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   ی وجوب  یاطبرائت در احت  یاندر جر  یتأمل

 یینی محقق نا  یدگاهبر د  یهبا تک
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 چکیده

برا  یعلما  غرض ادله  یاجرا  یاصول   یل،دال  ینتراز مهم  یکیاند.  کرده  یانب  یاریبس  برائت، 
جا  یثحد در  که  است  م  یمتعدد  هاییگاهرفع  کار  »ما   یقاز آن موارد، مصاد  یکی.  رودیبه 

برائت  ی،حکم یجابدارد که هنگام شک در ا یتفقره، از آن حکا  یناست. مضمون ا  «یعلمونال
ا  یجار  اکنون  آ  ینشود.  که  است  مطرح  ظاهر  یاسؤال  احکام  احت  یدر  »ما   یزن  یاطمانند 
برائت حکم م  «یعلمونال به  و  است  شده  کتاب  یننه؟ ا  یا  کندیوارد  به   یاصول  یهابحث در 

 .رسدیبه نظر م  یموضوع ضرور  ینا  یرو بررس یناست. از ا  یامدهصورت مستقل ن
ر   یان جر  یبه بررس  یاو با استفاده از منابع کتابخانه  تحلیلیـیفیحاضر به روش توص  نوشتار ئت د برا

  یاطی برائت در اوامر احت   یانقائل به جر  ی. وپردازد یم  یینیمحقق نا  یدگاهبر د  یه با تک  ی وجوب  یاطاحت

ینی دارند. محقق نا   تفاوتیم  یدگاهد  یجانی،الر   یصدر و استاد آمل  یدچون شه  یمحققان   یهستند، ول   ی
بودن آن و حاکم بودن »برائت از    معنای: لغو بودن بحث، ب کندیموضوع مطرح م  یند ادر مور   یانسه ب

  یصدوم و سوم قابل تأمل تشخ   یانمقاله، ب  ین. در ا« یاط احت   یعنی  ی،واقع« بر »برائت از احکام ظاهر

 . شودیم  یتو تقو  أییدت  باشد،یم  یتاول که همان لغو  یانداده شده است و ب

  .رفع  ثیحد  علمون،یال ما  ،یوجوب  اطیاحت  اط،یاحت برائت،گان کلیدی:  واژ

 
 m.khodarahmi1364@yahoo.com ،مسئول یسندهقم، نو یهحوزه علم یسطح چهار و استاد سطح عال. 1

 saidkhod1368@gmail.com دکترا، یدانشجو -دانشگاه لرستان یاراستاد. 2
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 مقدمه

اصول   یکی احکام ظاهر  یاز  م  یکه  صادر   اثباتش  یبرا  که  است  برائت  اصل  کند،یرا 

مهمشودیم  مطرح  یاریبس  ادله از   ث،یحد  نیا.  باشدیمرفع    ثیحد  ل،یدال  نیا  نیتر. 

ب  علمون«یال  »ما  هاآن  از  یکی:  دارد  یگوناگون  یهامصداق  یاگر کس  کندیم  انیاست که 

تکل ندارد،  م  فیعلم  او ساقط  »ما الگرددیاز  درباره  بحث  در   ایآن است که آ  علمون«ی. 

ن  نیا در ظرف جهل و ش  ثیحد  قیمصاد  ریمانند سا  زیمورد   به  مربوط  حکم  ک،رفع، 

 برداشته  علم«،یال  »ما  و  جهل  یثانو  عنوان  به  افتهی  اختصاص  حکم  نیچن  هم  و  ذات

اقتضا ندارد؟ که نیا  ای  شودیم  اساسا 

نس  اندکرده  مطرح  انینس  مورد  در  یاشکال   جا  نیا  در است  ممکن  مستلزم   انیکه 

باشد )در فرض نس حکم   ثیحد  که  یفرض)در    باشد  حکم  رفع  مستلزم  زین( و  انیوضع 

 نسیان که اگر کندیمطلب، اشاره م  نیا  لیذصدر    دی(. شهشود  یثانو  نیعناو  شامل  رفع،

احکام  باشد،  ریمش م  یفقط  اشاره  واقع  به  مرفوع  هستندمرفوع    کنند،یکه  اگر   تیو 

احکام فقط  باشد،  اساس  یداشته  بر  صادر شده  که  اباشندیممرفوع    اند،اضطرار  دو   نی. 

 . ستندیقابل جمع ن  بوده،  متفاوتمطلب با هم 

ا اکنون  است؟  یجار زین  علمون«یدر »ما ال  سخن، نیا  ایاست که آ نیسؤال 

ا  بحث،    همه  انگریب  ومناسب    یقیتحق  نه،یزم  نیدر  . است  نگرفته  صورتجوانب 

ا  توانیم که  ا  یهاپژوهش  نینخست  از  مقاله،  نیگفت  است. نوشتار   نهیزم  نیمستقل در 

آ  یبررسکه    استصدد    در  حاضر . ریخ  ای  شودیم  قیتطب  اطیاحت  بر  رفع  ثیحد  ایکند 

احت م  یاطیامر  انطباق  اوامر   ایمصداق قسمت دوم بحث است که آ  یعنی  ابد؛ییبر شک 

عناو متناسب با »ما  یمقصود از عنوان ثانو  ر؟یخ  ای  کندیرا هم رفع م  یثانو  نیمتعلق به 

آ  علمون«،یال است.  جهل  و  واقع  ثیحد  ایشک  احکام  در  به شک  نسبت  تنها   یرفع، 

توتون    راند،یم  حکم  در اگر ای و کندیحکم را رفع م  نیا  کهمثل شک در حرمت شرب 

 میکرد  شک  فروج،  و  دماء  در  اطیاحت  وجوب  مثل  شک  و  جهل  به  مربوط  یثانو  احکام

 دارد؟یرفع آن را هم برم  ثیحد  ر،یخ ایثابت است   اطیاحت که
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 اطیاحت  یشناسمفهوم. 1

لغت    اطیاحت منظور،  کرحفظ    یعنیدر  )ابن  ( و در اصطالح، به 279ص،  7ج  ،1414دن 

قطع اهتمام  یمعنا موافقت  به  نگهدار  یمکلف  و  شارع  اوامر  خو  یبا  از   شینفس 

احتمال  آن  یمخالفت  جابا  در  تکل  ییها  به  که  اماره  علم  ،یواقع  فیاست  چه   ندارد، 

اقامه شده باشد و چه نشده باشد و چه مورد از موارد اجرا  یمعتبر  یاصل عمل  یبر آن 

)تهانو و چه نباشد.   (109، ص1ج  ،1996 ،یباشد 

االحت  اصالة و  عمل  از  اطیاالشتغال  از اآن  یمجرا  واست    هیاصول   نی، عبارت است 

تکل اصل  به  علم  ه ن است کآاصل مشروط بر    نیا  یموجود است. اجرا  اجماال  ف،یکه 

و    همهبه    انیات  یعنیکردن،    اطیاحت همه  ایاطراف   مالک باشد.    مکنم  ،اطراف  ترک 

 یقطع  مخالفت  با  اجتناب  از  تمکن  نیچنو هم    یاز موافقت قطع  تمکن  اط،یاحت  وجوب

که اصل احت  نیا  بر  ینیینا  محقق.  است است  است که   یاز اصول عمل  یکی  اط،یاعتقاد 

وظ به«  »مکلفٌ  در  شک  تع  یعمل  فهیهنگام  را  موافقت   کندیم  نییمکلف  لزوم  به  و 

حکم م  فِیبا تکل  یقطع )نادینمای»معلوم به اجمال«  ج1376،   ینیی.   (4، ص4، 

ه  عقل  ای شرعکه    نیا از است  عبارت اشتغال  قاعده ای االشتغال  اصالة ای  اطیاالحت  اصالة   ب

 در گر،ید انیب بهحکم کند.  فیتکل یهااحتمال  همه  ترک   ایهمه اطراف    دادن  انجام  لزوم

 خاص مورد کی  حرمت  ای  وجوب  در  و  باشد  مطمئن  فیتکل  اصل  به  انسان  که  یصورت

  ابد، ی  نانیاطم  فیتکل  دادن انجام  به  تا کند  یکار دیبا مکلف  اصل،  نیا اساس  بر  کند،  دیترد

  اط ی احت  اصل  مورد  نیا  بر بنا. است یاجمال  علم  به مقرون  شبهات  اط،یاحت  اصل  یمجرا  رایز

 که  است  یعیطب.  فیتکل  اصل  نه  باشد،  به  مکلف  در  شک  که  است  ییجا  در  اشتغال  ای

 (117، ص1ج ،  1406  صدر،. )خواهدیم  ینیقی  فراغ  ،ینیقی اشتغال

 برائت  یشناس. مفهوم2

معنا  شناسانواژه  دیدگاه  ازبرائت   دور  یپاک  یبه  )صاحب   شدن  خالص  و  ییرها  ،یو 

ع  و(  274ص  ،10ج  ،1414  عباد،  بن  ،8ج  ،1410  ،یدی)فراه  یضیو مر  بیپاک شدن از 

 .است(  289ص
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با مفاد حکم ظاهری و از اصول عملیه است که   در اصول فقه  چهارگانه  اصل برائت 

آن مجموع  میاز  یاد  عملی  اصل  یا  فقاهتی  دلیل  به  )مظفر،شودها   (6ص  ،1ج  ،1371  . 

