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:شمول الحدیث للموضوعات و األحكام

شمول الحديث 
للموضوعات و 

األحكام

ثبوت جامع بينهما
عيجعل مصبّا للرف

عدم قرينة فيه 
لالختصاص 

بإحداهما

156ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج



8

:شمول الحدیث للموضوعات و األحكام

الجامع  في 
المقام
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المشكوك

ءالشي

156ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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:شمول الحدیث للموضوعات و األحكام
:الجامعتصوير •
غاي ، و ماا يب فقد صوّر في المقام الجامع بعدّة وجوه: أمّا األمر األوّل•

:التعرّض له مبها وجهان
هاو الجاام ما ذكره المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه و غيره من أنّ -1•

لشاّّ فياه ، فإنّه أعمّ من كونه تكليفا كلّيا مبشأ االتكلیف المشكوك
ميّاة، و فقد البصّ، أو إجماله، أو تعارض البصّين، كما في الش هة الحك

.خارجيّةكونه تكليفا جزئيّا مبشأ الشّّ فيه االشت اه في األمور ال

156ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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:شمول الحدیث للموضوعات و األحكام
ين ما ذكره أيضا المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه و غيره من المحقّقا-2•

.الشاملء الشیمن عبوان 
أعباي -و قد أورد المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه علا  ها ا الجاامع•

و ذلاّ ،الجم  بین أمرین متقابلینبأنّه يلزم من ذلّ-ءإرادة الشي
ته إلا  ء إل  ما هو لاه، و نسا ألنّ نس ة الرفع إل  الحكم نس ة للشي
.الموضوع نس ة له إل  غير ما هو له

157: ، ص3مباحث األصول، ج



11
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ات علا  اتتصااص الحادیث بالشابهالقرینة 
الموضوعیّة 

:القريبة عل  االختصاصنفي •
فقاد ادّعياا القريباة علا  اختصااص الحادي : و أمّا األمر الثااني•

الحدي  بالش هات الموضوعيّة، و ادّعيا أيضا القريبة عل  اختصاص
:بالش هات الحكميّة فبتكلّم في جهتين

165ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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ات القرینة علا  اتتصااص الحادیث بالشابه
الموضوعیّة

القريبة و في اختصاص الحدي  بالش هات الموضوعيّة ب: األول الجهة •
عدمه، 

( ماونما ال يعل: )في جملةوحدة السیاق قد ذكروا في المقام قريبيّة و •
، إذ ال شاّّ فاي (ما أكرهوا عليه)و ( ما اضطرّوا إليه: )مع مثل جملة

ة ال أنّ المقصود بالموصول في تلّ الجمل هي الموضوعات الخارجيّ
( نما ال يعلمو)األحكام الشرعيّة، فك لّ الحال في األعمّ مبها و من

.بقريبة وحدة السياق

165ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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ات القرینة علا  اتتصااص الحادیث بالشابه
الموضوعیّة

لحاظ بتؤثّرفي الكلمة المتكرّرة ال شّّ أنّها وحدة السیاق إنّ : أقول•
يّ تارة ، أي أنّ حمل تلّ الكلمة بمدلولها االستعمالالمراد االستعمالیّ

عل  معب ، و أخرى عل  معب  آخار يكاون خاظه رهاور وحادة 
كاان فارض حمال ( أكرم اإلمام و أطع اإلمام: )السياق، فلو قال مثظ

إمام المراد االستعماليّ في األوّل عل  إمام الجماعة و في الثاني عل 
.المسلمين خظه مقتض  وحدة السياق

166: ، ص3مباحث األصول، ج
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ات القرینة علا  اتتصااص الحادیث بالشابه
الموضوعیّة

و عدمه للمراد الجدّيبالبس ة وحدة السیاق هباك إشكال في تأثير و •
أكارم : )قالبعد فرض اتّحاد الكلمتين في المراد االستعماليّ، فمثظ لو

و كان المراد الجدّي له مان األوّل ماا يعامّ ( كلّ عالم و قلّد كلّ عالم
ل، فهل العالم العادل و العالم الفاسق، و من الثاني خصوص العالم العاد
لماراد ه ا يبافي رهور وحدة السياق بعد فرض اتّحاد الكلمتين فاي ا

االستعماليّ، أو ال؟
ظهاور یمكن االستشكال فیه و إن كان الصحیح عندنا عدم منافاتاه ل•

.وحدة السیاق

166: ، ص3مباحث األصول، ج
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ات القرینة علا  اتتصااص الحادیث بالشابه
الموضوعیّة

