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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
.في البراءة في الشبهات الموضوعيّة: التنبيه الثالث•
ا أو إنّ جريان البراءة في الشبهات الموضووعيّة حلو ّ الوفواح يل ي و•

منكورين لهواو و ي ريبا بين ال ائلين بالبراءة في الشبهات اللكميّوة و ال
:لكنّ هنا بلثين

أنّه ه  يجري في حورد الشبهات الموضووعيّة يمواأ أامواأ : أحدهما•
البراءة الجارية في الشبهات اللكميّة أو ال؟

عيّة أنّه بعد الفراغ عن جريان البراءة فوي الشوبهات الموضوو: اآلخرو •
تكلّم عن لدى الشكّ في التكليف و عدحه لدى الشكّ في المكلّف به ي

.ين ال ممينبعض الصغريات المشتبهةو و بيان الضابط في التمييز ب

552؛ ص3مباحث األصول ؛ ج



3

البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
:ضابط الشكّ في التكليف و المكلف به•
يّة لموارد و هو بيان الضابط في الشبهات الموضوع: و أحّا البلث الثاني•

. الشكّ في التكليفو و حوارد الشكّ في المكلّف به
ا  فوي رروالته فوي اللبو( اودّ  رورّ )ف د ذكر المل ّو  النوائينيّ •

بهواكالحا يكون حفواد  سموا الصويااة التوي اوااها*المشكوك
ااحضاو فنلن نصووغ جووهر كالحوه فوي اويااة أوورى يوضويلا 

.لم صود  رسمه اللّه
186ص ،الصّالة فی المشكوك*•

557: ، ص3مباحث األصول، ج
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة

في جريان الضابط
البراءة أو االشتغال في 

الشبهات الموضوعيّة

الشّك فيما يستتبع 
التكليف

مجرى للبراءة

لم يكن الشّك في ما 
يستتبع التكليف

. مجرى لالشتغال

557: ، ص3مباحث األصول، ج
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
:فجوهر حا أفاد  في الم اأ هو•
وعيّة في جريان البراءة أو االشتغال في الشوبهات الموضوالضابطأنّ •

هو أنّه 
و إذ راءةإن كان الشكّ فیما يستتبع التكلیف كاان للاك مجارل للبا•

 ّو  الشوكّ فوي الشكّ في الممتتبع يوجا الشكّ في الممتتبعو فيتل
أا  التكليفو 

حوا يموتتبع ب  كان يماأإن لم يكن الشكّ فی ما يستتبع التكلیف و •
. مجرل لالشتغالالتكليف حعلوحاو كان ذلك 

557: ، ص3مباحث األصول، ج
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة

أطراف التكليف

المتعلّق

موضوع 
التكليف

القيود المأخوذة 
يففي نفس التكل

557: ، ص3مباحث األصول، ج
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة

أطراف التكليف

المتعلّق
ال )كشرب الخمر في 

، و (تشرب الخمر
، (صلّ )الصالة في 

موضوع التكليف
ك متعلّق المتعلّق، أي ذل

ء الخارجّي الّذي الشي
هيكون المتعلّق مربوطا ب

القيود المأخوذة في نفس 
التكليف

الشرائط العاّمة كالبلوغ
و العقل و وجود المكلّف 

خارجا

الشرائط الخاّصة كدخول
الوقت مثال، و 

كاالستطاعة في الحج

557: ، ص3مباحث األصول، ج
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
: و التل ي  في الم اأ•

أنّ العبرة في جريان البوراءة و عدحوه روواء كوان •
كموا هوو المفورو  -الشكّ حن ناسيوة المتعلّو 

ود أو حن ناسية الموضوعو أو حن ناسية ال يو-فعال
و لیّةالشموو أو البدلیّةإنّما هي بكون اللكم بنلو 

565: ، ص3مباحث األصول، ج
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
وراءةالبو حصل الشكّ كان المرجع الشمولیّةفإن كان بنحو •

