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روایات البراءة الشرعیة
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:شمول الحدیث للموضوعات و األحكام

شمول الحديث 
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ات على  اتصصىاص الحىدیث بالشىبهالقرینة 
الموضوعیّة 

:القرينة على االختصاصنفي •
فقا  اّّعتاا القريناة علاى اختصااص ال ا ي : و أمّا األمر الثااني•

ال  ي  بالشبهات الموضوعتّة، و اّّعتا أيضا القرينة على اختصاص
:بالشبهات ال كمتّة فنتكلّم في جهتتن

165ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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ات القرینة على  اتصصىاص الحىدیث بالشىبه
الموضوعیّة

القرينة و في اختصاص ال  ي  بالشبهات الموضوعتّة ب: األولىالجهة •
ع مه، 

( ماو ما ال يعل: )في جملةوحدة السیاق ق  ذكروا في المقام قرينتّة و •
، إذ ال شاّّ فاي (ما أكرهوا علته)و ( ما اضطرّوا إلته: )مع مثل جملة

ة ال أ ّ المقصوّ بالموصول في تلّ الجمل هي الموضوعات الخارجتّ
(  ما ال يعلمو)األحكام الشرعتّة، فكذلّ ال ال في األعمّ منها و من

.بقرينة وح ة الستاق

165ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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ات القرینة على  اتصصىاص الحىدیث بالشىبه
الموضوعیّة

ل اظ بتؤثّرفي الكلمة المتكرّرة ال شّّ أنّها وحدة السیاق إ ّ : أقول•
يّ تارة ، أي أ ّ حمل تلّ الكلمة بم لولها االستعمالالمراد االسصعمالیّ

على معنى، و أخرى على معنى آخار يكاو  خاظه رهاور وحا ة 
كاا  فارح حمال ( أكرم اإلمام و أطع اإلمام: )الستاق، فلو قال مثظ

إمام المراّ االستعماليّ في األوّل على إمام الجماعة و في الثاني على
.المسلمتن خظه مقتضى وح ة الستاق

166: ، ص3مباحث األصول، ج
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ات القرینة على  اتصصىاص الحىدیث بالشىبه
الموضوعیّة

و ع مه للمراد الجدّيبالنسبة وحدة السیاق هناك إشكال في تأثتر و •
أكارم : )قالبع  فرح اتّ اّ الكلمتتن في المراّ االستعماليّ، فمثظ لو

و كا  المراّ الج ّي له مان األوّل ماا يعامّ ( كلّ عالم و قلّ  كلّ عالم
ل، فهل العالم العاّل و العالم الفاسق، و من الثاني خصوص العالم العاّ
لماراّ هذا ينافي رهور وح ة الستاق بع  فرح اتّ اّ الكلمتتن فاي ا

االستعماليّ، أو ال؟
ظهىور یمكن االسصشكال فیه و إن كان الصحیح عندنا عدم منافاتىه ل•

.وحدة السیاق

166: ، ص3مباحث األصول، ج
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ات القرینة على  اتصصىاص الحىدیث بالشىبه
الموضوعیّة

لماراّ أمّا إذا فرح أنّه لم يكن اختظه في مفاّ الكلمتتن بل ااظ او •
نهمىا االتىصف  بیاالستعماليّ، و ال بل اظ المراّ الج ّي، و إنّما كا  

، فهنا ال إشاكال فاي عا م تاأثتر وحا ة بلحاظ المصداق الخارجیّ
المص اق، الستاق و ع م اقتضائها التّفاق الكلمتتن في

166: ، ص3مباحث األصول، ج
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ات القرینة على  اتصصىاص الحىدیث بالشىبه
الموضوعیّة

: قال مثظفلو •
( بستلماتطالع، و ال تغصب ما، و ال تغصب تأكلماال تغصب )•
وم في هذه الجمل هو مفه( الموصول)االستعماليّ و الج ّي من فالمراّ •

ء الّاذي يقبال األكال هاي ء، إلّا أ ّ المص اق الخاارجيّ للشايالشي
ء الّاذي ء الّذي يقبل المطالعة هي المكاتتب، و للشياألطعمة، و للشي

ظه فاي يقبل اللبس هي الثتاب الم تطة بجسم اإلنسا ، و هذا االخت
 ّ المصاّيق الخارجتّة لتس خظه مقتضى وحا ة الساتاق جاماا، أل

