
 درس چهارم

 متن عربی

 (3ادلۀ البرائۀ الشرعیۀ )

فیتوقف علی وجود جامع بین الشبهتین کی یفسر اسم الموصول به لیکون الحدیث شامالً لهما. و فی       ،و أما الثالث

 تصویره فرضیتان:

 االُولی: أن یکون هو الشیء، فإنه شامل للتکلیف و الموضوع الخارجی.

سناد   سند      و اعترض علیه بأن إ ضوع مجازی حیث ی سه، و إلی المو الرفع إلی التکلیف حقیقی إلنه قابل للرفع بنف

 الرفع إلیه بلحاظ حکمه، و ال یمکن الجمع فی استعمال واحد بین اإلسنادین: الحقیقی و المجازی.

ضاً، لما تقدم من أنه لیس رفعا واقعیاً بل ظاهری     سناد الرفع إلی التکلیف مجازی أی وجوب  بمعنی رفع، و فیه: أن ا

 االحتیاط بلحاظ الحکم الواقعی ال رفع نفس الحکم. و علیه فکال اإلسنادین مجازی.

شبهتین، و إنما یختلفان فی منشأ الشک فی الحک    ک: أن یکون هو التکلیف الفعلی، فإنه مشکو ۀالثانی میۀ فی کلتا ال

 عدم العلم بالجعل، و فی الموضوعیۀ عدم العلم بالموضوع.

تصحححویر وجود الجامع فیمکن إتباته باإل،الو، و ب لک تتم داللۀ الحدیث علی البراء  و نفی وجوب  و إذا صححح 

 االحتیاط فی کلتا الشبهتین.

 

  .1«عنهم موضوع فهو العباد عن علمه اللَّه حجب ما»: یحیى بن زکریاقوله علیه السالم فی روایۀ  .3

نه، فیأتی التقریب السححاب ، و یثبن نفی وجوب االحتیاط بتقریب أن الوضححع عن المکلف عبار  ایری عن رفعه ع

 بلحاظ التکلیف الواقعی المشکوک.

  یشکل: قد و

 لم یبینها سبحانه و أیفاها علی العباد، و ال یشمل التی باالحکام فیختص تعالى اللَّه إلى ندمس هنا الحجب ان أوالً،

 م یصل إلینا لعوارض یارجیۀ.محل الکالم، و هو ما یحتمل أنه قد شرعه و بینه و لکن ل

 و لکن التقیید بخصوص ذلک شیء ال   و فیه: أن ما ذکر وجیه لو کان الحجب مسنداً إلی اهلل سبحانه بما هو مشرع،   

 موجب له، بل هو مسند إلیه بما هو أزمۀ االمور، فیشمل کل حجب یقع منه و لو لم یکن من جهۀ کونه مشرعاً.

 هو محجوب عن جمیع العباد، و ال یشمل ما یشک به بعض العباد دون بعض.أن الحدیث یاص بما  و ثانیاً،
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و قد یردّ ذلک باسححتاهار االنحاللیۀ من الحدیث، بمعنی أن کل ما حجب عن ه ا العبد أو ذاک فهو موضححوع عنه، 

 فالعباد قد لوحاوا بنحو العموم االستغراقی دون المجموعی.

سالم  علیهقوله  .4 سنان    ال صحیحۀ ابن   همن الحرام تعرف حتى حالل، لك فهو حرام و حالل فیه ءشي  كل»: فی 

 2.«فتدعه بعینه

أنه یدل علی جعل الحلیۀ فی کل مورد فیه حالل و حرام واقعاً و حرام واقعاً و اشحححتبها، و تسحححتمر تلک            تقریب ب

أن جعل الحلیۀ من ه ا    اضححح  والحلیۀ إلی حین العلم بالحرام و تمییزه، و به ا تکون الحلیۀ الم کور  ظاهریۀ. و        

 القبیل تعبیر آیر عن عدم وجوب االحتیاط حالۀ الشک فی التکلیف، ه ا.

 : لقرینتین الموضوعیۀ، إیتصاص الحدیث بالشبهۀ إلى بعض  ذهب و قد

ود القسمین فی الشیء بالفعل، بأن یکون قسم منه حراماً و قسم منه حالالً، و بسبب      جو« 3بعینه» ظاهر ان: األولى

النقسام یحصل الشک فی حرمۀ ه ا الشیء، و ه ا ال یتحق  إال فی الشبهۀ الموضوعیۀ دون الشبهۀ الحکمیۀ         ه ا ا

شرب التتن مثالً  – شک فی حرمۀ  صول النص علی التحریم، و لیس من       -کما لو  شأ من عدم و شک فیها ین فإن ال

  وجود القسمین بالفعل.

