
 محدوۀ اجرای برائت هفتم:درس 

 متن عربی

 « البراءة مفاد تحديد» 

 یقع الکالم في حدود جریانها ضمن النقاط التالية ،البراءة هي حالة الشک الوظيفة ان ثبت ان بعد

 الفحصشرطیۀ 

 ه.دليل التکليف و عدم الظفر ببالبراءة بمجرد الشک، بل البد من الفحص عن ال یجوز التمسک : األولى النقطة

و قد یقال: إن بعض أدلة البراءة له إطالق لحالة ما قبل الفحص، کما في مثل رفع ما ال یعلمون، فإن عدم العلم                 

 صادق قبل الفحص أیضاً.

 و الجواب: البد من رفع اليد عن هذا االطالق المورٍ:

یدل علي أن البراءة مغياة ببعث    « ين حتي نبعث رسووووال و ما کنا معذب   »کقوله تعالي:    البراءة أدلة  بعض أن . -1

الفعلية  ليد بنحواالرسول، و حيث إن المقصود به الکنایة عن البيان الذی یکون في معرض الوصول دون الوصول ب     

ش – سول ليس إال ذلک فإن  صول،  فيثبت بذ -أن الر شتراط البراءة بعدم کون البيان في معرض الو معه البد  و لک ا

 الحتمال کون التکليف المشکوک في معرض الوصول. من الفحص

ضل قوماً بعد إذ هداهم حتي یبين لهم ما یتقون » و هکذا الحال في قوله تعالي:  صدق  فإن البيان ی« و ما کان اهلل لي

 إذا کان الحکم في معرض الوصول.

يًا بوجود تکاليف في بعض الوقائع، و ألجل أن تکون         ف. أن للمکل-2 من   دلبراءة قابلة للجریان الب    اعلمًا إجمال

 الفحص کي یعثر علي مقدار المعلوم باإلجمال و ینحل بذلک العلم االجمالي.

و أن المکلف یوم القيامة یقال له: لماذا لم تعمل؟ فإذا قال: لم أعلم. یقال: لماذا   –. أن ما دلّ علي وجوب التعلم  -3

 بال فحص و تعلم ليس عذراً شرعاً. کطالق دليل البراءة و یثبت أن الشیقيد إ -لم تتعلم؟

 به المكلف و التكلیف في الشك ضابط

من الواضح أن ضابط البراءة هو الشک في التکليف، و ضابط االشتغال الشک في المکلف به، بمعني        : الثانية النقطة

الة ص تارة یشک في اصل ثبوت الحکم الشرعي، کما إذا شک في حرمة التدخين أو شک في وجوب       فأن المکل

ش   صالة الظهر و یشک هل أتي بها    رالخسوف. و أخری یعلم بالحکم ال عي و یشک في امتثاله، کمن یعلم بوجوب 

 أو ال؟



جری قط عندنا. و الثاني مجری البراءة الشووورعية فقلية و الشووورعية عند المشوووهور، و مو األول مجری البراءة الع

ذمة به، و الشک هو في امتثاله و الخروج عن عهدته، و کلما  االشتغال، ألن أصل التکليف معلوم و یجزم یاشتعال ال   

 کان األمر کذلک، فالعقل یحکم باالشتغال.

شبهة          صل التکليف. و أما ال شک فيها في أ شبهة الحکمية، فأنه عادة یکون ال ضح في ال و التمييز بين الموردین وا

 لي کال القسمين.الموضوعية فقد یحصل خفاء في تطبيق الضابط عليها بسبب اشتمالها ع

 و قد یقال بادئ االمر: إن التکليف فيها معلوم دائماً، و الشک هو في االمتثال، ال تجری البراءة.

 و جوابه: أن التکليف بمعني الجعل هو المعلوم فيها، و أما بمعني المجعول فهو مشکوک في کثير من الحاالت.

