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البراءة فی المستحبات
.في البراءة في المستحبات: التنبيه الرابع•

صحّتها في فال معنى لجريانها فيها حتى على القول ب: أمّا البراءة العقليّة•
.نفسها، فإنّها تنفي العقاب، و ال عقاب في المستحبات

588: ، ص3مباحث األصول، ج
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البراءة فی التكالیف غیر االلزامیة
: التنبيه السادس•
ف اإللزامية، يختص جريانها بموارد الشك في التكاليالبراءة العقلیة ان •

جا  و اما التكليف المحتمل إذا لم يكن إلزاميا فاالمقوو  مناه ال يو
.مخالفة العقاب فكيف بمحتمله

246؛ ص3دراسات فی علم األصول ؛ ج
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البراءة فی التكالیف غیر االلزامیة
[ةجريان البراءة في التكاليف غير االلزامي: التنبيه السادس]•
شك في ال خفاء في أنّ البراءة العقلية تختص بموارد ال: األمر السادس•

ف غيار التكاليف االلزامية، و ال تجري في موارد الشاك فاي التكاالي
اللزامي ممّا مالكها قبح العقاب بال بيان، و التكليف غير اااللزامية، ألنّ

.ال عقاب في مخالفة مقووعه، فكيف بمشكوكه

312-313: ، ص1، ج(طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی ) مصباح األصول 
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فی المستحباتالعقلیةالبراءة
لمحرماات فاي الواجباات و االتكوينیةةال ترفع اآلثار البرائة العقلية •

إلياه قربللتالواقعية بل ترفع ما هو لدي الشار  من استحقاق الثواب 
ي عناه تعاالى و ترفاع مثلهماا فاللبعةدتعالى و اساتحقاق العقااب 

. المستحبات و المكروهات
الى بارتكاب عن اهلل تعالبعدبكلمة اخرى ألبرائة العقلية تنفي احتمال •

.ما يحتمل كراهته أو ترك ما يحتمل استحبابه

مهدي الهادوي
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البراءة فی المستحبات
لى حديث فذكر السيّد األستاذ  ناظرا في كالمه إ: و أمّا البراءة الشرعيّة•

:الرفع
، إذ لیّأصل االستحباب االسةتقاعند الشكّ في البراءة ال تجري أنّ •

بة له، كما أّن معنى جريان البراءة فيه هو نفى استحباب االحتياط بالنس
نسابة معنى جريان البراءة في الواجبات هو نفي وجوب االحتيااط بال

اءة، فاإنّ لها، و من المعلوم أنّه ال يمكن نفي استحباب االحتياط بالبر
.ينجعل استحباب االحتياط مقوو  به و مسلّم به عند الوائفت

588: ، ص3مباحث األصول، ج
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البراءة فی المستحبات
لشاكّ أي ا-تجري البراءة عند الشكّ فی االستحباب الضةمنیّنعم، •

ى جاوا  و ذلك استوراقا إلا-ء أو شرطيّته للمستح في جزئيّة شي
ريع مان اإلتيان بالباقي بقصد األمر بالعمل المولق و عدم لازوم التشا

ذلك، 
سايّ إنّ هذا الجزء و إن لم يكن متّصفا بالوجوب النف: و بكلمة أخرى•

 رفعه لكنّه متّصف بالوجوب الشرطيّ، و هذا المقدار من الوجوب يصحّ
.ظاهرا

588: ، ص3مباحث األصول، ج
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البراءة فی التكالیف غیر االلزامیة
زامياة و اما البراءة الشرعية، ففاي اختصاهاها بماوارد التكااليف اإلل•

و التحقياق ان يفصال باين ماوارد الشاك فاي. خالف بين االعاالم
فاي الثانياة التكاليف االستقاللية و موارد التكاليف الضمنية، فتجاري