غالاالشتو حصل الشك، كان المرجع البدلیّةإن كان بنحو و •

، النواهیو باب األوامربال فرق فی للك بین باب •

كماا أو حانحاللیّااالشمولیّالحكم و بال فرح بين فر  ذلك •
و واحدا

565: ، ص3مباحث األصول، ج
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
ريوان الجو على أرا  هذين اإلشكالين ربما يجعو  الضوابط الفنوي•

:البراءة أسد احرين
و حنهوا حوضووعهالحكام قید من قیاو  فللیاة يشك فی ان -األول•

.بلما حصطلح الميرزا لكونه حمتتبعا لللكم
شك في ان كان البدلیاال شمولیاالحكم المشكوك ان يكون -الثانی•

.المتعل  ال في الموضوع أو رائر ايود اللكم

144: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
وبيّ و و عندئذ نشرع في يطبي  هذا الضابط على حوارد اللكم الوج•

نّ ي ع يصلح ألالفلل و الترك إنّ كالّ حن : اللكم التلريميّو فن ول
ع الكالأ أورىو في التحريمیّيارة و لللكم الوجوبیّحتعلّ ا لللكم 

:في ح احين
:سالة يعلّ  اللكم بالفع •
ريماو و حتعلّ ا لللكم وجوبا أو يلالفللفي فر  أوذ : الم اأ األوّل•

:عديدةهذا يتصوّر على أاماأ باعتبار أنّ الفع  يمكن للاظه بأنلاء

3570ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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ريمامتللّقا للحكم وجوبا أو تحالفللاقسام أخذ 

متعلّقالفعل 
للحكم وجوبا أو 

تحريما

صرف الوجودبنحو 

أّول الوجودمتعلّق الحكم 

بنحو العاّم االستغراقيجميع األفراد متعلّق الحكم 

بنحو العموم المجموعيّ مجموع األفراد متعلّق الحكم 

إما من مجموع أفرادها، أو من أحد أفرادهاء آخر يتحّصل من الطبيعة شيمتعلّق الحكم 

3570ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 



13

الخطاباتانحالل
ح دّحة•
ب لم رماسة آية اللَّه الشيخ حلمد الفاض  اللنكراني•

هو فكثيرة و أحّا أنظار  ال يّمة االبتكاريّة الملضة أو يبعاً لبعض حشايخ•
:نشير إلى بعضها

: حا يتريّا عليه ثمرات حهمّة و فوائد جمة: حنها•

16؛ ص1مناهج الوصول إلى علم األصول ؛ ج
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الخطاباتانحالل
بليوث -الخطابات العاحّوة المتوجّهوة إلوى العمووأهو عدأ انلاللو •

ة إلوى الخطابوات الكثيور-يكون الخطاب واسداً و المخاطا حتعودّداً
سما كثورة المخواطبين و يعودّد المكلّفوينو بو  الخطواب واسود و

المخاطا حتعدّدو 
ابات و الشرط في الّة هذا النلو حن الخطاب يغاير الشرط في الخط•

لمخاطا الشخصيّةو فإنّه ال يمكن في الخطاب الشخصي يوجيهه إلى ا
ضمن حن كونه حخاطباً فيحع أنّه ال حانع-حثلًا-حع العلم بعدأ ال درة

.العموأ حع واف كونه كذلك

16؛ ص1مناهج الوصول إلى علم األصول ؛ ج
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الخطاباتانحالل
ون و يتريّا عليه الّة األحر بالضدّين األهم و المهمّ حن دون أن يكو•

اوار حوورداً هناك يريُّا في البينو كما يتكلّفه ال ائ  بالتريا الوذي
ثوابتين لإلثبات و النفي إلى سدّ االرتلالةو فإنه عليه يكون األحوران

. حن دون يريُّا و طولية في البين

17: ، ص1مناهج الوصول إلى علم األصول، ج
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الخطاباتانحالل
عصويانهم و كذا يتريّا عليه الّة يكليف الكفّار و العصاة حع العلم بو •