ناء  ففعلية ذلک التکليف تکون فرع فعلية ذلک القيد، و ب      : متي ما کان التکليف مقيدا بقيد،    و لتوضووويح ذلک نقول 

 عليه فالشک یتصور علي أنحاء:

صالة إذا کان       .1 صل وجود القيد الموجب للشک في فعلية التکليف فتجری البراءة؛ کوجب ال أن یشک في أ

 مقيداً بالخسوف. فإنه عند الشک في فعلية الخسوف یشک في فعلية وجوب الصالة فتجری البراءة.

أن یجزم بوجود القيد ضوومن فرد و یشووک في وجودن ضوومن فرد وخر، کوجوب إکرام األنسووان إذا کان  .2

و کوجوب الغسل بالماء مع العلم بأن  عادالً مع الجزم بأن هذا عادل و شک في أن ذاک عادل أیضاً أو ال،

 هذا ماء و الشک في أن ذاک ماء أیضاً أو ال.

ل إذا علم بعدالة الشووخص الثاني یثبت وجوب وخر لرکرام، ألن وجوب اإلکرام و الفارق بين المثالين: أنه في األو

بالنسووبة إلي أفرادن شوومولي و انحاللي، بمعني أن کل فرد عادل یثبت له فرد من وجوب اإلکرام بخالف ذلک في  

 بة إلي أفرادوخر للغسوول إذا کان الفرد ارخر ماء، ألن وجوب الغسوول بالنسووالمثال الثاني، فإنه ال یحدث وجوب 

ع بدلي، أی یجب الغسوول بماء واحد بنحو صوورف الوجود، فکون الفرد الثاني ماء ال یعني ثبوت وجوب وخر، المائ

بل یعني إجزاء الغسل به و صحته، و عليه فتجری البراءة في المثال األول؛ ألن الشک في عدالة الفرد ارخر شک     

سل به، أی      في حدوث تکليف جدید، بخالفه في المثال الثاني شک في کفایة الغ شک في کون ارخر ماء  ، فإن ال

 راءة.دون الب -أی ال یکتفي بالغسل به–هو شک في االمتثال و ليس في أصل التکليف، فيجری االشتغال 

أن یکون الشووک في تحقق متعلق األمر، أی یکون الشووک في االمتثال مع العلم بالتکليف، و هو مجری   .3

 «.تغال اليقيني یستدعي الفراغ اليقينياالش»لالشتغال، کما قيل:

سقط للتکليف    .4 شک في وجود م شبهة الحکمي  -کاألضحية المسقطة لرمر بالعقيقة  –أن ی ة، بأن إما بنحو ال

یکون المکلف قد ضحي و یشک في أن الشارع جعلها مسقطة أو ال؛ أو علي نحو الشبهة الموضوعية، بأن 

في مثله نقول: حيث إن الشيء ال یکون مسقطاً شرعاً إال     أو ال. و يعلم بجعلها مسقطة و یشک هل ضح   

اخذ عدمه قيداً في الوجوب، فمع احتمال ذلک علي نحو ال یحدث وجوب مع وجود المسقط فالشک   إذا 



 و ان کان بمعني أخذ ؛في المسووقط بهذا المعني یکون شووکا في أصوول التکليف، و یدخل في النحو األول

قاء الوجوب ف      يداً في ب مانع من أصووول حدوثه،        عدمه ق نه  عًا للوجوب، ال أ هو مسوووقط بمعني کونه راف

ال مفالوجوب معلوم و یشوک في سوقوطه. و المعروف أن حکمه کالشوک في السوقوط الناشوا من احت     

 االمتثال فيجری االشتغال.

صحاب         ست شک في الوجوب بقاء، إال أن ا سه، ألن مرجعه إلي ال صحيح أنه مجریً للبراءة في نف قاء بو لکن ال

 الوجوب مقدم علي البراءة.

 االستحباب عن البراءة

المتيقن من البراءة ما إذا کان الشوووک في التکليف اإللزامي، و لکن هل تجری إذا شوووک في     رالقد : الثالثة   النقطة 

سعة و         االستصحاب أو شک في الکراهة؟ لعل المشهور علي أنها ال تجری لقصور أدلتها، ببيان: أن ما کان مفادن ال

ذلک جزماً، فال معني للتأمين عنه  ةفي الضوويق و التأمين من العقاب فهو الیشوومل ذلک؛ إذ ال ضوويق من ناحي   ن

سان رفع ما ال یعلمون فهو و إن لم یفترض کون المرفوع مما فيه احتمال العقاب،    سان المذکور. و أما ما کان بل بالل

 إثبات الرخصة في الترک فهو متيقن في نفسه، و إن  لکن ال معني إلجرائه في االستحباب المشکوک، ألنه إن قصد    

 قصد عدم رجحان االحتياط فهو معلوم البطان، لوضوح أن االحتياط راجح علي أی حال.

