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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 :

ما استدل به على قاعدة قبح العقاب بال بیان
• الجهة الثانية -استدل علج قاعدة قبح العقاب بال بيان بوجوه عديدة.
• األول -اإلحالة إلج الوجدان العرفي و العقالئي ف ي ب اب المولوي ات
العقالئية ،حيث نرى انهم يؤاخذون علج ارتكاب مخالف ة التكلي ف
الواقعي في موارد الجهل و عدم العلم بالحكم ال واقعي و الظ اهري
اإلل امي .فيكون هذا منبها مثال علج ارتكازية قاعدة قبح العقاب ب ال
بيان و عقليتها.

28

بحوث فی علم األصول ؛ ج 5؛ ص26

ما استدل به على قاعدة قبح العقاب بال بیان

• و هذا الوج غير تام ،ألن مبني علج انّ يكون حق الطاعة و المولوية
أمرا واحدا درجات لها و مراتب،
• و قد عرفت خالف و انّ المولوي ات العرفي ة و العقالئي ة باعتباره ا
مجعولة و ليست ذاتية أو بمالك ات ض عيفة فالمق دار المجع ول م ن
المولوية عقالئيا ليس بأكثر من موارد العلم بالتكليف
• و امّا في المولج الحقيقي و الّذي تكون مولويت ذاتية بمالك بالغ كامل
مطلق و هو المنعمية التي حد لها بل و المالكية و الخالقية لإلنس ان
فالعقل يرى أي قصور في مولويت و حق واعت بل يرى عمومهم ا
لتمام موارد التكليف حتج موارد عدم العلم ب .
29

بحوث فی علم األصول ؛ ج 5؛ ص26

ما استدل به على قاعدة قبح العقاب بال بیان

• و بذلا يظهر انّ التقريب المذكور قد وقع في الخلط ب ين المولوي ات
ا عتبارية المجعولة و المولوية الحقيقية الذاتيّة و با لتفات إلج التميي
بينهما يبقج في اإلحالة إلج السيرة العقالئية أو الوجدان العرفي أيّ ة
د لة أو منبهية علج حقانية قاعدة عقلية باسم قبح العقاب بال بيان.

30

بحوث فی علم األصول ؛ ج 5؛ ص26

•
•
•
•

31

ما استدل به على قاعدة قبح العقاب بال بیان
الثانی -ما تمت صياغت في مدرسة المحقق النائيني (قده) و حاصل :
انّ القاعدة مرجعها إلج ان يقبح العقاب علج ترك التح رك حي ث
موجب للتحرك و قد عده من القضايا التي قياساتها معها،
و توضيح الفكرة كبرويا بأن معن ج لتس جيل العق اب عل ج ت رك
التحرك في مورد لم يكن في موجب للتحرك،
و امّا الصةرى فباعتبار انّ األمور الواقعية و منها التكاليف انما تك ون
محركة بوجوداتها الواصلة الواقعية فالعطشان انما يتحرك نحو م اء
يعلم ب ما يعلم ب .
بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص27 :

ما استدل به على قاعدة قبح العقاب بال بیان

التكويني
المحرك

التشريعي
32

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص27 :

ما استدل به على قاعدة قبح العقاب بال بیان
• و هذا البيان أيضا غير تام ،ألنّ المحرك علج قسمين:
•  -1المحرك التكوينی و هو الّذي ينشأ من وج ود غ رض تك ويني
نحو الشيء مالئم مع قوة من قوى اإلنسان أو رغبة من رغبات .
•  -2المحرك التشريعی و هو عبارة عن حكم العقل بال بدّيّة التح رك
سواء كان لدى اإلنسان غرض في أم .

33

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص27 :

ما استدل به على قاعدة قبح العقاب بال بیان

• فان كان النّظر إلج التحرك التكويني فالشيء بوجوده الواقعي و ان لم
يكن هو المحرك التكويني بل بوجوده الواصل ألنّ وجوده الواقعي
يكون أحد مبادئ اإلرادة و التحرك و يتدخل في تك وين غ رض
نفساني ل و عملية التح رك عملي ة ش عورية نفس انية بحاج ة إل ج
الوصول إلّا انّ الوصول ل مراتب من جملته ا الوص ول ا حتم الي و
بحسب تفاوت درجات أهمية الشيء تختلف المحركي ة فق د يف رض
تحقق المحركية من احتمال وجود المطلوب كما هو واضح.

