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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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الشرعیةالبراءة -2
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الخاّصة للتكليف
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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
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
لاى مكان إمكان جريان االستصحاب في الجامع بي  العادمي  ع( و توهم)•

اب الكلي ء م  جريان االستصحاب في القسم الثالا م  استصحما سيجي
سه ما يكاون بأن الجامع بي  العدمي  ليس بنف( مدفوع)في االفراي التبدلية 

رعي انماا وضعه و رفعه بيد الشارع و ليس له أثر ك لك إذ الترخيص الش
علاى هو م  لواز  العد  المضاف يون المالق فليس في البي  ما يترتا 
به علاىالعد  المالق اال عد  العقاب و هو مع كونه أثرا عقليا ال يكفي ترت

ك و هو مترت  علحى نفحس الشحالمستصح  في جريان االستصحاب إذ 
م عدم اإلحراز فموضوعك محرز فی ظرف الشك بالوجدان فیكحون الحكح

الحاصحل محرزا كذلك فیرجع إحرازه بالتلبد االستصحابی إلى تحصحیل
اقسامك و هو تحصیل المحرز الوجدانی باألصل أردأبل إلى 

190: ، ص2أجود التقريرات، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
قا  و ان عد  صحة التمسك باستصحاب عد  الحكم في الم( فتحصل)•

يانه في ء بص، التمسك به في غيره م  المواري في الجملة كما سيجي
بحا االستصحاب مفصال إن شاء اللَّه تعالى

191: ، ص2أجود التقريرات، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
ال الصا ر، و إنّه ربّما يستدل للبراءة باستصحاب البراءة المتيقنة اثم •

ءة ممّا البراسيأتي البحا ع  اال ه ا االستصحاب و أنّ استصحاب
ء ما  المقادمات، ساواء كاان الماراي ما  العاد  ال يجر  في شاي
ت فاي الص ر قبل البلوغ، أو العد  قبال الوقااال المستصح  العد 

توفينا الكال  الموقّتات، فانتظر ما يأتي في مبحا االشت ال، فانّه قد اس
. في ذلك بما ال مزيد عليه في ذلك المقا 

371-370ص؛ 3فوائد االصول ؛ ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
ما  أنّ: ، مضافا إلى ما عرفت أيضا في مبااا األقالّ و األكثاره ا•

ال -عقالالمعبّر عنه باستصحاب ااال ال-البراءة األصليّةاستصحاب
يجر  مالقا، ألنّ العد  األزلي ليس هو إلّا عبارة عا  الالاكميّاة و
الالارجيّة، و ه ا المعناى بعاد وجاوي المكلّاف و اجتمااع شاراط  

يّاة فاي التكليف فيه قد انتقض قاعا و لو إلى اإلباااة، فاانّ الالارج
وي قبال وجاغيار الالارجيّاة اإلبااة بعد اجتماع شاراط  التكلياف 

ه، فراجع ما المكلّف، إذ األوّل يستند إلى الشارع و الثاني ال يستند إلي
. سبق منّا في بعض مبااا األقلّ و األكثر

448-447ص؛ 4فوائد االصول ؛ ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
بلوغ، و الص ر السابق على الإذا كان المستصح  هو العد  في االو •

كون في هو الّ   يعبّر عنه باستصحاب البراءة األصليّة، و ذلك إنّما ي
راط  العامّاة، التكاليف الّتي لم يعتبر في موضوعاتها قيد زاطد على الش

.كما في أغل  المحرّمات و بعض الواجبات
م أنّ الثابت في اقّ الص ير ليس إلّاا عاد  وضاع قلا[: 1]فيري عليه •

كالّ ما  عليه، بمعنى كونه مرخى العنان و ال ارج عليه فيالتكليف
الفعل و التر ، م  يون أن يكون الشارع أ لاق عناناه و رفاع قلام

التكليف و الحرج عنه، 
•______________________________

186؛ ص4فوائد االصول ؛ ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
د الصبيّ أنّ ه ا البيان إنّما يتمّ في العد  السابق على رش: ال يخفى[ 1]•

يف عليه، كما و تمييزه، فانّه بعد الرشد و التمييز يمك  وضع قلم التكل
عباايات وضع في اقّه قلم التكليف االستحبابي بنااء علاى شارعيّة
شارع، و ل ا الصبي، فعد  التكليف في اال التميز يمك  إسنايه إلى ال

