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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
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الشرعیةالبراءة -2

البراءة الشرعية

الكتاب

السنة

االستصحاب

بلحاظ حال الصغر

بلحاظ ما قبل 
الشريعة

ما قبل بلحاظ 
استكمال الشرائط 
الخاّصة للتكليف

31: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
:بلحا  ما قبل الشريعة-ب•
.استصحاب عد  الجعل الثابت قبل الشريعة: الوجه الثاني•
:و هنا أيضا توجد عدة إشكاالت•
، و ما مضى من اإلشكالين األوّلين علاى الوجاه األوّل: األوّل و الثاني•

.قد عرفت جوابهما أيضا

300؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
يقّن المتاما يشبه اإلشكال الثالث على الوجه األوّل، و هاو أنّ: الثالث•

هو عد  الجعل بعد  أصل الشريعة، و ها ا هاو العاد  المحماولي، و 
.المشكوك هو العد  النعتيّ فال يجري االستصحاب

300؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
بات أنّه إن أريد ب لك أنّ استصاحاب العاد  المحماولي ال يث: يرد عليهو •

، لكنناا ال نقصاد إثباات [1]النعتيّة و استناد العد  إلى الشارع، فه ا مسلّم 
. عدمهاالنعتيّة، و يكفي في األمن ذات العد  بقاع النّظر عن نعتيّته و

ثبت و أمّا ما ذكره السيّد الخوطي رامه اللّه من أنّ نفس االستصحاب ي[ 1]•
فياه فاي ، فقد عرفات النقاا النعتيّة، إذ يجعل العد  منتسبا إلى الشارع

.التعليق السابق

301: ، ص3مباحث األصول، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
ه، و إن أريد أنّ العد  المحمولي فرد من العد  اصل القاع بانقااعاو •

لعاد  العد  النعتيّ فرد آخر نشكّ في أصال ثبوتاه مقارناا النقاااع ا
قسام المحمولي، فيكون االستصحاب مان قبيال االستصاحاب فاي ال

الثالث من استصحاب الكلّي، 
جعال ، فعاد  الالعدم ال يتفرّد بتعدّد المالكعليه ما مضى من أنّ ورد •

ء وااد تارة يكون من باب عد  الشريعة رأسا، و أخار  يكاونشي
ماميّاة من باب إقرار الشارع العد  على االه مع ثبوت الشريعة لعد  ت

.علّة الجعل

301: ، ص3مباحث األصول، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
عاد  من أنّ استصاحاب( قدّس سرّه)ما ذكره المحقّق الناطيني : الرابع•

ذ األثر ال إمثبت، غير المقا  الجعل في المقا ، و استصحاب الفعل في 
المجعوولو يترتّب األثر على الفعلیّة، و إنّما الجعليترتّب على نفس 

 علاى الّ ي يتحقّق بتحقق الموضوع، و ل ا ال أثر لجعل وجوب الحاّّ
حقّاق المستايع بالنسابة للمكلّاف، و ال يلاب  باالحّّ إلّاا بواسااة ت

المجعول و فعليّة الحكم بالنسبة له بصيرورته مستايعا،
يه من أريد باستصحاب الجعل، أو عدمه مجرّد إثبات الجعل، أو نففإن •

، لم يكن له أثردون استاراق إلى إثبات المجعول، أو نفيه 
كان يه إن أريد استصحاب ذلك استاراقا إلى إثبات المجعول، أو نفو •

.مثبتا 

302: ، ص3مباحث األصول، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
ه ا اإلشكال ي كره المحقّق النااطيني راماه اللّاه فاي كالّ ماوارد و •

استصحاب عد  الجعال، و باه يحالّ مشاكلة معارضاة استصاحاب 
شابهة المجعول باستصحاب عد  الجعل في باب االستصاحاب فاي ال

