة التوبة)يبين لهم ما يتقون

5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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تقونیو ما كان اللَّه لیضل قوما بعد إذ هداهم حتى یبین لهم ما 

و ما كان اللَّه لیضلل قوملا بعلد إذ هلداهم )من اآليات قوله تعالى و •
« 2»( حتى یبین لهم ما یتقون

لهم فر  ا  اإلضالل سواء نخذ بمعنى تسرجي: ت ايب االستدالل بهاو •
الضالين نو خذالنهم و االعااض عنهم المؤ ي إلى الضالل قرد ننري 

معنرى بالبيا  لهم و ظاهام إنا ة الع وبة و التبعة بالبيرا  لهرم و هرو
، البااءة و من نلسنتها بعد ا  كا  السياق سياق نف  الشأنية

115: سورة التوبة( 2)•

35: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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تقونیو ما كان اللَّه لیضل قوما بعد إذ هداهم حتى یبین لهم ما 

و لرم بناء على المعنى األول تكو  ما ة الضالل  الة على ذلك و لبل •
لرم و كما ا  البيا  لهم ظاها ف  الولرول و الع. يكن السياق المذكور

لرى ليس كبعث الاسول كناية عن مجا  الصردور فاالسرتدالل بهرا ع
يرة مرع نعم يب ى الكالم ف  ا  مفا ها سرن  برااءة مناف. المطلوب تام

. ليل االحتياط نو محكومة له

35: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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الشرعیةالبراءة -2
و مخرت  الظاها انه لو نريد بما يت و  ما يت ونه بالعنوا  األول  فهو •

انوي ببيا  الحكم الواقع ، و لو نريد بره مرا يت ونره و لرو بعنروا   ر
و  البااءة استطااق  شمل بيا  الحكم الظاهاي بإيجاب االحتياط فتك

،المستفا ة من هذم اآلية ماتفعة بدليل االحتياط

  و ال يبعد ا  يكو  ظاها مرا يت رو  هرو األول ال الثران  ب اينرة ا•
[.1]اإلضالل و الع اب انما يكو  بلحاظ مخالفة الواقع  ائما 

35: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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الشرعیةالبراءة -2
•______________________________

اإلنصام ا  هذا خالم الظاها، فا  ظاها اآلية ا  اللَّه ال يضل قوما من  و  -[1]
البيرا  ا  يبين لهم ما ينبغ  ا  يفعلونه و يت ونه و هذا لا ق حتى إذا كا  ذلرك
  المرولى بيانا لحكم  اي   يحفظ فيه نغااض المولى الواقعية أل  اآلية ظاهاها ا

  بيانرا ال يؤاخذ نو يخذل من  و  بيا  و اما سن  البيا  فمطلق يشمل كل ما يكو
تفراء لما ينبغ  االت اء منه سواء كا  بعنوا  نول  نو  انوي، نعم ظاهاهرا عردم االك

ناك تفسياا  م ا  ه. بمجا  حكم الع ل باالحتياط بل ال بد من البيا  الشاع  عليه
آخا لآلية يخاجها عن مجال االستدالل رنسا و ذلك برأ  يراا  منهرا ا  اللَّره ال 

رسرالة يتاك نمة بعث فيها نبيا و هداها إلى اإليما  بل سوم يشاع لهم شايعة و
ولية و التبعرة لك  يت وا ما ينبغ  ات اءم و ما يصلّ شأنهم فليس النّظا إلرى المسرئ
بعرد إذ )الى ليستفا  منه الحكم بالبااءة و مما يشهد على ذلرك التعبيرا ب ولره تعر

(.بأ  اللَّه ال يضل قوما)و التعبيا ( هداهم

35: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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