شبهۀ  علىالحدیث  حمل أن الزم :الثانیۀ صرفاً، و التقدیر: حتی تعل « بعینه»أن تکون کلمۀ  ۀالحکمی ال م أنه تأکیداً 

– کما إذا شک فی أن ه ا اللحم هو من الم کی أو المیتۀ مثالً -حمل علی الشبهۀ الموضوعیۀحرام، بخالف ما إذا 

و بیان أنه الیکفی فی إتبات الحرمۀ،      -یحترز بها عن العلم اإلجمالی بوجود لحم حرام فی جملۀ لحوم البلد    فإنه   

بل البد من العلم تفصیالً بأن ه ا المشکوک حرام بعینه، و حیث إن الحمل علی التأکید یالف الااهر فیتعین حمل   

 الحدیث علی الشبهۀ الموضوعیۀ.

 تدل بها علی البراء ، و قد اتّض  أن بعضها تام الداللۀ.ه ه أهم نصوص التی یس

 توضیح فارسی

 متن فارسی

 (3ادلۀ برائت شرعیه )

سوم: نظریّ ست.       ه  ضوعیّه ا شبهات حکمیّه و هم مو صول معنای    بنابر اینکه متعلق رفع هم  سم مو مراد از ا

 می شود.که هم شامل شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه جامعی است 

  این عنوان جامع دو خصوصیت دارد:
ضوع خارجی           شیء هم بر تکلیف و هم  مو ست. و این  شیء ا صول  سم مو ست   الف. منظور از ا . پس صادق ا

 .«شیءٌ ال یعلمونرفع »یعنی  «فع ما ال یعلمونر»
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سناد                ضوع یک ا سناد آن به مو ست و ا سناد حقیقی ا سناد رفع به تکلیف یک ا شکال کند که ا سی ا اگر ک

مجازی است. )زیرا رفع نسبت به تکلیف یعنی حقیقتا و واقعا تکلیفی وجود ندارد، اما نسبت به موضوع یعنی     

موضوووع باقی اسووت، لکن  و ا از بین نمی بردموضوووع را حقیقت ،مجازا موضوووع وجود ندارد. به بیان دی ر رفع

ضوع مرتفع می  ست        چون حکم مو شده ا شته  ضوع بردا ست که خود مو (. و جمع بین دو شود، به منزلۀ این ا

 اسناد مختلف در یک استعمال واحد جایز نیست.

سناد رفع به تکلیف       ستعمال پیش نمی آید، زیرا ا سناد مختلف در یک ا در جواب خواهیم گفت: اجتماع دو ا

نیست. چنانکه گفتیم آنچه به وسیلۀ حدیث رفع برداشته می شود رفع ظاهری است.       هم یک اسناد حقیقی  

 مجازی است.  ،به موضوع  هم به تکلیف وهم پس اسناد رفع 

صول تکلیف           سم مو شیء در معنای ا ست. به بیان دی ر منظور از  صول تکلیف مجعول ا سم مو ب. منظور از ا

ست  شک بین    مجعول ا شأ  ست، لکن مکلف در هر      بنابراین هر چند من ضوعیه متفاوت ا شبهات حکمیه و مو

 دو، نسبت به تکلیف مجعول شک دارد.

طالق روایت توانیم از ا، میاسووتمراد از اسووم موصووول عنوان جامع  اثبات کنیم حال که توانسووتیم نتیجه: 

ستفاده کرده و نتیجه ب یریم که   ست که ب وییم مراد از متعلق       ا صحیح آن ا شده،  سه احتمال ذکر  از میان 

هم شووبهات حکمیه و هم شووبهات موضوووعیه اسووت. بنابراین می توان از این روایت برای اثبات برائت    ،رفع

 نمود. شرعیه استفاده

 

سوم:   صادق  روایت  سالم  زکریا بن یحیی از امام  ضرت فرمودند:  نقل میعلیه ال  عَنِ اللَّهُ حَجَبَ مَا»کند که ح

 .است برداشته هم را آن مسئولیت و تکلیف است، کرده نهان مردم از خداوند که را آنچه 4«عَنْهُم مَوْضُوعٌ فَهُوَ الْعِبَادِ

 برای اثبات برائت شرعیه استدالل به روایت نحوۀ

ضوع عنهم( در این        ضع )مو شد. زیرا معنای و ستدالل به این حدیث همانند حدیث دوم )حدیث رفع( می با ا

به معنای رفع در روایت دوم است. بنابراین همان طور که بر اساس روایت دوم توانستیم برائت را     روایت دقیقاً

ساس این حدیث نیز می        اثبات نماییم به گونه ای شد، بر ا شته  ساس آن وجوب احتیاط از مکلف بردا که بر ا

 توانیم برائت را اثبات نمائیم.