.الحكميّة 
قع المعارضاة فيوو السيّد األستاذ ينكر مثبتيّة استصحاب عد  الجعل•

.بينهما، و له ا ال يقول باالستصحاب في الشبهة الحكميّة

302: ، ص3مباحث األصول، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
ي ماا قد رأيت في الدراسات هنا  في مقا  دفع إشكال المثبتيّاة فاو •

ه المجعوول لویس لونحن فيه، ما ااصله هو القول بما نقول به من أنّ
، ، و ليس عندنا في المقا  إلّا جعل و موضاوعوجود زائد على الجعل

ما ال ، و إنّاالمتثالترتّب على ذلك لبو  الجعل و الموضوع و إذا تمّ 
د يترتّب األثر العملي بمجارد الجعال، ألنّ األثار بحاجاة إلاى وجاو

.الموضوع أيضا، ال ألنّه بحاجة إلى وجود المجعول

302: ، ص3مباحث األصول، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
س هنااك من هنا يقع السيّد األستاذ في ضيق، ايث إنّه لو التب  بأنّه لايو •

فسه إلّا الجعل و الموضوع إذن فما هو استصحاب المجعول الّ ي يراه في ن
ة جاريا وفاقا للمشهور، و إنّما يخاالف المشاهور فاي إساقااه بالمعارضا

ياان و من هنا كنّا نبني فترة من البمن علاى جر)الستصحاب عد  الجعل 
التب  بأنّ و لو( جريان استصحاب المجعول في الشبهات الحكميّة في نفسه

ال هناك جعال و موضوعا و مجعوال يتحقق عند تحقّاق الموضاوع فإشاك
ألجال نفاي المثبتيّة يأتي في المقا ، فكيف يجري استصحاب عد  الجعل
ه جعال مجعوال المجعول؟، فيحتاج السيّد األستاذ إلى مبنى بحيث يتصور في

عارضاة و اتى يجري استصحاب المجعول في نفسه، و لكن يقع ارفاا للم
.يتصوّر جريان استصحاب عد  الجعل بال مثبتيّة

303: ، ص3مباحث األصول، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
فاي ( ىإن شاء اللّه تعاال)نحن في بحث االستصحاب سوف نتكلّم و •

حو يظهر أنّ كيفية جريان استصحاب المجعول في الشبهات الحكميّة بن
د  استصحاب المجعول يجري، و أنّه ال يعارض هناك باستصحاب عا

[.1]الجعل هنا ليس مثبتا الجعل، و أنّ استصحاب عد 

303: ، ص3مباحث األصول، ج
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إثبات البراءة باالستصحاب-6
عبّدا أو ألنّ التنجيب يترتّب عقال على ثبوت مجموع أمرين وجدانا أو ت[ 1]•

راء بالتلفيق و هما الجعل و تحقّاق الموضاوع، و لايس المجعاول شاي ا و
جعال يمكن نعم نفس الجعل قد ينظر إليه بنظر الحمل الشاطع فير . الجعل

ل استصحاب عد  الجبء الّ ي شكّ منه، و أخر  ينظار إلياه بنظار الحما
تصاحاب األوّلي فير  مجعوال يوجد في زمانه في فترة مستمرّة فيجري اس

أنّ المجعول، و ال معنى لجريان االستصحابين معا، إذ ال معناى الفتاراض
ه باالنظر العرف ينظر إلى الجعل بكال النظرين، فإن كان العارف ينظار إليا

الدقّي الفلسافي و بالحمال الشااطع جار  استصاحاب عاد  الجعال دون
لحمال استصحاب المجعول، و إن كان ينظر إلياه بالمساامحة العرفيّاة و با

نّ األوّلي جر  استصحاب المجعول دون استصحاب عد  الجعال، و بماا أ
طع إذن الصحيح هو أنّ العرف ينظر إليه بالنظر المساامحي و بالحمال الشاا
.علفاستصحاب المجعول يجري من دون معارضته باستصحاب عد  الج

303: ، ص3مباحث األصول، ج
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