. حخالفتهم
خ كذا ثمرات حهمّة اورى كعدأ اشتراط االبتالء الوذي جعلوه الشويو •

و و حن شرائط حنجزية العلم اإلجمالي-ادّ  ررّ -األعظم األنصاري
نع عن بأنّ وروج بعض الطرفين أو األطراف عن حل ّ االبتالء يم: اال

جال لهذا ال يب ى ح-ادّ  ررّ -يأثير العلم رأراًو و على حبنى اإلحاأ
.االشتراط

17: ، ص1مناهج الوصول إلى علم األصول، ج
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متللّق النهی
الفص  األوّل في حتعلّ  النهي•
طلواو ذها المل ّ  الخرارانيّ إلى أنّ النهي كاألحر في داللته على ال•

.إالّ أنّ حتعلّ  الطلا فيه العدأ
رورة أنّ احتناع ذلك ثبوياو و حخالفته للظواهر إثبايواو ضو: و التل ي •

رادة و ءو و ال يمكن أن يكون ذا حصللة يتعلّو  بوه إالعدأ ليس بشي
.اشتياح و ال بعث و يلريك و طلا

حن أنّ لألعداأ المضافة سظّا حن الوجود و لويس علوى حوا : و حا اي •
.ينبغي

103؛ ص2مناهج الوصول إلى علم األصول ؛ ج
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متللّق النهی
وطواء لودى-حن يعلّ  الطلا ببعض األعداأ وجودانا-:و حا يتوهّم•

فةو و أن يصوير التفتيشوفليس للعدأ شيئيّةو و ال يمكن أن يتّصف بصو
. ءحتعلّ ا لشي

وبيّوة إلوى ء حبغوضا لفماد فيهو فتنما الملبنعم اد يكون وجود شي•
.عدحه عرضا بعد يصوّر  باللم  األوّلي

104: ، ص2مناهج الوصول إلى علم األصول، ج
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متللّق النهی
ة و حع أنّ النهي كاألحر ينل ّ إلى حادّة و هيئةو و المادّة نفس الماهيّهذا•

كمادّة األحرو و حفاد الهيئة هو الزجر عنهوا أو عون وجودهوا بوالمعنى 
يّةو و ليس اللرفيّو كما رب  في األحرو فالبعث و الزجر حتعلّ ان بالماه

« بال يضور»: في النهي حا يدلّ على العدأ ال ارما و ال سرفاو ف ولوه
كرو حوع ليس حفاد  عرفا و يبادرا إالّ حا ذ« نزن»كمرادفه في الفارريّة 

.أنّه لو ارّح بطلا العدأ ال بدّ حن يأويلهو لما ي دّأ
حن أنّ حتعلّ  النهي كاألحر هو الماهيّة أو وجودهاو و أنّ-و بما ذكرنا•

لكوفّ أو يم ط النزاع في أنّ حتعلّ  الطلا فيه ا-النهي زجر ال طلا
.نفس أن ال يفع 

104: ، ص2مناهج الوصول إلى علم األصول، ج
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متللّق النهی
خوالف ثمّ إنّه ال إشكال في أنّ ح تضى النهي لدى العورف و الع والء ي•

اقها، األمر إلا تللّق بطبیلة يسقط باووّل مصادو بأنّ [1]ح تضى األحر 
اسيوة و فه  ذلك حون نبخالف النهی، فإنّ مقتضاه ترك جمیع األفرا 

اللغةو أو سكم الع  و أو العرف؟
•______________________________

[.حنه ادّ  ررّ . ]يعرّ  له األراكي في المرّة و التكرار[ 1]•

103؛ ص2مناهج الوصول إلى علم األصول ؛ ج
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متللّق النهی
جود ذها المل ّ  الخرارانيّ إلوى أنّ ح تضوى الع و  أنّ الطبيعوي يو•

.فرد حاو و ينعدأ بعدأ جميع األفراد بوجود
ثّر الطبيعيّ و فيه حنعو فإنّ ح تضى وجود الطبيعيّ بوجود فرد حا هو يك•

