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أصالة البراءة

البراءة العقلية
أصالة البراءة

3

البراءة
الشرعية.
بحوث فی علم األصول ؛ ج 5؛ ص23

البراءة العقلیة

•  -1البراءة العقلية:
• و قد كادت انّ تكون إجماعية في العصر الثالث من عصور العل م أي
منذ زمن الوحيد البهبهاني (قده) و قد اكتسب هذا األصل ص يةة فني ة
تحت قاعدة عقلیة سميت بقبح العقاب بال بیان،

4

بحوث فی علم األصول ؛ ج 5؛ ص23

عصور علم األصول

• و إنما الشيء الّذي يمكننا تقريره اآلن مع تلخيص كل ما تق دم ع ن
تاريخ العلم هو أن الفكر العلمي مرّ بعصور ثالثة:
• (األول) العصر التمهیدي ،و هو عصر وض ع الب ذور األساس ية لعل م
األصول ،و يبدأ هذا العصر بابن أبي عقيل و ابن الجنيد و ينتهي بظهور
الشيخ.

5

المعالم الجديدة لألصول ( طبع قديم ) ؛ ص87

عصور علم األصول

• (الثاني) عصر العلم ،و هو العصر الّذي اختمرت في تل ا الب ذور و
أثمرت و تحددت معالم الفكر األص ولي و انعكس ت عل ج مج ا ت
البحث الفقهي في نطاق واسع ،و رائد هذا العصر هو الشيخ الطوسي و
من رجا ت الكبار ابن إدريس و المحقق الحلي و العالم ة و الش هيد
األول و غيرهم من النوابغ.

6

المعالم الجديدة لألصول ( طبع قديم ) ؛ ص88

عصور علم األصول

• (الثالث) عصر الكمال العلمی ،و هو العصر الّذي افتتحت ف ي ت اريخ
العلم المدرسة الجديدة التي ظهرت في أواخر القرن الثاني عشر عل ج
يد األستاذ الوحيد البهبهاني ،و بدأت تبني للعل م عص ره الثال ث بم ا
قدمت من جهود متضافرة في الميدانين األصولي و الفقهي.

7

المعالم الجديدة لألصول ( طبع قديم ) ؛ ص88

عصور علم األصول

• و قد تمثلت تلا الجهود في أفكار و بحوث رائد المدرس ة األس تاذ
الوحيد و أقطاب مدرست الذين واصلوا عمل الرائد حوالي نصف قرن
حتج استكمل العصر الثالث خصائص العامة و وصل إلج القمة.

8

المعالم الجديدة لألصول ( طبع قديم ) ؛ ص88

البراءة العقلیة

• و بحسب الحقيقة قد ش كلت ه ذه القاع دة أح د األس س الرئيس ية
للتفكي ر األص ولي المعاص ر و و رازه و له ذا اس تحكمت القاع دة
استحكاما شديدا و منشأ هذا التفكير ما أشرنا إلي في مباحث القط ع
من انّ المحققين من علماء األصول قد فصلوا بين امرين

9

بحوث فی علم األصول ؛ ج 5؛ ص23

البراءة العقلیة

المحققين من
علماء األصول
قد فصلوا بين
امرين
10

مولوية المولى
و حق طاعته

ميزان الحجية
و المنجزية
بحوث فی علم األصول ؛ ج 5؛ ص23

البراءة العقلیة

• أحدهما مولوية المولج و حق واعت
• و اعتبروا المولوية و حق الطاع ة كلي ا متواو ا تقب ل ال ي ادة و
النقصان و ليست ذات مراتب و هي عبارة عن حق واعة كل تكلي ف
يصدر عن المولج واقعا إذا تمت علي الحجة و البيان.