لماراد أمّا إذا فرض أنّه لم يكن اختظه في مفاد الكلمتين بلحااظ او •
نهماا االتاتف  بیاالستعماليّ، و ال بلحاظ المراد الجدّي، و إنّما كان 

، فهبا ال إشاكال فاي عادم تاأثير وحادة بلحاظ المصداق الخارجیّ
المصداق، السياق و عدم اقتضائها التّفاق الكلمتين في

166: ، ص3مباحث األصول، ج
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ات القرینة علا  اتتصااص الحادیث بالشابه
الموضوعیّة

: قال مثظفلو •
( بستلماتطال ، و ال تغصب ما، و ال تغصب تأكلماال تغصب )•
وم في ه ه الجمل هو مفه( الموصول)االستعماليّ و الجدّي من فالمراد •

ء الّا ي يق ال األكال هاي ء، إلّا أنّ المصداق الخاارجيّ للشايالشي
ء الّا ي ء الّ ي يق ل المطالعة هي المكاتيب، و للشياألطعمة، و للشي

ظه فاي يق ل الل س هي الثياب المحيطة بجسم اإلنسان، و ه ا االخت
نّ المصاديق الخارجيّة ليس خظه مقتض  وحادة الساياق جزماا، أل

شياء ال عدم االتّحاد في عالم التط يق يكون مربوطا بماهيّات تلّ األ
.بعباية من ق ل المتكلّم بوجه من الوجوه

166: ، ص3مباحث األصول، ج
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ات القرینة علا  اتتصااص الحادیث بالشابه
الموضوعیّة

اق عل  ، حي  إنّ ما ال يعلم قابل لظنط ما نحن فیه من هذا القبیالو •
  إنّماا يبط اق علا( ما اضطرّوا إليه)الموضوع و عل  الحكم، و مثل 

الموضوعات و األفعال الخارجيّة دون األحكام، و ليس هبا اخاتظه
ألة في المدلول االستعماليّ أو المراد الجدّيّ، فالمقام أجب يّ عان مسا

.تأثير وحدة السياق

167: ، ص3مباحث األصول، ج
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ات القرینة علا  اتتصااص الحادیث بالشابه
الحكمیّة 

قريباة و في اختصاص الحدي  بالشا هات الحكميّاة بال: الثانيةالجهة •
. عدمه

  قريبة علا  اختصااص الحاديذكر المحقّق العراقيّ رحمه اللّهقد •
بالش هة الحكميّة، و جعل ذلّ ردّا عل  ادّعااء اختصااص الحادي 

اب علا  أجا( قدّس سارّه)بالش هة الموضوعية بالقريبة السابقة، فإنّه 
ريبة أعبي ق-ذلّ بجوابين، أحدهما جواب مستقلّ عن قريبة العكس

تركبا و هو جواب غير صحيح، و نحن-االختصاص بالش هة الحكميّة
ة و اقتصرنا عل  الجواب الصحيح الّا ي مارّ بباا فاي الجها[ 1]ذكره 
.األول 

168: ، ص3مباحث األصول، ج
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ات القرینة علا  اتتصااص الحادیث بالشابه
الحكمیّة 

أنّاه ال يوجاد اتّحااد فاي الساياق يقتضاي كاون الماراد : و ذلّ الجواب هو[ 1]•
الفعال ال الحكام، و ذلاّ ألنّ مان الفقارات فاي ( ما ال يعلماون)بالموصول في 

و ال يكون الماراد مبهاا الفعال، و ماع ها ا ( الطيرة و الحسد و الوسوسة:)الحدي 
.االختظه كيف يمكن دعوى رهور السياق في إرادة الموضوع المشت ه

ماا ال )اص يب غي أن يكون مقصود من يتمسّّ بوحدة السياق إلث ات اختص: أقول•
فاي الموصولة تكرّرت( ما)بالفعل، أو الموضوع و عدم شموله للحكم أنّ ( يعلمون

سياق واحد عدّة مرّات، و أريد بها فاي بعاا المارّات الفعال، أو الموضاوع دون 
إل  أمّا وجود كلمات أخرى غير الموصول. الحكم، فيحمل ال اقي أيضا عل  ذلّ

جبب الموصول أريدت بها معانيها ال الفعال، أو الموضاوع، و ال الحكام، فها ا ال
و أنّها لام ارت اط له بوحدة السياق بالبس ة للكلمة المكرّرة و هي الموصول، خاصّة