دأ بكثرة األفرادو فيكون له وجوداتو و حعه ال يع   أن يكوون لوه عو
واسدو ألنّ لك ّ وجود عدحا بديلهو فوإذا عودأ الفورد عودأ الطبيعويّ 

د بعدحهو فيكون الطبيعيّ حوجودا و حعدوحاو و ذلك جوائز فوي الواسو
.هذا سكم الع  . النوعيّ

105: ، ص2مناهج الوصول إلى علم األصول، ج
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متللّق النهی
أنّ ماا ة فال داللة وضعا للنهي بمادّيه و هيئته عليهو ضرور: و أحّا اللغة•

س الطبيعة و و هو نفتللّقت به هیئة األمر عین ما تللّقت به هیئة النهی
ال بشرطو و الهيئة ال يودلّ إالّ علوى الزجور ح ابو  البعوثو و لويس

.للمجموع وضع على سدة
وجد و ألنّ الطبيعة لدى العرف العاأّ يللك حكم اللرفنعمو الظاهر أنّ •

رات يلم  الملواو[ عليه]بوجود فردو و ينعدأ بعدأ جميع األفرادو و 
تثاله بتورك العرفيّةو فإذا يعلّ  نهي بطبيعة يكون سكمه الع الئي أنّ اح

.جميع األفراد

105: ، ص2مناهج الوصول إلى علم األصول، ج
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متللّق النهی
م ، للادلكن الزأ ذلك أن يكون للنهي احتثال واسد و حعصية واسودة•

و و حع أنّ العرف ال يماعد عليه كما يورى أنّوه لوانحالله إلى النواهی
.وولف يرى العرف أنّ النهي بلاله

حون األسكواأ -أيضوا-إلى النوواهيإنّ االنلالل: و يمكن أن ي ال•
.العرفيّةو و هو اريا

105: ، ص2مناهج الوصول إلى علم األصول، ج
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متللّق النهی
عدأ الطبيعة إنّ المنشأ س ي ة ليس شخص الطلا المتعلّ  ب:  و اد ي ال•

طبيعة كذلكو ب  رنخه الّذي الزحه يعلّ  ك ّ فرد حن الطلا بفرد حن
ن الطبيعة العدأ ع الو بمعنى أنّ المولى ينشئ النهي بداعي المنع نوعا ع

ن بلدّها الّذي الزحه إب اء العدأ بلدّ  على سالهو فتعلّ  كو ّ فورد حو
- يارة بللاظ اللاكم و أوورى بلكوم الع و-الطلا بفرد حن العدأ

.هىانت. ألج  جع  المالزحة بين رنخ الطلا و طبيعيّ العدأ بلدّ 

106: ، ص2مناهج الوصول إلى علم األصول، ج
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متللّق النهی
أنّ -دحابعد الغضّ عن أنّ النهي ليس طلباو و المتعلّ  ليس ع-:و فيه•

بيعيّ حا يدّعى حن إنشاء رنخ الطلا إن كان ألج  ايّلاد المنخ و الط
لطبيعيّ في أنّه ال يفيدو ألنّ ا: حع الشخصو فبجعله يصير حجعوالو ففيه

.الخارج ليس إالّ الفردو فال يكون اابال لالنلالل
يعويّ و إن كان ألج  جع  طبيعيّ الطلا ال ابو  للكثورة حالزحوا لطب•

للاظ اير إنّ هذا يلتاج إلى: العدأو بليث يصير اابال لالنلاللو ففيه
.إنشاء الطلاو و يلتاج إلى ارينة يجوّز

106: ، ص2مناهج الوصول إلى علم األصول، ج
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متللّق النهی
حون االلتوزاأ:  و حع االلتزاأ به فاألهون حا ذها إليه بعض األعواظم•

تبعوهو و إن بالعموأ االرتغرااي في جانا المتعلّ و ستّى ينل ّ النهي ب
موا لوم كان والف التل ي و لعدأ ارتعمال المادّة في األفراد وجداناو ك