شتاء ال ع م االتّ اّ في عالم التطبتق يكو  مربوطا بماهتّات تلّ األ
.بعناية من قبل المتكلّم بوجه من الوجوه

166: ، ص3مباحث األصول، ج
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ات القرینة على  اتصصىاص الحىدیث بالشىبه
الموضوعیّة

اق على ، حت  إ ّ ما ال يعلم قابل لظنطبما نحن فیه من هذا القبیىلو •
ى إنّماا ينطباق علا( ما اضطرّوا إلته)الموضوع و على ال كم، و مثل 

الموضوعات و األفعال الخارجتّة ّو  األحكام، و لتس هنا اخاتظه
ألة في الم لول االستعماليّ أو المراّ الج ّيّ، فالمقام أجنبيّ عان مسا

.تأثتر وح ة الستاق

167: ، ص3مباحث األصول، ج
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ات القرینة على  اتصصىاص الحىدیث بالشىبه
الحكمیّة 

قريناة و في اختصاص ال  ي  بالشابهات ال كمتّاة بال: الثانتةالجهة •
. ع مه

  قرينة علاى اختصااص ال ا يذكر الم قّق العراقيّ رحمه اللّهق  •
بالشبهة ال كمتّة، و جعل ذلّ رّّا على اّّعااء اختصااص ال ا ي 

اب علاى أجا( ق ّس سارّه)بالشبهة الموضوعتة بالقرينة السابقة، فإنّه 
رينة أعني ق-ذلّ بجوابتن، أح هما جواب مستقلّ عن قرينة العكس

تركنا و هو جواب غتر ص تح، و ن ن-االختصاص بالشبهة ال كمتّة
ة و اقتصرنا على الجواب الص تح الّاذي مارّ بناا فاي الجها[ 1]ذكره 
.األولى

168: ، ص3مباحث األصول، ج
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ات القرینة على  اتصصىاص الحىدیث بالشىبه
الحكمیّة 

أنّاه ال يوجا  اتّ ااّ فاي الساتاق يقتضاي كاو  الماراّ : و ذلّ الجواب هو[ 1]•
الفعال ال ال كام، و ذلاّ أل ّ مان الفقارات فاي ( ما ال يعلماو )بالموصول في 

و ال يكو  الماراّ منهاا الفعال، و ماع هاذا ( الطترة و ال س  و الوسوسة:)ال  ي 
.االختظه كتف يمكن ّعوى رهور الستاق في إراّة الموضوع المشتبه

ماا ال )اص ينبغي أ  يكو  مقصوّ من يتمسّّ بوح ة الستاق إلثبات اختص: أقول•
فاي الموصولة تكرّرت( ما)بالفعل، أو الموضوع و ع م شموله لل كم أ ّ ( يعلمو 

ستاق واح  ع ّة مرّات، و أري  بها فاي بعاا المارّات الفعال، أو الموضاوع ّو  
إلى أمّا وجوّ كلمات أخرى غتر الموصول. ال كم، فت مل الباقي أيضا على ذلّ

جنب الموصول أري ت بها معانتها ال الفعال، أو الموضاوع، و ال ال كام، فهاذا ال
و أنّها لام ارتباط له بوح ة الستاق بالنسبة للكلمة المكرّرة و هي الموصول، خاصّة

.تقع بتن الموصوالت، بل وقعا على طره منها

168: ، ص3مباحث األصول، ج
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ات القرینة على  اتصصىاص الحىدیث بالشىبه
الحكمیّة 

الثاااني الجااواب بمعارضااة تلااّ القرينااة بقرينااة أخاارى توجاابو •
: االختصاص بالشبهة ال كمتّة، و قال

168: ، ص3مباحث األصول، ج
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ات القرینة على  اتصصىاص الحىدیث بالشىبه
الحكمیّة 

نىة هذه القرینة أقوى من تلك القرینة و مقدّمىة علیهىا، و تلىك القریإنّ •
فی فإنّه ،عل  الحكم صحیح بف عنایة( ما ال یعلمون)تطبیق عبارة عن أنّ 

فىی مفىاد ، فصكون داتلةالشبهات الحكمیّة یكون الحكم غیر معلوم حقیقة
دّد و أمّا إضافة عدم العلم إل  الموضوع الخارجیّ، كالمائع المىر. الحدیث

