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الشرعیةالبراءة -2

البراءة 
الشرعية

الكتاب

السنة

31: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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البراءة الشرعیة-2

اما الكتاب 
فبآيات

:  ة الطالقسور)ال يكلّف ّللّا نفسا إالّ ما آتاها
7)

سورة )ما كنا معذبين حتى نبعث رسوال
(15: اإلسراء

قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم 
(145: سورة األنعام)يطعمه

تى و ما كان ّللاه ليضل قوما بعد إذ هداهم ح
(115: سورة التوبة)يبين لهم ما يتقون

5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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البراءة الشرعیة-2

اما الكتاب 
فبآيات

:  الطالقسورة)ال يكلّف ّللّا نفسا إالّ ما آتاها
7)

سورة )ما كنا معذبين حتى نبعث رسوال
(15: اإلسراء

قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم 
(145: سورة األنعام)يطعمه

تى و ما كان ّللاه ليضل قوما بعد إذ هداهم ح
(115: سورة التوبة)يبين لهم ما يتقون

5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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البراءة الشرعیة-2

َمْن ِمْن َسعَتِِه وَ ِليُْنِفْق ذُو َسعَة  
ا آتَاهُ هُ فَْليُْنِفقْ قُِدَر َعلَْيِه ِرْزقُ   ِممه

 ُ الَ َما  نَْفساً إِّ الَ يَُكلُِّّف ّللَاُ ّللاه
ُ آتَاَها  ر  يُْسرا   بَْعَد ُعسْ َسيَْجعَُل ّللاه

7: سورة الطالق
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ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها

الشيخ في 
التبيان

ة شرطية القدر
في التكليف

العالمة في 
الميزان

نفي الحرج

األصوليون
البرائة 
الشرعية
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آتاهاال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما 

ُ نَفْ ) (  سا  إِاله ما آتاهاال يَُكلُِّف ّللاه
يعني إال بقدر ما أعطاها من 

و في ذلك داللة على انه .الطاقة
عليه تعالى ال يكلف أحدا  ما ال يقدر

.و ال يطيقه

38: ، ص10التبیان فی تفسیر القرآن، ج
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آتاهاال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما 

ُ »: و قوله  ما  نَْفسا  إِاله ال يَُكلُِّف ّللاه
أي ال يكلف هللا نفسا إال« آتاها

بقدر ما أعطاها من القدرة فالجملة
هية و تنفي الحرج من التكاليف اإلل
.منها إنفاق المطلقة

318: ، ص19المیزان فی تفسیر القرآن، ج
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البراءة الشرعیة-2

الّ ما ال يكلّف ّللّا نفسا إ
(7: سورة الطالق)آتاها

تكليف ال يكلف ّللّا نفسا ب
إالّ ما آتاها

5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 



12

البراءة الشرعیة-2

ال يكلّف ّللّا 
نفسا إالّ ما 

سورة )آتاها
(7: الطالق

ال يكلف ّللّا 
ف نفسا بتكلي

إالّ ما آتاها

يف التكلإيتاءو 
اء ه إذ إيتإيصال

ء كل شي
.بحسبه

5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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الشرعیةالبراءة -2
«االستدالل على البراءة الشرعية بالكتاب»•
:فبآياتاما الكتاب •
« 7: قسورة الطال»( ال يكلّف اللّه نفسا إالّ ما آتاها)قوله تعالى -منها•
و عدم الموجب  لتيييبد  [ 1]بناء على شمول الموصول فيها للتكليف •

ة بالفعل أو بالمال بالخصوص و انّ فرض موردها المال ألنهبا موبوق
لمورد و مواق الكبرى الكلية المعلّل بها و هذا ال يناسب  التيييبد ببا

عليه 
يتاء التكلیف و إال يكلف اللّه نفسا بتكلیف إالّ ما آتاها فيكون المعنى •

.ء بحسبهإيصاله إذ إيتاء كل شی

31: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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الشرعیةالبراءة -2
•______________________________

عبول الظاهر انّ المفعول الّذي استثني منه اسم الموصول هو المف-[1]
ألن المطلق أي ال يكلف اللّه نفوا كلفة اال مبا تتاهبا ال المفعبول ببه