.الهيئة في الطبيعي على حا ادّعا  المدّعييمتعم 

106: ، ص2مناهج الوصول إلى علم األصول، ج
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متللّق النهی
فاد  الزجر إنّ النهي لمّا يعلّ  بالطبيعة بال شرطو و يكون ح: و اد ي ال•

دأ ال الطلاو فالزحه العرفي يرك جميع األفراد كموا ي ودّأو و كوذا عو
يمواأ ر وطه بالمعصيةو ألنّ الم وط أينما كان إنّما هو ألج  سصول
 بدّ حن المطلوبو ففي األحر لمّا كان يماأ المطلوب هو نفس الطبيعة ال

ر وطه بلصولهاو للصول يمواأ المطلووبو و أحّوا النهوي فوال حعنوى
:لم وطهو ال بترك المنهيّ عنه في زحانو و ال بمخالفته

107: ، ص2مناهج الوصول إلى علم األصول، ج
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متللّق النهی
ل ا بعد فألنّ إطاعة النهي بترك جميع األفراد حط: في جانا التركأحّا •

.إطالح الطبيعة و كونها ال بشرط
ن يت يّد و أحّا في ناسية المخالفة فألنّها ال يع   أن يكون حم طةو إالّ أ•

النهوي الطبيعة بأوّل فردو و يكون المنهيّ عنه ذلكو فإنّ الزحه ر وط
تّى س-ء حن المواردألج  عدأ الموضوعو فالم وط ال يكون في شي

مواأ بالمخالفةو و ال بالمواف ة بموا هويو بو  بلصوول ي-في األواحر
عود المطلوبو فمخالفة المنهيّ عنه في زحان ال يوجا ر وط النهوي ب

.حبغوضيّة نفس الطبيعة بنلو اإلطالح

107: ، ص2مناهج الوصول إلى علم األصول، ج
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متللّق النهی
ضويّتها إنّ الزأ حبغوضيّة الطبيعة بال شورط هوو حبغو: و بعبارة أورى•

.ن نفمهأينما يل ّ تو و نتيجة ذلك هو العموأ االرتغرااي و إن لم يك
أنّ ذلك دعوى فهم العرفو و هو حملّم و لكونّ المنظوور رورّ : و فيه•

.ذلك
و حا ذكر حن أنّ االفتراح ألج  كون حفاد النهي هو الزجور والمنوع ال•

.الطلا
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متللّق النهی
م بأنّ المولى لو ارّح بطلا يرك شورب الخمور كوان اللكو: حدفوع•

لّ  الزجور الع الئي و العرفي عينا كالزجر عن الشربو ب  لو فر  يع
نتهواء لم ط النهي حع العصويانو ال-أي نااض العدأ-بصرف الوجود

تهو فموع ااتضائهو كما لو نها  عن ذكر اللَّه في المأل لغر  عدأ حعروفيّ
علّ وه ذكر  يم طو ال ألج  يعلّ ه بأوّل الوجود كما أفيدو بو  ألجو  ي

.بصرف الوجود
عادم و لوو حوعفهم اللارف فاألولى أن يتشبّث في حث  الم اأ بذي •

. كشف سرّه
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اإلنحالل
. اإلنحالل ثابتالل  أن •
خمر هو حثال اليشرب الالمتللق و الموضوع في النواهي في اإلنحالل•

.ومرلك شرب ك النهي عن 
حون حثال أكرأ العالم هو األحر بفوردالموضوعفي األحر في االنحالل•

.عالملك اإلكراأ 

ها وي
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
و و  أوّل الوجواللكم متللّقأن يجع  : القسم الثانی•

أ يأييّ هنا ال يوجد الفرح الثاني بين األحر و النهيو لعد
كان النكتة التي ذكرناها حن أنّه لو كان المالك واسدا ل
رو النهي أحّا حختصّا بالوجود األوّلو أو بالوجود األوي
فإنّ المفرو  أنّه حختصّ بالوجود األوّلو و عندئذ

و البدلیّة فی األمر يظهر هنا أثر الفرح األوّل حن 
بمعنى و ال بمعنى يعدّد اللكمو ب الشمولیّة فی النهی

