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البراءةتنبیهات
تنبيهات•
:تقدّم بعض األصول على البراءة[ التنبيه األوّل]•
: األوّلالتنبیه •
ة عرم  فی جريان البرراءيشترطأنّه (: قدّس سرّه)الشيخ األعظم ذكر •

، ثبوت أصل موضوعیّ فی مورده، و إلّا قمّ  علیه بالحكومة
يةة الققةدم مثّل لذلك باستصحاب عدم التذكية عند الشكّ في التذكو •

ي دخل في البحث في نفس هذه الصةرر  و هةثمّ على أصالة الحلّ، 
.استصحاب عدم التذكية

457ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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البراءةتنبیهات
ته و مدرسة( قةدّس سةرّه)كقا عن القحقّق النةايينيّ : ذكر في الققامو •

: تعليقا على هذا الكالم
حرام  األصرل المطلق باألصل الموضوعیّ مرادهينبري أن يكون أنّه •

ي القوضوع كقا في هذا القثال، أو الحكةم كقةا فةرتبةسواء كان في 
قا تقدّم استصحاب عدم الحلّ على أصةالة الحةلّ فيقةا يكةون م ةبو

بالحرمة ال خصوص األصل الجةار  فةي رتبةة القوضةوع، ألنّةه ال 
خصوصيّة له في الققام، 

457ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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البراءةتنبیهات
وردهةا و إنّقا العبرة في عدم جريان البراءة بوجود االستصحاب في م•

فریالمجعرولسواء كان فةي رتبةة القوضةوع، أو الحكةم بنكتةة أنّ 
.وع البراءةو إلراء الشكّ، فيلرى بذلك موضالطريقیّةهو االستصحاب

457ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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البراءةتنبیهات
ني هي نكتة الحكومة في الققام في رأ  مدرسةة القحقّةق النةاييهذه •

، و على أيّة حال فألجل مةا ذكةروه هنةا ريّةروا عنةوان (قدّس سرّه)
جرود يشترط فی جريان البراءة عرم  والشرط في الققام، و ذكروا أنّه 

قدّس )م ، ثمّ دخلوا فيقا دخل فيه الشيخ األعظاستصحاب حام  علیها
.من البحث في الصرر  و هو استصحاب عدم التذكية( سرّه

457ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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البراءةتنبیهات
ه و وجرالحكومرةنكرات إنّه ال مجال للبحث هنا تفصيال عةن : أقول•

شةاء إن)، و سيأتي الكالم فةي ذلةك على البراءةتقمّ  االستصحاب 
يتكلّم في آخر مبحث االستصحاب الّذ  خصّصوه لهذا البحث، ف( اللّه

هناك عن وجه تقدّم األمارة على األصول، و تقةدّم األصةول بعاةها 
على بعض، 

458: ، ص3مباحث األصول، ج



8

البراءةتنبیهات
أنّ( إن شاء اللّه)سنبيّن هناك و •
، الحكمیّمقمّ  على األصل الموضوعیّاألصل •
، المسببیّمقم  على األصل السببیّاألصل و •
دليل االستصحاب مقدّم على دليل البراءة، و •
ا ، و إنّقةا الققصةود هنة(إن شاء اللّه)نذكر الوجوه في ذلك مفصّال و •

ح لك تلك اإلشارة إلى نقاط الخالف بيننا و بين القشهور بحيث تتّا
.النقاط و لو تصوّرا

458: ، ص3مباحث األصول، ج
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البراءةتنبیهات
:إنّنا نخالف القشهور في الققام في نقاط ثالث: فنقول•
صةل أنّنا نعترف بحكومة األصل القوضةوعيّ علةى األ: النقطة األولى•

نّ فة -أ ّ جار في رتبة القوضةوع-الحكقيّ بقا هو أصل موضوعيّ
صةول كونه كذلك يوجب بح ب نظر العرف تقدّمه في ل ان أدلّةة األ

ر فةي آخة( إن شةاء اللّةه)على األصل الحكقيّ ح ب ما يأتي بيانه 
. االستصحاب

459: ، ص3مباحث األصول، ج
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البراءةتنبیهات
ر ل مثال تعترف فقهيّا بأنّه إذا( قدّس سرّه)مدرسة القحقّق النايينيّ و •

لعةدم -ثوب متنجّس بقاء محكوم بالطهارة باألصل ال باالستصحاب
الطهةارة قدّمت أصةالة-جريان االستصحاب فيه لتوارد الحالتين مثال

سةة فةي في القاء على استصحاب النجاسة في الثوب، فهنا تقع القدر
س أصةال ضيق من تف ير القوقف ألنّ األصل القوضوعيّ في الققام لي

محرزا ح ب تعبيرها، بل أصبح األصل ريةر القحةرز حاكقةا علةى
. األصل القحرز

ة أمّا نحن فنف ّر ذلةك بالحكومةة بنكتةة كةون األصةل فةي رتبةو •
.القوضوع، و االستصحاب في رتبة الحكم

459: ، ص3مباحث األصول، ج
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