34

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص27 :

ما استدل به على قاعدة قبح العقاب بال بیان

• و امّا المحرك التشريعي فمرجع إلج حق الطاع ة ،فان ا ّل ذي يل م
بتطبيق العمل علج وفق ما أمر ب المولج و يحكم بال بديت ،
• و الكالم بعد في هذا الحق و حدوده فمن يقول ب حتج ف ي ح ا ت
الشا و عدم العلم بالتكليف يرى وجود المحرك المول وي و ثب وت
الموجب ل حتج مع الوصول ا حتمالي.

35

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص27 :

ما استدل به على قاعدة قبح العقاب بال بیان

• الثالث -ما وجد في كلمات المحقق األصفهاني (قده) حيث ذك ر ف ي
مقام تقريب القاعدة بأنها فرد من افراد حكم العقل في باب الحس ن و
القبح العقليين اللذين مرجعهما إلج قضيتي حسن العدل و قبح الظلم و
في المقام بعد افتراض المولوية نرى انّ مخالف ة تكلي ف تم ت علي
الحجة خروج عن زي العبودية فيكون ظلما قبيحا و امّا مخالفة ما لم
تتم علي الحجة فليس ظلما و يستحق فاعل العقاب و اللوم.

36

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص27 :

ما استدل به على قاعدة قبح العقاب بال بیان

• و هذا الكالم من الواضح ان مصادرة إذ ما ذا ي راد بالحجي ة ،إذ ل و
أريد بها ما يصحح العقاب كانت القضية بشرط المحمول و انّ أريد بها
العلم فهو أول الكالم فيكون الدليل عين المدعج نفس و بمنهجة غي ر
فنية ألن الت م فيها بأنّ مرجع قضايا الحسن و القبح إلج قاعدة أولي ة
بديهية هي حسن العدل و قبح الظلم و قد تقدم في بحث الدليل العقلي
انّ قضية قبح الظلم و حسن الع دل يمك ن ان تك ون أولي ة -ألنّ
الظلم عبارة عن سلب ذي حق حق فال بدّ من تشخيص الح ق الّ ذي
هو من مدركات العقل العملي نفس في المرتبة السابقة علي .

37

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص28 :

ما استدل به على قاعدة قبح العقاب بال بیان

• الرابع -ما ذكره المحقق المذكور أيضا مبنيا علج مص طلح ف ي ب اب
الحكم و التكليف ،حيث ان قسم الحكم إلج إنشائی و حقیقی
• و األول ما يحصل بالجعل و اإلنشاء من دون ان يف رض في داع ي
البعث و التحريا األمر المحفوظ حتج في األوامر ا سته ائية فض ال
عن ا ختبارية،
• و الثانی ما يحصل بالجعل بداعي التحريا و البع ث الحقيق ي و ه و
الّذي يكون حكما حقيقيا.

38

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص28 :

ما استدل به على قاعدة قبح العقاب بال بیان

• و من الواضح انّ كل خطاب يعقل ان يكون باعثا إلّا ان يصل إل ج
المكلف إذ يمكن ان يكون الحكم مجعو بداعي البعث و التحريا
إلّا إذا كان واصلًا لعدم الباعثية في غير صورة الوص ول اذن يك ون
الحكم حكما حقيقيا إلّا في حالة وصول و من دون ذلا ف ال وج ود
حقيقي للحكم فيقبح العقاب علج ترك ألن وجود ل .

39

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص28 :

ما استدل به على قاعدة قبح العقاب بال بیان

• و في  :أو  -انّ اإلنشاء يمكن ان يكون محرك ا ف ي حال ة الوص ول
ا حتمالي بناء علج سعة دائرة حق الطاعة ،فهذا الوج يتوق ف عل ج
دعوى ضيق حق الطاعة في المرتبة السابقة فال يكون إلّا مصادرة.

40

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص28 :

ما استدل به على قاعدة قبح العقاب بال بیان

• و ثانيا -انّ غاية ما تقتضي عدم وجود الحكم بالمعنج المذكور و ام ا
مالكات الحكم و مبادي من المصلحة و المفسدة و اإلرادة أو الكراهة
فهي أمور تكوينية محفوظة في حا ت العل م و الجه ل مع ا و ه ذه
المبادئ هي روح الحكم و حقيقت و هي تكفي للحك م بالمنج ي ة و
حق الطاعة للمولج في م وارد احتماله ا س واء س مي ذل ا حكم ا
اصطالحا أم  ،فانّ ذلا بحث لفظي في التسمية بحسب الحقيقة.

