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الشرعیةالبراءة -2

البراءة 
الشرعية

الكتاب

السنة

31: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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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 



6

البراءة الشرعیة-2

اما الكتاب 
فبآيات

:  الطالقسورة)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

َمْن ِمْن َسعَتِِه وَ ِليُْنِفْق ذُو َسعَة  
ا آتَاهُ هُ فَْليُْنِفقْ قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُ   ِممه

 ُ الَ َما  نَْفساً إِّ الَ يَُكلُِّّف ّللَاُ ّللاه
ُ آتَاَها  ر  يُْسرا   بَْعَد ُعسْ َسيَْجعَُل ّللاه

7: سورة الطالق
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ال یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها

الشيخ في 
التبيان

ة شرطية القدر
في التكليف

العالمة في 
الميزان

نفي الحرج

األصوليون
البرائة 
الشرعية
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آتاهاال یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما 

ُ نَفْ ) (  سا  إِاله ما آتاهاال يَُكلُِّف ّللاه
يعني إال بقدر ما أعطاها من 

و في ذلك داللة على انه .الطاقة
عليه تعالى ال يكلف أحدا  ما ال يقدر

.و ال يطيقه

38: ، ص10التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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آتاهاال یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما 

ُ »: و قوله  ما  نَْفسا  إِاله ال يَُكلُِّف ّللاه
أي ال يكلف هللا نفسا إال« آتاها

بقدر ما أعطاها من القدرة فالجملة
هية و تنفي الحرج من التكاليف اإلل
.منها إنفاق المطلقة

318: ، ص19المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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البراءة الشرعیة-2

الّ ما ال يكلّف ّللّا نفسا إ
(7: سورة الطالق)آتاها

تكليف ال يكلف ّللّا نفسا ب
إالّ ما آتاها

5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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البراءة الشرعیة-2

ال يكلّف ّللّا 
نفسا إالّ ما 

سورة )آتاها
(7: الطالق

ال يكلف ّللّا 
ف نفسا بتكلي

إالّ ما آتاها

يف التكلإيتاءو 
اء ه إذ إيتإيصال

ء كل شي
.بحسبه

5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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الشرعیةآیات البراءة 
:قوله تعالى: منهاو •
اهُ اللَّهُ ال لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آت»•

.«يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً

: بيان االستدالل•
عالم، اإلیصال و اإل« اإلیتاء»المراد من الموصول التكلیف، و من أنّ •
: معناهاو •
.اللَّه ال یكلّف نفساً إلّا تكلیفاً أوصلها و بلّغهاأنّ •

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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الشرعیةآیات البراءة 
ات ب نن يمكن بيانه بوجه آخر حتّى ينطبق على ما سبقها من اآلي و •

:يقال
إنّ المراد من الموصوول هوو األعومّ مون األمور ال وارفی و نفو  •

صال، األعمّ من نف  اإلقدار و اإلی« اإلیتاء»التكلیف، و أنّ المراد من 
: يصير مفادهاو •
إلّوا بعود -اقكاإلنف-ءاللَّه ال یكلّف نفساً تكلیفاً و ال یكلّفه بشیأنّ •

.اإلیصال و اإلقدار

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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الشرعیةآیات البراءة 
:و في كال التقريرين نظر، بل منع•
ما فألنّ إرادة خصوص التكليف منه مخالف لمورد اآلية و: األوّلأمّا •

.قبلها و ما بعدها

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج



16

الشرعیةآیات البراءة 
ى ه و الكب ر« ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاه ا»: ، الظاهر أنّ قولهنعم•

الكلّية، و بمنزلة الدليل على ما قبلها، 
عل ى  يظهر من استشهاد اإلمام عليه السالم بها في رواية عب د األكما •

: ؟ ق الهل كلّف الناس بالمعرف ة: حيث سنل أبا عبد اللَّه عليه السالم
عَها»ال، على اللَّه البيان، » كَلِّ فُ ال يُ»، و «ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّ ا وُس ْ

.««اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
إق داره و لعلّ المراد بالمعرفة هي المعرفة الكاملة التي ال يمك ن إلّ ا ب•

.طريتنييده، ال مطلق العلم بوجود صانع للعالم، الذي هو فو تعالى
ون مش اكلة ثمّ إنّ التعبير باإليتاء الذي بمعنى اإلعطاء ال يبعد أن يك •