.تقع بين الموصوالت، بل وقعا عل  طره مبها

168: ، ص3مباحث األصول، ج
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ات القرینة علا  اتتصااص الحادیث بالشابه
الحكمیّة 

الثاااني الجااواب بمعارضااة تلااّ القريبااة بقريبااة أخاارى توجاابو •
: االختصاص بالش هة الحكميّة، و قال

168: ، ص3مباحث األصول، ج
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ات القرینة علا  اتتصااص الحادیث بالشابه
الحكمیّة 

ناة هذه القرینة أقوى من تلك القرینة و مقدّماة علیهاا، و تلاك القریإنّ •
فی فإنّه ،عل  الحكم صحیح بف عنایة( ما ال یعلمون)تطبیق عبارة عن أنّ 

فای مفااد ، فتكون داتلةالشبهات الحكمیّة یكون الحكم غیر معلوم حقیقة
دّد و أمّا إضافة عدم العلم إل  الموضوع الخارجیّ، كالمائ  المار. الحدیث

بین كونه ماء، أو تمارا، فتكاون ببارن مان المساامحة و العنایاة، ألنّ
، فاإنّ ذات الموضاوع المجهول لیس هو ذات الموضوع، بال هاو عنواناه

عبارة عن ذات هذا المائ ، و هو لیس مجهوال، و إنّما هو مجهول العنوان، 
حاال ء بالموضوع بالجهل یكون من باان توصایف الشایفتوصیف ذات

ل متعلّقه، فهذا غیر مشمول إلطافق الحادیث، فاإنّ اإلطافق إنّماا یتكفّا
[.1]شمول المفهوم ألفراده الحقیقیّة، ال ألفراده العنائیّة 

168: ، ص3مباحث األصول، ج
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االتتصاصنفی القرینة عل  
•______________________________
:هينالموجود في نهاية األفكار يختلف عمّا نقله أستاذنا الشهيد رحمه اللّه في المقام من وج[ 1]•
ف أنّه لم يجعل إضافة عدم العلم إل  الموضوع الخارجيّ خاظه الاااهر ببكتاة كاون توصاي: األوّل•

 الماراد ء بحال متعلّقه خظه الااهر، بل جعله خظه الااهر ببكتاة وحادة الساياق باعت اار أنّالشي
رار أو من العباوين هو ما كان ببفسه معروضا للوصاف مان االضاط( ما ال يعلمون)بالموصول في غير 
روض له عل  ما ال يكون ببفسه معروضا لوصف عدم العلم و إنّما المع( ما ال يعلمون)غيره، فلو حمل 

علا  ( ماا ال يعلماون)إذن ال يب غي حمل الموصاول فاي . هو عبوانه، كان ه ا خظه وحدة السياق
.الفعل، ألنّه ليس ببفسه غير معلوم، و إنّما يكون عبوانه غير معلوم

ريبة علا  أنّه لم يجعل ه ا قريبة عل  اختصاص الحدي  بالش هات الحكميّة، و إنّما جعله ق: و الثاني•
يّة يتطلّاب عدم اختصاصه بالش هات الموضوعيّة، باعت ار أنّ فارض اختصاصاه بالشا هات الموضاوع
لسياق، فاظ تفسير الموصول بمعب  الفعل، و هو مجهول بعبوانه ال ببفسه، و ه ا خظه مقتض  وحدة ا
ي الشا هات بدّ من تفسير الموصول بمعب  الحكم، و الحكم ببفسه مجهول في الش هات الحكميّاة و فا

بّصين، و الموضوعيّة معا، إلّا أنّ مبشأ الشّّ في الش هات الحكميّة فقد البصّ، أو إجماله، أو تعارض ال
.في الش هات الموضوعيّة االشت اه في األمور الخارجيّة

169: ، ص3مباحث األصول، ج
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االتتصاصنفی القرینة عل  
وع أنّه قد يكون في الش هة الموضاوعيّة ذات الموضا: يرد عليه أوّالو •

ود مجهوال كما لو فرض الشّّ في وجوب الحجّ للشّّ في أصل وج
ثل ه ه و إذا ث ا شمول ال راءة لم. االستطاعة و مالكيّته لمال ما مثظ
ضاوعيّة و الفرق بين ش هة مواحتمال الش هات تعدّيبا إل  غيرها لعدم

.ش هة موضوعيّة أخرى

170: ، ص3مباحث األصول، ج
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االتتصاصنفی القرینة عل  
علا  ذات ( ماا ال يعلماون)أنّه ال حاجة إل  انط اق عباوان : ثانياو •