وظیفه تعیین  اصل،  این  اساسی  حکم   نقش  در  شک  صورت  در  مکلف  برای  عملی 

هر یعنی  است؛  حرمت    واقعی  در  مکلف  شی  وگاه  به    ئیوجوب  فعلی،   فقدان  علتیا 

تعارضِ  اجمالیا    دلیل ادله  و پس از تفحص  دو دلیل شک کرد  یا  دلیلی مورد نظر به   در 

حکم   اصولیاننیافت،  دست   وی  نبودن  مکلف  و  ذمه  برائت  به  اصل،  این  مقتضای  به 

 (46ص  ،1371  . )مشکینی،کنندمی

نا بعد از جست  که  است  معتقد  زین  ینییمحقق  گاه   یو عدم دسترس  لیدل   یوجوهر 

تکل در  آن،  تکل  فیبه  آن  شود،  نم  هب  فیشک  ثابت  مکلف   عدم  نیا  در.  شودیعهده 

تعارض دو نص باشد. در   ایشک، فقدان نص، اجمال نص    أکه منش  کندینم  یفرق  الزام،

وجوب شبهه  در  صورت  تحر  ،یهر  شبهه  در  و  آن  جا  ،یمیترک  آن  است.   زیارتکاب 

ص3ج  ،1376  ،ینیی)نا تکل  یمجرا  یو(  32۵،  در  را شک  برائت   که  داندیم  فیاصل 

حکم  یگاه  شک،  نیا )شبهه  حکم  در  شک  گاهیاز  و  )شبهه   ی(  موضوع  در  از شک 

حکمشودیم  یناش(  یموضوع شبهه  گاه  یوجوب  یگاه  ،هم  ی.  و   یمیتحر  یو  است 

حکم  أمنش در شبهه  گاه  یگاه  ،یشک  نص،  گاه  یفقدان  و  نص  تعارض دو   یاجمال 

)نا ج1376 ،ینیینص است.   (389، ص3، 

  انیاصول  کالم در بحث  نهیشیپ. 3

و  انیاصول  زمان ش  ژهیبه  ادله برائت  بعد،  هب  یانصار  خیاز  از   ،در کتب خود و در بحث 

ب و  حد  شیکم  داللت  و  سند  کرده  ثیدرباره  بحث   مباحث  آن،  ضمن  در  و  اندرفع 

 نیدرا  یکتاب و مقاله مستقل  اما  اند،مطرح نموده  زیرا ن  رفع  ثیحد  تیعموم  به  مربوط

رشته تحر به  داللت   تی. مباحث صورت گرفته در باب عمومستا  امدهیدر ن  ریموضوع 

مورد  ث،یحد و  موضوع  یپراکنده  شبهات  است.  شده  مطرح  محور  چند  در   ه،یو 

تکل  ه،یحکم و شک در اجزاء   یامور عدم  ،یاحکام وضع  ،یالزام  ریو غ  یالزام  یفیاحکام 

   .است  نیشیع پبحث حاضر در مناب یاز بسترها  یبرخ  ،طیو شرا
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 یبر برائت در شبهات موضوع  ثیداللت حد  ایگو  که  دیآیم  دست  به  آثار  یبررس  از

ا اتفاق  استستمورد  بحث  محل  چه  آن  به شبهات حکم  یتسر  ،.  تکال   یداللت   فیو 

شرا  یوضع و  اجزاء  در  شک  برخ  طیو  کرده  یاست.  شبهه   نیا  اندگمان  به  داللت 

ادله  یموضوع ها آن یگرید شمندانیاند که اندنموده  اقامههم بر آن    یااختصاص دارد و 

کرده نقد  اما  را   البته.  است  نشده  یمعرف  یقائل  ،یمباره اختصاص آن به شبهه حک  دراند. 

حدیث تیعموم  .است  شده  رفتهیپذ  یو حکم  یموضوع  شبهاتدر    داللت 

تکل حکم  اقسام  تکل  ثیداللت حد  یاختالف نظر است. برخ  زین  یفیدر   یفیدر حکم 

مت  یالزام قدر  داللت حد  قنیرا   ؛3۵9، ص3، ج1376  ،ینیینا. )اندبر برائت دانسته  ثیاز 

ج1413  ،یروحان تکل404، ص4،  حکم  مورد  در  متفاوت   هادگاهید  ز،ین  یالزام  ریغ  یفی( 

برخ پذ  آن  یاست.  مطلقا  برخرفتهیرا  و  کرده  یاند  رد  برخ  اندمطلقا  به   هم  یو  قائل 

)خوشده لیتفص  (2۵8، ص1، ج1413  ،ییاند. 

حد  یبرخ وضع  ثیداللت  احکام  در  برائت  ن  یبر  را در دو   زیرا  آن  و  کرده  مطرح 

غ و  معامالت  نمودهمعامالت    ریقسمت  )نااندنقد  ج1376  ،ینیی.   ،یروحان  ؛3۵9، ص3، 

ج1413 ص4،  و40۵،  اجزا  در  شک  مورد  در  و   یکسان  ط،یشرا  (  اجزا  در  شک  که 

تکل  طیشرا قائل به   رند،یپذیرا م  یو انحالل علم اجمال   گردانندیبرم  ف«یرا به »شک در 

و   هستند   جوبقائل به و  دانند،ی»شک در مکلف به« م  قیکه آن را از مصاد  آنانبرائت 

ات  اطیاحت )باشندیماکثر    انیو  ج1413  ،ییخو.  ص1،  اصول 426،  توض  انی(   حیدر 

»شک در اجزا و شرا  یچگونگ تکل  ط«یرجوع   اندکرده  انیبرا    یوجوه  ف«یبه »شک در 

قائال  یبررس  با  و احت  نادله  وجوب  ا  یموانع  اط،یبه  که  برا  نیرا  جر  یگروه   انیعدم 

داده  شرحاند،  برائت برشمرده ج1424  ،یاند. )سبحانو پاسخ   (۵۵6-۵۵0، ص3، 

ا را   تیبحث از عموم  معموالدر کتب اصول که    جیبرخالف روش را  ،نوشتار  نیدر 

سا به  کرده  رینسبت  مطرح  ال  ،اندفقرات  »ما  فقره  بر  تمرکز  بررس  علمون«،یبا   یبه 

بزند    اطیاحت  تواندیم  ایآ  که  نیا  و  زدپردایمفقره    نیا  تیعموم کنار  بدین ریخ  ایرا   .
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مباحث  ترتیب، عموم  یاز  مورد  در  سا  ثیحد  تیکه  به  مطرح شده  رینسبت   ،فقرات 

 ه است.دیگردصرف نظر  

 ییخو  و  ینیینا مرحوم  کالم در یاطیاحت  اوامر  به  نسبت  رفع ثیحد  شمول. 4

فوائد    ینیینا ارتباط  لیذ  االصول،در  اکثر  و  اقل  مفصل  ،یبحث  آ  یبحث  که   ایدارد 

مصالح    لیتحص و  اریخ  ای  الزممالکات  بحث    زمره  در  سؤال،  نی.   اکثر  و  اقلشبهات 

 یغرض لیکه تحص  میدار  یما حکم  ایکه آ  شودیم  دهیکش  جا  بدان  بحث  سرانجاماست.  

مالک باشد  شو  مرحوم  الزم   یبرخ.  اندمختلف  هاجعل  متمم  که  کندیم  حیتصر  ینیینا. 

تحص  یبرا  آن،  جعل به  واقع  دیق  لیالزام  حکم  امر   یمتعلق  که اخذ آن در متعلق  است 

امکان  یواقع گاه  دیق  مانند  ست،ین  ریپذاول  و  قربت  و از سنخ   ستین  طور  نیا  یقصد 

احت احت  اطیاوامر  اوامر  نظر    اطیاست.   یواقع  یحکم  موال  رایز  است،  جعل  متمم  یوبه 

ول   لیتحص  یبرا است،  آورده  نرس  یمالکش  مکلف  واقع  دهیبه  خطابات  خود   یاست. 