.«فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ»: لقوله
15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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الشرعیةآیات البراءة 
موصول فالمنع فيه أوضح  ألنّ إرادة األعمّ من ال: أمّا ثاني التقريرينو •

مع إسناد فعل واحد إليه غي ر ممك ن ف ي المق ام  إذ ل و اري د م ن 
.الموصول نفس التكليف ينزّل منزلة المفعول المطلق

ير و لو اريد مع ذلك األمر الخارجي ال ذي يق ع علي ه التكلي ف يص •
- أم غي رهسواء كان نوعياً-مفعولًا به و تعلّق الفعل بالمفعول المطلق

و المكلّ ف ب ه يباين نحو تعلّقه بالمفعول به  لعدم الجامع بين التكليف
.بنحو يتعلّق التكليف بهما على وزان واحد

وذ المفعول المطلق هو المصدر أو ما في معناه المنخ: و إن شئت قلت•
، و ال من نفس الفعل، و المفعول به ما يقع علي ه الفع ل المب اين مع ه

.جامع بين األمرين حتّى يصحّ اإلسناد

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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الشرعیةآیات البراءة 
ل وجّه إرادة األعمّ من الموص وإنّ بعض محقّقي العصر قدس سرهثمّ •

: و اإليتاء، ما هذا خالصته
اإلشكال إنّما يرد ف ي ف رإ إرادة الخصوص يات المزب ورة م ن إنّ •

الكلّي شخص الموصول، و إلّا فبناءً على استعمال الموصول في معناه
وجّه العامّ و إرادة الخصوصيات المزبورة من دوالّ اخر خارجية فال يت

محذور  ال من طرف الموصول، و ال في لفظ اإليت اء، و ال م ن جه ة 
:تعلّق الفعل بالموصول

.203-202: 3نهایة األفكار -(1) •

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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الشرعیةآیات البراءة 
ة أمّا من جهة الموصول فألجل استعماله في معناه الكلّ ي، و أنّ إف اد•

.الخصوصيات من دوالّ اخر
صاديقه و أمّا اإليتاء فهو مستعمل في معنى اإلعطاء، غير أنّه يختلف م•
ة كونه تارة هو اإلعالم عند إضافته إلى الحك م، و اخ رى الملكي من •

.عند إضافته إلى المال
احد به، و أمّا تعلّق الفعل بالموصول  حيث ال يكون له إلّا نحو تعلّق و•

امع الذي هو و مجرّد تعدّده بالتحليل ال يقتضي تعدّده بالنسبة إلى الج
1.هىانت، مفاد الموصول، غاية األمر يحتاج إلى تعدّد الدالّ و المدلول

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
اً عن د ء مفعولًا مطلقاً ليس معناه إلّا كونه ملحوظ إنّ كون الشي: قلت•

يك ون إضافة الفعل إليه بننّه من شؤون الفع ل و كيفيات ه عل ى نح و
ة الفعل وجوده بعين وجود الفعل، كما أنّ المفعول به يالحظ عند إضاف

ي ف إليه بننّه أمر موجود في الخارج وقع الفعل عليه، و مع ذل ك فك
يمكن إرادتهما باستعمال واحد؟

و تعدّد . اأنّ نحو تعلّق الفعل بهما مباين ال جامع بينهم: و بعبارة اخرى•
 إذا الدالّ و المدلول أو إقامة القرينة على الخصوص يات فإنّم ا يص حّ
قه، و كان في المقام جامع واقعي حتّى يكون الخصوصيات من مص ادي

ا أمّا مع عدمه و عدم إمكان إرادتهما منها فال معنى إلقامة القرينة، كم
.ال يخفى

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
ی المراد من التكلیف فومن إمكان كون -، لو صحّ ما ذكره أخیراًنعم•

ن إلو  لرفو  النسوبتا-اآلیة هو الكلفة و المشقّة، ال الحكم الشرعی
ه أو عبارة عن المفعوول بو-حینئذٍ-نسبة واحدة؛ إذ یجعل الموصول

فیصویر . المفعول النشوي المعبّر عنه فی كالم بعضهم بوالمفعول منوه
م الوذي أنّه سبحانه ال یوق  عباده فی كلفة حكم إلّا الحكو: مفاد اآلیة

أتی أوصله إلیهم، و ارتف  اإلشكال، لكنّه غیر مفیود للمقوام، كموا یو
.الكالم فیه

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
تمسّك بعد ما استوجه وجود الجامع استشكل في الإنّه قدس سرهثمّ •