حاب عاد  ء عليه بعد البلوغ يصا،ّ استصالو شكّ في استحباب شي
ن يادّعى االستحباب الثابت في اال الص ر، فه ا البياان ال ياتمّ إلّاا ا
لتمييز هاو القاع بتساو  الحالي  و أن عد  التكليف الثابت في اال ا

رّف م  العد  الثابت في اال عد  التمييز م  يون أن يكون هنا  تص
(.منه)قبل الشارع، فتأمّل جيّدا 

186؛ ص4فوائد االصول ؛ ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
قلام انّما تكون في الموضاوع القابال لوضاعالاحرجی ة الشرعی ة فانّ •

ياف قبال التكليف، و ذلك انّما يكون بعد البلوغ، و ل ا كان عد  التكل
ياا لاو اضور وقت العمل في الوجه المتقدّ  يستند إلى الشاارع، بح

م  استصحاب بنينا على اجيّة األصل المثبت ألثبتنا اإلبااة الشرعيّة
قبال عد  التكليف قبل الوقت، و ه ا بخالف عاد  التكلياف الثابات

ال يمكا  البلوغ، فانّه ال يستند إلى الشارع، ألنّ الص ير ليس في اا
ل شرعي ال وضع قلم التكليف عليه، بل هو كالبهاطم ليس في اقّه جع

.وجويا و ال عدما، لقصوره ع  ذلك بنفسه

187: ، ص4فوائد االصول، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
انتقاضه اي  الثابت قبل البلوغ ممّا ال يمك  استصحابه، للعلم بفالعد  •

ت قبال البلوغ، إمّا بالوجوي و إمّا بعد  آخر م اير بالسنخ للعد  الثابا
وي، فاانّ البلوغ و لو باعتبار اكم الشارع ببقاطه و عد  نقضاه باالوج

.الالارجيّة الشرعيّة م ايرة لالارجيّة القهريّة التكوينية

187: ، ص4فوائد االصول، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
ل الص ر، ال مجال الستصحاب عد  التكليف الثابت في اا: بالجملةو •

 عاد  أنّ: ياري علياه-مضافا إلى العلم بانتقاضه ااي  البلاوغ-فانّه
قاق الصا ير التكليف قبل البلوغ ال يترتّ  عليه أثر سول عد  اساتح

اب لام للعقاب في كلّ م   رف الفعل و التر ، و أثر اساتحقاق العقا
.التكليفيترتّ  على ثبوت التكليف واقعا، بل يتوقّف على تنجّز

قاق العقاب، فنفس الشكّ في التكليف يكون تما  الموضوع لعد  استح•
.و ال يحتاج إلى إثبات عد  التكليف باالستصحاب

187: ، ص4فوائد االصول، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
جيّاة صحّة استصحاب الكلّي و القدر المشاتر  باي  الالار: توهّمو •

تاة فاي ااقّ القهريّة الثابتة في اقّ الص ير و الالارجيّة الشرعيّة الثاب
أقساا  البالغ، فاسد، فانّه مضافا إلى أنّه يكون م  القسم الثالاا ما 

-ه تعالىكما سيأتي إن شاء اللّ-ال عبرة بهاالستصحاب الكلّي الّ  
ترتّا  أنّ القدر المشتر  ليس بنفسه م  المجعوالت الشارعيّة و ال ي

على بقاطه أثر سول عد  استحقاق العقااب، و هاو محارز بالوجادان
لثابتة في اال بنفس الشكّ في التكليف، فاستصحاب البراءة األصليّة ا

ما  : الص ر ال يجر  فاي جمياع المقاماات، و منهاا ماا نحا  فياه
. استصحاب عد  وجوب األكثر

188-187: ، ص4فوائد االصول، ج
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باالستصحابإثبات البراءة -6
:يري عليهو •
عيّة أنّ الحكومة إن صحّت فإنّما تصا،ّ بالنسابة للقواعاد الشار: أوّال•

بيد موضوعهاكالبراءة الشرعيّة و قاعدة الاهارة و نحو ذلك، ايا إنّ
. المولى فله أن يضيّقه تعبّدا باالستصحاب

