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الشرعیةالبراءة -2

ةالبراءة الشرعي

الكتاب

السنة
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البراءة 
الشرعية

الكتاب

السنة

االستصحاب
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الشرعیةالبراءة -2

البراءة الشرعية

الكتاب

السنة

االستصحاب

بلحاظ حال الصغر

يعةبلحاظ ما قبل الشر

ما قبل بلحاظ 
استكمال الشرائط 
الخاّصة للتكليف

31: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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باالستصحابإثبات البراءة -6
:إثبات البراءة باالستصحاب-6•
ر، أو إمّا بلحاا  ااال الصا . و قد يستدلّ على البراءة باالستصحاب•

ة بلحا  ما قبل الشريعة، أو بلحا  ما قبل استكمال الشاراط  الخاصاّ
حبنا عاد  للتكليف، كما لو شككنا في وجوب الحاّّ بالبا ل فاستصا

الباراءة ، إذن فإلثبااتاالساتااعةالتكليف الثابت قبال البا ل لعاد 
:باالستصحاب وجوه ثالثة

286؛ ص3مباحث األصول ؛ ج



7

الشرعیةالبراءة -2

البراءة الشرعية

الكتاب

السنة

االستصحاب

بلحاظ حال الصغر

يعةبلحاظ ما قبل الشر

ما قبل بلحاظ 
استكمال الشرائط 
الخاّصة للتكليف

31: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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باالستصحابإثبات البراءة -6
:بلحا  اال الص ر-أ•
و . استصحاب عد  التكلياف الثابات فاي ااال الصا ر: الوجه األوّل•

:اعترض عليه بعدّة إشكاالت

287: ، ص3مباحث األصول، ج
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باالستصحابإثبات البراءة -6

ما امل عليه المحقّق الخراسانيّ رامه: األوّل•
( هرضوان اللّاه عليا)اللّه عبارة الشيخ األعظم 

يجا  أن المستصحح في المقا  ما  أنّ [ 1]
موضححوعا لحكححم ، أو حكمححا مجلححواليكااون 
.عدم التكلیف لیس كذلك، و مجلول

287: ، ص3مباحث األصول، ج



10

باالستصحابإثبات البراءة -6
•______________________________
عبارة الشايخ األنصاار ّ راماه اللّاه وارية فاي بحاا الباراءة لادل االساتدالل علاى الباراءة [ 1]•

م  تنبيهاات به ا الصدي واري في التنبيه الثام ( قدّس سرّه)باالستصحاب، و كال  المحقّق الخراسانيّ 
 ّ هو أنّ كاون االستصحاب، و لعلّ كال  صاا  الكفاية يشعر بأنّ المستفاي م  عبارة الشيخ األنصار

ان ه ا هو المستصح  اكما مجعوال أو موضوعا لحكم مجعول شرط بعنوانه في االستصحاب، فلو ك
ء يه شايمقصوي الشيخ رامه اللّه وري عليه ما سيأتي في المت ، و لك  الظاهر م  عبارته أنّ مقصاو

ذلك آخر، و هو أنّ المستصح  يج  أن يكون اكما شرعيّا، أو موضوعا لحكم شرعيّ ال نفيا له، و
 يؤيّ  إلاى ال بدعول اشتراط ذلك بعنوانه في االستصحاب، بل بدعول أنّ استصحاب نفي الحكم ال

م واقعاا علاى إمّا لدل نفي الحكا: نفي استحقاق العقاب، فإنّ نفى استحقاق العقاب يكون في االتي 
بات الزماه أساس المالزمة العقليّة بي  نفيه و عد  استحقاق العقاب، و استصحاب نفاي الحكام ال يث
قاق العقاب، العقليّ، و أمّا لدل الترخيص و لو ظاهرا، فإذا ثبت الترخيص و لو ظاهرا قاعنا بعد  استح

يّ، و الثابت فاي و لك  استصحاب نفي الحكم ال يثبت الترخيص، فإنّ الترخيص و اإلبااة اكم ثبوت
.اإللزا ، و عد  جعل اإللزا  غير الترخيص المجعولجعل اال الص ر ليس هو ه ا، بل هو عد  

ف علاى نفاي أنّ نفي استحقاق العقاب يكفي فيه عقال نفي اإللزا  و لو ظاهرا، و ال يتوقّا: و يري عليه•
.الحكم واقعا، و ال على الترخيص بمعنى جعل اإلبااة و لو ظاهرا

287: ، ص3مباحث األصول، ج
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باالستصحابإثبات البراءة -6
 ا است رب السيّد األستاذ م  امل عبارة الشايخ األعظام علاى هاو •

حاب العاد  يقول باستص( قدّس سرّه)المعنى باعتبار أنّ الشيخ األعظم 
  إليه في األزليّ فضال ع  العد  المستمر إلى اال الص ر، فكيف ينس

.المقا  ه ا اإلشكال؟ 

288: ، ص3مباحث األصول، ج
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باالستصحابإثبات البراءة -6
ه ا االست راب في غير محلّه، إذ الشيخ األعظام راماه اللّاه إنّماا و •

وعا اللدم األزلحی  موضحيقول باالستصحاب في العد  األزليّ إذا وقع 
رط ، فيستصح  مثال في المكاسا  عاد  مخالفاة الشالحكم شرعی

للكتاب، ألنّه موضوع لحكم شرعيّ، و هاو نفاوذ الشارط و وجاوب 
يس الوفاء به، و جهة اإلشكال في ما نح  فيه هي أنّ عد  التكليف لا

ة اكما شرعيّا و ال موضوعا لحكم شرعي، و ال عالقة لا لك بمساأل
.جريان االستصحاب في العد  األزليّ، أو عد  جريانه فيه

288: ، ص3مباحث األصول، ج
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باالستصحابإثبات البراءة -6
، و (قدّس سارّه)و على أ ّ اال فال يهمّنا تحقيق مراي الشيخ األعظم •

لشايخ مقصويا لإنّما المهم النّظر إلى ه ا اإلشكال في نفسه سواء كان 
.األعظم أو ال

الواقع أنّ ه ا اإلشكال غير صاحي،، و ذلاك ألنّاه ال يليال علاى و •
و اشتراط ه ا األمر بعنوانه و هو كاون المستصاح  اكماا شارعيّا أ
رّف موضوعا له، و إنّما الشرط هو أن يكون المستصح  قاابال للتصا

يكفي في الظاهر ّ م  قبل المولى و التعبّد الظاهر  به نفيا و إثباتا، و
.قابليّته ل لك أن يكون عد  اكم

289: ، ص3مباحث األصول، ج
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