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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
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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
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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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باالستصحابإثبات البراءة -6
، و هاو يتركّا  ما (قادّس سارّه)ما أفايه المحقّق النااطينيّ : الثاني•

:مقدّمتي 

289: ، ص3مباحث األصول، ج
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باالستصحابإثبات البراءة -6
اكماا أنّ االستصحاب ال يكفي فيه مجرّي كون المستصاح : األولى•

مليّ، شرعيّا، أو موضوعا لحكم شرعيّ، بل ال بدّ م  انتهاطه إلى أثر ع
ا  فاستصحاب وجوب الحّّ مثال على شخص مات قبل خمسماطة عا

عبد به ل و م  يون ترتّ  أثر علميّ ل لك بالنسبة لنا ال معنى له، و الت
.صرف و بال محصّل

289: ، ص3مباحث األصول، ج
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باالستصحابإثبات البراءة -6
ترت با على مالمشترط في االستصحاب إن كان األثر اللملی  أنّ : الثانية•

. االستصحابصح حالواقع المستصح 
ال فاكل  من الواقع و الشحك  ، أو على الشك إن كان مترتّبا على أمّا •

ان معنى عندط  إلجراء االستصاحاب، ألنّ ذا  األثار ثابات بالوجاد
ل م  أريإ ، فإثباته باالستصحاب تحصيل للحاصل، بالشك لوجوي 

بالوجادان أنحاء تحصيل الحاصل، إذ هو تحصايل لماا هاو ااصال
.بالتعبّد 

289: ، ص3مباحث األصول، ج
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باالستصحابإثبات البراءة -6
حاب ال إذا فرض األثر مترتّبا على الشكّ يون الواقع، فاالستص: أقول•

روض أنّ معنى له في نفسه بقاع النّظر ع  تحصيل الحاصال، إذ المفا
ء بماا ال ياألثر ليس للواقع، فإثباته باستصحاب الواقاع إثباات للشا

ا التعبيار إنّما عبّار بها ( قدّس سرّه)يترتّ  عليه و ال يثبت به، و لعلّه 
ار، و إلّاا بالنسبة لكال القسمي  م  باب الجمع في العباارة و االختصا

ا علاى إنّ االستصحاب في ما إذا كاان األثار مترتّبا: فينب ي أن يقال
الواقع و على الشكّ ال يثبت لنا شيئا، و فيما إذا كان األثر مترتّبا على

[.1]الشكّ يثبت لنا بالتعبّد ما هو ثابت بالوجدان 

290: ، ص3مباحث األصول، ج
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باالستصحابإثبات البراءة -6
كال الظاهر أن  نظر المحق ق النائینی فحی كحا القسحمین إلحى إشح[ 1]•

ا و على أي  حال فهذا اإلشكال إن تحم  فمصحب ك كح. تحصیل الحاصل
قح  لحو القسمین، إذ حتى فی مورد كون األثر مترت با علحى الشحك  ف

صحل أريد إثبات األثر باالستصحاب كان ذلك تحصحیا لمحا هحو حا
ا لحم نلم يرد إشكال آخر أيضحا، و هحو أن  األثحر إذ. بالوجدان بالتلب د

كال عنحد يكن للواقع فاستصحاب الواقع ال يثبتك، و ال يرد هذا اإلشح
.فرض كون األثر للواقع و للشك  ملا

290: ، ص3مباحث األصول، ج
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باالستصحابإثبات البراءة -6

ثحر األعلى أيّة اال فالنتيجة المترتّباة علاى المقادّمتي  هاي أنّ و •
ي في المقا  الّ   عرفت فاي المقدّماة األولاى اشاترا ه فااللملی  

، و هاا ا ال يمكاا  تحصاايله التححيمیناالستصااحاب إنّمااا هااو 
الشك  ، أو على كلّ م الشك يترتّ  على التيمینباالستصحاب، إذ 