كلف به و حيث التكليف ال يتعدى إليه بدون الباء فال ييال كلّفه بمعنى
نبى لم يرد حرف الجرّ في اآلية فيكون المراد المفعبول المطلبق و مع

اإليتاء هنا هو اإلقدار على الكلفة و الجهد ألن هذا هو المتفباهم مب 
ببار و إضافة اإليتاء إلى الكلفة و شمول اآلية لمورد المال بهبذا االعت

.عليه تكون اآلية أجنبية ع  محل الكالم رأسا

31: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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الشرعیةالبراءة -2
:و قد استشكل في هذا االستدالل بإشكال معروف حاصله•
ال هو الفعل أو المال كان الموصبول مفعبوكان انّ المراد بالموصول إن•

ال مطليا، لو أريد به التكليف كان مفعوبينما ( يكلف اللّه)به لفعل 
لق إليه فبال نوبة المفعول به إلى الفعل مباينة مع نوبة المفعول المطو •

معنيبي  استعمال اللفظ فييمك  الجمع في كالم واحد بينهما ألنه م  
ان لم يك  غير معيول فبال إشبكال انّبه ممبا ال يمكب  إ باتبه هوو 

باإلطالق في اسم الموصول 
ي  ان بما انّ إرادة المال متيي  منه على كل حال لكونه موردها فيتعو •

.تكون النوبة المذكورة هي نوبة المفعول به إلى فعله

32: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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الشرعیةالبراءة -2
:قد أجي  عليه بجوابي و •
ي م  دعوى استعمال الهيئبة فب( قد )ما ذكر  المحيق العراقي -األول•

.نوبة جامعة بي  النوبتي 

32: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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الشرعیةالبراءة -2
و هذا•
الف مبا إن أريد به وجود نوبة جامعة بي  النوبتي  حييية فهبذا  ب•

جبود بره  عليه في المعاني الحرفية م  تباي  النو  ذاتبا و عبدم و
جامع ذاتي ماهوي فيما بينها، و 

تكبون أريد وجود نوبة  الثة مباينة ذاتا مع كبل مب  النوببتي  وان •
 يمك  مالئمة مع إطالق الموصول للتكليف فهذا ممك   بوتا إالّ انه ال

ون إ باته بإجراء اإلطالق و ميدمات الحكمة فبي الموصبول ببل تكب
.النتيجة على األقل اإلجمال

32: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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الشرعیةالبراءة -2
إليبه م  انّ المصدر قبد ينظبر( قد )ما أفاد  المحيق النائيني -الثاني•

 ببه ألنبه بنحو االسم و هو بهذا النّظر يكون ذاتا فيصح ان ييع مفعوال
.بهذا اللحاظ ال يكون مصدرا و حد ا بل ذاتا كوائر الذوات

32: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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الشرعیةالبراءة -2
ه هذا الجواب أيضا غير تام، ألن المصدر و ان كان يمك  ان يراد ببو •

لبي  اسم المصدر بعناية إالّ انّ هذ  عناية في كيفية لحاظ المصدر و
هناك شيئان حييييان  ارجا أحدهما المصدر الحدث و اآل ر اسبم 
المصدر الذات و اإلطالق و ميدمات الحكمة فبي اسبم الموصبول ال 

لتكليف تثبت اال عمومه لما هو  ابت حييية في الخارج و لي  واقع ا
.كحدث في الخارج صالحا لذلك بحو  الفرض

32: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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الشرعیةالبراءة -2
انّ هذ  المشكلة نشأت م  و هبم لوبوي وقبع فيبه علبم : الصحيحو •

رد فبي األصول حيث اعتاد على ان يعبر ع  الحكم بالتكليف و قد و
مطلبق فتوهم انه ال يمك  ان يشمله إالّ كمفعول( ال يكلف اللّه)اآلية 

يصبح مفهوما فمباينة مع الحكم و الجعل في اآلية الكلفةمع انّ مادة 
.وقوعه مفعوال به لفعل ال يكلف على حد المال و الفعل

32: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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الشرعیةالبراءة -2
ت ان هذا المفاد هل هو سنخ مفاد ينفي وجوب االحتيبا  لبو  بب م •

؟بدليل أو يكون محكوما له
ة في مورد تشخيص ذلك مبني على ان نعرف ان المنفي باآلية الكلف•