دون األولى، 

246؛ ص3دراسات فی علم األصول ؛ ج
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البراءة فی التكالیف غیر االلزامیة
ام الظاهر انك قد عرفت فيما مر ان رفع التكليف في مق: توضيح ذلك•

ي ظرف و التحفظ على الواقع فإيجاب االحتیاط انما يكون بعدم وضع 
لية، فإذا الجهل، و هذا المعنى غير متحقق في موارد التكاليف االستقال

دم التحفظ ء فرفعه في مقام الظاهر انما يكون بعاحتملنا استحباب شي
على الواقع بعدم جعل استحباب االحتياط في ظرف، 

لمحتمال ، فالتكليف ااستحباب االحتیاط مجعول قطعاو من الظاهر ان •
.غير مرفو  في مقام الظاهر، فال يعمه حديث الرفع

246؛ ص3دراسات فی علم األصول ؛ ج
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البراءة فی التكالیف غیر االلزامیة
يهاا و ان و اما التكاليف الضمنية، فاالمر باالحتياط في موارد الشك ف•

ناه جازء كان ثابتا قوعا، فيستح  االحتيااط بإتياان ماا يحتمال كو
ول لمستح ، إلّا ان اشتراط المستح  به مجهول، فال ماانع مان شام

.هرحديث الرفع لنفي ذلك، و إثبات عدم االشتراط في مقام الظا

246؛ ص3دراسات فی علم األصول ؛ ج
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البراءة فی التكالیف غیر االلزامیة
ورد ماو ان لم يكن محاتمال فايالوجوب التكلیفةی : و بعبارة أخرى•

المترت  علياه عادم جاوا  اإلتياانالوجوب الشةرطی الكالم، إلّا ان 
ار مان بالفاقد للشرط بداعي األمر مشكوك فيه ال محالة، و هذا المقد
.الوجوب يصبح رفعه ظاهرا، و ان كان االحتياط مستحبا شرعا

247: ، ص3دراسات فی علم األصول، ج
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البراءة فی التكالیف غیر االلزامیة
اليف و أمّا البراءة الشرعية ففي اختصاهها بماوارد الشاك فاي التكا•

ل باين ماوارد الشاك. االلزامية خالف بينهم فاي و التحقيق أن يفصاّ
ية، و يلتازم التكاليف االستقاللية، و موارد الشك في التكاليف الضامن

بجريانها في الثانية دون االولى، 

313: ، ص1، ج(طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی ) مصباح األصول 
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البراءة فی التكالیف غیر االلزامیة
فاع أنّ المراد من الرفع في الحديث الشريف هو الر: و الوجه في ذلك•

في مرحلة الظاهر عند الجهل بالواقع، و من لاوا م رفاع الحكام فاي
لة مرحلة الظاهر عدم وجوب االحتياط، لتضاد األحكام و لو في مرح

. الظاهر على ما تقدّم بيانه
قاللية، و هذا المعنى غير متحقق في موارد الشك في التكااليف االسات•

حتيااط، ء ال إشكال في اساتحباب االإذ لو شككنا في استحباب شي
فاال فانكشف أنّ التكليف المحتمل غير مرفو  فاي مرحلاة الظااهر،

. يكون مشمولًا لحديث الرفع

313: ، ص1، ج(طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی ) مصباح األصول 
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البراءة فی التكالیف غیر االلزامیة
إن كاان أمّا التكاليف الضمنية فاألمر باالحتياط عند الشك فيهاا وو •

تح ، إلّا أنّ ثابتاً، فيستح  االحتياط باتيان ما يحتمل كونه جزءاً لمس
اشتراط هذا المستح  به مجهول، فال مانع من الرجاو  إلاى حاديث

.الرفع، و الحكم بعدم االشتراط في مقام الظاهر

313: ، ص1، ج(طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی ) مصباح األصول 



15

البراءة فی التكالیف غیر االلزامیة
لمقام، إلّا الوجوب التكليفي و إن لم يكن محتملًا في ا: بعبارة اخرىو •