ين كوناه الموضوع، فلو أردنا مثظ تط يق الحدي  عل  المائع المردّد ب
خمرا، أو ماء ط ّقباه عل  عبوان الخمر في ها ا المثاال ال علا  ذات 

إنّ خمريّة ه ا المائع غيار معلوماة، فهاي مرفوعاة، و : المائع، فبقول
 ااره عبوان الخمر هو المباسب أن يكون مصا ّا للرفاع و الوضاع باعت

  موضوعا للحكم الشرعي ال ذات المائع، ألنّ الحرمة إنما جعلا علا
. عبوان الخمر ال عل  ذات المائع

170: ، ص3مباحث األصول، ج
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االتتصاصنفی القرینة عل  
نّه تط يق إ: فليس المقصود تط يق عدم العلم عل  ال ات كي يقالإذن •

ق عل  عبائيّ، و إنّ ال ات ليس مجهوال حقيقة، و إنّما المقصود التط ي
ع مان العبوان، فإنّه الموضوع للحكم الشرعيّ و القابل للوضاع و الرفا

.ق ل الشارع، و المفروض أنّ العبوان مجهول حقيقة

170: ، ص3مباحث األصول، ج
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االتتصاصنفی القرینة عل  
ة معاا، أنّ الحدي  يشمل الش هات الحكميّة و الموضوعيّ: قد تحصّلو •

. و ال موجب الختصاصه بأحد القسمين دون 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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:شمول الحدیث للموضوعات و األحكام
:الجامعتصوير •
غاي ، و ماا يب فقد صوّر في المقام الجامع بعدّة وجوه: أمّا األمر األوّل•

:التعرّض له مبها وجهان
هاو الجاام ما ذكره المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه و غيره من أنّ -1•

لشاّّ فياه ، فإنّه أعمّ من كونه تكليفا كلّيا مبشأ االتكلیف المشكوك
ميّاة، و فقد البصّ، أو إجماله، أو تعارض البصّين، كما في الش هة الحك

.خارجيّةكونه تكليفا جزئيّا مبشأ الشّّ فيه االشت اه في األمور ال

156ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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:شمول الحدیث للموضوعات و األحكام
ين ما ذكره أيضا المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه و غيره من المحقّقا-2•

.الشاملء الشیمن عبوان 
أعباي -و قد أورد المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه علا  ها ا الجاامع•

و ذلاّ ،الجم  بین أمرین متقابلینبأنّه يلزم من ذلّ-ءإرادة الشي
ته إلا  ء إل  ما هو لاه، و نسا ألنّ نس ة الرفع إل  الحكم نس ة للشي
.الموضوع نس ة له إل  غير ما هو له

157: ، ص3مباحث األصول، ج
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وعیةالموضعموم الرف  للشبهات الحكمیة و 
عدم الحاجة إل  تقادير المااخا ة و ال غيرهاا مان اآلثاار ال يخف ثم •

ان فاي مطلقا كاالتكلیففإن ما ال يعلم من ( ما ال يعلمون): الشرعية في 
عا و إن كاان الش هة الحكمية أو الموضوعية ببفسه قابل للرفع و الوضع شر

إنه ليس ما في غيره ال بد من تقدير اآلثار أو المجاز في إسباد الرفع إليه ف
.اضطروا و ما استكرهوا إل  آخر التسعة بمرفوع حقيقة

م ما اشاتبه حالاه و لا( ما ال يعلمون): نعم لو كان المراد من الموصول في •
ر لتقاديلكان أحد األمرين مما ال بد مبه أيضاا ثام ال وجاهیعلم عنوانه 

ص خصوص المااخ ة بعد وضوح أن المقدر في غير واحد غيرها فظ محي
تماام ثثارهاا التایأو األثر الظاهر فی كل منهااهو المقدرعن أن يكون 

و هاذا ما یكون بلحاظه اإلسناد إلیها مجاازا هاكما أن تقتبی المنة رفعها 
. كما ال يخف 

340ص؛ ( طب  ثل البیت ) كفایة األصول 
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«الرف »بحدیث االستدالل 

[«الرفع»االستدالل بحدي  ]مبها •
فاي المرويّ عن الب يّ صلّ  اللّه عليه و آله و سالّم بسابد صاحيح: •

سيان، الخطأ، و الب: رفع عن امّتي تسعة »: التوحيد ، كما عنالخصال
وا و ما استكرهوا عليه، و ما ال يعلمون، و ما ال يطيقون، و ماا اضاطرّ

