


92 ةغیرالمحرزةالحج:الثانیالفصل25-3-99



3

ءةألصالة البرااستقراء الجانب التاريخی 
اعند  لم يكن  لهن ه الق( قده)فقبل الشيخ الصدوق -الجهة األولىاما •

عي  و ال أثر 
لناا  و امّا في عصره فيظهر منه انه يقول باإلباحة عند الشك في اإلو •

. ة الشرعيةلك  لم يظهر منه انه يقصد البراء  العقلية فلعل مراده اإلباح

25: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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ءةألصالة البرااستقراء الجانب التاريخی 
ظهنر لنم ي( قندمما)اما فيما بعد الصدوق فالشيخ المفيد و الطوسي و •

كس منهما تبني م ه القاعد  العقلية بل قد يستشم م  كالمهما الع
ي كانت مناك مسألة أصولية يبحث فيهنا عن  حكنم األصنل فنفانه •

بنالقب  األشياء مل مو الحظر أو اإلباحة فيما إذا لم يستقل العقل فيه
سنب  أو الحس  فقيل فيه بالحظر ألنه ال يؤم  م  وقنو  المفسند  ب

بنال اإلقدا  و م ا الطرز م  التفكير ال يناس  مع قاعد  قب  العقنا 
.بيان

25: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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ءةاستقراء الجانب التاريخی ألصالة البرا
د انّ ابن  بفتر  قرن م  الامان تقريبنا نجن( قده)بعد الشيخ الطوسي و •

يقصند ي كر البراء  العقلية و لك  بحس  الظامر لم يكن ( قده)زمر  
قول بقنب  بها قب  العقا  بال بيان بالمعنى المعروف حاليا و انما كان ي

المقدورالتكليف مع عد  العلم ألنه م  التكليف بغير 
كينف و م  منا تحير المتأخرون عنه في كيفية تفسنير ذلنك و اننه•

ود انّ يكون الجهل موجبا النتفاء القدر  فحملوا كالمه على انّ المقصن
.االمتثال التفصيليّ غير مقدور

25: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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ءةاستقراء الجانب التاريخی ألصالة البرا
:بي فاستدل على البراء  بتقري( قده)و بعد ذلك جاء دور المحقق •
لنى ، و في م ا التقري  ارجنع البنراء  إاستصحاب حال العقل-األول•

كبرى االستصحا ، 
.م  الواض  انّ االستصحا  غير قاعد  قب  العقا  بال بيانو •
و عند  ء مع عد  نصن  دلينل علينه قبني انّ التكليف بشي-الثاني•

،وصول الدليل دليل على عد  وجوده
.و م ا أيضا غير القاعد •

25: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج



7

ءةاستقراء الجانب التاريخی ألصالة البرا
تقنريبي  و بعد المحقق شا  إدراج البراء  في األدلة العقلية، ألنّ كال ال•

ينندرجها فنني األدلننة العقليننة ألنّ ( قننده)المتقنندمي  عنن  المحقننق 
عقلني و االستصحا  عندمم كان بحكم العقل كما انّ التقري  الثناني

رسنالل إلى التقري  الثاني و نقل في ال( قده)قد ذم  صاح  المعالم 
.ذلك ع  القواني  و استغر  منه

25: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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ءةاستقراء الجانب التاريخی ألصالة البرا
راء  العقلية بعد ذلك في العصر الثالث م  علم األصول تبلورت البثم •

بعنوان قاعد  قب  العقا  بال بيان، 
بينان شكك جملة منهم في جريانها في الشبهات المفهومينة ألنّ الثم •

غير تا  العرفي قد يكون تاما فيها على تقدير شمول المفهو  و انّ كان
عند الشاك، 

سنه ورد م  قبل اآلخري  بأنّ المراد م  البيان العلم عند المكلنف نف•
.فال بدّ م  تمامية البيان عند الشاك

26: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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ءةاستقراء الجانب التاريخی ألصالة البرا
نّ انه ذم  بعضهم إلى عد  جريانها في الشنبهات الموضنوعية ألكما •

ق، المولى ليس م  وظيفته بيان الموضوعات و تعيي  المصادي
عات ردّ بأنّ المقصود العلم بالمجعول و مو غير حاصل في الموضنوو •

أنّ ذلنك أيضا و ليس المقصود البيان و الخطا  الشرعي لكي يقال بن
.مختص بالشبهات الحكمية

. لمةو كل م ه التشكيكات توحي بأنّ القاعد  ليست فطرية و مس•

26: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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یانباستدل به على قاعدة قبح العقاب بال ما 
.وه عديد استدل على قاعد  قب  العقا  بال بيان بوج-الثانيةالجهة •

ينات اإلحالة إلى الوجدان العرفي و العقاللي فني بنا  المولو-األول•
كلينف العقاللية، حيث نرى انهم ال يؤاخ ون على ارتكا  مخالفنة الت