 واقع یرو خطاب رایز  کنند،  فیتکل  نییتع  خودشان  جهل  ظرف  به  نسبت  توانندیهم نم

بعث به   دیگویم  آن  أتیه  و  دارد  اطالق  اش،ماده  و  أتیه  به  گرچه  »صلِّ«.  است  رفته

است    ظروف  همه  درماده    نیا ا  اما  ،مطلق  که در ظرف جهل به خود   ستین  نیمتکفل 

چه با نیا ج1376 ،ینیی. )نامیکن  دیحکم   (114، ص3، 

جعل  کیبا    موال  دارد  نظر  ینیینا  محقق م  نیا  یمتمم  تمام  مثال اگر مالک کندیرا   .

آن    زیمالک را در ظرف جهل ن  نیا  لیتحص  موال  کندیم  اقتضا  که  است  یقو  قدرواقع 

طلب   عبدش  نشود.   نیا  تا  دینما  لیتکم  یگریدخطاب    با  دیبا  کند،از  فوت  مالک 

 جعل  متمم  رساند،یم  را  واقع  به  اهتمام  از  درجه  نیا  که  آن  امثال  و  اطیاحت  وجوب

ج1376  ،ینییمتمم جعل است. )نا اطیاحت به امر  و  موالست  (179، ص4، 

 است،  اطیاحت  جابیا  سنخ  از  ما  بحث  در  هاجعل  متمم  که  حیتوض  نیا  از  بعد 

با:  دیفرمایم بر جعل  ا  موال  دیعالوه   یاطیامر احت  نیا  رایهم بکند، ز  صالیآن را به عبد 

. امر ستیشود و اگر نشود، منجَّز ن  صالیا  دیبا  ی. امر واقعستین  یاز آن امر واقع  شتریب
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ات  یاطیاحت مفادش  که  الوجوب    انیهم  الحر  ایمحتمل  در ظرف جهل است،   مةمحتمل 

 :است  شرح  نیبد یو  سخن. ستیز نشود و اگر نشود، منجَّ صالیا  دیبا

المکلّف فی مخالفة الواقع و ال بدّ أیضا من أن یکون إیجاب » یقع  لئال  المتمّم  جعل  من  بدّ  فال 

االحتیاط  وجب  الّذی  األوّلی  الحکم  أصل  عن  یزید  ال  هو  إذ  المکلّف،  إلی  واصال  االحتیاط 

و   العقلیة  البراءة  تجری  أنّه  األوّلی فی غیر دوران لمراعاته، فکما  الحکم  الشک فی  عند  الشرعیة 

فکذلک تجری البراءة العقلیة ـ حیث تقدّم أنّه ال مساس للبراءة العقلیة فیه األمر بین األقلّ و األکثر ـ

 (180-179، ص4، ج1376  ،ین یی)نا  « و الشرعیة عند الشک فی جعل المتمّم و إیجاب االحتیاط

اگر در وجوب  دارد نظراست که  یاز کسان هم  یوکه  است    نیا  گرنشان  یانیپا  جمله

کرد  اطیاحت برائت عقل  م،یشک   یو  نیا  بر  بنا.  شودیم  یجار  یو هم برائت شرع  یهم 

  ی ن یینا  لیدل .  دارد  قبول  اطیهنگام شک در احت  بهرا  یشرع و یعقل  برائت شدن  یجار  بحث

اول   نیا در حکم   اطیوجوب احت  ،یاست که در مورد حکم  وجود دارد که در صورت شک 

 .  گرددیم یصورت برائت جار  نیو در ا  شودیم  اطیدر واقع شک در وجوب احت  ،یاول 

رفع وجود دارد،   ثیبحث حد  نیدر مصباح األصول در هم  ییخومرحوم  از    یعبارت

ابتدا  هابحث  یالالبه  در  اما  گویدیم یورفع،  ثیبحث حد  یبه اختصار آمده است. در 

د باشد،  رفع  اگر  احت  گریکه  چنان  اطیوجوب  احکام  تضاد  و  ندارد   واقع  در  که  معنا 

 :  دهدادامه میهم با هم متضادند. سپس    یاحکام ظاهر یعنی هست؛  هم  ظاهر  در هست،

علیقم دل یمورد ولم    یاط فیوجوب االحت  ینعم إذا شک ف» عدم   یوجوبه وال عل  یل 

االحت وجوب  کان  حیوجوبه،  لحدنیاط  مشموال  محل یئذ  عن  خارج  ولکنه  الرفع،  ث 

إل یس کالم الشیالکالم، ول   (2۵8، ص1ج  ،1413،  یی. )الخو«هیخ ناظراً 

ا  دیگویم  ییخو  مرحوم مطرح  یسؤال  که نیا گری. نکته دستین  یبحث مستقل  نیکه 

حد در  که  چ  ثیاست   از  یبرخ  در  یانصار  خیش  ر؟یخ  ایگرفته شود    ریتقد  یزیرفع 

ا  عباراتش ا  رسدیم  جا  نیبه  لبّاً  ا  اطیاحت  جابیکه  م  جابیو  رفع   خیش. )شودیتحفظ 

ندارد،    نیا  یو(  34ص،  2ج  ،1428  ،یانصار قبول  را   هم  ینیینا  که  چناننکته 

)ردیپذینم  ظاهر  مرتبه  در  یواقع  حکم:  دیگویم  ییخو(  223ص،  4ج،  1376  ،ینیینا. 
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وشودیم  رفع  ظاهر  نحو  به  یعنی  شود،یم  رفع  خود  اگر:  آوردیمکالم    نیا  لیذ  ی. 

 یربط  خیش  سخن  به  نیا  اما  شد،یم  رفع  ثیحد  مشمول  بود،  مشکوک   اطیاحت  وجوب

ا  را  یواقع  احکام  رفع  خواهدیم  یانصار  خیش  رایز  ندارد،  کهکند    هیصورت توج  نیبه 

 بنا.  شودیم  برداشته  اطیاحت  وجوب  و  تحفظ  جابیا  بلکه  شود،ینم  برداشته  یواقع  حکم

احت  کالم،  نیا  طبق  نیا  بر بق  اطیوجوب  مانند  مشکوک    ها،وجوب  هیهم   باشد،اگر 

)است رفع  ثیحد  مشمول  (228  جلسه،  1400  ،یجانیالر. 

خو  ینیینا  سخن  نیا  انیاصول   از  یبرخ نقد    نداشته،  قبول  را  ییو  مقام   آندر 

ادامه، نظر و  است  آنانزمره   درصدر    دیشه.  اندآمدهبر  .  شودیم  یبررس  یکه در 

  صدر  دیشه  کالم در یاطیاحت  اوامر  به  نسبت  رفع ثیحد  شمول. 5

از جمله    دیشه را در مورد فقره »ما   ییخوو    ینیینااست که نظر مرحوم    یانیاصول صدر 

البته واست  کرده  نقدرا کنار بزند،    یاطیاوامر احت  تواندیکه م  علمون«یال در مقام نقد   ی. 

 در فحص، ازرفع در شبهات قبل  ثیحد انیبحث جر در اما است، اوردهین انیم  به  یسخن

آ  و  رفع  ثیحد  انیم  دیتردفرض،    کی هست،   اطیاحت  اشکه را الزمه  فهیشر  اتیمفاد 

استدالل    هیآ  نیا  به  منه،  یمستثن عقد  یبرا یو.  است  نموده اشارهتعارض   به ومطرح نموده  

ت 11۵،)توبه   «ما کان اهلل لیضل قوما بعد إذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون»است:   کرده   جه ی ( در ن

است،   برائت شده  به  مستثن  در  اماقائل  غا  تقون«،ی  ما  لهم  نیبی  ی»حتکه    یعقد   تیاگر 

  دان گفته  یبرخ گاه. آن  ستیرفع و برائت ن یشده است، جا  نییتب  تقون«یکه »ما   ودحاصل ش

 (430ص، 4ج ،1408. )صدر، کندیم  صدق  تقون«ی ما لهم  نیبی»  فحص، ازدر شبهه قبل 

 موارد شمول یبرا رفع ثیحد که دارد نظر و داندیم ناقص را آن  یاقتضا  صدر  دیشه

وندارد  اقتضا  فحص  از  قبل رفع را ناقص   ثیحد  یاقتضا  یانیکه اگر به ب  دیگویم  ی. 