 توضیح و ترجمۀ متن

 محدودۀ برائت شرعیه

شد که    شته ثابت  ضای  از مباحث گذ شک در تکلیف، برائت می  مقت شد. اینک نوب قاعدۀ ثانویه هنگام  ت آن با

ست که به صورت دقیق روشن     رسید  ست.   کنیمه ا صل در چه مواردی ا لذا در ادامۀ  که محدودۀ اجرای این ا

 الزم است این موارد را ارزیابی نمائیم.بحث 

 مورد اول  

 شرط اجرای برائت شرعیه این است که قبالً از وجود حکم شرعی تفحّص و جستجو کرده باشیم.

ستعم   ست یا خیر؟  توضیح؛ فرض کنیم مکلف نمی داند ا صورت  ال دخانیات حرام ا صرف اینکه در در این   به 

شرعی برایم مشخص نیست، پس می       شک کرد، نمی تواند برائت جاری نماید و بگوید: چون حکم  این حکم 

صورتی که از          متوان سی نماید، در  شم. بلکه وظیفه دارد ابتدا ادله و روایات را برر شته با ستعمال دخانیات دا ا

 روایات نتوانست حکم شرعی را بیابد، می تواند برائت شرعیه را جاری نماید. میان آیات و

شکال؛  شرعیه   برخی ادلۀ  ا جواز برائت قبل از فحص و هم بعد از فحص داللت بر )یعنی  دناطالق داربرائت 

شک در تکلیف می توان برائت جاری کرد، و نیازی به تحقیق و تفحص پیرامون حک    (؛کنندمی صرف   مو لذا 

 شرعی نیست.

صورت عدم          ست که در  ستفاده کردیم، این ا شرعیه ا به عنوان مثال ظاهر حدیث رفع که از آن برای برائت 

علم به تکلیف می توان برائت جاری کرد. در این روایت نیامده که این عدم علم باید بعد از فحص باشدددد یا               



م ه محض اینکه در تکلیف شک داشتیم می توانی  قبل از فحص. پس به استناد این روایت می توانیم بگوییم؛ ب 

 برائت جاری نمائیم.

ست این روایت را نیز مقی     ؛ جواب سک کنیم، بلکه الزم ا سه دلیل نمی توانیم به اطالق این روایت تم به  دبه 

 .نمائیم حالت فحص از حکم شرعی

شکوکی که با ف  دلیل اول، شرعی   برخی از ادلۀ برائت داللت می کنند که در تکلیف م ستجو حکم   حص و ج

ست می آید، نمی توان برائت جاری کرد.   سایر ادله     آن به د سته از ادله، می توانیم  سیلۀ این د در نتیجه به و

 )مثل حدیث رفع( را که اطالق دارند، مقید به مواردی کرد که از حکم شرعی تحقیق و تفحص شده است.

نَّا  مَا  وَ»مثال الف. آیۀ    عَذِّبِين   کُ  پیامبرى  آنکه  مگر کرد، نخواهیم مجازات ( را قومى) هرگز ما  و «رَسوووُوالً ن بعَث   حَتّى مُ

 .(51-اسرا.( )کند بیان را وظایفشان تا) باشیم کرده مبعوث

ضیح  شد؛ اگر داللت این حدیث را برای اثبات برائت کافی بدانیم، اینکه،  تو  مفهوم و معنای آیه چنین خواهد 

سان می تواند برا  شود(  ئت جاری نمایدتا زمانی ان شد.        )عذاب نمی  صورت نگرفته با سل و انبیاء  سال ر که ار