290: ، ص3مباحث األصول، ج
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باالستصحابإثبات البراءة -6
لايس فهي قاعدة عقليّاة-لو تمّت-أمّا قاعدة قب، العقاب بال بيانو •

اب موضوعها بيد المولى بما هو مولى، فال تعقال اكوماة االستصاح
عليها، و إنّما يج  أن يلحظ ما هو موضوع ه ا القاب، و مالكاه فاي
نظر العقل اتى نرل أنّ ذلك الموضوع و المال  هل هو بااق اتاى
اريا بعد االستصحاب أو ال؟ فإن لم يكا  باقياا كاان االستصاحاب و
عالّ عليه، و إلّا فليس االستصحاب ااكما علياه و ال واريا علياه، و ل
علاى مقصويه بالحكومة على قاعدة قب، العقاب بال بيان هو الاوروي

[.1]أساس التسام، في مقا  التعبير 

290: ، ص3مباحث األصول، ج
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باالستصحابإثبات البراءة -6

فی مصباح األصول لحم تحرد فحی المقحام كلمحة الحكومحة، و ال [ 1]•
ی د يحضرنی فی الوقت الحاضر تقريحر آخحر محن تقحارير بححث السح

الخوئی رحمك الل ك، و لكحن تفهحم إرادة الحكومحة مم حا فحی مصحباح 
دا افتراضك األصول من تلبیره بين  االستصحاب رافع للشك  تلب دا زائ

قحد م أن  الشك  أحد موضوعی األثر، و يؤي د ذلك تشحبیهك للمقحام بت
.االستصحاب على البراءة الشرعی ة و قاعدة الطهارة، فراجع

290: ، ص3مباحث األصول، ج
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باالستصحابإثبات البراءة -6
اب ال على أ ّ اال فالصحي، أنّ موضوع القاعدة ال يرتفاع باالستصاحو •

اكومة و ال ورويا، و ذلك ألنّ موضوع ه ه القاعدة العقليّة إنّما هو عاد  
.بيان التكليف، و ليس موضوعها الالبيان م  كال الجانبي 

  كاال و م  يفترض أنّ موضوع قاعدة قب، العقاب بال بيان هو الالبيان ما•
رض الشاكّ، قب، العقاب بفالجانبي  ال ينب ي أن يكون مقصويه اختصاص

،، فها ا بحيا يكون العقاب عند العلم بالعد  وجدانا، أو تعبّادا غيار قباي
ة م  أنّ اصّ: واض، الباالن، و إنّما المقصوي المتعقّل في المقا  هو يعول

أنّ ها ه قب، العقاب مختصّة بصورة الشكّ و الالبيان م  كاال الاارفي ، و
حاب، و الحصّة هي المحمول في القاعدة، فيرتفع موضوع القاعدة باالستصا

.يثبت عندط  قب، آخر م اير للقب، األوّل

290: ، ص3مباحث األصول، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
ى ماا أنّ ه ا الكال  غير صحي، كما يتّض، ذلك باالنظر إلا: الواقعو •

قاة إلاى مضى منّا م  أنّ قاعدة قب، العقاب بال بيان مرجعها في الحقي
د  قاعدة قب، العقاب بال اقّ المولويّة، فمال  ه ا القب، إنّما هاو عا

بفارض-اسا  الفارض-اقّ المولويّة، و اقّ المولويّة مخصوص
ثبات الوصول، فعد  ه ا الحقّ ثابت اتى في فرض وصول العاد ، في

في ، غاياة نفس القب، الّ   كان ثابتا في فرض الالبيان م  كاال الاار
كاون الحاقّ األمر اشتداي القب، بالعلم بعد  التكليف، ألنّه عند الشكّ ي
  الوجاوبيّ و االستحبابيّ ثابتا، و عند العلم بالعد  ينتفاي كاال الحقّاي

.االستحبابيّ

293: ، ص3مباحث األصول، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
ي لو فرضنا أنّ مال  عد  الحقّ في الشكّ غير مال  عد  الحقّ فاو •

ص العلم بالخالف لم يك  ه ا محصّصا للعد ، فإنّ العد  إنّماا يتح صاّ
.بتحصّص ما يضاف إليه، ال بتعدّي المال 