.« الخ ر... إليه 

28: ، ص2فرائد األصول، ج
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«الرف »بحدیث االستدالل 
، و ممّا ال يعلمون، فهي مرفوعة عابهم-مثظ-حرمة شرب التتنفإنّ •

رفاع آثارهاا أو خصاوص -كرفاع الخطاأ و البسايان-معب  رفعها
ع اد ما حجب اللّه علمه عن ال»: عليه السّظمالمااخ ة، فهو ناير قوله

.« فهو موضوع عبهم

28: ، ص2فرائد األصول، ج
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«الرف »بحدیث االستدالل 
[المباقشة في االستدالل]•
مااا ال »فااي الظاااهر ماان الموصاول بااأنّ : يمكاان أن يااورد عليااهو •

غيار ، أعبي فعال المكلّاف الالموضوعهو -بقرینة أتواتها-«يعلمون
يار المعلوم، كالفعل ال ي ال يعلم أنّه شرب الخمر أو شرب الخالّ و غ

.ذلّ من الش هات الموضوعيّة، فظ يشمل الحكم الغير المعلوم

28: ، ص2فرائد األصول، ج
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«الرف »بحدیث االستدالل 
و ال يظئم عماوم الموصاول للموضاوعم  أنّ تقدیر المؤاتذة فی الروایة •

و ال معنا  الحكم؛ ألنّ المقدّر المااخا ة علا  نفاس ها ه الما كورات، 
نعم، هي من آثارهاا، فلاو جعال *.للمؤاتذة عل  نفس الحرمة المجهولة

نّ إ: المقدّر في كلّ من ه ه التسعة ما هو المباسب من أثره، أمكن أن يقاال
.المااخ ة عل  فعله، فهي مرفوعة-مثظ-أثر حرمة شرب التتن

ة ألنّ المااخ ة عل  ارتكاب الحرام ال عل  الحرمة، و إن كانا المااخ * •
؛ ( مع حواش  أوثق الوسائل) فرائد األصول ). من آثارها، و هي س ب لها

(54ص؛ 3ج
عرفا من أنها فعل الشارع و جعله و المااخ ة انما هي عل  أفعاال لما *•

؛ 4تمهياد الوساائل فاي شارح الرساائل ؛ ج). الع يد ال عل  فعل الشارع
(198ص

28: ، ص2فرائد األصول، ج
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«الرف »بحدیث االستدالل 
نسا ة المااخا ة إلا  نفاس -بباء علا  تقادير المااخا ة-الااهرلكنّ •

.الم كورات
ل أن يحتما-باعت اار داللاة االقتضااء-أنّ المقدّر في الرواية: و الحاصل•

  يكون جميع اآلثار في كلّ واحد من التسعة، و هاو األقارب اعت اارا إلا
.المعب  الحقيقيّ

.أن يكون في كلّ مبها ما هو األثر الااهر فيهو •
و  أن يقدّر المااخ ة في الكلّ، و ه ا أقرب عرفا مان األوّل و أرهار مان •

ساق الثاني أيضا؛ ألنّ الااهر أنّ نس ة الرفع إلا  مجماوع التساعة علا  ن
ماا »و « ماا اكرهاوا علياه»و « البسيان»و « الخطأ»واحد، فإذا اريد من 

ذلاّ « ماا ال يعلماون»المااخ ة عل  أنفسها، كان الااهر فاي « اضطرّوا
. أيضا

29: ، ص2فرائد األصول، ج
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وعیةعموم الرف  للشبهات الحكمیة و الموض
.-إلخ-م  انّ تقدیر المؤاتذة(: قدّه)قوله •
  ماا ه ا، مع انّ إسباد الرّفع إل  الحكم لمّا كان من ق يل االستباد إلا•

إسباده هو له، ألنّه ببفسه ممّا يتطرّق إليه الجعل رفعاً و وضعاً، بخظه
ه إل  الموضوع، فانّه من ق يل اإلسباد إل  غير ما هاو لاه، حيا  انّا

ال ين إسباد ببفسه غير قابل ل لّ، بل رفعه برفع آثاره، و لم يكن في
  واحد يجمع اإلسبادين، ال يكاد ان يجوز ان يراد من الموصول معبا
ا في واحد يعمّ الحكم و الموضوع إالّ ان يراد كلّ مبهما مبه مستقظً كم

استعمال اللّفظ في المعبيين، 

190صدرر الفوائد فی الحاشیة عل  الفرائد ؛ الحاشیةالجدیدة ؛ 
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وعیةعموم الرف  للشبهات الحكمیة و الموض
اً لتوافاق و ال يجوز ان يصار إل  تقدير األثر بالقياس إل  الحكم أيض•