حس   -تارة بوجود القدر المتيقّن  حيث إنّ القدر المتيقّن: باإلطالق
ن هو المال، و اخرى بننّ المستفاد منها عدم الكلفة م -سياق اآليات

كلفة مطلقاً  قبل التكاليف المجهولة غير الواصلة إلى المكلّف، ال نفي ال
ق ل، و لو من قِبل إيجاب االحتياط، فيكون مفادها مساوقاً لحك م الع

.، انتهىفلو ثبت ما يدّعيه األخباري لصار وارداً عليه
ك و أنت خبير بما فيه  إذ وجود القدر المتيقّن غير مض رّ ف ي ال• تمس ّ

.باإلطالق، كما أوضحناه في مبحث المطلق و المقيّد

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
ال يناس  أنّ جعل االحتياط ألجل التحفّظ على التكاليف الواقعيةكما •

مع سوق اآلية  ألنّ مساقها مساق المنّة و االمتن ان، و اإلخب ار ع ن 
جه ة لطفه و عنايته  بننّه ال يجعل العباد ف ي الكلف ة و المش قّة م ن

.التكليف إلّا مع إيصالها
ال  ألنّ أنّ جعل االحتياط تضييق على المكلّف بال إيص: و من المعلوم•

لًا المرمي من االحتياط هو التحفّظ على الواقع، ال كون ه طريق اً موص 
ال إيصال و ال إلى الواقع، فإيجاب التحفّظ في الشبهات البدوية كلفة ب

.إعالم
إنّ : اصلهاستشكل ثالثاً في التمسّك باإلطالق ما حثمّ إنّه قدس سره•

مساقها مساق

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
«ياناًإنّ اللَّه سكت عن أشياء لم يسكت عنها نس»: عليه السالمقوله •
ى العباد  فيكون داللتها ممحّضة في نفي الكلفة عمّا لم يوصل علمه إل•

لمكان سكوته
ل ى و عدم بيانه و إظهاره، ال نفي الكلفة مطلقاً عمّا لم يص ل علم ه إ•

.، انتهىالعباد  إلخفاء الظالمين

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
بي ل أنّ ذلك بعيد عن مفاد اآلية جدّاً  إذ حينئ ذٍ يص ير م ن ق: فيهو •

ف نفساً توضيح الواضح  إذ مآلها حس  قول القائل إلى أنّ اللَّه ال يكلّ
.بما هو ساكت عنه، و هو كما ترى

ك ب اإلطالق بطري ق آخ ر، بيان ه• ى أنّ معن : نعم، يمكن منع التمس ّ
هو ك ون الطبيع ة تم ام الموض وح للحك م، فل و-كما مرّ-اإلطالق

ء غير مذكور في الحك م ف نحكم ب ه عل ى ع دماحتملنا دخالة شي
.جزئيته و شرطيته

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة

م حتّى و لكن االحتجاج به بعد انعقاد الظهور لما وقع تحت دائرة الحك•
ط يحتجّ بعدم تعرّضه على قيد آخر على عدم دخالت ه، و ه ذا الش ر

النتزاع ي منتفٍ في المقام  إذ لم يثبت أنّ المتكلّم أراد المعنى الجامع ا
الذي يحتاج في تصوّر إرادته إل ى تكلّ ف، أو أراد إح دى المع اني
االخر، و مع ذلك التردّد ال مجال لإلطالق  إذ غاي ة م ا ذكرن ا م ن 
المعاني و الوج وه احتم االت و إمكان ات، و ه و ال ينف ع م ن دون 

.الظهور

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
ن على أنّ الظاهر حس  السياق هو المعنى األوّل  أعني جعل المراد م•

ه و اإلق دار و اإلعط اء، « اإليت اء»الموصول األمر الخارجي، و من 
.فالحظ

قام بم ا يظهر النظر فيما أفاده بعض أعاظم العصر في الم: و ممّا ذكرناه•
إنّ المراد من الموصول خصوص المفعول به، و مع ذل ك: هذا حاصله

.هء بحسبيكون شاملًا للتكليف و موضوعه  ألنّ إيتاء كلّ شي
ه أنّ المفعول المطلق الن وعي و الع ددي يص حّ جعل : أضف إلى ذلك•

علّ ق مفعولًا به بنحو من العناية، كما أنّ الوج وب و التح ريم يص حّ ت
.هى، انتالتكليف بهما باعتبار ما لهما من المعنى االسم المصدري