سان می تواند برائت جاری نماید،           ست که تا زمانی ان ست و مقصود این ا صرفا مثال ا ارسال رسل در این آیه 

شد. بنابراین          شده با ست، بیان ن سی به آن برای مکلف فراهم ا ستر شرعی به گونه ای که امکان د ه بکه حکم 

 برائت جاری نماید. ،مکلف نمی تواند بدون فحص از حکم شرعی و صرف شک در آن ،استناد این آیه

ضِلَّ  اللَّهُ کان  مَا وَ»مثال ب.    که بودن چنان «عَلِيم ءٍش ي  بِکُلِّ ا للَّه إنَّ یتَّقون  مَا ل هُم یُبَيِّن  حَتّى هَداهُم إذ بعدَ ق وما لِيُ

 آن از باید   که  را امورى آنکه  مگر کند ( مجازات  و) گمراه( آوردند  ایمان  و) کرد هدایت   را آنها  که  آن از پس را، قومى خداوند  

 .(551-توبه! )داناست چیزى هر به خداوند زیرا( کنند مخالفت آنها و) نماید بیان آنان براى بپرهیزند،

ضیح  ساس این آیه زمانی مکلف می تواند برائت جاری کند که  اینکه، تو شد.       بر ا شده با شرعی بیان ن حکم 

شرعی  ادیقمص  ست؛   بیان حکم  ست.        5دو چیز ا سیده ا شده و به دست مکلف ر شرعی بیان  حکم  .2. حکم 

شده    سی به آن برایش وجود دارد     و شرعی بیان  ستر سیده اما امکان د ست  به دست مکلف نر . بنابراین الزم ا

شرعی تحقیق و تفحص ک  سی به حکم      مکلف قبل از اجرای برائت، از حکم  ستر شود که امکان د ند، تا ثابت 

 برایش وجود نداشته است. نیز شرعی

و با وجود علم   که در میان شدددبهات حکمیه تکالیف واقعیه وجود دارد.       مکلف علم اجمالی دارد   دلیل دوم، 

م اجمالی به وجود تکالیف شدددرعیه، نمی توان برائت جاری کرد. و چون تنها راه انحالل علم اجمالی به عل           

ست مکلف قبل از اجرای برائت            ست. الزم ا شبهات حکمیه ا ستجو میان  شک بدوی، فحص و ج صیلی و  تف

 شرعیه در مورد مشکوک ، از وجود یا عدم وجود حکم شرعی تفحص نماید.

سوم،  ست    بر اینکه، ریم که داللت می کننداروایاتی د دلیل  سان واجب ا شرعی را یاد بگیرد.  بر ان  که احکام 

در روز قیامت از مکلف سئئاوال می شئئود برا به تکلیفت عکل یکردی  در  اسئئو می نوید  یکی  ،مثالبه عنوان 

ستی یاد بیگری     ستم  خطاب می رسد، آیا یکی توای ساس    دای از این گونه روایات به دست می آید که عمل بر ا

 شک و بدون تفحص از حکم شرعی، نمی تواند عذر شرعی برای مکلف محسوب شود.

 وممورد د 



شرعیّ  صرفاً برائت  شک  شک   ی کهدر موارد ه  ست،  در تکلیفما از قبیل  شود،   ا در  اماجاری می 

 داریم، جاری یکی شود.به  مواردی که شک در مکلفٌ

 .شک مکلف به دو صورت می تواند باشد در توضیح مطلب فوق باید گفت: 

شارع     یعنی شک در تکلیف،  الف.  سوی  شک دارد که آیا تکلیفی از ست یا خیر؟ مثال      مکلف  شده ا ضع  و

 ؟یا خیر ؟ آیا هنگام ماه گرفتگی نماز آیات واجب است یا خیر شک دارد که آیا استعمال دخانیات حرام است   

و صرفا برائت شرعیه طبق مبنای ما )شهید  ،در این فرض برائت عقلیه و هم برائت شرعیه طبق مبنای مشهور

 جاری می شود. ، می تواندصدر(

اما نمی داند آن را امتثال کرده است   ،تکلیف مشخص است و می داند چیست   یعنی  لف به،شک در مک ب. 