بین كونه ماء، أو تمىرا، فصكىون ببىرن مىن المسىامحة و العنایىة، ألنّ
، فىإنّ ذات الموضىوع المجهول لیس هو ذات الموضوع، بىل هىو عنوانىه

عبارة عن ذات هذا المائع، و هو لیس مجهوال، و إنّما هو مجهول العنوان، 
حىال ء بالموضوع بالجهل یكون من بىان توصىیف الشىیفصوصیف ذات

ل مصعلّقه، فهذا غیر مشمول إلطىفق الحىدیث، فىإنّ اإلطىفق إنّمىا یصكفّى
[.1]شمول المفهوم ألفراده الحقیقیّة، ال ألفراده العنائیّة 

168: ، ص3مباحث األصول، ج



21

االتصصاصنفی القرینة عل  
•______________________________
:هتنالموجوّ في نهاية األفكار يختلف عمّا نقله أستاذنا الشهت  رحمه اللّه في المقام من وج[ 1]•
ف أنّه لم يجعل إضافة ع م العلم إلى الموضوع الخارجيّ خاظه الاااهر بنكتاة كاو  توصات: األوّل•

 الماراّ ء ب ال متعلّقه خظه الااهر، بل جعله خظه الااهر بنكتاة وحا ة الساتاق باعتباار أ ّالشي
رار أو من العناوين هو ما كا  بنفسه معروضا للوصاف مان االضاط( ما ال يعلمو )بالموصول في غتر 
روح له على ما ال يكو  بنفسه معروضا لوصف ع م العلم و إنّما المع( ما ال يعلمو )غتره، فلو حمل 

علاى ( ماا ال يعلماو )إذ  ال ينبغي حمل الموصاول فاي . هو عنوانه، كا  هذا خظه وح ة الستاق
.الفعل، ألنّه لتس بنفسه غتر معلوم، و إنّما يكو  عنوانه غتر معلوم

رينة علاى أنّه لم يجعل هذا قرينة على اختصاص ال  ي  بالشبهات ال كمتّة، و إنّما جعله ق: و الثاني•
تّة يتطلّاب ع م اختصاصه بالشبهات الموضوعتّة، باعتبار أ ّ فارح اختصاصاه بالشابهات الموضاوع
لستاق، فاظ تفستر الموصول بمعنى الفعل، و هو مجهول بعنوانه ال بنفسه، و هذا خظه مقتضى وح ة ا
ي الشابهات ب ّ من تفستر الموصول بمعنى ال كم، و ال كم بنفسه مجهول في الشبهات ال كمتّاة و فا

نّصتن، و الموضوعتّة معا، إلّا أ ّ منشأ الشّّ في الشبهات ال كمتّة فق  النصّ، أو إجماله، أو تعارح ال
.في الشبهات الموضوعتّة االشتباه في األمور الخارجتّة

169: ، ص3مباحث األصول، ج
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االتصصاصنفی القرینة عل  
وع أنّه ق  يكو  في الشبهة الموضاوعتّة ذات الموضا: يرّ علته أوّالو •

وّ مجهوال كما لو فرح الشّّ في وجوب ال جّ للشّّ في أصل وج
ثل هذه و إذا ثبا شمول البراءة لم. االستطاعة و مالكتّته لمال ما مثظ
ضاوعتّة و الفرق بتن شبهة مواحتمال الشبهات تع ّينا إلى غترها لع م

.شبهة موضوعتّة أخرى

170: ، ص3مباحث األصول، ج
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االتصصاصنفی القرینة عل  
علاى ذات ( ماا ال يعلماو )أنّه ال حاجة إلى انطباق عناوا  : ثانتاو •

تن كوناه الموضوع، فلو أرّنا مثظ تطبتق ال  ي  على المائع المرّّّ ب
خمرا، أو ماء طبّقناه على عنوا  الخمر في هاذا المثاال ال علاى ذات 

إ ّ خمريّة هذا المائع غتار معلوماة، فهاي مرفوعاة، و : المائع، فنقول
بااره عنوا  الخمر هو المناسب أ  يكو  مصابّا للرفاع و الوضاع باعت