41

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص28 :

ما استدل به على قاعدة قبح العقاب بال بیان

• و هكذا يتلخص ان أساس لقاعدة قبح العقاب بال بيان فال موج ب
للذهاب إلج البراءة العقلي ة ف ي الش بهات ب ل العق ل يحك م بل وم
ا حتياط فيها جميعا ألنّ حق إواعة مو نا الحقيقي ثابت بنحو مطلق
ما لم يحرز اذن المولج في المخالفة فيرتفع موضوع الحق الم ذكور .و
من هنا يكون األصل األولي في الشبهات ه و ا حتي اط و نخ رج
عن إلّا بمقدار ما يثبت من الترخيص الشرعي و الحكم الظاهري ف ي
موارد األمارات أو األصول الشرعية.

42

بحوث فی علم األصول ،ج ،5ص28 :

البراءة العقلیة

المحققين من
علماء األصول
قد فصلوا بين
امرين
43

مولوية المولى
و حق طاعته

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

التنجز ومسألة دفع الضرر المحتمل

• و اما الجهة الثانية
•  -فقد جاء في الكفاية انَّ الظن يكون حجة في تفريغ الذّمّة بذات و
لو كان يظهر من كلمات بعضهم ا كتفاء با متثال الظني علج القاع دة،
و لعل باعتبار عدم وجوب دفع الضرر المحتم ل ألنَّ ا قتص ار عل ج
ا متثال الظني يوجب احتمال عدم تحقق ا متثال و بالت الي احتم ال
الضرر فلو قيل بعدم وجوب دفع أمكن ا كتفاء با متثال الظن ي ب ل
يكفي ا متثال ا حتمالي حين ذٍ أيضاً و لعل قصده بامره بالتأمل.
• و على كل حال قند ربن التنجنز فنی المقناب بمسنألة دفنع الضنرر
المحتمل.
44

بحوث فی علم األصول ؛ ج 4؛ ص187

التنجز ومسألة دفع الضرر المحتمل

• و ظاهر عبائر الدراسات إمضاء هذا ا بتناء و التفريع ،و لكن أش كل
علي بأنَّ وجوب دفع الضرر في المقام متفق علي ألنَّ الضرر المحتمل
هو العقاب األخروي و خالف في ل وم دفع من أحد و انما الن اع
بينهم إنْ كان ففي ل وم دفع الضرر الدنيوي.

45

بحوث فی علم األصول ؛ ج 4؛ ص187

التنجز ومسألة دفع الضرر المحتمل

• و التحقيق :ان ربط بين المسألتين من رأس ألنَّ
قانون دفع الضرر المحتم ل انم ا ننته ي إلي بع د
فرض احتمال الضرر و العقوبة و ه و ف رع تنج
التكليف في الرتبة السابقة دائماً إذ مع ع دم تنج
التكليف يقطع بع دم العق اب فيس تحيل أَنْ يك ون
التنج ناش اً ببركة هذا القانون.
46

بحوث فی علم األصول ؛ ج 4؛ ص187

التنجز ومسألة دفع الضرر المحتمل

• و الحاصل -لو كان العقل يحكم بقاعدة قبح العقاب بال بيان فهو رافع
لموضوع قانون دفع الضرر بمعنج العقوبة و لو لم يحكم ب و ل و ف ي
المقام لوصول أصل التكليف و انما الشا في الفراغ و الس قوط ف ال
يقبح العقاب علج المخالفة بل يصح و ه و ع ين التنج و اس تحقاق
العقوبة سواءً كان هناك حكم عقلي آخر بل وم دفع الضرر أم .

47

بحوث فی علم األصول ؛ ج 4؛ ص187

التنجز ومسألة دفع الضرر المحتمل

• و الصحيح في المنهجة علج ضوء ما تقدم منا مراجعة الوجدان العقلي
العملي ليرى هل يحكم بحق الطاعة و المولوي ة للم ولج ف ي م وارد
الشا في السقوط أم  ،و قد عرفت ان يحكم ب في م وارد الش ا
في الثبوت فكيف بموارد الشا في السقوط مع العل م بأص ل ثب وت
التكليف ففذلكة الموقف في الجهتين واحدة .هذا كلّ في األمر األول.

48

بحوث فی علم األصول ،ج ،4ص188 :
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