ي الواقعي في موارد الجهل و عد  العلم بالحكم النواقعي و ال الظنامر
ا  بنال فيكون م ا منبها مثال على ارتكازية قاعد  قب  العق. اإللاامي

.بيان و عقليتها

26؛ ص5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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یانباستدل به على قاعدة قبح العقاب بال ما 
وية م ا الوجه غير تا ، ألنه مبني على انّ يكون حق الطاعة و المولو •

أمرا واحدا ال درجات لها و ال مرات ، 
ارمنا قد عرفت خالفنه و انّ المولوينات العرفينة و العقاللينة باعتبو •

من  مجعولة و ليست ذاتية أو بمالكنات ضنعيفة فالمقندار المجعنول
المولوية عقالليا ليس بأكثر م  موارد العلم بالتكليف 

بالغ كامل امّا في المولى الحقيقي و الّ ي تكون مولويته ذاتية بمالكو •
إلنسنان مطلق و مو المنعمية التي ال حد لها بل و المالكية و الخالقية ل
مومهمنا فالعقل ال يرى أي قصور في مولويته و حق طاعته بل يرى ع

.لتما  موارد التكليف حتى موارد عد  العلم به

26؛ ص5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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یانباستدل به على قاعدة قبح العقاب بال ما 
مولوينات ب لك يظهر انّ التقري  الم كور قد وقع فيه الخلط بني  الو •

ات إلى التمييا االعتبارية المجعولة و المولوية الحقيقية ال اتيّة و بااللتف
العرفي أيّنة بينهما ال يبقى في اإلحالة إلى السير  العقاللية أو الوجدان

.ال بيانداللة أو منبهية على حقانية قاعد  عقلية باسم قب  العقا  ب

26؛ ص5بحوث فی علم األصول ؛ ج



13

یانباستدل به على قاعدة قبح العقاب بال ما 
: حاصلهو( قده)ما تمت صياغته في مدرسة المحقق الناليني -الثانی•
ث ال إلى انه يقب  العقا  على ترك التحنرك حينمرجعها انّ القاعد •

موج  للتحرك و قد عده م  القضايا التي قياساتها معها، 
ى تنرك توضي  الفكر  كبرويا بأنه ال معننى لتسنجيل العقنا  علنو •

التحرك في مورد لم يك  فيه موج  للتحرك، 
ما تكنون امّا الصغرى فباعتبار انّ األمور الواقعية و منها التكاليف انو •

حو مناء محركة بوجوداتها الواصلة ال الواقعية فالعطشان انما يتحرك ن
.يعلم به ال ما ال يعلم به

27: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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یانباستدل به على قاعدة قبح العقاب بال ما 

المحرك

التكويني

التشريعي

27: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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یانباستدل به على قاعدة قبح العقاب بال ما 
:م ا البيان أيضا غير تا ، ألنّ المحرك على قسمي و •

و مو الّ ي ينشأ م  وجنود غنرت تكنوينيالمحرك التكوينی -1•
.ء ماللم مع قو  م  قوى اإلنسان أو رغبة م  رغباتهنحو الشي

حنرك و مو عبار  ع  حكم العقل بال بدّيّة التالمحرك التشريعی -2•
.سواء كان لدى اإلنسان غرت فيه أ  ال

27: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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یانباستدل به على قاعدة قبح العقاب بال ما 
عي و ان لم ء بوجوده الواقكان النّظر إلى التحرك التكويني فالشيفان •

عي ال يك  مو المحرك التكويني بل بوجوده الواصل ألنّ وجوده الواق
يكون أحد مبادئ اإلراد  و التحرك و ال يتدخل في تكنوي  غنرت

إلنى نفساني له و عملية التحنرك عملينة شنعورية نفسنانية بحاجنة
الوصول إلّا انّ الوصول له مرات  م  جملتهنا الوصنول االحتمنالي و

فنرت ء تختلف المحركينة فقند يبحس  تفاوت درجات أممية الشي
.تحقق المحركية م  احتمال وجود المطلو  كما مو واض 

27: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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یانباستدل به على قاعدة قبح العقاب بال ما 
  امّا المحرك التشريعي فمرجعه إلى حق الطاعنة، فاننه الّن ي يلناو •

ه، بتطبيق العمل على وفق ما أمر به المولى و يحكم بال بديت
ت الكال  بعد في م ا الحق و حدوده فم  يقول به حتى فني حناالو •

بنوت الشك و عد  العلم بالتكليف يرى وجود المحرك المولنوي و ث
.الموج  له حتى مع الوصول االحتمالي

27: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج



18

یانباستدل به على قاعدة قبح العقاب بال ما 
فني حيث ذكنر( قده)ما وجد في كلمات المحقق األصفهاني -الثالث•