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج



28

آیات البراءة الشرعیة
نّ أ: أوّلًا-مضافاً إلى عدم إمكان شمول الموصول لهما بما مرّ-فيهو •

و م ن قوله قدس سره إنّ المفعول المطلق يصحّ جعله مفعولًا ب ه بنح 
ل ل ه، كقول ه إنّ الوج وب و التح ريم يص حّ تعلّ ق: العناية ال محص ّ

المفعول به  و التكليف بهما  إذ كيف يتصوّر تعلّق البعث بهما على نحو
؟لو اعتبرا بنحو االسم المصدري

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
  ف إنّ أنّ الزم ما أفاد هو الجمع ب ين االعتب ارين المتن افيين: ثانياًو •

ب ه ف ي المفعول به مقدّم في االعتبار على المصدر  ألنّه إضافة قائمة
و االعتبار، و أمّا المفعول المطلق فهو عبارة عن حاصل المصدر، و ه 

يلزم ممّ ا متنخّر رتبةً عن المصدر، فكيف يجمع بينهما في االعتبار؟ ف
ال كون ه ذكره اعتبار المتنخّر في االعتبار متقدّماً في االعتبار ف ي ح 

.متنخّراً
ة هو أنّ بننّ أقصى ما تدلّ عليه اآلي: ثمّ إنّه استشكل على داللة اآلية•

ال ربط المؤاخذة ال تحسن إلّا بعد بعث الرسل و تبليغ األحكام، و هذا
و ع روإ له بما نحن فيه من الشكّ في التكليف بعد البعث و اإلنزال

.اختفاء التكليف بما ال يرجع إلى الشارح

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
نَّ ا وَ م ا كُ»: ال تدلّ على البراءة، بل مفادها مفاد قول ه تع الىفاآلية •

.، انتهى«مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
ه و في توضيح داللة اآلية المتقدّم ة  ب ننّ المي زانما عرفت: و فيه•

م اإلبالغ و اإليصال في استحقاق العق اب، ال اإلب الغ و ل و م ع ع د
.الوصول

ن أوضح م -بعد الغضّ عمّا ذكرنا من اإلشكال-على أنّ داللة تلك•
ت اج المتقدّمة  لوضوح داللتها في اإلبالغ و اإليصال، م ن دون أن نح

.إلى إلغاء الخصوصية، كما ال يخفى

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
.لّوا به من السنّةو نذكر ما استدنه،إنّ القوم استدلّوا ببعض اآليات  و حيث إنّ فيما ذكرنا أو ما نذكره من السنّة و األدلّة العقلية غنىً عن الخوإ فيه طوينا البيان عثمّ •
•

•
.15(: 17) اإلسراء-(1) •
.334-333: 3الكاظمي ( تقريرات المحقّق النائيني) فوائد االصول-(1) •
.23: 25فرائد االصول، ضمن تراث الشيخ األعظم -(2) •
.385: ، كفاية االصول7السطر / 353: الفصول الغروية-(1) •
.7(: 65) الطالق-(1) •
.5/ 163: 1الكافي -(2) •
.203-202: 3نهاية األفكار -(1) •
.203: 3نفس المصدر -(2) •
.204-203: 3نهاية األفكار -(1) •
.273: تقدّم في الجزء الثاني-(2) •
.68، الحديث 12، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 175: 27، وسائل الشيعة 193/ 53: 4الفقيه -(3) •
.204: 3نهاية األفكار -(1) •
.159: تقدّم في الجزء الثاني-(2) •
.333-332: 3الكاظمي ( تقريرات المحقّق النائيني) فوائد االصول-(1) •
.20تقدّم في الصفحة -(2) •
.333: 3الكاظمي ( تقريرات المحقّق النائيني) فوائد االصول-(3) •
.16-15تقدّم في الصفحة -(1) •
.19تقدّم في الصفحة -(2) •
.ق1423اول، : تهران، چاپ-امام خمينى، روح اهلل، تهذي  األصول •

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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ال یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
بننه كما يحتمل ان يراد م ن الموص ول الحك م و م ن ( و أورد عليه)•

يحتمل ان يراد منه خصوص الم ال و م ن ( كذلك)اإليتاء و االعالم 
ء ل الش يفعمطلق اإليتاء الملكية بقرينة المورد، أو يراد من الموصول