 استدالل به روایت  اشکال به 

 براین استدالل دو اشکال وارد شده است؛

 اشکال اول

ادر ی شارع ص  که، تکلیف از سو  باشد  این روایت فقط مواردی را شامل می شود که علت جهل به تکلیف این  

 بنابراین صرفا مواردی«. ما حجب اهلل»روایت علت معلوم نبودن احکام را به خدا نسبت  داده  زیرا  باشد. نشده  

شته و بیان نکرده و       شارع حکم را مخفی ن ه دا شود که جهل احکام به خاطر این بوده که خود  شامل می  را 

کلیف شک دارد و علت این شک یا به خاطر این   محل بحث ما در جایی است که مکلف نسبت به ت  حال آنکه 

تکلیف صووادر شووده اما به خاطر یک سووری عوامل  اینکهیا  ،اسووت که احتمال می دهد تکلیفی صووادر نشووده
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اسوت. بنابراین این روایت محل بحث ما را شوامل نشوده و از آن نمی توان برائت     تکلیف به دسوتش نرسویده  

 شرعیه را اثبات کرد.

 وقف پاسخ به اشکال

 حجاب )مخفی ن اه داشتن احکام( به خدای متعال دو احتمال وجود دارد؛ دادن در نسبت 

خداوند پروردگار عالمیان اسوووت و هر اتفاقی که در عالم بیفتد مشووومول اراده و اذن           که  الف. از این جهت  

شکال وارد نیست. زیرا همان         شد، ا سبت حجاب به خداوند به این لحاظ با ست. اگر ن که  مواردی همخداوند ا

 احکام صادر شده و به عللی بر مکلف مخفی مانده، خارج از اراده و اذن خداوند نبوده است.

شکال وارد        شود. طبق این معنا ا صادر می  ست و احکام از جانب او  شارع احکام ا ب. از این جهت که خداوند 

شریع نکر    ست. زیرا به این معنا خواهد بود که چیزهایی را که خداوند ت ست.      ا شده ا شته  ده از مکلفین بردا

 بنابراین شامل احکامی که صادر شده و به عللی به دست مکلف نرسیده نخواهد شد.

زیرا اگر احتمال دوم را بپذیریم باید از میان این دو احتمال، احتمال اول در این روایت منظور و مراد اسووت. )

مقید کند و حال آنکه چنین  ،جاب در بیان احکامبه ح  ،را قرینه ای وجود داشووته باشوود که منظور از حجاب

شامل احکامی بنابراین  .(قرینه ای نداریم  شده و به   روایت  صادر  واهد نیز خ ،عللی بر مکلف مخفی مانده  که 

 بود.

 اشکال دوم

شرعیه،  محل بحث  شامل می   ما در برائت  شک دارند را  هم  شود، و  هم مواردی را که جمیع مکلفین به آن 

شک دار     یا چند موردی را که یک  صه به آن  صو شود. شامل  د، نمکلف بخ ضوع و متعلق   می  و حال آنکه مو

حجاب در این روایت عباد )یعنی بندگان( است. و چون به صورت جمع آمده صرفا شامل احکامی خواهد شد      

 که تمام بندگان به آن شک داشته و حکم آن را نمی دانند. 

 

 ل دومپاسخ به اشکا

 ؛قبول داریم که العباد عام است. لکن عام بر سه قسم است 

ستغراقی الف.   ست       ،عام ا صداقی جداگانه متعلق تکلیف ا ست، اما هر م )در آن حکم روی جمیع افراد رفته ا

 (که وجوب اکرام روی تک تک مصادیق عالم رفته و شامل تمام علماء می شود مثل اکرم العلماء

م روی جمیع افراد رفته اسووت و مجموع افراد با یکدی ر متعلق تکلیف اسووت، لذا اگر  عام مجموعی )حکب.  

 ( علیهم السالم ایمان به ائمهوجوب مکلف فقط یک مصداق را هم ترک کند، تکلیف انجام نشده است. مثل 

صادیق رفته لکن  ج.  د، جام دهفقط یک فرد از این افراد که مکلف اناگر عام بدلی )حکم روی جمیع افراد و م

و  تکلیف سوواقط می شووود. مثال موال می گوید اکرم ایّ عالم شووئت هر عالمی را که دوسووت داری اکرام کن 

  (.مکلف به اخیتار خود هر عالمی را اکرام کند، کفایت می کند و تکلیف ساقط می شود

باشد، اشکال وارد   العباد اگر به صورت عام مجموعی لحاظ شده    در این حدیث شریف، با توجه به مطلب فوق، 

ست می آید     ست. لکن آنچه از ظاهر حدیث به د س     ا صورت عام ا ست که العباد به  شده  این ا تغراقی لحاظ 

 است. بنابر این اشکال دوم هم قابل قبول نیست.