عقل  یا خیر؟ مثال می داند نماز ظهر واجب اسددت. اما نمی داند آیا آن را خوانده اسددت یا خیر؟ در این فرض 

شرعیه نیست، بلکه    کند کهحکم می ص  جایی برای اجرای برائت عقلیه و  ساس ا تغال اله االش وظیفه عمل بر ا

بنابراین بر اسدداس  اسددت. زیرا می داند تکلیف به گردنش آمده، اما شددک دارد آیا آن را انجام داده یا خیر؟  

 اصالت االشتغال وظیفه دارد، تکلیف را اتیان کند تا مطمئن شود که تکلیفی به گردنش نیست.

 مکلف به؟ از کجا بدانیم شک مکلف از قبیل شک در تکلیف است یا شک در ساوال 

ست، بنابراین        جواب؛ شک در تکیف ا شبهات حکمیه،  شک در  شبهات  به راحتی می توانیم  از آنجا که  در 

حکم کنیم که شک ما از قبیل شک در تکلیف است. اما در شبهات موضوعیه، گاهی شک در تکلیف       حکمیه، 

 .می باشد است و گاهی شک در مکلفٌ به

موضوعیه، تکلیف مشخص است و صرفا شک داریم که آیا تکلیف        ممکن است کسی ادعا کند که در شبهات   

 ایم یا خیر؛ بنابراین وظیفۀ اصالت االشتغال است.را اتیان کرده

تکلیف را به معنای جعل بدانیم، در شبهات موضوعیه    اگرشهید صدر این ادعا را قبول نداشته و معتقد است؛     

شت، زیرا در ا  سبت به      نیازی به اجرای برائت نخواهیم دا ست و ن شه معلوم ا شک آین حالت تکلیف همی ی ن 

اما اگر تکلیف را به معنای مجعول بدانیم، در شبهات موضوعیه نیز گاهی تکلیف مشکوک خواهد بود،     .نداریم

 بتوانیممعیاری ارائه دهیم تا در شددبهات موضددوعی ه   بنابراین الزم اسددت  ذا مجرای دلیل برائت خواهد بود. ل

 مکلفٌ به می باشد. شک در یا  ،شک در تکلیفاست؛ آیا ک ما از کدام قسمِ تشخیص دهیم که ش

ضیح این مطلب می فرماید:      صدر در تو شرعی  شهید  شود به تحقق یک قید،  اگر حکم  صورت مقید   در این 

ر این ددر عالم خارج تحقق یافته باشددد.  نیزدر جایی فعلیت و تحقق خارجی می یابد که قید تکلیف مجعول 

 اگر شکی برای مکلف حاصل شود، به یکی از اقسام زیر خواهد بود.صورت 

سم اول  شک در فعلیت تکلیف مجعول        مکلف  .ق شک او،  صورت  شک در تحقق خارجی قید دارد. در این 

 خواهد بود. پس می تواند برائت جاری کند.

مکلف شک می کند که  واجب است نماز آیات خوانده شود.   ، شارع فرموده اگر ماه گرفتگی صورت گرفت   مثال

صورت گرفته یا خیر؟ این شک او باعث می شود که شک کند، آیا نماز آیات واجب شده  )قید(آیا ماه گرفتگی

 یا خیر؟ پس شک او، شک در تکلیف خواهد بود. بنابراین می تواند برائت جاری نماید.

ست، ا  ،می داند قید در ضمن یک مصداق  مکلف  قسم دوم،  ما شک دارد در مصداق و   تحقق خارجی یافته ا

 فرد دیگر نیز، تحقق یافته است یا خیر؟ این حالت خودش دو صورت دارد؛



ست. یعنی تکلیف        الف ر فرد را ه ،.  تکلیف نسبت به تک تک مصادیق و افراد، به صورت شمولی لحاظ شده ا

ستقل    جداگانه صورت م سبت ب     و به  شود. در این حالت اگر مکلف در تحقق قید، ن صداق  شامل می  ه یک م

 شک داشت، می تواند برائت جاری کند.