ل ل و في اآلية في األو( و ال ظهور)و تركه و من اإليتاء اإلقدار عليه 
ال دعوى ظهورها بقرينة المورد في الثاني أو الثالث 

201ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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ال یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
الحتمال إرادة األعم من التكليف و الم ال و الفع ل م ن ( و ال مجال)•

ة الفعل أي تصور جامع قري  بينها كي به يصح إضاف( لعدم)الموصول 
طلق و الموصول على األول عبارة عن المفعول الم( ألن)التكليف إليه 

ول على األخيرين عبارة عن المفعول به و إضافة الفع ل إل ى الموص 
بكل تقدير تباين إضافته إليه بتقدير آخر 

202ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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ال یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
صول إلى على المفعول المطلق يحتاج في إضافة الفعل إلى المو( فانه)•

ه بع ين لحاظ كونه من شئون الفعل و كيفياته على نحو يك ون وج ود
الفعل إليه وجود الفعل، بخالفه على المفعول به فانه يحتاج في إضافة

وجب ا إلى لحاظ كونه موجودا في الخارج قبل الفعل ليك ون الفع ل م
إليجاد وصف عليه بعد وجوده و مفروغية ثبوته 

202ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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ال یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
بتين عدم تصور جامع قري  بينهما بنحو يوج  رج وح النس ( و بعد)•

إلى نسبة واحدة، ال يمك ن إرادة الجمي ع م ن الموص ول إلّ ا بنح و 
ما ( مع)استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، و مثله من المستحيل

ول يلزمه من ان يكون للفعل الواحد ف ي الك الم ف ي تعلق ه بالموص 
خ رى نسبتان مختلفتان إلى المفع ول ب ه ت ارة و المفع ول المطل ق أ
باعتب ار المستلزم ذلك الجتماح اللحاظين المتنافيين في كالم واح د

اللحاظقوام تعدد النسبة بتعدد 

202ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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ال یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
ك فألنه یورد ذلو( اما أوال)و أنت خبیر بما فی هذا اإلشكال ( أقول)•

( لّواو إ)فی فرض إرادة ال صوصیات المزبورة من ش ص الموصول 
و إرادة فبنوواء علوو  اسووتعمال الموصووول فووی معنوواه الكلووی العووام 

ال صوصیات المزبورة من دوال أخر خارفیة فال یتوفوه محوذور، ال
عول من طرف الموصول، و ال فی لفظ اإلیتاء، و ال من فهة تعلو  الف

بالموصول 

202ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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ال یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
اه جهة الموصول فظاهر فانه لم يستعمل اال ف ي معن ( اما من)ذلك و •

ر الكلي العام و ان إف ادة الخصوص يات انم ا ك ان بتوس يط دال آخ 
ي معناه األمر في لفظ اإليتاء فانه أيضا مستعمل ف( و كذلك)خارجي 

ن د و هو اإلعطاء غير انه يختلف مصاديقه من كونه تارة هو االعالم ع
ى المال إضافته إلى الحكم، و أخرى الملكية أو اإلقدار عند إضافته إل

أو الفعل 

202ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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ال یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
عل ق في تعلق الفعل بالموصول حيث ال يكون له اال نح و ت( و هكذا)•

ه و التعلق واحد به و مجرد تعدده بالتحليل إلى نحو التعلق بالمفعول ب
ه و مف اد يبالمفعول المطلق ال يقتضى تعدده بالنسبة إلى الجامع الّذ

الموصول كما هو ظاهر غاية األم ر ان ه يحت اج إل ى تع دد ال دال و 
المدلول كما أشرنا إليه 

202ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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ال یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
مفعول فالن إرادة الحكم من الموصول انما يقتضى كونه ال( و اما ثانيا)•

( و إلّوا)لو كان المراد من التكلیف فی اآلیة أیضا هو الحكوم المطلق 
يتعين ذلك فال، المشقةو الكلفةأعنی بمعناه اللغوي ففی فرض كونه 

من الممكن حينئذ جعل الموصول عب ارة ع ن المفع ول ب ه أو( فانه)
اح المفعول النشوي المعبر عنه في ك الم بع ض المفع ول من ه و إرج 

ة عل ى ي تم االس تدالل باآلي ( إذ ب ذلك)النسبتين إلى نسبة واحدة 
،المطلوب

203: ، ص3نهایة األفكار، ج



40

ال یُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها
ة حك م فان معنى اآلية على األول انه سبحانه ال يوقع عباده في كلف•