ى موضوعا لل كم الشرعي ال ذات المائع، أل ّ ال رمة إنما جعلا علا
. عنوا  الخمر ال على ذات المائع

170: ، ص3مباحث األصول، ج
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االتصصاصنفی القرینة عل  
نّه تطبتق إ: فلتس المقصوّ تطبتق ع م العلم على الذات كي يقالإذ  •

ق على عنائيّ، و إ ّ الذات لتس مجهوال حقتقة، و إنّما المقصوّ التطبت
ع مان العنوا ، فإنّه الموضوع لل كم الشرعيّ و القابل للوضاع و الرفا

.قبل الشارع، و المفروح أ ّ العنوا  مجهول حقتقة

170: ، ص3مباحث األصول، ج
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االتصصاصنفی القرینة عل  
ة معاا، أ ّ ال  ي  يشمل الشبهات ال كمتّة و الموضوعتّ: ق  ت صّلو •

. و ال موجب الختصاصه بأح  القسمتن ّو  اآلخر

170: ، ص3مباحث األصول، ج
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:شمول الحدیث للموضوعات و األحكام

الجامع  في 
المقام

التكليف 
المشكوك

ءالشي

156ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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وعیةالموضعموم الرفع للشبهات الحكمیة و 
ع م ال اجة إلى تقا ير المااخاذة و ال غترهاا مان اآلثاار ال يخفىثم •

ا  فاي مطلقا كاالصكلیففإ  ما ال يعلم من ( ما ال يعلمو ): الشرعتة في 
عا و إ  كاا  الشبهة ال كمتة أو الموضوعتة بنفسه قابل للرفع و الوضع شر

إنه لتس ما في غتره ال ب  من تق ير اآلثار أو المجاز في إسناّ الرفع إلته ف
.اضطروا و ما استكرهوا إلى آخر التسعة بمرفوع حقتقة

م ما اشىصبه حالىه و لى( ما ال يعلمو ): نعم لو كا  المراّ من الموصول في •
ر لتقا يلكا  أح  األمرين مما ال ب  منه أيضاا ثام ال وجاهیعلم عنوانه 

ص خصوص المااخذة بع  وضوح أ  المق ر في غتر واح  غترها فظ م ت
عن أ  يكو  المق ر هو األثر الااهر في كل منهاا أو تماام آثارهاا التاي 

هاذا تقتضي المنة رفعها كما أ  ما يكو  بل اره اإلسناّ إلتها مجاازا هاو
. كما ال يخفى

340ص؛ ( طبع آل البیت ) كفایة األصول 



28

وعیةالموضعموم الرفع للشبهات الحكمیة و 
الكظم عموم الرفع للشبهات ال كمتة و الموضوعتة( بقي)•
وعتة انه ق  يقال باختصاصه بالشابهات الموضا( حت )ع م عمومه و •

ه مان في إراّة الموضوع المشتبوحدة السیاق من جهة اقتضاء ( تارة)
ما أكرهوا ا  المراّ من الموصول فت( بتقريب)الموصول فتما ال يعلمو  

ذي كا  هو الفعل الّابع  ا  و ما ال يطتقو  و ما اضطروا و ما أخطئوا 
ي ا  أكره علته أو اضطر إلتاه أو ال يطتقوناه، فوحا ة الساتاق تقتضا
ه عنوانه يكو  المراّ من الموصول فتما ال يعلمو  هو الفعل الّذي اشتب

كالشرب الّذي لم يعلم كونه شرب خمر أو شرب خل 

215ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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وعیةالموضعموم الرفع للشبهات الحكمیة و 
وعتة من جهة ع م تصور الجامع بتن الشبهات ال كمتة و الموض( و أخرى)•

هات حتى يمكن إراّة ما يعمهما من الموصول، ب عوى ا  المرفوع في الشب
عي ال كمتة بع  ما كا  عبارة عن نفس متعلق الجهل أعناي ال كام الاواق

ى ما هاو المجهول، كا  استناّ الرفع فته إلى الموصول من قبتل اإلسناّ إل
ذات هاو الشبهات الموضوعتة فا  متعلق الجهل فتها أوال و بال( بخظه)له 

الخاارجي الموضوع الخارجي، و بالتبع يتعلق بال كم الشرعي و الموضوع
ل اإلسناّ إلاى اسناّ الرفع إلته من قبت( كا )لما كا  بنفسه غتر قابل للرفع 