شارع فرموده: واجب است هر انسانی را که عادل است، اکرام کنید. در اینجا عادل بودن،       مثال فرض کنیم که

سبت به بکر، شک دارد که       ست، اما ن ست. حال مکلف می داند فالن فرد )مثال زید( عادل ا قید وجوب اکرام ا

ر؟ در این حالت شددک در عدالت بکر، موجب شددک در وجوب اکرام بکر خواهد بود، در آیا عادل اسددت، یا خی

 نتیجه می تواند نسبت به وجوب اکرام بکر برائت جاری کرده و بگوید اکرام بکر بر من واجب نیست.

ست.         ب.  شده ا صورت بدلی لحاظ  صادیق و افراد، به  سبت به م شرط در هر   -تکلیف ن در این حالت تحقق 

شامل         یک از صادیق را  سبت به همان فرد، فعلیت یافته و دیگر م شود تکلیف ن صادیق، باعث می  در  شود. نم

 این حالت اگر مکلف در تحقق قید، نسبت به یک مصداق شک داشت، نمی تواند برائت جاری کند.

ع د، مایاگر برایت آب مهیا شد، واجب است غسل کنی. حال مکلف می دان    :شارع فرموده  مثال فرض کنیم که

موجود در این ظرف آب است، اما نمی داند آیا مایع موجود در ظرف دیگر هم، آب است یا خیر. در این حالت 

شود        سل بر او واجب می  ست، غ ست مایع موجود در ظرف اول آب ا  شک در اینکه آیا  لذا و ؛صرف اینکه دان

سدت که آیا غسدل با مایع موجود در   در واقع شدک در این ا آب اسدت یا خیر،  نیز مایع موجود در ظرف دیگر 

 شود.کند یا خیر، در این صورت باید احتیاط کند، بنابراین برائت جاری نمیظرف دیگر کفایت می

سوم،   سم  ست که آیا متعلق امر مولی تحقق یافته        ق شک او در این ا شک ندارد، بلکه  سبت به قید  مکلف ن

کند، بلکه وظیفه دارد به مفاد قاعده اشددتغال عمل کند، اسددت یا خیر؟ در این حالت نمی تواند، برائت جاری 

 یعنی حال که یقین دارد، تکلیفی به گردنش آمده، باید یقین حاصددل کند که این تکلیف را انجام داده اسددت

 .لذا باید احتیاط کند

ست نماز آیات بخوانی.     شارع فرموده اگر ماه گرفت، واجب ا ست، و  مثال.  لذا باید مکلف می داند ماه گرفته ا

به دستور و امر مولی عمل کند و نماز آیات بخواند، اما شک می کند آیا این وجوب از گردن او برداشته شده،     

 یا خیر؟ در این حالت نمی تواند برائت جاری کند.

شود ) تکلیف را انجام دهد        قسم بهارم،  ساقط می  صورت از مکلف  سه  شرعی به  عصیان کند و   –تکلیف 

شرعی، یعنی       -ندهد و وقت انجام تکلیف بگذرد تکلیف را انجام سقط  سیلۀ م شارع بیانی بر به و سد  از طرف 

مثل وجوب عقیقه کردن برای فرزند که به وسددیلۀ قربانی در روز عید قربان  ،مبنی بر سدداقط شدددن تکلیف 

 شک می کند. این شک دو صورت دارد؛مسقط شرعی،  در(. حال مکلف ساقط می شود

 به جای انجاماما مکلف می داند تکلیفی به گردن او آمده است )وجوب عقیقه(،  حکمیه،  شک در شبهۀ   الف. 