ا  ظاهرش  م،یندانست با  ما آتاها»  هیاست. آ  هیآ  نیتعارض  نفسا إال  اهلل  یکلف  ( 7،)طالق  «ال 

که »آتاها«   ییدر جا  یعنیکه »إال ما آتاها«،    یدر عقد مستثن  اما است،  برائت  بر دال  کلف«ی»ال

»ما   ر ی تعب  فحص  ازکه قبل    دیگویم  زین  یمستثن قسمت. در ستین یبرائت جار  گریباشد، د

است، پس قسمت مستثنا صادق  به   نسبترفع    ثیبا اطالق حد  فهیشر  هیآ  نیا  یآتاها« 
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و  ه ی . در تعارض آدیآیتعارض به وجود م  - قفرض قبول اطال  به -  فحص ازشبهات قبل 

، 4، ج1408. )صدر، باشد وجه من خصوص و عموم اگر  یحت  شود،یم  مقدم  هیآ  ث،یحد

تعارض نموده   فهیشر  هیرفع و آ ثیحد  دیبگوو   درا مقدم ندان  هیآ ی( حال اگر کس430ص

در نها  جا  نیا  به  کار  اگر  که  اندگفته  ی»برخ:  دیگویم  صدر  دیشه  کنند،یتساقط م  تیو 

 :دیگویمسخن را قبول ندارد و   نیا یو  «.است  یعقل  اطیاحت  مرجع،  د،یکش

تصل  » والتساقط  التعارض  بعد  أنّه  الصحیح  أنّ  المرتبة إالّ  فی  الشرعیة  البراءة  الی  النوبة 

الفحص واالحتیاط الثانیة، أی عن وجوب  ج1408،  یحائر)  «البراءة   (.431، ص4، 

تعارض و تساقط حد  چه  آن  یشرع برائت  د،یآیبه وجود م  هیرفع و آ  ثیدر هنگام 

  تر ش ی رفع هم معلوم شود، پ ثیحد اب  دوم یربط برائت شرع  که  نیا  یاست. برا  دوممرتبه  

 :دارد قبول سند  و  داللت لحاظ  به را  رفع ثیحد فقط  برائت  ادله کل  از  که  دیگویم

معاً إالّ حدیث » السند والداللة  حیث  من  البراءة  أخبار  من  عندنا  یتمّ  لم  أنّه  ذلک  وتوضیح 

ج1408،  یحائر)  الرفع«  (430، ص4، 

 قیتطب  اطیاحت  وجوب  بر  را  رفع  ثیحد  که  است  یکسان  از  زینصدر    دیشه  پس

خاص  چند  هر  کند،یم فروض  احتیاط  اصل  یو.  یدر  دارد،    تطبیق  قبول   یگاه  امارا 

است. به هر حال،   یگرید  بحث  نیا  و  برسد  برائت  به  نوبت  که  دهدینم  اجازه  تعارض

 ثیحد یعنی است، قیقابل تطب  یدر فروضحدیث رفع بر وجوب احتیاط    ،یوطبق نظر  

احت  داندیماین رفع را قابل    شود و آن را کنار بزند.   اطیکه شامل 

ا  اکنون،  تواندیم ،«علمونیال ما»رفع به اطالق »ما« در   ثیحد  ایاست که آ  نیپرسش 

 در  که   است  نیا  دارد،  وجود  علمون«یال »ما  فقره در  که یمشکل شود؟  اطیاحت  وجوب شامل

  ق ی تطب   اط،یمثل حکم وجوب احت  شک  یثانو  عنوان  بر  مترتب  حکم در رفع  ثیحد  یاجرا

است  ن ی قابل تأمل ا  مسأله.  دیکنیم  ینسبت به واقع برائت جار  رایرفع لغو است، ز ثیحد

ا  ،کرده  انیبصدر    دیکه اگر آن طور که شه در  یفروض فحص،  ازبحث شبهه قبل    نیدر 

گر    ثیحد  قاتیتطب  یعنیرفع در مرتبه اول   ثیشود که حد دایعالم پ رفع منطبق بر ذوات، ا

لد  یگرید  تیروا  ای  هیآ  با با »فاحتط   گاه  آن  کند،  تساقط  جهینت  در  و  تعارض  نک«یمثال 
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فرض   است طبق  که در   برسدنوبت    دومرفع در مرتبه    ثیحد  قاتیتطب  به  ،یوممکن 

 ی جار  و  بزندرا کنار    اطیوجوب احت  تواندیصورت برائت م  نیا در واست   اطیوجوب احت

 (228  جلسه،  1400  ،یجانیالر؛ 430، ص4)صدر، مباحث االصول، ج. شود

تطب  ثیحد  که  است  نیا  یجانیالر  نظر  مورد  نکته در  اوامر طر  قیرفع  مثل   یقیبا 

 :رایزجا ندارد،   اطیاحت

اگر بخواه   که اصال مواخذه ندارد.  میمؤاخذه را رفع کن میاوالً 

انشا  اًیثان   انیلغو است. با جر یمشکل سابق را ندارد، ول   باشد،رفع    یاگر هم قائل به 

 جهینت در. ماندینم اطیوجوب احت یرفع برا ثیحد یاجرا یرفع در واقع، جا برا  ثیحد

در وجوب  جا  هربلکه    ست،یمورد خاص ن  کیدر    نی. اشودیملغو  اجرای حدیث رفع  

 (228، جلسه1400  ،یجانیوجود دارد. )الر  زیشک شود، شک در واقع ن  اطیاحت

کس  که  است  نیا  گرید  سؤال  ریتصو  را  مشکل  نیا  و  باشد  اطالقبه    قائل  یاگر 

 انیدر اضطرار و نس  یواقع  یثانو  نیعناو  یکه در بحث شمول برا  یاشکال آن    ایآ  نکند،

ا رفع بخواهد   ثیاگر حد  کهبود    نیاآخوند    نظر  ر؟یخ  ای  دیآیم  دیپدهم    جا  نیبود، 

ثانو عنوان   یمستدع  ان،یاست که امر واحد مثل اضطرار و نس  آنشود، مستلزم    یشامل 

ا و  باشد  هم  با  وضع  و  آ  ینشدن  نیرفع  هم    نیا  در  یاالزمه  نیچن  ایاست.   شیپجا 

در  و شده،که موجب تساقط   شودیم  یجار  هم  مورد  نیا  درصدر    دیشه  نظر  ای  د؟یآیم

 بزند؟را کنار  اطیاحت  گشته،  وارددوم   مرحله به  رفع  ثیحد  تینها

اول بحث اصول    دیشه دور  در   مانند  ،یاصول عمل  انیاست که جر  داشته  انیبصدر 

احکام ظاهر در  برائت  و  برائت   یمعنا ندارد. بله، استصحاب موضوع دارد؛ ول   یاشتغال 

معنا   اشتغال  ج  1406)صدر،    .نداردو  د  اما  (140، ص  1،  بحوث،   رییتغ  یو  دگاهیدر 

م  ابدییم  یاساس برعکس  درست  مانع   ییزهایچ  همان  او.  شودیو  قبل  دوره  در  که  را 

دفع    هاآن  و  کندیم  ادی  توهم  عنوان  به  هاآن  از  بحوث  در  د،یدیم  انیجر . دینمایمرا 

ج1417  ،یشاهرود  ی)هاشم ص4،  خود    حلقات(  8،  قلم  و   استصدر    دیشهکه 

آن  دگاهشید  احکام  »در:  دیگویم  تیدر نها  اما  باشد،یم  اریبس  کیها، به بحوث نزددر 
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ب  را  مطلب  نیا  یو.«  شودینم  یجار  اشتغال  و  برائت  ،یظاهر  مباحثمتفاوت از    یانیبا 

 اشجهینت  یول   است،  ترکیصورت استدالل به بحوث نزد  نظراز    ان،یب  نیا.  است  آورده

ج1406. )صدر،  است گرفته  مباحث  در که  است یاجهینت  همان  (  141-140، ص1، 

در    ادیمطالب    که  آن  خالصه  تأمل  قابل  که  آمده  صدر  دیشه  کالم  یجا  سهشده 

م  یکی.  است رد  کامال  که  مباحث  عکس   برکامال    کهبحوث    دربار    گرید.  کندیدر 

جر  آوردیم  یشواهد  و  نکات  و  شودیم بر  عالوه  جر  انیکه  واقع،  خود  از   انیبرائت 

البته    زین  اطیبرائت از وجوب احت  نیمبنا ا  کی  اساسبر    که  دینمایم  اشارهمعقول است؛ 