11

بحوث فی علم األصول ؛ ج 5؛ ص23

•
•
•
•
•

12

البراءة العقلیة
و الثاني -مي ان الحجية و المنج ية،
فقالوا بأنّ البحث في أصل المولوية موضع علم الكالم و امّا البح ث
عن مي ان الحجية فهو وظيفة البحث األصولي.
و في هذا المجال بينوا قاعدتين
إحداهما حجية القطع و انّ كل حجة بدّ و انّ ترج ع إل ج القط ع و
الحجية ذاتية للقطع،
و الثانيةانتفاء الحجية بانتفاء القطع ألن من مس تل مات ك ون الحجي ة
ذاتية للقطع و هذا هو قاعدة قبح العقاب بال بيان.
بحوث فی علم األصول ؛ ج 5؛ ص23

أصالة البراءة

• و ترتب علج ذلا انّ الظن بنفس
لكي يكون حجة من جعل جاعل
• و عندئذ نواج حيرة في انّ جعل الجاعل كيف يجعل الظ ن حج ة و
منج ا و هل ذلا إلّا تخصيص في حكم العقل بقبح العقاب ب ال بي ان
مع انّ أحكام العقل غير قابلة للتخصيص،
• و من هنا برزت اتجاهات جعل الطريقي ة و العلمي ة للحكوم ة عل ج
حكم العقل و قال بعضهم بأنّ العقاب علج مخالف ة الحك م الظ اهري
المقطوع ب الواقعي امّا مطلقا أو في خصوص ما لم يجعل ل العلمية
كقاعدة ا حتياط الشرعية.
يمكن انّ يك ون حج ة ف ال ب دّ

13

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص24 :

أصالة البراءة

• و قد أوضحنا مفصال في بحوث القطع انّ هناك خطأ أساسيا في ه ذا
الطرز من التفكير ،حيث فصل بين الحجية و المولوية مع ان فص ل
بينهما بل البحث عن الحجية بحث عن حدود المولوية بحسب الحقيقة

14

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص24 :

أصالة البراءة

• ألنّ المولوية عبارة عن حق الطاعة و حق الطاعة يدرك العقل بمالك
من المالكات كمالك شكر المنعم أو مالك الخالقية أو المالكية
• و لكن حق الطاعة ل مراتب و كلما كان المالك آكد كان حق الطاع ة
أوسع،

15

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص24 :

أصالة البراءة

• فقد يفرض بعض المراتب من منعمي ة الم نعم
الطاعة إلّا في بعض التكاليف المهمة في كلها،
• و قد تكون المنعمية أوسع بنحو يترتب ح ق الطاع ة ف ي خص وص
التكاليف المعلومة،
• و قد تكون مولوية المولج أوسع دائرة من ذلا ب ان كان ت منعميت
بدرجة يترتب علي حق الطاعة حتج في المش كوكات و المح تمالت
من التكاليف.
يترت ب علي ح ق

16

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص24 :

أصالة البراءة

• فهذا بحسب الحقيقة سعة في دائرة المولوية اذن فالحجية ليست ش ي ا
منفصال عن المولوية و حق الطاعة و مرجع البحث ف ي قاع دة ق بح
العقاب بال بيان إلج البحث عن انّ مولوية المولج هل تشمل التك اليف
المحتملة أم .

17

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص24 :

أصالة البراءة

• و شا ان في التكاليف العقالئية ع ادة تك ون المولوي ة ض يقة و
محدودة بموارد العلم ب التكليف و امّ ا ف ي الم ولج الحقيق ي فس عة
المولوية و ضيقها يرجع فيها إلج حكم العق ل العمل ي تج اه الخ الق
سبحان ،
• و مظنونی انه بعد االلتفات إلى ما بیناه ال يبقى من ال يقنول بسنعة
مولوية المولى الحقیقی بنحو تشمل حتى التكالیف الموهومة.
• و من هنا نحن نرى جريان البراءة العقلية.

18

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص24 :

أصالة البراءة
استقراء الجانب
التاريخي للمسألة.
نتكلم في جهتين

19

استعراض ما استدل
به على قاعدة قبح
العقاب بال بيان.
بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص25 :

أصالة البراءة
• و فيما يلي نتكلم في جهتين:
• أو هما -استقراء الجانب التاريخي للمسألة.
• الثانية -في استعراض ما استدل ب علج قاعدة قبح العقاب بال بيان.