ع عب اده اال الحكم الّذي أوصله إليهم بخطابه، و على الثاني انه ال يوق
في كلفة اال من قبل حكم أعلم ه إي اهم و أوص له إل يهم بخطاب ه و
يات حينئذ لو أريد من الموصول معناه الكلي العام مع إفادة الخصوص 
مزب ور المزبورة بتوسيط دال آخر خارجي ال يتوجه على االستدالل ال
نح و محذور من جهة كيفية تعلق الفعل بالموصول، لما عرفت م ن ان
و المفع ول تعلقه به حينئذ تعلق واحد و هو تعلق الفعل بالمفعول ب ه أ

منه

203: ، ص3نهایة األفكار، 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 ّ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 حت  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  ُسوالً تَى نَْبعََث رَ ُكنَا ُمعَذِّّ

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 اإلي راد أن يق •

س ول ألجل تعليق العذاب على بع ث الر-إنّ المتفاهم عرفاً من اآلية
و أنّ ه -الذي هو مبلّغ ألحكامه تعالى، و بمناسبة الحكم و الموضوح

بعث الرسول ليس له موضوعية ف ي إن زال العق اب، ب ل ه و طري ق
.إليصال التكاليف إلى العباد، و إتمام الحجّة به عليهم

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج



44

آیات البراءة الشرعیة
بلّ غ و ليس المراد من بعث الرسول هو بعث نفس الرسول  و إن ل م ي•

ام ف ي أحكامه، فلو فرإ أنّه تعالى بعث رسولًا لكن لم يبلّ غ األحك 
إنّ ه : ال يص حّ أن يق ال-لمصلحة أو جهة اخ رى-شطر من الزمان

.تعالى يعذّبهم  ألنّه بعث الرسول
سبة إلى ما كذا لو بلّغ بعض األحكام دون البعض يكون التعذي  بالنو •

اس دون و كذا لو بلّغ إل ى بع ض الن . لم يبلّغ مخالفاً للوعد في اآلية
كذا لو و. إنّه يعذّب الجميع  ألنّه بعث الرسول: بعض ال يصحّ أن يقال

بلّغ جميع األحك ام ف ي عص ره ث مّ انقط ع الوص ول إل ى األعص ار 
.المتنخّرة

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
واصل، هذا أو أشباهه يدلّ على أنّ الغاية الستحقاق العذاب هو التبليغ الو •

كام و و أنّ ذكر بعث الرسول مع انتخاب هذه الكلمة كناية عن إيصال األح
حّح إتمام الحجّة، و أنّ التبليغ غير الواصل في حك م الع دم، و أنّ ه ال يص 

.العذاب، كما أنّ وجود الرسول بين االمّة بال تبليغ كذلك
يداً، فلم يصل فلو بحث المكلّف عن تكليفه و وظيفته بحثاً أك: و على ذلك•

م ن عل م تفص يلي أو إجم الي و غيرهم ا م ن -إلى ما هو حجّة علي ه
نَ وَ م ا كُنَّ ا مُعَ ذِّبِي»: فال شكّ أنّه يكون مشمولًا لقوله عزّ و جلّ-الحجج

و   لما عرفت من أنّ الغاي ة للوعي د بحس   الل  ّ ه «حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا
ما رتّ   إيصال األحكام إلى العباد، و أنّ بعث الرسل ليس له موضوعية في

.عليه

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

قام ه شننه، و هو يريد بهذا البيان أنّ التع ذي  قب ل البي ان من افٍ لم
عبّ ر الربوبي، و أنّ شننه تعالى أجلّ من أن يرتك  هذا األمر  فلذلك

لن ا ما أنز»، أو «و ما عذّبنا»: ، دون أن يقول«وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ»: بقوله
، و ذلك لإلشارة إلى أنّ هذا األم ر من افٍ لمقام ه األرف ع و «العذاب

.شننه األجلّ
بي ان إمّا إلفادة أنّ التع ذي  قب ل ال: أنّ اآلية مسوقة: و بعبارة أوضح•

.عبادمنافٍ لعدله و قسطه، أو منافٍ لرحمته و عطوفته و لطفه على ال

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
ين ذاك أفاد األوّل لَدلّ على نفي االستحقاق و أنّ تعذي  العبد حفلو •

