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البراءةأصالة 

أصالة البراءة

يةالبراءة العقل

البراءة 
.الشرعية

23ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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الشرعیةالبراءة -2

ةالبراءة الشرعي

الكتاب

السنة

ء مطلق كل شي
هيحتى يرد فيه ن

حديث الرفع

حديث السعة

حديث الحجب

أحاديث الحل  

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

البراءة 
الشرعية

الكتاب

السنة

االستصحاب

31: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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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

بلحاظ ما قبل 
استكمال الشرائط 
الخاص ة للتكليف

31: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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الخاصّةبلحاظ ما قبل الشرائط -ج
:بلحا  ما قبل الشراط  الخاصّة-ج•
األمار استصحاب عاد  التكلياف الثابات قبال قح ّا : الوجه الثالث•

عاد ووال الخاصّ الّ ي يحتمل قح ّ  التكليف باه، كاّنّ يستصاح  ب
.الجمعة عد  وجوب صالة الجمعة الثابت قبل الزوال

ن و ه ا الوجه أبعد عن اإلشكال من الوجهين الساب ين، ألنّ جملة ما•
.اإلشكاالت المتوهّمة فيما مضى ال قّقي هنا

307ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الخاصّةبلحاظ ما قبل الشرائط -ج
والت من و ال بّس به ا االستصحاب متى ما لم قكن الخصوصيّة التي•

.الخصوصيات الم وّمة للموضوع
وع إذا كانت قلك الخصوصيّة من الخصوصايّات الم وّماة للموضاأمّا •

غ، و فحال ه ا الشخص قبل ووال قلك الخصوصيّة االه قبال البلاو
. نتمسّك بشّنه باستصحاب العد  األولي

307ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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عیةالموضواستصحاب البراءة فی الشبهات 
:البراءة في الشبهات الموضوعيةاستصحاب •

ی االستصحاب المتمسّّ  بّف فّء، و هو أنّ ب ي هنا شي•
جري كما يالمقام هل يجري فی الشبهات الموضوعیة 

في الشبهات الحكميّة أو ال؟ 

308: ، ص3مباحث األصول، ج
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عیةالموضواستصحاب البراءة فی الشبهات 
م عّ استصّحابإنّما اإلشكال في الوجه الثاني الّا ي أيياد فياه و •

، استصحاب ع م المجعولال، الجعل
قرّب في الدياسات اإلشكال، بّنّ جعل وجوب الحاّّ علاى كلّايّ و •

ه ا المستايع ال شكّ في ثبوقه، و جعل وجوب الحّّ على خصوص
ء الشخص بعنوان مخصوص ال شاكّ فاي عاد  قح ّ اه، فاّيّ شاي

! يستصح ؟

309-308: ، ص3مباحث األصول، ج
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عیةاستصحاب البراءة فی الشبهات الموضو
لشابهات كيف يصح التمسك باستصحاب عد  الجعل فاي ا: قلتفان •

ماا الموضوعية مع ان مويد الشبهة لم يجعل لاه الحكام بشخصاه، و ا
 يناي، فاال الابيعي المشكوك اناباقه على المويد فثبوت الحكم لاه ي

ين خمرا، المعالماطع مويد لالستصحاب أصال، مثال لو شككنا في كون
رماة فالماطع بشخصه لم يجعل له الحرماة و ال اإلباااة، و ثباوت الح

ياف يصاح لابيعي الخمر كثباوت اإلباااة لابيعاي المااء ي يناي، فك
.التمسك باستصحاب عد  الجعل

271-270ص؛ 3دراسات فی علم األصول ؛ ج
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عیةالموضواستصحاب البراءة فی الشبهات 

شاكّ أجاب عنه بّنّ الحكم انحالليّ ينحلّ بعدد أفراد الموضوع، فالو •
.هفي فرد واطد يستتبع الشكّ في جعل واطد يستصح  عدم

309-308: ، ص3مباحث األصول، ج
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عیةالموضواستصحاب البراءة فی الشبهات 
ا عاد  لو شكّ في وجوب الحّّ للشكّ في االستااعة، و فرضانمثال •

بهات إمكان التمسّك باالستصحاب الموضوعي الجايي عادة في الشا
الموضوعيّة لمانع مناع عان االستصاحاب الموضاوعي فحسا  دون

ة، فكان االستصحاب الحكميّ، كما لو قوايدت الحالتان على االستااع
لحكام مستايعا في اين و غير مستايع في اين آخر، و لام يكان ا