ج1417  ،یشاهرود  ی)هاشم  .دارد  یمعن  انیجر ص4،  با   حلقات  درهم    سوم(  8، 

 .  کندیم  طرح  مباحث مشابه  یاجهینت  با اما ک،ینزد  یاستدالل 

 و  یعمل  اصول  متعلق  که  نیا  از  دفاع  در  یسخن  ،ییخو  استادش،  از  صدر  دیشه

)حائرکندیم  نقل  باشد،  هم  یظاهر  حکم  تواندیم  امارات ج1408  ،ی.  ص1،   ،188 )

واقع  به  کرده،  انیب  خیشکه    یثیتثل  یعنی  آن  در  صدر  دیشه.  ندارد  اختصاص  یحکم 

ـ  دارد  نظر  بحث، دراسات  در  گرچه   یشاهرود  پدروالد    یبرا  و  ییخو  راتیتقر  کهکه 

خصوص حکم   ن،یقیظن و شک و    یعنی  امور،  نیا  متعلق  که  است  گفته  ییخو  ـاست

 یو واقع  یکه متعلق اعم از حکم ظاهر  داشته  انیب  یوجلسه درس    در  اما  ،است  یواقع

بالحکم ذهب  »است:   والشک  والظن  القطع  یکون  کما  أنّه  بتقریب  الثانی  إلی  األُستاذ  السید 

وجه  فال  الظاهری،  بالحکم  والشک  والظن  القطع  فی  الحال  کذلک  لألثر،  موردا  الواقعی 

بالواقعی الحکم  ج1408  ،ی)حائر  «لتخصیص  ص1،  : است  کرده  اضافه  سپس(  188، 

األ» متعلّق  جعل  هو  )الدراسات(  فی  صرّح والموجود  لکنّه قد  الواقعی،  الحکم  قسام خصوص 

عنه نقلناه  بما  البحث   (188ص، 1ج  ،1408  ،ی« )حائرفی 

 حکم از اعم را نیقی و شک و ظن  متعلق  یوکه    دهدیم  نسبت  ییخوصدر به    دیشه

 در هست،   نیقیکه بر ظن و شک و   یآثار  یعنی  اصول، نیا و  است  گرفته یواقع  و یظاهر

 وجوب در شک مانند رد،یگیم تعلق هم یظاهر احکام به  و  ستین  منحصرتعلق به واقع  

 یآقا  به  درس  و  نماز  نی: بنده بدیگوی. سپس ماست  مشکوک   یظاهر  حکم  که  اطیاحت
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 احکام  مورد  در  یعمل  اصول  انیجر  و  ندارد  معنا  شما  حرف  نیا  که  کردم  اشکال  ییخو

کرد و اشکال  یفکر ییخو یرا آورده است. سپس آقا تیو اشکال لغو معناستیب  یظاهر

را جواب دادم و دوباره نقض کرد و بنده جواب دادم   یو. بنده هم نقض نمودبنده را نقض  

 :دیگویم هفتم  نقض در صدر دیشه(  229، جلسه  1400  ،یجانی)الر .بارتا هفت  

حان   أنه  إال  الموضوع  فی  یفکر  فأخذ  عنه  فانقطعت »فأجبت  بالدرس  فبدأ  الدرس  وقت 

المسألة هذه  البحث فی  ج1408  ،ی)حائر  «سلسلة   (188، ص1، 

بود،   هانقض  بیترت  که  نبود  صدر  دیشه  خاطر  »در:  دیگویم  یحائر  یآقا چگونه 

را    یول  اول  جلسه  1400  ،یجانی)الر  بود«  ادشینقض  در نقض اول   یو( عبارت  229، 

االُصول  »است:    نیا إنّما أنّ  والتعذیر  التنجیز  ألنّ  الظاهری،  الحکم  بلحاظ  التجری  العملیة 

الظاهری الحکم  بلحاظ  االشتغال  أو  البراءة  أصالة  لجریان  والمجال  الواقع،  بلحاظ  « یکونان 

ج1408  ،ی)حائر  (188، ص1، 

اینگونه بحث می کند: » ذیل این نقض  در   میکنیم  شک  مثال  یظاهر  حکمالریجانی 

آ  میکنیم  شک  ن،یا  کنار  در.  ریخ  ای  است  واجب  دماء  در  اطیاحت  ایآ  که قصاص   ایکه 

جا عمد  شبه  در  اریخ  ایاست    زیمثالً  در   وجوب  آن  در  برائت  اگر  مینیبب  دیبا  جا  نی. 

 چه  جا  نیا  در  برائت  انیجر  صورت،  نیا  در  شد،  یجار  یکل  طور  به  دماء  در  اطیاحت

 در  اگر  یعنی  باشد؛  واقع  خالف  بر  و  دیکن  یجار  برائت  جا  آن  در  اگر  دارد؟  یادهیفا

 نیا  در  د،یباش  داشته  اشتغال  نه،  ای  است  زیجا  مورد  نیا  در  قصاص  ایآ  که  نیا  در  شک

 و  دیکن  عمل  اشتغال  نیهم  به  دیبا  دارد؟  یادهیفا  چه  اطیاحت  وجوب  در  برائت  صورت

 و  میدار  برائت  عمد،  شبه  قتل  در  قصاص  ثبوت  یواقع  حکم  در  یعنی  باشد؛  مطابق  اگر

 صورت نیا در م،یکن  یجار  برائت  هم  فروج  و  دماء  در  اطیاحت  وجوب  یظاهر  حکم  در

جلسه 1400  ،یجانی. )الر«است  لغو  ،229) 

 گاه آن باشد، داشته وجود نیتأم و  واقع  از  برائت  یوقت  که  است  نیا  سؤال  نیا  بر  بنا

احت وجوب  به  آن    یکل  اطینسبت  در   جهینت  گردد؟  یبرائت جار  چرا  شود،یم  شککه 

ادارد  وجود  یآزاد  واقع،  به  نسبت  هک  شودیم  نیچن  هم برائت از حکم   در  جهینت  نی. 
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بلحاظ »گرفته شد:    یواقع جاریة  هی  ما  خالف  علی  الظاهری  الحکم  بلحاظ  جرت  إن  ألنّها 

الواقع بلحاظ  جری  بما  من األخذ  فالبدّ  الواقعی،  ج1408  ،ی)حائر «الحکم   (188، ص1، 

واقع  اما  شود،  یجار  برائت  یظاهر  حکم  در  هم  اگر حکم  به  مشکوک   ینسبت 

 برائت ،صورت نی. در اکرد  اطیاحت  دیبا  و  ستین  نیتأم  یعنیاشتغال وجود داشته باشد،  

ج1408  ،ی)حائر  دارد؟  یادهیفا چه  یظاهر  حکم  از  (188، ص1، 

 ییخو محقق نقض

 است:    نیچن ییخو  نقض

بالنسبة » االحتیاط  علینا  أوجب  الشارع  أنّ  احتمال  مع  ما  تکلیف  فی  شککنا  لو  أنّنا  األوّل: 

عن وجوب االحتیاط البراءة  جرت  ج1408  ،ی)حائر «إلیه،   (189، ص1، 

  شارع  که  میدهو احتمال   مینشک ک یفیمسلم گرفته است که اگر در تکل  ییخو  مرحوم

 هم اطیاحت در شکاست و نظر دارد که   یجعل کرده باشد، برائت جار  را  اطیاحت  آن  در

است   یزیسخن مطابق آن چ  نی. امیکنیم یجار  برائت آن  به  نسبت و است شکوک  از یکی

 یشکوک از یکی هم نیا م،یکن شک اطیاحت وجوب اصل در اگرکه در مصباح األصول که 

 یکی است،  یواقع  فیتکل  که  اطیاحت وجوب  نیا.  شودیم  قیتطب آن بر  رفع ثیحد  که است

 حرام توتون شرب ایآ که است نیا مثلشک واقع شده و    مورد  که  است  عالم  فیتکال   از

اریخ  ای  است در  حد  نی.  تطب  ثیمورد،  که   گرفته  مسلمرا    نیا  ییخو.  شودیم  قیرفع 

 :  دیگویصدر در پاسخ م دیشه ومورد برائت است    اط،یوجوب احت

. است واصل اطیاحت لیدل  به نه  و  است  واصل  خودش  نه  شما  مثال  در  یواقع  فیتکل

 دیگویم یعنی. کندیم واصل زایتنج را واقع اطیاحت  رایز  ندارد،  هم  یزیتنج  وصول  یعنی