دلّ على نفي قبيح مستنكر يستحيل صدوره منه، و لو أفاد الثاني لأمر 
و . قالفعلية، و أنّ العذاب مرتفع  و إن لم ي دلّ عل ى نف ي االس تحقا

.سينتي عدم الفرق بين المفادين فيما هو المهمّ

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
:قد اورد على االستدالل باآلية امورو •
ءة  ما عن بعض أعاظم العصر من أنّ مفاد اآلية أجنبي عن الب را: منها•

ة لها على فإنّ مفادها اإلخبار بنفي التعذي  قبل إتمام الحجّة، فال دالل
.حكم مشتبه الحكم من حيث إنّه مشتبه

ة ع ن ما عرفت في تقرير االستدالل من أنّ بعث الرس ل كناي : و فيه•
كرن اه إيصال األحكام، فالمشتبه الحكم داخل في مفاد اآلية  إمّا لما ذ

م  ن أنّ بع  ث الرس  ل ألج  ل كونه  ا واس  طة ف  ي التبلي  غ، أو بإلغ  اء 
.لرسلالخصوصية و إلحاق مشتبه الحكم بالموارد التي لم يبلّغها ا

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
الرس ل، أنّ اآلية راجعة إلى نفي التعذي  عن االمم السالفة قبل بعث: منها•

.فال مساس له بالمقام
فإليك أنّ التنمّل في اآليات المتقدّمة عليها يعطي خالف ذلك،: و فيه أوّلًا•

.بمراجعة ما تقدّمها من اآليات تجد صحّة ما ادّعيناه
وَ ما كُنَّ ا »:لو فرإ أنّ موردها ما ذكر، غير أنّ التعبير بقوله تعالى: و ثانياً•

حاكٍ عن كونه سنّة جارية للَّه ع زّ ش ننه، م ن دون ف رق ب ين « مُعَذِّبِينَ
ر السالفة و القادمة، و أنّ تلك الطريقة سارية في عامّ ة األزم ان، م ن غي 

.فرق بين السلف و الخلف
م ن إنّ ذلك مفاد اآلية حس  المنطوق فال أقلّ يفهم الع رف: و لو لم نقل•

ع ذي  أنّ الت-و لو بإلغاء الخصوصية و مناسبة الحكم و الموض وح-اآلية
.قبل البيان لم يقع و لن يقع أبداً

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
ي أنّ االستدالل بها لما نحن في ه متق وّم بكونه ا ف ي مق ام نف : منها•

اس تحقاق االستحقاق ال نفي الفعلية  ألنّ النزاح في البراءة إنّما هو في
.العقاب على ارتكاب المشتبه و عدمه، ال في فعلية العقاب

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
نّم ا أنّ ذلك أوّل الكالم  إذ النزاح بين االصولي و األخب اري إ: فيهو •

م هو في ثبوت المؤمّن و عدمه في ارتكاب الشبهات، و أنّه ه ل يل ز
ح ث االحتياط أو ال؟ و هذا هو مص ّ النزاح بين الطائفتين، و أمّ ا الب
.عن االستحقاق و عدمه فهو خارج عمّا يهمّ على كال الفريقين

المش تبه أنّ المرمي للقائل بالبراءة هو تجويز شرب الت تن: و بالجملة•
ي الحكم ألجل وجود مؤمّن شرعي أو عقلي حتّى يطمئنّ أنّه ليس ف 
ف ي ارتكابه محذور  سواء كان ذلك ألجل رف ع العقوب ة الفعلي ة أو ن

.االستحقاق

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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آیات البراءة الشرعیة
حديث أنّك ترى القوم يستدلّون على البراءة ب: الشاهد على ما ذكرناو •

.الرفع الظاهر عندهم في رفع المؤاخذة، ال نفي االستحقاق
ة، و أنّ ما أنّ اآلية أسدّ األدلّة التي استدلّ بها للبراء: و بما ذكرنا يظهر•

.اورد عليه من اإليرادات غير خالٍ عن الضعف
اكم عل ى نعم، ال يستفاد من اآلية أكثر ممّا يستفاد من حكم العقل الح•

لتوقّ ف قبح العقاب بال بيان  فلو دلّ الدليل على ل زوم االحتي اط أو ا
م ا لصار ذلك نفسه بياناً، فيك ون ذاك ال دليل وارداً عل ى العق ل و