مصبّا لتاوايد الحاالتين، و افترضانا أنّ موضاوع وجاوب الحاّّ هاو 
لماة و بك. االستااعة الباقياة ال االساتااعة و لاو بوجودهاا السااب 

ها افترضنا عد  جرياان األصال الموضاوعي لنكتاة قخصاّ : مختصرة
د  فااتجنا إلى األصل الحكمي، فهل يجاري عندطا  استصاحاب عا

.؟الحكم أو ال

308: ، ص3مباحث األصول، ج
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عیةالموضواستصحاب البراءة فی الشبهات 
د  إشكال في قّقّي الوجه األوّل و الثالث من وجوه استصحاب عاال •

جوده فاي التكليف، فإنّ الشبهة و إن كانت موضوعيّة و لكن الحكم بو
الشكّ عالم الفعليّة ينحلّ إلى أاكا  عديدة بعدد الموضوعات، و ي ع

.في ه ا الفرد من الحكم فيستصح  عدمه

308: ، ص3مباحث األصول، ج
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عیةاستصحاب البراءة فی الشبهات الموضو
ة، فهاي ان األاكا  ايث انها مجعولة بنحو ال ضية الح ي ي: أوال: قلت•

قنحل إلى أاكا  عديدة بحس  افاراد موضاوعاقها، كماا هاو مبناى
اكم جريان البراءة في الشبهات الموضوعية، إذ بدونه ال يكون هناك
ماثال مجهول ليرفع بالبراءة، فال محالة يكون الشك في خمرية مااطع

وك فیف لو كان الفرد المشكمستلزما للشك في جعل الحرمة له، فانه 
 من افراد الخمر واقعا لزاد ع د الحرمة المجهولة لعنوان الخمر بواح
ياه و إلّا لن ص، و من الواضح ان جعل الحرمة له ا الفرد المشاكوك ف

.مسبوق بالعد ، فيستصح  ذلك

271: ، ص3دراسات فی علم األصول، ج
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عیةالموضواستصحاب البراءة فی الشبهات 
هو في أنّ التعدّد و االنحالل الحاصل بتعدّد الموضوع إنّما: يرد عليهو •

. لموضاوععالم المجعول بالعرض و فعليّة الحكم الّ ي يتح ّ  بتح ّ  ا
ء يو أمّا الجعل الثابت في نفس المولى على موضاوع كلّاي فهاو شا

وااد عرفا و ع ال، و المفروض أنّ ادوث الفارد فاي الخاايج إنّماا 
لمولى، يوج  في ذاقه قعدّد المجعول و فعليّة الحكم ال بما هو معلو  ل
لى عن ف د يتّف  ادوث الفرد من دون علم المولى به، أو مع غفلة المو
ساتحيل أصل الجعل و يوج  قكثّر المجعول و فعليّته، في اين أنّه ي

فس ان يؤثّر أمر خايجي في ذاقه و من دون علم المولى به في عالم ن
.المولى

309: ، ص3مباحث األصول، ج
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عیةالموضواستصحاب البراءة فی الشبهات 
أنّ االنحالل ليس فاي مرالاة الجعال التاي هاي عاالم : الخالصةو •

مجعول المجعول بال ات و إنّما هو في مرالة التابي  التي هي عالم ال
.بالعرض

309: ، ص3مباحث األصول، ج
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عیةالموضواستصحاب البراءة فی الشبهات 

إنّ ما ي ولاه السايّد األساتاذ مان كاون استصاحاب : و من هنا ن ول•
مّ فاي المجعول داطما معايضا باستصحاب عد  الجعل لو قمّ فإنّماا يات
ل واطاد الشبهات الحكميّة دون الشبهات الموضوعية، إذ ليس فيها جع

.اتى يستصح  عدمه

310: ، ص3مباحث األصول، ج
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عیةاستصحاب البراءة فی الشبهات الموضو
انه لو سالم عاد  جرياان أصاالة عاد  الجعال فاي الشابهة : ثانياو •

ماا الموضوعية، فال مانع من الرجوع إلى االستصاحاب الموضاوعي، ا
قاد محموليا كما في كثير من الموايد، و اما أوليا كماا فاي بعضاها، و

. قربنا جريان االستصحاب في االعدا  األولية فيما ق د 

271: ، ص3دراسات فی علم األصول، ج



22

عیةالموضواستصحاب البراءة فی الشبهات 
ة النافية قما  الكال  فيما ينب ي ذكره من األدلّة على البراءة بالديجه ا •

. هالوجوب االاتياط المنافية ألخباي االاتياط إن قمّت في نفس

310: ، ص3مباحث األصول، ج
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