حسن  و مقا  تقري  القاعد  بأنها فرد م  افراد حكم العقل في با  ال
ب  الظلم و القب  العقليي  الل ي  مرجعهما إلى قضيتي حس  العدل و ق

علينه في المقا  بعد افترات المولوية نرى انّ مخالفنة تكلينف تمنت
ا لم الحجة خروج ع  زي العبودية فيكون ظلما قبيحا و امّا مخالفة م

.لو تتم عليه الحجة فليس ظلما و ال يستحق فاعله العقا  و ال

27: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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یانباستدل به على قاعدة قبح العقاب بال ما 
و م ا الكال  م  الواض  انه مصادر  إذ ما ذا ينراد بالحجينة، إذ لنو •

ا بشرط المحمول و انّ أريد بهالقضية أريد بها ما يصح  العقا  كانت
هجة غينر العلم فهو أول الكال  فيكون الدليل عي  المدعى نفسه و بمن
اعد  أولينة فنية ألنه التا  فيها بأنّ مرجع قضايا الحس  و القب  إلى ق

يل العقلي بديهية مي حس  العدل و قب  الظلم و قد تقد  في بحث الدل
نّ أل-انّ قضية قب  الظلم و حس  العندل ال يمكن  ان تكنون أولينة

 ي الظلم عبار  ع  سل  ذي حق حقه فال بدّ م  تشخيص الحنق الّن
.مو م  مدركات العقل العملي نفسه في المرتبة السابقة عليه

28: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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یانباستدل به على قاعدة قبح العقاب بال ما 
ي بنا  ما ذكره المحقق الم كور أيضا مبنيا على مصنطلحه فن-الرابع•

ی حقیقو إنشائیالحكم و التكليف، حيث انه قسم الحكم إلى 
ما يحصل بالجعل و اإلنشاء م  دون ان يفنرت فينه داعنياألولو •

ة فضنال البعث و التحريك األمر المحفوظ حتى في األوامر االستهاالي
ع  االختبارية، 

ي و منو ما يحصل بالجعل بداعي التحريك و البعنث الحقيقنالثانیو •
.الّ ي يكون حكما حقيقيا

28: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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یانباستدل به على قاعدة قبح العقاب بال ما 
إلنى و م  الواض  انّ كل خطا  ال يعقل ان يكون باعثا إلّا ان يصل•

حريك المكلف إذ ال يمك  ان يكون الحكم مجعوال بداعي البعث و الت
كنون إلّا إذا كان واصلًا لعد  الباعثية في غير صور  الوصنول اذن ال ي

د الحكم حكما حقيقيا إلّا في حالة وصوله و م  دون ذلك فنال وجنو
.حقيقي للحكم فيقب  العقا  على تركه ألنه ال وجود له

28: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج



22

یانباستدل به على قاعدة قبح العقاب بال ما 
انّ اإلنشاء يمك  ان يكون محركنا فني حالنة الوصنول-أوال: فيهو •

لنى االحتمالي بناء على سعة دالر  حق الطاعة، فه ا الوجه يتوقنف ع
.ادر دعوى ضيق حق الطاعة في المرتبة السابقة فال يكون إلّا مص

28: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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یانباستدل به على قاعدة قبح العقاب بال ما 
ر و امنا انّ غاية ما تقتضيه عد  وجود الحكم بالمعنى الم كو-ثانياو •

امة مالكات الحكم و مباديه م  المصلحة و المفسد  و اإلراد  أو الكر
فهي أمور تكوينية محفوظة في حاالت العلنم و الجهنل معنا و من ه 

اينة و المبادئ مي روح الحكم و حقيقته و مي تكفي للحكنم بالمنج
حق الطاعة للمولى في منوارد احتمالهنا سنواء سنمي ذلنك حكمنا 

.حقيقةاصطالحا أ  ال، فانّ ذلك بحث لفظي في التسمية بحس  ال

28: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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یانباستدل به على قاعدة قبح العقاب بال ما 
 موجن  مك ا يتلخص انه ال أساس لقاعد  قب  العقا  بال بيان فالو •

او  لل ما  إلى البراء  العقلينة فني الشنبهات بنل العقنل يحكنم بلن
حو مطلق االحتياط فيها جميعا ألنّ حق إطاعة موالنا الحقيقي ثابت بن

و . كورالمن ق الحما لم يحرز اذن المولى في المخالفة فيرتفع موضو  
م  منا يكون األصل األولي في الشبهات منو االحتيناط و ال نخنرج

ي فني عنه إلّا بمقدار ما يثبت م  الترخيص الشرعي و الحكم الظامر
. موارد األمارات أو األصول الشرعية

28: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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البراءة العقلیة

المحققين من 
علماء األصول 

ن قد فصلوا بي
امرين

مولوية المولى
و حق طاعته 

ميزان الحجية 
و المنجزية

23ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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