للشرط المترت  عليه عدم جوا  االتيان بالفاقد-أنّ الوجوب الشرطي
. مشكوك فيه، فصحّ رفعه ظاهراً بحديث الرفع-بداعي األمر

313: ، ص1، ج(طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی ) مصباح األصول 
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البراءة فی التكالیف غیر االلزامیة
300في ص ( 1)•
فاي )33ح 12أبواب هافات القاضاي ب / 163: 27الوسائل ( 2)•

( 28الوبعة القديمة ح 

313: ، ص1، ج(طبع موسسة إحیاء آثار السید الخوئی ) مصباح األصول 
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البراءة فی المستحبات
و هو منع جريان البراءة عان-يرد على الشقّ األوّل من كالمه: أقول•

ي أنّه ال مانع من إجاراء الباراءة عناه و نفا: -االستحباب االستقالليّ
ا جزميّا ال استحباب االحتياط، و ال نسلّم كون استحباب االحتياط أمر

يمكن نفيه بذلك،

589: ، ص3مباحث األصول، ج
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البراءة فی المستحبات
هاي إن كان هو أخبار االحتيااط ف*فإنّ الوجه في جزميّة استحبابه•

ثلياث التاي بقرائن في أنفسها ال تشمل المستحبّات، فماثال أخباار الت
لشبهات حالل بيّن و حرام بيّن و شبهات بين ذلك، فمن ترك ا: )تقول

ف كيا(. نجا من المحرّمات، و من ارتك  الشبهات وقع في المحرّمات
!يحتمل شمولها للمستحبّات؟

ن تؤيده الوجه فی جزمیة استحبابه هو حكم العقل و أدلة األخباريی* •
اط العقلةی اللهم إال أن يقال أن البرائة العقلیة تنفی اسةتحباب اححتیة

(مهدي الهادوي)فتأمل 

589: ، ص3مباحث األصول، ج
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البرائة الشرعیة فی المستحبات
اريین الوجه فی جزمیة استحباب اححتیاط هو حكم العقل و أدلة األخبة* •

تیاط العقلةی تؤيده اللهم إال أن يقال أن البرائة العقلیة تنفی استحباب احح
حیةث مةر أن فتأمل، فإن جريان البراة العقلیة التنافی استحباب اححتیةاط

رك مةا البرائة العقلیة تنفی البعد ألجل ارتكاب ما يحتمةل الكراهةة أو تة
ا يحتمةل يحتمل احستحباب و هذا ال ينافی تحقق القرب بسةب  اتیةان مة

.احستحباب أو ترك ما يحتمل الكراهة فافهم
و المحرمات في الواجباتالتكوينیةال ترفع اآلثار البرائة العقلية قد مرأن •

إلياه للتقةربالواقعية بل ترفع ما هو لدي الشار  مان اساتحقاق الثاواب 
لمستحبات و عنه تعالى و ترفع مثلهما في اللبعدتعالى و استحقاق العقاب 

هلل تعاالى عن االبعدبكلمة اخرى ألبرائة العقلية تنفي احتمال . المكروهات
.بارتكاب ما يحتمل كراهته أو ترك ما يحتمل استحبابه

.و مثل هذا الكالم جار في البرائة الشرعية فافهم•

مهدي الهادوي
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البراءة فی المستحبات
ن عا( قادّس سارّ )اللّهم إلّا أن يستفاد ذلك ممّا نقله الشيخ األعظم •

  عان ليس بناك: )كتاب الشهيد عن اإلمام عليه السالم مرسال من أنّه
ووسايّ ، أو ممّا نقله ابن الشايخ ال(الصراط من سلك سبيل االحتياط

عن مجاهيال عان اإلماام علياه ( قدّس سرّهما)في أماليه عن والد  
.و هما ساقوان سندا( أخوك دينك فاحتط لدينك: )السالم من أنّه