.تضمّنته اآلية

15ص؛ 3تهذیب األصول ؛ ج
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البراءة الشرعیة-2
:، قَالَٰ  ذَا الْإِسْنَادِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْنَعْلىٰ  وَبِه. 5/ 423•
اسِ هُ، هَلْ جُعِلَ فِ ي النَّ ٰ  أَصْلَحَكَ اللّ: هِ عليه السالمٰ  قُلْتُ لِنَبِي عَبْدِ اللّ•

يَنَالُونَ بِهَا الْمَعْرِفَةَ؟« 6»أَدَاةٌ 
.«لَا»: فَقَالَ: قَالَ•
فُ یُكَلِّوال»هِ الْبَيَ انُ ٰ  لَا، عَلَ ى ال لّ»: فَهَلْ كُلِّفُوا الْمَعْرِفَةَ؟ قَالَ: «7»قُلْتُ •

ا ٰ  ا مٰ  هُ نَفْسواً إِلّٰ  ا یُكَلِّفُ اللّٰ  ل»وَ « 8« »اٰ  ا وُسْعَهٰ  هُ نَفْساً إِلّٰ  اللّ
.««9« »اٰ  اهٰ  آت

 إِذْ هُ لِيُضِلَّ قَوْم اً بَعْ دَٰ  انَ اللّٰ  ا كٰ  وَ م»: ٰ  وَسَنَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالى: قَالَ•
يُعَ رِّفَهُمْ مَ ا ٰ  حَتّى»: قَالَ« 10« »ا يَتَّقُونَٰ  ى يُبَيِّنَ لَهُمْ مٰ  اهُمْ حَتّٰ  هَد

«11». «يُرْضِيهِ وَمَا يُسْخِطُهُ

396: ، ص1؛ ج (دار الحدیث-ط )الكافی 
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البراءة الشرعیة-2
والم راد به ا هن ا العق ل . اآللة: األداة»: 68، ص 5في شرح المازندراني، ج (. 6)•

ة »: 124وفي حاشية بدرالدين، ص . «والذُكاء الظاهر أنّ المراد باألداة هن ا الحاس ّ
، 2  م رآة العق ول، ج (أدو)2265، ص 6الصحاح، ج : وانظر. «من البصر أو غيره

.226ص 
.«فقلت»: «ف»في حاشية (. 7)•
.286(: 2)البقرة (. 8)•
.7(: 65)الطالق (. 9)•
.115(: 9)التوبة (. 10)•
  «إلّا ما آتاه»: ، إلى قوله392، كتاب مصابيح الظلم، ح 276المحاسن، ص (. 11)•

ي، تفسير العيّاش . ، بسندهما عن يونس بن عبدالرحمن11، ح 414والتوحيد، ص 
مع زي ادة « وسنلته عن قوله»: ، عن عبداألعلى، من قوله150، ح 115، ص 2ج 

.460، ح 553، ص 1في آخره الوافي، ج 

396: ، ص1؛ ج (دار الحدیث-ط )الكافی 
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البراءة الشرعیةروایات 
«االستدالل على البراءة بالسنة»•
.فقد استدل بعدة روايات-و اما السنة•
«ء مطلقحديث كل شي»•
و تقري   (  ء مطلو  حتو  یورد فیوه نهویكول شوی)-الحديث المع روف-منها•

الساذج ان مفاده اإلطالق و التوسعة ما لم يرد نهي و هذا هو التقري : االستدالل به
.بالحديث

:ان االستدالل بهذا الحديث يتوقف على تتميم مرحلتين: و التحقيق•
ان يكون المراد من الورود الوصول ال الصدور و مع اإلجم ال ال-المرحلة األولى•

.يتم االستدالل أيضا
.و هناك وجهان يمكن ذكرهما الستظهار إرادة الوصول•
عن ى ء فه و مما قيل من ان الورود سنخ معنى يستبطن الوفود عل ى الش ي-األول•

.نسبي بحاجة إلى طرف يضاف إليه فال يطلق على مجرد الصدور

36ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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روایات البراءة الشرعیة

:قَالَعَنِ الصَّادِقِ ح أَنَّهُ 937•
.هْیٌكُلُّ شَیْ ءٍ مُطْلَ ٌ حَتَّ  یَرِدَ فِیهِ نَ•

317: ، ص1من ال یحضره الفقیه؛ ج 



2925269: دورنگار2907520-21: تلفن10پالك –14كوچه –متري گلستان 20بلوار امين –قم 
islamquest.com – ravaqhekmat.ir