)قربانی در روز عید قربان( انجام می دهد، و در نتیجه شک می کند که آیا شارع مقدس    یتکلیف عمل دیگر

 یا خیر؟ قرار دادهتکلیف)وجوب عقیقه( مسقط این عمل او را 

شبهۀ مو  ب.  شارع   مکلف می ضوعیه، شک در  ست )وجوب عقیقه(، و می داند  داند تکلیفی به گردن او آمده ا

ا شدک می کند آی اما را نیز مسدقط تکلیف قرار داده اسدت،    )قربانی در روز عید قربان( عمل جایگزین دیگری

 ؟را انجام داده است یا خیراین عمل دوم، 



صدر    صورت         شهید  شود که عدم آن به  سقوط تکلیف  صورتی می تواند باعث  شرعی در  سقط  می فرماید: م

روز عید قربان، قربانی انجام ندادی عقیقه بر تو واجب        قید برای وجوب لحاظ شدددود. مثال شدددارع بگوید: اگر    

شود،         صل تکلیف )وجوب عقیقه( می  شک در ا سقط)قربانی در عید قربان(،  شک در م ست. بنابراین  ا می لذ ا

 (5انند مورد )هم توان برائت جاری کرد.

مثال  -. اما اگر مسددقط شددرعی به گونه ای لحاظ شددود که عدم آن باعث بقاء و اسددتمرار وجوب تکلیف اسددت

شددارع فرموده عقیقه بر تو واجب اسددت، و اگر روز عید قربان قربانی نکردی، این وجوب کماکان باقی خواهد  

ر این خواهد بود که آیا تکلیف واجب ساقط شده یا خیر؟ و ماند. در این حالت شک در مسقط در واقع شک د

 (3)همانند مورد  لذا باید احتیاط کرد. و به اصالت االشتغال تمسک جست.

شک مکلف در این حالت         سم هم می توان برائت جاری کرد. زیرا  صدر در پایان می فرماید: در این ق شهید 

ستمرار دارد یا خیر؟ در نتیج  ستمرار تکلیف برائت جاری می   این گونه خواهد بود که آیا تکلیف ا سبت به ا ه ن

کند. لکن مشکل این است که این برائت، معارض با استصحاب بقاء وجوب است. و با آمدن استصحاب جایی         

 برای برائت نخواهد ماند.

 مورد سوم 

 برائت یسبت به مستحبّات 

امیه )شددک در وجوب و ممکن اسددت این سددئوال پیش بیاید که؛ آیا برائت صددرفا هنگام شددک در تکالیف الز 

توان برائت جاری میدر در تکالیف غیر الزامیه )مسدددتحب و مکروه( نیز اینکه حرمت(، جاری می شدددود؟، یا 

 کرد؟

ادلۀ برائت مواردی را که شک در   ؛شهید صدر در پاسخ به این پرسش می فرمایند: مشهور اصولیین معتقدند       

نمی شددوند. بنابراین در تکالیف غیر الزامیه جایی برای  تکلیف غیر الزامی )مسددتحب و مکروه( داریم، شددامل

 برائت نیست.

 توضیح؛ مستفاد از ادلۀ برائت دو چیز است؛

ین رند، و خیال او را از اگذاالف. آسان گیری بر مکلف. یعنی دست مکلف را در انجام یا عدم انجام تکلیف باز ب  

و  این امر در تکلیف مستحب  ست، راحت کنند. جهت که در صورت ترک یا ارتکاب تکلیف مشکوک، عقابی نی  

ست(،     ست مکلف باز ا ستحب و مکروه د بنابراین نیازی نداریم  مکروه وجود دارد )در ترک و یا انجام تکلیف م

  وسیلۀ اجرای برائت به آن دست یابیم.به که 

ست      سیر نیز، در م شدن تکلیفی که مکلف به آن علم ندارد. برائت طبق این تف شته  روهی که حب و مکب. بردا

 -5مشکوک است معنا ندارد. زیرا هدف از برداشته شدن تکلیف مجهول )مشکوک(، از دو حال خارج نیست.        

)این معنا در خود مسدددتحب و مکروه وجود دارد، پس نیازی به  مکلف بتواند تکلیف مشدددکوک را ترک کند. 

در تکلیف مکلف احتیاط کند و   در این حالت احتیاط کردن)یعنی هنگام شدددک      -2اجرای برائت نیسدددت(.  

شکوک را بجا آورد(  ست.    ،تکلیف م سندیده نی ست زیرا هر چند احتیاط کردن در برخی     پ سخن باطل ا این 

 موارد واجب نیست، اما در همه حال، چه در تکالیف الزامیه و چه تکالیف غیر الزامیه، پسندیده و نیکوست. 

 