20

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص25 :

استقراء الجانب التاريخی ألصالة البراءة

• اما الجهة األولج -فقبل الشيخ الصدوق (قده) لم يك ن له ذه القاع دة
عين و أثر
• و امّا في عصره فيظهر من ان يقول باإلباحة عند الشا في اإلل ام و
لكن لم يظهر من ان يقصد البراءة العقلية فلعل مراده اإلباحة الشرعية.

21

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص25 :

استقراء الجانب التاريخی ألصالة البراءة

• و اما فيما بعد الصدوق فالشيخ المفيد و الطوسي (ق دهما) ل م يظه ر
منهما تبني هذه القاعدة العقلية بل قد يستشم من كالمهما العكس
• فان كانت هناك مسألة أصولية يبحث فيه ا ع ن حك م األص ل ف ي
األشياء هل هو الحظر أو اإلباحة فيما إذا لم يستقل العقل في ب القبح
أو الحسن فقيل في بالحظر ألن يؤمن من وق وع المفس دة بس بب
اإلقدام و هذا الطرز من التفكير يناسب مع قاعدة قبح العق اب ب ال
بيان.

22

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص25 :

استقراء الجانب التاريخی ألصالة البراءة

• و بعد الشيخ الطوسي (قده) بفترة قرن من ال مان تقريب ا نج د انّ اب ن
زهرة (قده) يذكر البراءة العقلية و لكن بحسب الظاهر لم يك ن يقص د
بها قبح العقاب بال بيان بالمعنج المعروف حاليا و انما كان يقول بق بح
التكليف مع عدم العلم ألن من التكليف بةير المقدور
• و من هنا تحير المتأخرون عن في كيفية تفس ير ذل ا و ان كي ف
يكون الجهل موجبا نتفاء القدرة فحملوا كالم علج انّ المقص ود انّ
ا متثال التفصيليّ غير مقدور.

23

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص25 :

•
•
•
•
•

24

استقراء الجانب التاريخی ألصالة البراءة
و بعد ذلا جاء دور المحقق (قده) فاستدل علج البراءة بتقريبين:
األول -استصحاب حال العقل ،و في هذا التقريب ارج ع الب راءة إل ج
كبرى ا ستصحاب،
و من الواضح انّ ا ستصحاب غير قاعدة قبح العقاب بال بيان.
الثاني -انّ التكليف بشيء مع عدم نص ب دلي ل علي قب يح و ع دم
وصول الدليل دليل علج عدم وجوده،
و هذا أيضا غير القاعدة.

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص25 :

استقراء الجانب التاريخی ألصالة البراءة

• و بعد المحقق شاع إدراج البراءة في األدلة العقلية ،ألنّ كال التق ريبين
المتق دمين ع ن المحق ق (ق ده) ي درجها ف ي األدل ة العقلي ة ألنّ
ا ستصحاب عندهم كان بحكم العقل كما انّ التقريب الث اني عقل ي و
قد ذهب صاحب المعالم (قده) إلج التقريب الثاني و نقل في الرس ائل
ذلا عن القوانين و استةرب من .

25

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص25 :

استقراء الجانب التاريخی ألصالة البراءة

• ثم بعد ذلا في العصر الثالث من علم األصول تبلورت البراءة العقلية
بعنوان قاعدة قبح العقاب بال بيان،
• ثم شكا جملة منهم في جريانها في الشبهات المفهومي ة ألنّ البي ان
العرفي قد يكون تاما فيها علج تقدير شمول المفهوم و انّ كان غير تام
عند الشاك،
• ورد من قبل اآلخرين بأنّ المراد من البيان العلم عند المكل ف نفس
فال بدّ من تمامية البيان عند الشاك.

26

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص26 :

استقراء الجانب التاريخی ألصالة البراءة

• كما ان ذهب بعضهم إلج عدم جريانها في الش بهات الموض وعية ألنّ
المولج ليس من وظيفت بيان الموضوعات و تعيين المصاديق،
• و ردّ بأنّ المقصود العلم بالمجعول و هو غير حاصل في الموض وعات
أيضا و ليس المقصود البيان و الخطاب الشرعي لكي يقال ب أنّ ذل ا
مختص بالشبهات الحكمية.
• و كل هذه التشكيكات توحي بأنّ القاعدة ليست فطرية و مسلمة.

27

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص26 :
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