293: ، ص3مباحث األصول، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
ى إذا ظهر أنّ موضوع القاعدة هو عد وصول التكلياف الثابات اتاو •

.عند وصول العد  عرفت أنّه ال معنى لتقدّ  االستصحاب عليها

293: ، ص3مباحث األصول، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
واقع و على أنّ فرضه لما نح  فيه م  قبيل ترتّ  األثر على ال: ثانياو •

اتا، فاإنّ الشكّ غير صحي،، فإنّ الواقع ال أثر له أصال ال نفيا و ال إثب
ثابتاا اقيقاة العبد إن شكّ في التكليف قب، عقابه و لو كان التكليف

ساتحقّ و إن علام باالتكليف و خاالف ا. لفرض قب، العقاب بال بيان
قيق عنادنا و العقاب و لو لم يك  التكليف ثابتا اقيقة على ما هو التح

ه غيار عنده م  استحقاق المتجرّ  للعقاب، فالتاأمي  فيماا نحا  فيا
ترتّ  األثر مربوط بعد  التكليف واقعا، فكان ينب ي له أن يبدّل فرض

لشاكّ و فيما نح  فيه على الشكّ و على الواقع بفرض ترتّبه علاى ا
.على العلم و لو تعبّدا

294: ، ص3مباحث األصول، ج



50

إثبات البراءة باالستصحاب-6
ريقيّاة، أنّه إن لم يفرض أنّ الشارع جعل في االستصحاب الا: ثالثاو •

ار فال وجه لحكومة االستصحاب على قاعدة الشكّ اتاى فاي ا ثا
فياه و إن فارض جعال الاريقيّاة. المترتّبة على الشكّ و على الواقع

لشكّ فق ، ينب ي له أن يسلّم الحكومة اتى في ا ثار المترتّبة على ا
.و أثر االستصحاب عندط  هو رفع أثر الشكّ

كّ فق ، كما نعم فيما يكون ذلك األثر أثرا للعلم التعبّد  أيضا ال للش•
.العد نح  فيه يترتّ  األثر ال محالة و لو بلحا  العلم التعبّد  ب

294: ، ص3مباحث األصول، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
و المقصوي ليته كان يجي  على كال  المحقّق الناطينيّ رامه اللّه بأنّه ما هو •

؟االستصحابباألثر العمليّ الّ   ذكره شر ا في
بال اكام في قالحكم الشرعی  المرتب  بمقام اللمل فإن كان المقصوي به •

فاي شرعيّ غير مربوط بمقا  العمل بالنسبة له ا المكلّاف، فها ا موجاوي
  اختصاصه المقا  بعد فرض تعميم األمر على إثبات التكليف و نفيه و عد
له ألنّه ياؤثّر بجان  اإلثبات كما مضى، فإنّ التكليف في المقا  مربوط بعم

باوط في ضيق العنان عليه في ظرف وصوله، و كا لك عاد  التكلياف مر
، أ  كماا بعمله ألنّه يؤثّر في إ الق العنان في ظرف عد  وصول التكليف

مل ك لك عاد  أنّ التكليف قد يصير سببا للعلم به الموج  للضيق في الع
.التكليف رفع له ا السب  المؤيّ  إلى الضيق

294: ، ص3مباحث األصول، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
راط انتهااء إن كان المقصوي به التنجيز و التع ير فال إشكال في اشتو •

ح  فيه إنّ االستصحاب في ما ن: االستصحاب إلى ه ا األثر، فقد يقال
ان، و المفروض غير جار لثبوت التع ير بدونه لقاعدة قب، العقاب بال بي

ار اعتراف األخبار  به ه القاعدة و إن ايّعى وصول البيان و هو أخبا
.االاتياط

295: ، ص3مباحث األصول، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
ا  في لك  الواقع أنّ االستصحاب يظهر أثره في المقو •

باار مقابل رأ  االخبار  القاطل بوروي البيان و هو أخ
ب، االاتياط، فإنّه بناء على ه ا الرّأ  تكون قاعدة قا

منتفية -بقاع النّظر ع  االستصحاب-العقاب بال بيان
تصحاب بانتفاء موضوعها، و عندط  يفيدنا في المقا  اس