 وُُيَكُ ءٍشَيْ  كُلُّ»نقل می کند که حضرت فرمودند:  علیه السالم  عبد اهلل بن سنان از امام صادق   روایت چهارم: 

لَال   فِیهِ  لَال   لَكَ  فَهُوَ حَرَامٌ وَ حَ بَداً  حَ نْهُ  الْحَرَامَ تَعْرِفَ حَتَّى أَ نِهِ  مِ تَدَعَه   بِعَیْ  تو بر بود حرام و حالل آن در که  چیز هر «5فَ

 .کن رهایش ، را آن شناختى چون و بشناسى آن در بخصوص را حرام زمانی که تا .است حالل

 اثبات برائت شرعیهبرای  نحوۀ استدالل به روایت 

ست.      صول عملیه ا صاله البرائه، یکی از ا ست.     و ا صالت البرائه، حلیت ا ضای ا سابقا بیان کردی مقت م و چنانکه 

در این با توجه به این مطلب، حکمی که از طریق اصووول عملی به دسوووت می آید یک حکم ظاهری اسوووت. 

حضرت فرموده   ،ه شده است. و با این وجود  بدیهی پنداشت  ،ابتدا وجود حالل و حرامهای واقعیحدیث شریف  

ه کتا زمانی که نسبت به هر چیزی یقین به حرام واقعی بودن آن نداشتی، بر تو حالل است. و با توجه به این 

 یک حکم ظاهری است، می توان گفت؛ که این روایت داللت بر برائت شرعیه دارد. ،حلیت

 مذکور به استداللاشکال 

ستدالل فوق       صدر ا شته و م شهید  صرفا    ی فرمایند: را قبول ندا ست می آید   اثباتآنچه از این روایت به د

شود.          برائت  شبهات حکمیه نمی  شامل  ست و  ضوعیه ا شبهات مو برای این ادعا می توان دو دلیل اقامه  در 

 کرد؛

 دلیل اول؛  

شیء فیه حالل و حرام »از اینکه حضرت در این روایت فرمود:   ید که حضرت  چنین به دست می آ  ،6«کل 

سیم نموده اند. و        سم حالل و حرام تق صادیق و افراد این طبیعت را به دو ق سپس م طبیعتی را فرض کرده و 

لذا علت شووک در حرمت و حلیت این اسووت که مکلف نمی داند مثال این مصووداق خاص )مایع مشووکوک( از 

ضوعیه واقع            شبهات مو صرفا در  شک  ست یا حرام. و این نوع  صادیق حالل ا شبهات    م شود. بر خالف  می 

که علت شک در آنها نبودن نص  (یا خوردن گوشت خرگوش شک در حرمت استعمال دخانیاتحکمیه )مثل 

 و یا دلیل شرعی بر حرمت است. 

 

 دلیل دوم

اهد خو علمدر روایت صورفاً برای تأکید  « بعینه»اگر معنای حدیث را بر شوبهات حکمیه حمل کنیم، عبارت  

علم به  ،مالک حکم یا علم به حرمت اسووت، حکم، ات حکمیه فرقی ندارد که ب ویم مالکبود. زیرا در شووبه

حرمت بعینه می باشوود. اما اگر معنی حدیث را بر شووبهات موضوووعیه حمل کنیم، باعث می شووود که عبارت 

صورت علم اجمالی.     « بعینه» شد، نه به  صورت تفصیلی با یرا ز داللت کند بر اینکه این علم به حرمت باید به 

ند که در عالم مایع حرامی وجود         مکلفی را که  هر  فرض کنیم علم اجمالی به وجود حرام دارد )مثال می دا

دارد(، آنچه که انسووان لالبا به آن علم ندارد علم تفصوویلی اسووت )یعنی علم به اینکه این مایع بخصوووص آیا  

خالف ظاهر جمله و روایت است، بنابراین   ،صرف  حالل است یا حرام(. و آز آنجا که داللت یک کلمه بر تأکید  

                                                           
 .147، ص1قیه، ج. شیخ صدوق، من ال یجضره الف 5
 . در متن عربی کتاب، عبارت بعینه آمده، که صحیح نیست. 6



داللت بر تأکید صوورفا « بعینه»روایت را بر شووبهات موضوووعیه حمل کنیم، تا عبارت مناسووب آن اسووت که 

 نداشته باشد.

 


