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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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البراءةأصالة 

ةالبراءة الشرعي

في مستوى 
ةالبراءة العقلي

ة في مستوى أدل
تاالحتياط إن تم  

23ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

بحكم العقل

عن طريق 
النقل

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاطأدلّة 
االحتياطأدلّة •
: ي مقامينو ننتقل بعد هذا إلى أدلّة االحتياط، و يقع الكالم في ذلك ف•
في االحتياط بحكم العقل، أحدهما •
.الثاني في االحتياط عن طريق النقلو •

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

العقلی

الشرعی

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

بحكم العقل

عن طريق 
النقل

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

العقلی

أصالة الحظر

العلم اإلجمالي
باألحكام

الشرعی

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

العقلی

أصالة الحظر

حق  المولوي ة

العلم اإلجمالي 
باألحكام

الشرعی

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط العقلی
العقلياالحتياط •
:هانفقد ذكر إلثبات االحتياط عن طريق العقل وج: أمّا المقام األوّل•

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الحظرأصالة 

:الحظرأصالة •
ر فيي ما ذكر في كلمات المتقدّمين بشكل مشوّش، و ذك: األوّلالوجه •

الحظار أصاالةباسم( قدّس سرّه)كلمات المتأخّرين كالشيخ الطوسي 
.فیما ال يعلم جوازه

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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أصالة الحظر
ة حقّ المولويّالمظنون أن مقصودهم بذلك كان هو ما ذكرناه من أنّ و •

ميل ميا ليم ، بل يشمل كلّ تكليف محتال يختصّ بالتكالیف المعلومة
يعلم بعدم اهتمام المولى به في ميودد الشيكّ و إن عبّير عين ذليك 

.بتعبيرات مشوّشة وفقا لمستوى اللّغة العلميّة وقتئذ
وقف، و و الشيخ الطوسيّ دحمه اللّه أنكر أصالة الحظر و قال بأصالة ال•

.بالنتيجة التزم في مقام العمل باالحتياط و الحظر
نهم إنّما نخرج عن هذا االحتياط بسبب الترخيصات الواددة عي: و قال•

.عليهم السالم

328: ، ص3مباحث األصول، ج
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أصالة الحظر
مجرّد خالف لفظیّ بین الشیخ الطوسایّ   مان لاالالظاهر أنّ هذا و •

فكالهما ،نشأ من الخلط بین مقام الفتوى   مقام العملبأصالة الحظر 
غيير معترفان بأنّ الوظيفة العمليّة هي الحظر، و بيأنّ الحكيم اإللهيي

.معلوم، فال يمكن اإلفتاء به
و يظهر من قوله بالخروج عن االحتياط بميا ودد عينهم علييهم . هذا•

ان يقول أنّه لو ال الترخيص الوادد من الشادع لك: السالم من الترخيص
ناه بأصالة االحتياط، و هذا يشهد لما قلناه من أنّ المقصود هو ما ادّعي
ى من كون القاعدة العقليّة األوّليّة هي االحتياط، و أنّ من حيقّ الميول

ضياه الطاعة حتيى فيي تكاليفيه االحتماليّية ميا ليم يعليم بر( تعالى)
.بالمخالفة

328: ، ص3مباحث األصول، ج
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أصالة الحظر
حيحا على أيّة حال فهذا الوجه لبيان االحتياط العقليّ و إن كان صيو •

ال في نفسه، إلّا أنّه ال يقياوم األدلّية التيي أقمناهيا عليى البيراءة بكي
يييف المسييتويين، ألنّ موضييوع الحكييم العقلييي باالحتييياط هييو التكل
وصول المحتمل الّذي لم يعلم عدم اهتمام الشادع به في ظرف الشكّ ب

اءة، و ليو دلّ الترخيص بأحد المستويين، فيرتفع موضوعه بدليل البير
.على البراءة في مستوى قاعدة قبح العقاب بال بيان

329: ، ص3مباحث األصول، ج
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أصالة الحظر
الثّاني عشر الكالم في الحظر و اإلباحةالباب •
«في ذكر حقيقة الحظر و اإلباحة، و المراد بذلك»1-فصل•
ه أنّيه قبييح ال يجيو  لي»: ء إنّه محظوداعلم أنّ معنى قولنا في الشّي•

ره، أو ، إلّا أنّه ال يسمّى بذلك إلّا بعد أن يكون فاعله اعلم حظي«فعله
ميا دلّ عليه، و ألجل هذا ال يقال في أفعال اللَّه تعالى أنّها محظودة، ل