تکل به  نسبت  شخص  دل   یواقع  فیکه  وصول  به  نه  و  خودش  وصول  به  نه   لیکه 

ج1408  ،ی. )حائرستیمتنجز ن  اطش،یاحت  (189، ص1، 

 :  دهدیم ادامه یو
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الواقع » عن  البراءة  بل  االحتیاط،  وجوب  عن  البراءة  إجراء  من  وتغنینا  البراءة  عنه  تجری 

علی  عدم وجوب االحتیاط، فیتقدّم  علی  اجتهادی  عن االحتیاط، ألنّها دلیل  البراءة  علی  حاکمة 

عملی هی أصل  التی  عن وجوب االحتیاط  ج1408  ،ی)حائر  «البراءة   (189، ص1، 

بر برائت از   شود،یم  یکه از واقع جار  یبرائت  که  است  آن  ان،یب  نیا  توجه  قابل  نکته

توضاست  حاکم  اطیاحت حد  حی.  که   برائت  جا  نیااست.    یاجتهاد  لیدل   ،رفع  ثیآن 

متناف  یاحکام ظاهر  رایز  کند،یم  ینف  را  اطیاحت  باشد،  ثابت  برائت  اگر  و  است  یهم 

دل  واقع،  بر  برائت  احت  یاجتهاد  لیهستند.  وجوب  عدم  ا  اطیبر  بر برائت از   نیاست و 

 .  شودیاست، مقدم م  یکه اصل عمل اطیوجوب احت

احت  نسبت  که  دارد  نظرصدر    دیشه  نیبنابرا وجوب   انیجر  قصد  ،یاحتمال   اطیبه 

جر  بود  شده  برائت عمل  انیکه  در احتمال وجوب احت  یاصل   ی. حال آن برائتاطیاست 

جار واقع  به  نسبت   ثیحد  صورت،  نیا  در  است،  رفع  ثیحد  لیدل   به  و  دیکنیم  یکه 

 نیب  از  گرید  یجا  را  یعمل  اصل  موضوع  کرد،  ثابت  را  خودش  مضمون  یوقت  رفع

 موضوع  شود،  قائم  اماره  اگر  و  است  اماره  خبر.  است  درست  یکل  یکبرا  نیا.  بردیم

 وجوب  در  شک  یوقت  که  است  طور  نیا  جا  نیا  قشیتطب.  بردیم  نیب  از  را  یعمل  اصل

 شد،  قیتطب  واقع  به  که  یرفع  ثیحد.  دیکن  یجار  برائت  دیخواهیم  د،یکنیم  اطیاحت

 (.229 جلسه،  1400  ،یجانی)الر  .بردیم نیب  از  را  یعمل اصل نیا موضوع

 صدر  دیدر نظر شه یظاهر  احکام در برائت  یاجرا  عدم  راتیتقر. 5-1

 .  آورد  دست بهصدر    دیشهمباحث    ریتقر از نهیزم  نیا در  انیب  سه توانیم

 بودن لغو:  نخست  انیب

حکم ظاهر  انیجر  تیلغو  ان،یب  نینخست در  شرب   حرمت  اگرمثال    یاست. برا  یاصل 

وارد شده  یاطیاحت لیمورد، دل  نیدر ا ایکه آ میباش شتهشک دا زیو ن  باشد  مشکوک توتون  

 یبرائت جار  یاشبهه  نیدر چن  اطینسبت به وجوب احت  دیبگو  یاگر کس  ر،یخ  ایاست  

 ،یواقع  حکم  در  شک  یعنی  یواقع  شبهه  خود  به  نسبت  ایآ  که  است  نیا  اشکال  شود،یم

نا  دارد  وجود  واقع  از  نیتأم  یعنی  برائت،  انیجربه    حکم ر؟یخ  ای شودیم یجار  برائت   بر . ب
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 انیجر  عدم  به  حکم  صورت  در  است؟  اطیاحت  وجوب  از  برائت  نیا  به  یازین  چه  نیا

 در دیبا نباشد، واقع از نیتأم  یوقت.  ندارد  یادهیفا  اطیاحت  از  برائت  انیجر  هم  باز  برائت،

  برائت  اگر پس.  ندارد  یادهیفا  مشکوک   اطیاحت  از  برائت  صورت، نیا در  و  کرد  اطیاحت  واقع

 یوقت رایز است، نادرست مشکوک  اطیاحت از برائت هم باز نشود، یجار مشکوک  واقع  از

توتون با  شود،ینم  یجار  واقع  از  برائت  یعنی. گردد اطیاحت دیدر شک در حرمت شرب 

 صورت  نیا  در.  ندارد  برائت  واقع  در  اما  م،یکرد  یجار  برائت  اطیاحت  وجوب  به  نسبت

 (230، جلسه1400  ،یجانی)الر  دارد؟  یادهیفا  چه  اط،یاحت  وجوب از  برائت

 (اطیاحت یبرا شک تیموضوع  عدم) بودن  معنایب:  دوم  انیب

 یظاهر حکم مرحله در که معناستیب یعنی  است؛  اشتغال  بودن  معنایب  باره  در  گرید  انیب

حکم   رایز  م،یباش  اشتغال  با  یظاهر  حکم  اثبات  دنبال  به  و  باشد  داشته  وجود  اشتغال

تنج  ،یظاهر تنجز  زیخودش  آن است که  علتآن اشتغال ثابت شود.   یندارد که برا  یو 

 ی عن ی معناست که آن حکم منجز است،   نیبه ا  شود،یم ثابت اشتغال یحکم  به  نسبت یوقت

  شود، یواقع  حرام  مرتکب و  کندبا آن مخالفت  یاست که اگر کس  دهیرس یگاهیحکم به جا

دارد.   وجود  مخالفت  بر  عقاب  اشتغال نسبت به حرمت   یوقت  نمونه،  عنوان  بهاستحقاق 

توتون مشکوک اجرا م  واقعدر  اگر توتون شرب حرمت که معناست نیا به شود،یشرب 

با آن مخالفت کند و مرتکب حرام شود،  یاگر کس گر،ید ریثابت باشد، منجَّز است. به تعب

ا عقاب دارد. در  خواه   اشتغال،  درصورت، اشتغال نسبت به واقع معنا دارد.    نیاستحقاق 

واقع است و  زیتنج یبرا یظاهر احکاماست که  نیا یوکالم   مفاد  ،یو خواه عقل  یشرع

تنج إذ الحکم الظاهری لیس إالّ طریقاً صرفاً، والنقول بالسببیة، فموضوع »ندارند.  یزیخودشان 

هو الشک فی دائماًإیجاب االحتیاط ـ شک  نیا بر بنا( 191، ص1، ج1408 ،ی)حائر «الواقعـ 

. معناستیب  یزیچ نیچنباشد و    اطی احت  یبرا  موضوع  تواندینماصال   یدر خود حکم ظاهر

ـ أنّها فی الحقیقة رفع إنْ شاء اهللوأمّا البراءة الشرعیة، فسیأتی ـ»:  دارد  یانیب  نیچن  همبرائت    در

إذن   الشرعی،  االحتیاط  عین موضوعهإلیجاب  ( 192، ص1، ج1408  ،ی)حائر  «فموضوعها 
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اشکال وارد    انیاست و در اصل ب  یگرید انیبه نظر بنده ب  نی: ادیگویم جا  نیا در یجانیالر

 (230، جلسه1400  ،یجانیاست. )الر

 اط«یاحت  از برائت بر» حاکم  واقع«  از برائت»:  سوم  انیب

حواش  یحائر  قاتیتعل  ازصدر    دیشه  سوم  انیب م  یدر   یهانقض  یو.  شودیاستفاده 

شه  یهاپاسخ  و  ییخو  محقق  گانههفت از  را  نقل    دیآن  به   و  کندیمصدر  پاسخ  در 

بنفسه »:  کندیم  انیب  نقض  نینخست البوصوله  یتنجّز  لم  الذی  الواقعی  التکلیف  نفس  أنّ 

إجراء   من  وتغنینا  البراءة  عنه  تجری  احتیاطه،  دلیل  االحتیاطوالبوصول  وجوب  عن   «البراءة 

ج1408  ،ی)حائر  (189، ص1، 

تقر  نیا تعب  اما  است،اول    بیهمان  ادامه  البرائة»  ریدر  تقر  «بل  که   یدیجد  ریدارد 

و   غالب  آن  زینبحوث    درصدر    دیشهاست  ادامه مطلب   رفتهیپذ  یرا به عنوان امر  است. 