 أكلبف ء الّذي لم أوت ببه الالشيء أو بوببه فان كان المعنى ان الشي
ت الكلفة بوب  بوببه فال يكون نافيا لالحتيا  الشرعي ألن دليله يثب

إيجاب االحتيا  
نافيا ء الّذي لم يؤت ال كلفة في مورد  كان مان كان المعنى ان الشيو •

إليجاب االحتيا  الشرعي و األقرب هو ذلك كما هو المناسب  مبع
.مورد اآلية

33: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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الشرعیةالبراءة -2
ن ان هذا اللوان قد ييال انبه ال يشبمل الشببهات الموضبوعية ألنعم •

. إيتاء الحكم م  الشارع  اص بالحكمية
ني أو األعبم لك  الصحيح ان المراد باإليتاء في اآلية اإلتيان التكويو •

اؤ  منه و م  التشريعي ال التشريعي  اصة ألن موردهبا المبال و إيتب
لشببهتي  يكون تكوينيا فاآلية تدل على نفي وجوب االحتيبا  فبي ا

. معا
تمبل ال يبعد عدم إطالقها للشببهة قببل الفحبص ألن اإليتباء يحنعم •

ء ل شيتحييه فيه إذا كان المدرك عليه موجودا في أيدينا فان إيتاء ك
.بحوبه

33: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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البراءة الشرعیة-2
:، قَالَٰ  ذَا الْإِسْنَادِ، عَ ْ يُونُ َ، عَ ْ حَمَّادٍ، عَ ْ عَبْدِ الْأَعْلىٰ  وَبِه. 5/ 423•
اسِ  ُ، هَلْ جُعِلَ فِبي النَّبٰ  أَصْلَحَكَ اللّ:  ِ عليه الوالمٰ  قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللّ•

يَنَالُونَ بِهَا الْمَعْرِفَةَ؟« 6»أَدَاةٌ 
.«لَا»: فَيَالَ: قَالَ•
فُ يُكَلِِّّال» ِ الْبَيَبانُ ٰ  لَا، عَلَبى البلّ»: فَهَلْ كُلِّفُوا الْمَعْرِفَةَ؟ قَالَ: «7»قُلْتُ •

ا ٰ  ا مٰ  هُ نَفْسِّاً إِلّٰ  ا يُكَلِّفُ اللّٰ  ل»وَ « 8« »اٰ  ا وُسْعَهٰ  هُ نَفْساً إِلّٰ  اللّ
.««9« »اٰ  اهٰ  آت

 إِذْ  ُ لِيُضِلَّ قَوْمبا  بَعْبدَٰ  انَ اللّٰ  ا كٰ  وَ م»: ٰ  وَسَأَلْتُهُ عَ ْ قَوْلِهِ تَعَالى: قَالَ•
يُعَبرِّفَهُمْ مَبا ٰ  حَتّى»: قَالَ« 10« »ا يَتَّيُونَٰ  ى يُبَيِّ َ لَهُمْ مٰ  اهُمْ حَتّٰ  هَد

«11». «يُرْضِيهِ وَمَا يُوْخِطُهُ

396: ، ص1؛ ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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البراءة الشرعیة-2
والمبراد بهبا هنبا العيبل . اآللة: األداة»: 68، ص 5في شرح المازندراني، ج (. 6)•

ة »: 124وفي حاشية بدرالدي ، ص . «والذُكاء الظاهر أنّ المراد باألداة هنبا الحاسبّ
، 2؛ مبرتة العيبول، ج (أدو)2265، ص 6الصحاح، ج : وانظر. «م  البصر أو غير 

.226ص 
.«فيلت»: «ف»في حاشية (. 7)•
.286(: 2)البيرة (. 8)•
.7(: 65)الطالق (. 9)•
.115(: 9)التوبة (. 10)•
؛ «إلّا ما تتا »: ، إلى قوله392، كتاب مصابيح الظلم، ح 276المحاس ، ص (. 11)•

ي، تفوير العيّاشب. ، بوندهما ع  يون  ب  عبدالرحم 11، ح 414والتوحيد، ص 
مع زيبادة « وسألته ع  قوله»: ، ع  عبداألعلى، م  قوله150، ح 115، ص 2ج 

.460، ح 553، ص 1في ت ر  الوافي، ج 

396: ، ص1؛ ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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