لم يكن أعلم قبحها، و ال دلّ عليه، و إن كان في أفعاليه ميا ليو كيان
.قبيحافعله لكان

ليم ال يقال في أفعال البهائم و المجانين أنّها محظيودة، لمياو كذلك•
.يكن هذه األشياء اعلم قبحها و ال دلّ عليه

739: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر
سنه، أنّه حسن و ليس له صفة  ائدة على ح« أنّه مباح»: معنى قولناو •

ليه و ال يوصف بذلك إلّا بالشّرطين اللّذين ذكرناهما مين إعيالم فاع
بأهيل ذلك أو داللته عليه، و لذلك ال يقال أنّ فعل اللَّه تعالى العقاب

النّاد مباح، لما لم يكن أعلميه و ال دلّ علييه، و إن ليم يكين لفعليه 
.العقاب صفة  ائدة على حسنه و هي كونه مستحقّا

.ينو كذلك ال يقال في أفعال البهائم أنّها مباحة، لعدم هذين الشّرط•

739: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر
ضيي أنّ المباح يقتضيي مبيحيا، و المحظيود يقت: ألجل ذلك نقولو •

.حاضرا
ضيردا هو أنّ لفاعله أن ينتفع به و ال يخاف: و قد قيل في حدّ المباح•

.في ذلك، ال عاجال و ال آجال
ردا أنّه ليس له االنتفاع به، و أنّ عليه في ذليك ضي: و في حدّ الحظر•

.إمّا عاجال أو آجال، و هذا يرجع إلى المعنى الّذي قلناه

740: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر
إلباحة، في ذكر بيان األشياء الّتي يقال إنّها على الحظر أو ا»2-فصل•

«و الفصل بينها و بين غيرها، و الدّليل على الصّحيح من ذلك
.أفعال المكلّف ال تخلو من أن تكون حسنة، أو قبيحة•
.و الحسنة ال تخلو من أن تكون واجبة، أو ندبا، أو مباحا•

741: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر
بين أهيل كلّ فعل يعلم جهة قبحه بالعقل على التّفصيل، فال خالفو •

ب، و العلم المحصّلين في أنّه على الحظر، و ذلك نحو الظّلم، و الكيذ
.العبث، و الجهل، و ما شاكل ذلك

و ما يعلم جهة وجوبه على التّفصييل، فيال خيالف أيضيا أنّيه عليى•
، الوجوب، و ذلك نحو وجوب ددّ الوديعة، و شكر المنعم، و اإلنصاف

.و ما شاكل ذلك
و ما يعلم جهة كونه ندبا، فال خالف أيضا أنّه عليى النّيدب، و ذليك•

.نحو اإلحسان، و التّفضّل
و إنّما كان األمر في هذه األشياء على ما ذكرنياه، ألنّهيا ال يصيحّ أن •

.تتغيّر من حسن إلى قبح، و من قبح إلى حسن
741: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر
اإلباحية، اختلفوا في األشياء الّتي ينتفع بها هل هي على الحظر، أوو •

أو على الوقف؟
أنّهيا ذهب كثير من البغداديّين، و طائفة من أصحابنا اإلماميّية إليىو •

.على الحظر، و وافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء 
الحسين و ذهب أكثر المتكلّمين من البصريّين، و هي المحكيّ عن أبي•

يّدنا سيو كثير من الفقهاء إلى أنّها على اإلباحة ، و هو الّذي يختياده
.دحمه اللَّهالمرتضى

742: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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أصالة الحظر
، و يجوّ  كلّ واحيد مينذهب كثير من النّاس إلى أنّها على الوقفو •

األمرين فيه، و ينتظر ودود السّمع بواحد منهما، و هذا الميذهب كيان
.و هو الّذي يقوى في نفسي[ 1]ينصره شيخنا أبو عبد اللَّه دحمه اللَّه 

إنّ »[: 43: التذكرة بأصول الفقيه]-دحمه اللَّه-قال الشّيخ المفيد[ 1]•
مع فيهيا  العقول ال مجال لها في العليم ببباحية ميا يجيو  ودود السيّ
م ببباحته، و ال بحظر ما يجو  ودوده فيهيا بحظيره، و لكين العقيل لي

قالء حاال ينفكّ قطّ من السّمع ببباحة و حظر، و لو أجبر اللَّه تعالى الع
من واحدة من سمع لكان قد اضطرّهم إلى مواقعة ما يقبح في عقولهم
إليى استباحة ما ال سبيل لهم إلى العلم ببباحته من حظره و ألجيأهم

.«الحيرة الّتي ال تليق بحكمته

742: ، ص2العدة فی أصول الفقه، ج
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