م  نیبد البر»:  باشدیشرح  علی  حاکمة  الواقع  عن  البراءة  دلیل بل  ألنّها  االحتیاط،  عن  اءة 

هی أصل  التی  عن وجوب االحتیاط  البراءة  علی  فیتقدّم  االحتیاط.  وجوب  عدم  علی  اجتهادی 

ج1408  ،ی)حائر  «عملی  (189، ص1، 

 یاجتهاد  لیدل   برائت  لیدل   چون  شود،  یجار  رفع  ثیحد  اساس  بر  برائت  یوقت

التزام  است، داللت  احت  یبه  در نفسشان   یاحکام ظاهر  رایز  ،شده است  ینف  اطیوجوب 

. پس قوام ندارد وصول بهو تعارض، هم  یتناف نیمنافات وجود دارد و متعارض هستند. ا

ا  لیدل  با  التزام  نیبرائت   ازاست.  اطیبر عدم وجوب احت  یاجتهاد  لیکه دارد، دل   یداللت 

 یکه نسبت به آن برائت جار میندار اطیوجوب احت یدر حکم ظاهر  یتعبدا شک  رو،  نیا

ا  میکن  وجوب  یظاهر  حکم  از  برائت  بر  یواقع  حکم  از  برائت  حکومت  یمعنا  به  نیو 

اباشدیم  اطیاحت    .شودیم  تمسک  آن  به  گرید کتاب دو درسوم است که   انیب  نی. 

 سوم انیب  به  اشکال

رفع در حکم   ثیبه حد  تمسک  یچگونگ  رای. زستیسوم، روشن ن  انیدر ب  یو  شیفرما

جار  یظاهر دنبال  به  که  واقع  حکم  آن  است،    یو  آن  از  برائت  . باشدیم  کسانیکردن 

که قائل   یواجب است؟ کس  ،خاص  قصاص  در  ای  است  واجب  دماء  در  اطیاحت  ایآ  حال
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ظاهر حکم  از  جار  یاست  پس دینمایم  تمسک  رفع  ثیحد  به  م،یکنیم  یبرائت   .

توتون   ثیهم به حد  یدر حکم ظاهر  اطیاحت  انیجر رفع است. نسبت به حرمت شرب 

جر حد  انیهم  به  حد  ثیبرائت  به  دو  هر  است.  و    ثیرفع  است  صورت   کی  بهرفع 

جلسه 1400  ،یجانیشده است. )الر  یجار  ،230) 

 لیدل   و  است  شک  هاآن  موضوع  و  هستند  اصل  دو  هر  م،یبسنج  را  مفادها  خود  اگر

 حال.  است  رفع  ثیحد  دو  هر  در  م،یبسنج  را  ثیحد  مدلول  اگر  و  ستین  یاجتهاد

 را  تیروا  مفاد  میتوانیم.  است  کسانی  دو  هر  اماره؟  یگرید  و  است  اصل  یکی  چطور

 به باز م،یکنیم یجار برائت که  یاطیاحت  وجوب  در.  است  کسانی  دو  هر  در  اما  م؛یبسنج

  علمون«، یال »ما در  رفع ثیحد  اطالق  به  اطیاحت  که  انیب نیا  با میینمایم  تمسک  رفع ثیحد

حرف در   نیاست که ا  بی. عجمیدهیم  انجام  قیتطب  کی  دو  هر  در.  است  شده  برداشته

 (230، جلسه1400  ،یجانیهم تکرار شده است. )الر  گریاز مواضع د یبحوث و در برخ

  دوم انیب  به  اشکال

ب  در احکام ظاهر  که  آمددوم    انیمورد  در  اصال   یحکم ظاهر  رایز  د،یآینم  یاشتغال 

کن  زیتنج منجز  را  آن  اشتغال،  با  که  بعد  میندارد  که    هم.  شد   الزم  هم  برائتافزوده 

ا  برائت  رایز  د،یآینم وقت  اطیاحت  جابیرفع  و   برائت  باشد،  شتهمعنا ندا  اطیاحت  یاست 

برائت، رفع   چگونه  که  دیآیم  شیپ  سؤال  ان،یب  نیانخست    مالحظه  با.  معناستیب  هم

داع  یانشا  یعنی  برائتاست؟    یشرع  اطیاحت به   آن،  آثار  از  یکی.  آثار  همهرفع    یرفع 

ا  است،  اطیاحت  وجوب  دفع ا  یمعنا  که  نینه  رفع  فرق   اطیاحت  جابیبرائت  باشد. 

ب  اطیاحت  جابیا  فعربرائت،    قتیحق  مییاست که بگو  یاریبس  مییبگو که  نیا  نیاست و 

ا  یبه داع  انشا  لوازم  از  رفع  هم  را  گرید  امورکه    چناناست،    اطیاحت  جابیخاص، رفع 

 را  جزء  شد،  جزء  انینس  اگر  و  داردیبرم  هم  را  یوضع  احکام  دگاه،ید  نیا  طبق.  کندیم

 رفع  برائت،  با  و  داردیبرم  را  جزء  ،یظاهر  لحاظ  به  هم  علمون«یال  »ما  در.  داردیبرم

اختصاص  پس.  شودیم  مانع  رفع  و  شرط اساساً  اًیندارد و ثان اطیبه رفع وجوب احت  یاوالً 

ا  یمعنا انشا به داع  ی. معناستین  نیبرائت  انشا رفع به داع  یآن  خاص که  یرفع است. 
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ا است  ا  یداع  نیممکن   عیجم  ایباشد و    آثار  نیترروشنرفع    ایباشد    اطیاحت  جابیرفع 

که   با  شد  انیبآثار  تناسب  جا  عیجم  دیبه  آن  باشد.   جابیرفع ا  یهم که به داع  ییآثار 

ا  یاست، معنا اطیاحت جلسه1400  ،یجانی. )الرستین اطیاحت  جابیبرائت، رفع   ،230) 

 همان  یشرع  برائت  قتیحق  اگر  که  است  نیا  ـاست  یترمهم  نکته  کهـ  دوم  مالحظه

 یشرع جابیا اگر  صورت  نیا  در.  باشد  یشرع  اطیاحت  جابیا  رفع  گفت،  صدر  که  طور

قائل به   صدراگر مانند خود    ماند؟یم  چه  م،یندار  یشرع  جابیا  میگفت  و  میکرد  رفع  را

باش الطاعه  است  یشرع  اطیاحت  جابیا  م،یحق  تکل  ،نشده  گاه  چه   ست؟یچ  فیآن  آن 

)الر  یعقل  اطیبلکه احت ست،یاست، برائت ن  یباق جلسه1400  ،یجانیاست.   ،230) 

ب برائت شرع  انیقبالً  که  بر    یشد  را   یبرائت عقل  اواست؛ وگرنه    الطاعه  حقحاکم 

الطاع حق  است.  الطاعه  حق  به  قائل  و  ندارد  عقل  لیعد  ه،قبول  عقاب   یبرائت  قبح  و 

چ  انیبالب چه  الطاع  یزیاست.  برم  یعقل  هحق  معلق بر آن   یعقل  الطاعه  حق  و  داردیرا 

شرع برائت  پاسخ،  تأم  یعنیاست.    یاست؟  خودش  شارع  الطاعه   نیاگر  حق  دهد، 

)الرشودیبرداشته م جلسه1400  ،یجانی.   ،230)   

 ان ی جر   پس  بداند، یشرع  اطیاحت  وجوب رفع  یمعنا  به را یشرع  برائت صدر دیشه  اگر

لطاعه  حق  یمبنا طبق صدر دیشه ایآ.  است  امدهین یشرع  اطیاحت  که  نیا یعنی  رفع ثیحد   ا

  ست ی ن  ن ی روشن است که چن   رد؟یبگ  جهیرا نت  ریتعذ  تواندیم یشرع  اطیوجوب احت یبا نف

 . میدار  یعقل  اطیاحت  ،یشرع  اطیوجوب احت  یبا انتفا  ه،حق الطاع  یچون طبق مبنا

 وجوب  ینف  یمعنا  به  یشرع  برائت  ورود  عدم  است،  معلق  آن  بر  الطاعه  حق  چه  آن

 را  برائت  صدر،  دیشه  اگر.  است  شارع  از  نیتأم  ورود  عدم  بلکه  ست،ین  یشرع  اطیاحت

 حق  موضوع  آورد،  نیتأم  شارع  یوقت  دیبگو  تواندیم  بداند،  یواقع  حکم  از  یفعل  نیتأم

معناشودیم  برداشته  الطاعه به  صرفا  را  برائت  اگر  اما  احت  ینف  ی.   یشرع  اطیوجوب 