سناّ غتر ما هو له، و حت  انه ال يمكن الجمع بتنهما في استعمال واح  و ا
وع، واح  ي ور األمر بتن ا  يراّ من الموصول ال كم المشتبه أو الموض

215ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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وعیةالموضعموم الرفع للشبهات الحكمیة و 
ر قطع النّار عن الستاق و ا  كا  األولى هاو األول حفااا لاهاوفمع •

ضاي ا  وح ة الساتاق تقت( إلّا)اإلسناّ في كونه إسناّا إلى ما هو له 
تاق مان تخصتص الموصول بالشبهات الموضوعتة ألقوائتة رهور السا

الاهور المابور 

215ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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وعیةالموضعموم الرفع للشبهات الحكمیة و 
( كتف)فلمنع وح ة الستاق ( الوجه األول)ال يخفى ما فته اما ( و لكن)•

كاو  و ا  من الفقرات في ال  ي  الطترة و ال س  و الوسوسة و ال ي
المراّ منها الفعل، و مع هاذا االخاتظه كتاف يمكان ّعاوى رهاور 

الستاق في إراّة الموضوع المشتبه 

215ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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وعیةالموضعموم الرفع للشبهات الحكمیة و 
ذلّ يقتضي ارتكاب خظه راهر الستاق من جهاة أخارى ( مع ا )•

فا  الااهر من الموصول فتما ال يعلمو  هو ما كا  بنفساه معاروح
رار و الوصف و هو ع م العلم كما في غتره من العناوين األخر كاالضط

اإلكراه و ن وهماا حتا  كاا  الموصاول فتهاا معروضاا ل وصااه 
هذا الاهور المابورة فتخصتص الموصول بالشبهات الموضوعتة ينافي

لاه هاو إذ ال يكو  الفعل فتها بنفسه معروضا للجهل و انما المعروح
مال عنوانه، و حتنئذ ي ور األمر بتن حفظ الستاق من هذه الجهاة ب 
جهاة الموصول فتما ال يعلم على ال كم المشتبه و باتن حفااه مان

ل أخرى ب مله على إراّة الفعل و ال ريب في ا  العاره يارجح األو
فتتعتن ال مل فتما ال يعلمو  على إراّة ال كم 

215ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج



33

وعیةالموضعموم الرفع للشبهات الحكمیة و 
ففته ا  المراّ مان الموصاول فتماا ال يعلام هاو( و اما الوجه الثاني)•

مطلق ال كم الشرعي المجهول الجامع بتن الشبهات

217: ، ص3نهایة األفكار، ج
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وعیةالموضعموم الرفع للشبهات الحكمیة و 
فاي و الموضوعتة، حت  ال فرق بتنهما إلّا ا  منشاأ الشاّال كمتة •

عتة الشبهات ال كمتة فق  النص أو إجماله و فاي الشابهات الموضاو
و األمور الخارجتة و ال يوجب ذلّ فرقا بتنهماا فاي إضاافة الرفاع

اسناّه إلى الموصول كما هو راهر 

215ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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وعیةالموضعموم الرفع للشبهات الحكمیة و 
ل بوجاوب يتم االست الل بهذا ال  ي  على البراءة في قبال القائ( و علته)•

ا انما هو التوقف و االحتتاط عن  الشّ في الت ريم، أل  مقتضاه كما عرف
عارح ماا نفي وجوب االحتتاط عن  الشبهة و الترختص في االرتكاب فت

االحتتاط ّل على وجوب التوقف و 
قول انه بع  ا  رهر عموم الرفع للشبهات ال كمتة و الموضوعتة، ن( ثم انه)•

لثاني أيضا عن  ال فرق، بتن التكالتف االستقظلتة، أو الضمنتة، فتجري في ا
 ققه فاي ء أو شرطتته أو مانعتته للمأمور به كما سانالشّ في جائتة شي

راءة بنااء علاى جرياا  البا( هذا)مب   األقل و األكثر إ  شاء اللّه تعالى 
هاا، ففاي العقلتة في تلّ المسألة و اما على القاول باالشاتغال العقلاي فت

جريا  ّلتل الرفع إشكال كما ستأتي بتانه إ  شاء اللّه تعالى

215ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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