قبح قاعدة، و ال معنى لترتّبه على الواقع فق ، إذ هو خلفو الواقع
.اللقاب با بیان

290: ، ص3مباحث األصول، ج
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باالستصحابإثبات البراءة -6
ريان أعني عد  ج-قد  بّق المحقّق الناطينيّ رامه اللّه ه ا القانونو •

ى االستصحاب في فرض ترتّ  األثار علاى الشاكّ، أو علياه و علا
.في موري آخر أيضا و هو استصحاب عد  الحجّيّة-الواقع

291: ، ص3مباحث األصول، ج
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باالستصحابإثبات البراءة -6
األثار على أ ّ اال فالسيّد األستاذ سلّم اإلشكال في فرض ترتّ و •

كال على الشكّ فق ، و جعل ما نح  فيه م  باب ترتّ  األثر علاى
الشكّ م  الشكّ و الواقع، و يفع اإلشكال في فرض ترتّ  األثر على

د و الواقع بأنّ ظرف االستصاحاب هاو ظارف انتفااء الشاكّ بالتعبّا
الواقاع، و الشرعيّ، فاألثر عندط  إنّما هو ثابت بالتعبّد و مترتّ  علاى

عندطا  ليس ثابتا بالوجدان و مترتّبا على الشكّ، فإنّ الشاكّ مل اى
عيّة و بالحكومة، و االستصحاب كما يتقدّ  على أصاالة الباراءة الشار

نحو ذلك بالحكومة و يكون األم  أو الاهاارة عندطا  مساتندا إلاى
 بياان، االستصحاب ال القاعدة، ك لك األمر في قاعدة قب، العقاب بال

.فإنّ االستصحاب ااكم عليها برفع موضوعها 

291: ، ص3مباحث األصول، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
تتميم•
ب الدالاة ربما تمسك بعضهم على البراءة في المقا  بأيلة االستصاحا•

لبلوغ لام على ارمة نقض اليقي  بالشك فإن ارمة شرب التت  قبل ا
صاحاب هاو يك  ثابتة يقينا و شك في ادوثها بعده فمقتضاى االست

البناء على بقاء عد  الحرمة بعد البلوغ 
بحاا في المقا  و في( قده)و ربما يتوهم م  عبارة الشيخ األنصار  •

ي المقاا  في منع التمسك باالستصحاب ف( قده)االستصحاب ان نظره 
د  إلى المنع ع  جريان االستصحاب فيماا إذا كاان المستصاح  عا

الحكم مالقا 

189ص؛ 2أجود التقريرات ؛ ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
لك  األمر لايس كا لك فاإن صاري، بعاض عباراتاه فاي بحااو •

ملاة و االستصحاب هو تسليم جريان استصحاب عد  الحكم فاي الج
عه قدس انما منع ع  االستدالل به في المقا  لخصوصية فيه و الحق م

سره 
توضي، ذلك ان الشك في ادوث الحكم اما ان يكاون ما  جهاة و •

الشك في ادوث موضوعه و شر ه و اما ان يكون م  جهة الشاك 
في أصل الجعل الشرعي 

189ص؛ 2أجود التقريرات ؛ ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6

الشك في حدوث 
الحكم

في حدوث 
موضوعه و شرطه

في أصل الجعل 
الشرعي 

189ص؛ 2أجود التقريرات ؛ ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
ياة القسم األول فال إشكال في جريان استصحاب العاد  فاي ناااما •

الشرط و الموضوع و يترت  عليه عاد  الحكام فيماا إذا كاان عاد 
حاب الشرط معلوما سابقا و اما إذا لم يك  ك لك فاال يمكا  استصا

عد  الشرط و هو معلو  و ال استصحاب عاد  الحكام لعاد  إااراز 
حلاه موضوعه المشروط به االستصحاب الحكمي كما سنوضحه في م