د جر  گریبداند   یرا نف  یشرع  اطیاست، بلکه صرفا احت  اوردهین  نیتأم  موالبرائت،    انیبا 

است،   لد  یعنیکرده  »فاحتط  که  ا  که  نک«ینگفته  احت  نیدر  باق  یعقل  اطیصورت   یکه 
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نت و  جر  یاجهیاست  از  هست  ثیحد  انیکه  آن  دنبال  به  به   ریتعذ  یعنی  م؛یرفع  مکلف 

)الردیآیدست نم جلسه1400  ،یجانی.   ،230) 

 دییتأ مورد  انیب

 یبرائت از اصول ظاهر  انیاست که جر  یاول   همان  شده،  ادی  انیب  سه  انیم  از  حق  انیب

لغو است. به نظر م  اطیکه در بحث ما وجوب احت  یاعده اول، وهله در که  رسدیاست، 

مثال در  اطیاحت ایکه آ میشک کن اط،یوجوب احت یظاهر یکه اگر در حکم شرع  رفتندیپذ

توتون حرام است    ایآ  مییاست که بگو  نیاموال واجب است، مانند ا ایدماء و فروج     ای شرب 

و  ستین یکیدو قسم  نیکه ا شودیبا دقت روشن م اما ،برائت است  ی. هر دو مجراریخ

است که   هشد انیب  نیمطلب، چن نیا  لیدل برائت جا ندارد.   انیجر  اط،یبحث شک در احت در

  صورت،  نیا  در.  است  واقع  زیتنج  یبرا  اطیاحت و اشتغال  و است  واقع  از  نیتأم  یبرا  برائت

  برائت  یاجرا  گرفت،  قرار  دیترد  مورد  اطیاحت  وجوب و شد  مشکوک   اطیاحت لیدل   خود  اگر

 (230، جلسه1400  ،یجانیو هم لغو است. )الر معنایب هم  آن، از

 یخاص  ریتعذ  و  زیتنج  خودشان  رهیغ  و  برائت  و  اطیاحت  رایز  معناست،یب  کار  نیا

 و  زیتنج  خودشان  یول   کنند،یم  زیتنج  را  واقع  باشد  لیدل   امیق  که  ییجا  در  بلکه  ندارند،

 اطیاحت وجوب از نیتأم  میبخواه  ها،آن  بر  رفع  ثیحد  لیدل   قیتطب  با  که  ندارند  یریتعذ

 مشکوک   تیحج  زیتنج  میبخواه  ها،آن  بر  اشتغال  لیدل   قیتطب  با  ای  و  میاوریب  مشکوک 

واقع   م،یکنیم  شک  اطیاحت  وجوب  در  یوقت  رایز  است،  لغو  کار  نیا.  میاوریب در  شک 

دار نفمیهم  خواه  واقع،  به  علم  وجود  با  اثباتا  ای.  خواه  در   یجا  گرید  ،و  کردن  شک 

احت احتستین  اطیوجوب  وجوب  احتمال   ییجا  یبرا  اطی.  و  واقع  احتمال  که  است 

م  موالاهتمام   را  واقع  حفظ   واجب  اطیاحت  ایآ  که  میکنیم  شک  نیا  بر  بنا  و  میدهیدر 

 پس.  ستین  اطیاحت  یجا  باشد،  الوجود  معلوم  ای  العدم  معلوم  واقع  اگر  اما.  نه  ای  است

 هاشک  نیا  که  حال.  است  واقع  خود  در  شک  با  مالزم  اطیاحت  وجوب  در  شک

جار  اند،مالزم برائت  واقع  در  از شک  از شک در واقع، چه میکنیم  یمسلماً  برائت  با   .

 واقع از  برائت  یوقت  دارد؟  یادهیو اساسا چه فا  میدار  اطیبه برائت از وجوب احت  یازین
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 وجوب  احتمال  اگر  گاه  آن.  میدار  واقع  مخالفت  به  نسبت  نیتأم  یعنی  م،یکنیم  یجار  را

که  نیا تیدارد؟ نها یادهیفا چه  م،یکن  یجار  برائت  نیا  از  و  میبده  یکل  طور  به  اطیاحت

لغو  میکه آن را دار  آوردیاز واقع م نیتأم جلسه1400  ،یجانیاست. )الر. پس   ،229) 

 گیرینتیجه

بررس  بعد زم  ییهایاز  در  احت  انیجر  نهیکه  در  تک  یوجوب  اطیبرائت  د  هیبا   دگاهیبر 

نتا  ییخوو    ینیینامرحوم   گرفت،  ا  به  شرح  نیبد  یجیانجام   نهیزم  نیدست آمد که در 

مباحث  یالدر البه  انیاصول   یبرخ  تنهاباز نشده است،    یباب خاص  یاصول   یهادر کتاب

به صورت گذرا مطرح  گر،ید یضو بع  اندکرده  طرح  گوناگون  یهاموضوعو در    شیخو

کساناندنموده جمله  از  ا  ی.  را    نیکه  مصباح   ییخومرحوم    شده،  ادآوریبحث  در 

ا  به  زینصدر    دیدر فوائد االصول هستند. شه  ینیینااالصول،   بحث را   نیصورت مفصل 

 و  راتیتقر  از  دگاهید  سه  نهیزم  نیا  در.  است  نکردهرا رد    ییخوو    ینیینا  دگاهیدو    انیب

است:    یو  یهاکتاب لغو م  نیا  یو  که  نیا  نخستاستخراج شده   رایز  داند،یبحث را 

حکم واقع  یوقت در  هنگام شک  در   یجا  گرید  د،یرا ساقط نما  فیتکل  تواندیم  یبرائت 

ن آ  ستیسؤال  احکام ظاهر  ایکه   را  انیب  نیا  نگارنده.  ریخ  ای  شودیم  یجار  یعنی  ،یدر 

ب  نیا  یو  که  نیا  گرید.  است  رفتهیپذ را  احکام ظاهر  رایز  داند،یم  معنایبحث   یدر 

نه.  ای شودیم یبرائت جار  ایوجود ندارد که حاال بحث شود که آ  یزیتنج  اطیاحت  مانند

تنج  شودیم  یجار  ییبرائت در جا  کهاست    نیا  آن،  علت وجود داشته باشد. پس   زیکه 

ظاهر  یجار احکام  در  آن  تنج  یشدن  برخمعناستیب  زیبدون  ا  ی.  اشکال   انیب  نیبه 

ا  دارد  وجود  جا  نیا  در  یگرید  انیب.  رندیگیم آن   از  برائت  بر  واقع  از  برائت  که  نیو 

وقتاست  حاکم  اطیاحت  یعنی  یظاهر  احکام واقع  ی. پس  احکام   گریشود، د  یجار  یدر 

احکام ظاهر به  برسدینم  ینوبت  از  آن  موضوع  چون  است. شه  نی.  ا  دیرفته   نیصدر 

 .دینمایقبول نکرده و رد م زیرا ن  انیب

مهم ا  توانیم  حاضر،  بحث  یاصول   یهادهیفا  نیتراز  کرد    نیبه  محقق   کهاشاره 

نسبت م  یقول   ینیینا مشهور  به   باشد  دهینرسبه مکلف    یوقت  یدهد که احکام ظاهریرا 
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فقط در مقام واقع ثابت شده باشد  یو  گر،ید  عبارت  به.  ندارد  یتناف  اطیاحت  احکام  با  ،و 

م جعلیادعا  مقام  در  دار  فقط  ،کند  وجود   ریغ  یگریمالک د  دگاهیطبق د  یول   د،مالک 

واقع   احکام ظاهر  دارد  وجوداز   با  یمتنافمالک دارد و    ـنرسد  مکلف  به  اگر  یحتـ  یو 

از ااست اطیاحت  احکام  تصور کرد. توانیرا م اطیبرائت از احت  انیرو، جر نی. 

وجود احتمال  با  نوعی  اطمینان  و  است  نوعی  اطمینان  تحقق  اصالت حس،  جریان  پایه 

نمی جاری  حدسیت،  توجه  مواقابل  در  رو  این  از  بیشود.  اخبار  بر رد  راویان  واسطه 

می جاری  اصالت حس  بر حدسیت،  اماره  نبود  از پدیدهفرض  اخبار  موارد  در  و   گردد 

اماره بر حسیت، اصالت حس جاری  با واسطه راویان( بر فرض نبود  معاصر )اخبار  غیر 

شود. عقال این اطمینان نوعی را به عنوان پشتوانه جریان اصالت عدم خطا در خبری نمی

  دانند.که احتمال حدسیت آن می رود، الزم می
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