لتاي نفي التكليف، و هو ااكم على أخبار االاتيااط ا
ص يكون موضوعها فرض ااتمال التكليف، أو مخصّا 

.لها
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
ك باه رغام فارض عانعم • د  لو قصد التمسّك باالستصحاب التمساّ

ال بياان تماميّة أخبار االاتياط و تماميّة موضوع قاعدة قب، العقاب ب
ك فليك  إشاكال المحقّاق النااطينيّ راماه اللّاه واريا علاى التمساّ

ال یانی عمل صبباالستصحاب في ه ا الفرض و الّ   هو في الحقيقة 
إليماان قيمة له، و إنّما تظهر قيمة التمسّك باالستصحاب عند فرض ا
.للّهبأخبار االاتياط، و معه ال يري إشكال المحقّق الناطينيّ رامه ا

.مقا ه ا هو الجواب الّ   كنّا نتمنّى للسيّد األستاذ أن ي كره في ال•
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إثبات البراءة باالستصحاب-6

الخطابات مدلول 
ي التصديقالظاهري ة 

إبراز شد ة االهتمام 
بالواقع المشكوك 

إبراز عدم شد ة 
به بحيث االهتمام

ياطيرضى بترك االحت
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
إنّ ه ا : لنح  ففي مقا  الجواب ال نجي  اتى به ا البيان، بل نقوأمّا •

لنا في ماا الكال  كلّه مبنيّ على االنش ال باأللفا  ع  المعاني، فإنّنا ق
: سبق

تلبیر عنها الخطابات الظاهري ة على اختاف ألسنتها و التفن ن فی الإنّ •
، يكون جوهرها

: مدلولها التصديقي أاد أمري و •
بالواقع المشكو ، شد ة االهتمام إبراز •
به بحيا يرضى بتر  االاتياط، إبراز عدم شد ة االهتمامو •
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
راز للحدم إبحفي المقا  هو بحس  الحقيقاة عدم التكلیف فاستصحاب •

المولى بتكاليفه الواقعيّة و رضاه بتركها، شد ة اهتمام 
ماا ال عرفح)نفس المبرز بخاااب االستصحابیبه ا الخااب فالمبرز •

مع فرق م  نااية التفنّ  في العبارة، ( يعلمون
ما أنّه يليل االستصحاب هو رواية أخرل م  روايات البراءة، فكفكأن •

ك بحاديا الرفاع علاى عاد  وجاوب لم يستشكل أاد في التمساّ
كال فاي االستشااالاتياط بأنّه تحصيل للحاصل كا لك، ال ينب اي

ل التمسّك بها ا الخاااب االستصاحابي علاى ذلاك بلازو  تحصاي
الحاصل، 
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
قحبحالوجه في عد  االستشكال في كال الماوريي  هاو أنّ قاعادة و •

، أو للواقحعبیانحا، سواء كاان يرتفع موضوعها بالبياناللقاب با بیحان 
بياان ، بأن يصال ما  الماولى واقعااحقیقةبیانا إليجاب االحتیاط 
، بأن يتاوهّم العباد أنّ الماولى أوجا توه ماإيجاب االاتياط، أو 

االاتياط، 
اماه أ ّ ل وية، أو إشكال يري على المولى لو صرّح بعد  شادّة اهتمو •

ول إيجااب بتكاليفه المشكوكة و عد  إيجابه االاتياط سدّا لباب وص
قاد االاتياط إلى العبد خاأ و توهّما، و ه ا قد يبيّنه ببياان واااد و

.صحابيبيّنه ببيانات متعدّية و ألسنة مختلفة، و منها لسان االست

297: ، ص3مباحث األصول، ج



59

إثبات البراءة باالستصحاب-6
لو صار القرار على اإلشكال، يجا  اإلشاكال اتاى فاي اادياو •

:و غيره م  روايات البراءة و آياتها، إذ يقال أيضا( الرفع)
ليّ م  إنّ البراءة الشرعيّة أصل عمليّ ال بدّ لها م  االنتهاء إلى أثر عم•

عقااب باال التع ير، و التع ير ثابت هنا بدونها بالوجدان لقاعدة قاب، ال
ابات ء الثبيان، فإاراز ذلك باالبراءة الشارعيّة تعبّادا إااراز للشاي