589: ، ص3مباحث األصول، ج
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البراءة فی المستحبات
يّد و إن كان هو أخبار من بلغ فمفادها احتماال عندنا و جزما عند الس•

و البلاو  األستاذ هو االستحباب النفسيّ الثابت للعنوان الثاانويّ و ها
يال ، و لم يحتمل ما احتملنا  من كوناه اساتحبابا طريقيّاا مان قب[1]

اب و من المعلاوم أنّاه ال منافااة باين االساتحب. استحباب االحتياط
.االحتياطالنفسيّ بعنوان البلو  و عدم استحباب

مضى أنّ هذا هو مختار السيّد الخوئي رحمه اللّه حس  ماا فاي [ 1]•
.ادالدراسات، أمّا في المصباح فقد اختار داللة األخبار على اإلرش

589: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخبار من بلغمفاد
إلى حسن اإلنقياد ماع أماراإلرشادهو أخبار من بلغ مفادقد مر أن •

 ص  ائد و هو ثبوت نفس ما روي من الثواب و إن لم يقله رسول اهلل
ان الثانويفال تدل على استحباب مولقاً ال بالعنوان األولي و ال بالعنو

مهدي الهادوي
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البراءة فی المستحبات
لباراءة أنّه بعد تسليم عدم جرياان ا: و يرد على الشقّ الثاني من كالمه•

م جريانها ال بدّ من اختيار عد*في الشكّ في االستحباب االستقالليّ
  مان أيضا في الشكّ في االستحباب الضمنيّ لعدم تماميّاة ماا ذكار

.التقريبين في مقام بيان الفرق

(الهادوي) قد مر جريانها * •

590: ، ص3مباحث األصول، ج
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البراءة فی المستحبات
ان و هو كون إجراء الباراءة اساتوراقا إلاى اإلتيا-أمّا التقري  األوّل•

-بالباقي بقصد األمر
قصد األمر أنّه إن أريد بذلك إثبات جوا  اإلتيان بالباقي ب: فيرد عليه•

فاي -ء اللّهإن شا-بواسوة إثبات اإلطالق بالبراءة عن القيد فسيأتي
هال محلّه أنّ البراءة عن القيد ال تثبت اإلطالق إلّاا تعاويال علاى األ

المثبت، 

590: ، ص3مباحث األصول، ج
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البراءة فی المستحبات
واساوة و إن أريد بذلك إثبات جوا  اإلتيان بالباقي بقصد األمار ال ب•

تمةال بإجراء البراءة ابتداء عن نفة  احإثبات اإلطالق، بل 
، ألمرحرمة احتیان بقصد األمر الناشئ من احتمال عدم ا

ساناد ، فاإنّ إالشكّ فی األمر كاف فی القطع بالحرمةةأنّ : ففيه•
.*ء إلى المولى مع الشكّ قسم من التشريع المحرّم أيضاالشي

فیه نظر و إشكال فإن هذا مخصوص بمةا إاا أسةند الشةیء إلةی*•
المولى قطعاً مع الشك ال  فیما إاا كةان احسةناد مةن بةاب الرجةاء 

(الهادوي.)فتأمل

590: ، ص3مباحث األصول، ج
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البراءة فی المستحبات
يارد و هو إجراء البراءة عن الوجوب الشارطيّ ف: و أمّا التقري  الثاني•

:عليه
ق، ففيه أنّه إن كان المقصود بذلك نفي الوجوب بواسوة إثبات اإلطال•

األهال ما عرفت من أنّ إثبات اإلطالق بالبراءة عن القيد تعويل على
. المثبت

طیّ إجراء البراءة ابتداء عن الوجةوب الشةرو إن كان المقصود بذلك •
جةري الوجوب الشرطیّ لی  عبارة عن بعث أو زجر حتى تأنّ : ففيه

. البراءة عن الك

590: ، ص3مباحث األصول، ج