سدة اللكمووحجرّد الشموليّة المنمجمة ستى حع 

583: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
نّ في جانا النهيو ألالبراءةو في الفرد المشكوك يجري •

 هاو و ال الشكّ في رعة دائرة ااتضاء التكليف المولويّ و ضي
أنّه أي-و ألنّ التكليف بلدود  حعلوأاألمريجري في جانا 

لشكّ و يتملّض ا-ال شكّ في رعة دائرة التكليف و ضي ه
د في االحتثالو فيطبّ  على ذلك حا حضى حن ضابط حوار
ان البراءة و االشتغال في الشبهات الموضوعيّة حن أنّه إذا ك

رت االشتغالو و إذا كان شموليّا جاللكم بدليّا جرت أاالة
[.1]أاالة البراءة 
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
•______________________________

عمّا إنّ أاالة البراءة عن الفرد المشكوك يعار  أاالة البراءة: اد ي ال[ 1]
رحة يأيي به بعد هذا الفرد المشكوك حن فرد ح طوع به للعلم اإلجماليّ بل
و الوجود أسدهماو إذ لو لم يكن الفرد المشكوك فردا س ي يّا فميكون حا بعد  ه

.األوّل اللراأ

583: ، ص3ج2القسم( الحائري)مباحث األصول 
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
بنلو را  جمیع األفاللكم متللّقأن يجع  : القسم الثالث•

ك ّ حن األحر و-ال حلالة-العاأّ االرتغرااي فينل ّ
 ّ حن النهيو و يجري البراءة في الفرد المشكوك في ك

.جانبي األحر و النهي
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
نلو بمجموع األفرا اللكم متللّقأن يجع  : القسم الرابع•

العموأ المجموعيّ فال ينل ّ األحر و ال النهيو 
األحرو و إذا شكّ في فرد جرت البراءة بالنمبة إليه في جانا•

فيه و التل ي . و هذا شكّ في األا ّ و األكثر االريباطيّين
(.لّهإن شاء ال)جريان البراءةو كما يأيي يفصيله في حللّه 

ال عن و أحّا في جانا النهي فيجوز اريكاب الفرد الم طوع فض•
.الفرد المشكوكو فإنّ الملرّأ إنّما هو إييان حجموع األفراد
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
نعمو ي ع الكالأ في أنّه إذا سرأ حثال عليه إكراأ حجموع •

الفم  و لنفتر  أنّهم حنلصرون في يمعة حعلوحي-الفمّاح
يرك فه  يجوز له إكراأ التمعة حع-و عاشر حشكوك الفم 

رحة إكراأ العاشر اعتمادا على أاالة البراءةو إذ ال ي طع بل
ذلكو
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
ة ف ط ألنّه على ي دير كون العاشر فار ا يكون إكراأ هؤالء التمع•

 و األكثر جائزاو أو ال؟ هذا أيضا يل ي ه حريبط بباب الشكّ في األا ّ
االريباطيّينو فإنّ الشكّ هنا أيضا شكّ في األا ّ و األكثر 

االريباطيّينو 
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
و كما أنّ فإنّ إكراأ التمعة سراأ إحّا بلدّ  التمعيّو أو في ضمن العشرة•

ي إنّ األجزاء التمعة واجبة إحّا بلدّهاو أو ف: في باب الوجوب ي ال
جوب ضمن العشرةو ااية األحر أنّ حا فيه المئونة الزائدة في جانا الو

هو فر  كون الوجوب على األكثرو و في جانا اللرحة هو فر 
ألكثرو كون اللرحة على األا ّو ففي الوجوب يجري البراءة في جانا ا

.  و في جانا اللرحة لعلّه يجري البراءة في جانا األا ّ
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البراءة فی الشبهات الموضوعیّة
طرف و يل ي  جريان البراءة في األا ّ و األكثر االريباطيّين في•

اللرحة كما يجري في طرف الوجوب و عدحهو و ثبوت المالزحة 
.بينهما و عدحه حوكول إلى بلث األا ّ و األكثر االريباطيّين
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