.بالوجدان بالتعبّد، و هو م  أريإ أنحاء تحصيل الحاصل
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
يّاة أنّ عد  التكليف في اال الصا ر كاان ما  بااب الالارج: الثالا•

هو النفاي العقليّة و هو مقاوع االنتفاء، و عد  التكليف في اال الكبر
بليّتاه الشرعي بمعنى عد  جعل الشارع للتكليف علياه ماع فارض قا

.لجعل التكليف عليه، و ه ا ليس هو المتيقّ  سابقا
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
ى لام ياتمّ علا-لو تمّ فاي نفساه-لك  ال يخفى أنّ ه ا اإلشكالو •

  الاوعي إ القه، فإنّ الصبيّ في ال ال  يمرّ قبل البلوغ بمساتول ما
علياه، و بحيا ال يبقى مانع م  قبل العقل م  إيقاع اارج التكلياف

كال فاي نعام يتاأتى ها ا اإلشا. يكون نفي التكليف عنه نفيا شرعيّا
ان المجنون إذا أفاق، و في الصبي إذا استمرّ معاه عاد  التميياز و كا

.بحكم المجنون
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
  إنّماا أنّ ه ا اإلشكال في نفسه غير صحي،، و ذلك ألنّ العاد: التحقيقو •

ص بمجارّي تعادّي يتحصّص بتعدّي ما أضيف إليه ذلك العاد ، و ال يتحصاّ
ار المجااورة المال ، مثال لو كانت الورقة مر وبة فقاعنا بعد  ااتراقها بالن

فااء الناار لها لر وبتها، ثمّ جفّت الر وبة و ااتملنا عد  ااتراقها بعد النا
تعدّي جرل بال إشكال استصحاب عد  االاتراق، فإنّ االاتراق الوااد ال ي
تمرّ أعدامه بتعدّي المال ، فعد  االاتراق لو كان باقيا فهو عد  واااد مسا
عليّاة رغم كونه ابتداء بمال  عد  قابليّة القابال و انتهااء بماال  عاد  فا
سات الفاعل، فإنّ ه ه الحيثيّات إنّماا هاي ايثيّاات تعليليّاة للعاد ، و لي
، فعاد  ايثيّات تقييدية و محصّصة للعد ، و ما نح  فيه ما  ها ا القبيال
، و أخارل التكليف و إن كان تارة بمال  عد  قابلية الموري عقال للتكليف

  و ال بمال  عد  تماميّة المبايئ في نفس المولى، لك  ه ا ال يفارّي العاد
[.1]يجعل المشكو  غير المتيقّ  
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
•______________________________
ما  أن عاد  و ه ا الجواب أيقّ م  الجواب الّ   ذكره السيّد الخاوطي راماه اللّاه[ 1]•

، و الستصاحابالتكليف إن كان أزليّا غير منتس  إلى الشارع كفى انتسابه إلياه بانفس ا
ان ذلك ألنّ المشكلة لم تك  مشكلة مجرّي عد  انتساب العاد  إلاى الشاارع، و إلّاا لكا

نّما المشاكلة أنّ عد  التكليف اتى لو لم ينتس  إلى الشارع يكفي في األم ، و إ: جوابها
انتهى يقينا، و مشكلة تفرّي العد  و تعدّيه بانتسابه و عد  انتسابه إلى الشارع فالعد  األوّل

شاارع العد  الثاني مشكو  الحدوث، و ه ا كما ترل ال تعالجه نسبة العد  األوّل إلاى ال
.ببركة االستصحاب

ل أنّاه أمّا لو فرض أنّ المشكلة هي مشكلة عد  انتساب العد  إلى الشارع، فال بدّ أن نار•
ه واقعا و هل المدّعى اشتراط انتساب العد  إلى الشارع و لو ظاهرا، أو اشتراط انتسابه إلي
لخاوطي إن كفى لنا ثبوت االنتساب الواقعي ظاهرا، فإن فرض األوّل ص،ّ جواب السايّد ا

جواب، و إن فرض الثاني لم يص،ّ ه ا ال. رامه اللّه م  أنّ االستصحاب صحّ، االنتساب
.واقعي ظاهراألنّ االستصحاب إنّما أثبت االنتساب الظاهر  واقعا، و لم يثبت االنتساب ال
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