إن شاء اللَّه تعالى 

189ص؛ 2أجود التقريرات ؛ ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
ا اما إذا كان الشك م  جهة الشك في أصل الجعل الشارعي فربماو •

  ال بد و يقال بعد  جريان االستصحاب مالقا نظرا إلى ان المستصح
ان يكون اكما مجعوال أو موضوعا ذا اكام مجعاول أيضاا و عاد  
س الحكم م  جهة كون االعدا  أزلية يستحيل ان يكون مجعوال و لاي

حابي و له أثر مجعول أيضا فال يمك  ان يقع ماوريا  للتعباد االستصا
علاق قد سبق في مبحا النواهي اياا ذكار بعضاهم ان مته ا نظير 

النواهي ال بد و ان يكون هو الكف يون التر  ألن االعادا  أزلياة و
قادورا ال غير قابلة لتعلق القدرة بها و متعلق النهي ال بد و ان يكون م

محالة 

190-189ص؛ 2أجود التقريرات ؛ ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
الجواب ع  ذلك هو ما ذكرناه هنا  م  ان االعدا  و ان لم تكا  و •

م بيد مقدورة في األزل إلّا انها مقدورة بقاء و استمرارا فكما ان التحري
ن الشارع فك لك عدمه بيده و ما هو الالز  في االستصحاب هاو كاو

ه فك لك المستصح  أو اثره تحت اختيار الشارع فكما ان الجعل بيد
عدمه 

190: ، ص2أجود التقريرات، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
ة بل االلتزا  بكونه اكما مجعوال أو ذا اكم مجعول شعر بال ضرورو •

فعاه اما م  جهة كون وضعه أو رقابا للتلبد الشرعی هو كونه الازم
بيد الشارع و اما م  جهة كون اثره ك لك 

مع ان عد  الحكم و ان لم يك  قاابال للتصارف الشارعي إلّاا انه ا •
لعملاي و يترت  عليه األثار الزوم البناء علیك حكم شرعی

ر علحى ترت  األثه ا المقدار يكفي في جريان االستصحاب فإن 
ن نفس االستصحاب أولى فحی جريحان االستصححاب مح

لرخصة في و ال ري  في ترت  اترت  األثر على المستصح 
التر  على اكم الشارع بالبناء على عد  الوجوب أو الحرمة 

190: ، ص2أجود التقريرات، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
فاي كيف كان فال ري  في صحة جريان االستصحاب في االعادا و •

الجملة إلّا ان اإلشكال في صحة جريان استصاحاب ااال الصا ر و
ملنحى عدم الحرمة الثابت حالك لیس إل ا بنحوه و الحق فيه العد  فإن 

أو الحرمة الاحرجیة اللقلیة و هذا قد ارتفع يقینا اما بجلل الترخیص
استصحابكبلد البلوغ فهو غیر محتمل البقاء حتى يمكن 

190: ، ص2أجود التقريرات، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
  عد  ه ا مع أن عد  الحرمة إذا كان باقيا بعد البلوغ أيضا فهو اينئ•

نفس مستند إلى الشارع و مضاف إليه لما ذكرناه م  ان عد  الحكم كا
ي عا  الحكم بيده و بتصرفه و ه ا بخالف العد  الساابق فاناه أجنبا

ه إلى الشارع الشارع بالكلية فاستصحاب العد  السابق و إثبات إضافت
تصحاب ياخل في األصول المثبتة الممنوع جريانها بناء على كون االس

ان العاد  الساابق( و الحاصل)اجية م  باب االخبار كما هو ك لك 
مل بعاد لكونه غير مستند إلى الشارع غير محتمل البقاء و ما هو محت

ابقا البلوغ و هو العد  المضاف مشكو  الحدوث و لم يك  متيقنا س

190: ، ص2أجود التقريرات، ج



2925269: يورنگار2907520-21: تلف 10پال  –14كوچه –متر  گلستان 20بلوار امي  –قم 
islamquest.com – ravaqhekmat.ir