ه من داللاة الموضوع في إسباد الرّفع لعدم ما كان يقتضيه في غيره في
ع، فكماا االقتضاء، لما عرفا من انّ الحكم ببفسه قابل للرّفع و الوضا

انّ الحكم الشّرعي إذا كان مورداً لظستصحاب وجاوداً و عادماً كاان 
ّ إذا كان متعلّقا المقتض  استصحابه إث اته أو نفيه راهراً ببفسه، فك ل

يب آثاره للرّفع في ال اب؛ و كما كان استصحاب الموضوع موج ا لترت
وأماان عليه، ك لّ كان رفع الموضوع بمعب  رفاع آثااره، فال اباان ت

.يرتضعان من مظك واحد

190صدرر الفوائد فی الحاشیة عل  الفرائد ؛ الحاشیةالجدیدة ؛ 
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وعیةعموم الرف  للشبهات الحكمیة و الموض
تقادير من هبا انقدح انّه ال يحتاج إل  أثر شرعيّ في التّكليف عل و •

يجااب له، بل ببفسه يرتفع راهراً، و باه يادفع إشمول ما ال يعلمون
ر عادم االحتياط المصحّح للعقاب عليه الّ ي كان للشّارع علا  تقادي

. رفعه التّكليف راهراً
ليس إالّ، لكبّه أعامّ مان ان الحكمإالّ أن يراد من الموصول هو اللّهم •

ر يكون مبشأ الجهل به، هو فقدان البّص أو إجمالاه، أو اشات اه األماو
ع في الخارجيّة، و عدم تميز عبوان الموضوع، و عليه يكون إسباد الرّف
قدير، الشّ هة الموضوعيّة أيضاً إل  الحرمة ابتداء، من دون حاجة إل  ت
ح انّ لكبّه يوجب اختظه ما ال يعلمون مع إخوته في البّساق، لوضاو

.راإلكراه و االضطرار إنّما يتعلّقان بالموضوع ال بالحكم، فتدبّ

190صدرر الفوائد فی الحاشیة عل  الفرائد ؛ الحاشیةالجدیدة ؛ 
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وعیةعموم الرف  للشبهات الحكمیة و الموض
مول للحكام، بأناه لاو أرياد مان ( قدّه)انّه قد أجيب ممّا ذكره ثمّ • من الوجهين لعدم الشاّ

الموصول الفعل الواجب أو المحرّم بما هو واجب أو محرّم، لام يكان ماانع عان عموماه 
للشّ هات

191: درر الفوائد في الحاشية عل  الفرائد، الحاشيةالجديدة، ص•
ي الحكميّة أيضاً، فانّ الواجب أو المحرّم الّ ي ال يعلم، سواء كان الجهال بعبواناه كماا فا•

ة علا  الشّ هات الموضوعيّة، أو بحكمه مع معلوميّة كما في الحكميّة مبها، يكون المااخا 
.نفسه، و يكون فعظً للمكلّف، فحيبئ  يكون حال ما ال يعلمون كسائر أخواته

ه ال ال يخف  انّ إرادة ذلّ و إن كان يوجب ان يكون حاله كحالها فيما ذكر، إالّ انّا: قلا•
بها، ال بماا يوجب اتّحاد السّياق معها، فإنّ اإلكراه و االضطرار إنّما يتعلّقان باالفعال لعباوي

ن هي واج ة أو محرّمة، كما ال يخف ؛ فالموصول فيما اضطرّوا و ما استكرهوا  ع اارة ما
.ة أو محرّمةاألفعال بعباويبها، بخظفه فيما ال يعلمون، فانّه يكون ع ارة عبها بما هي واج 

وماة ه ا، مع انّ اآلثار بباء عل  تقديرها ليسا آثاراً لها إالّ بعباويبهاا، ال بماا هاي محك•
.  يخف بالوجوب أو الحرمة، كما ال 

190صدرر الفوائد فی الحاشیة عل  الفرائد ؛ الحاشیةالجدیدة ؛ 
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وعیةالموضعموم الرف  للشبهات الحكمیة و 
الكظم عموم الرفع للش هات الحكمية و الموضوعية( بقي)•
وعية انه قد يقال باختصاصه بالشا هات الموضا( حي )عدم عمومه و •

ه مان في إرادة الموضوع المشت وحدة السیاق من جهة اقتضاء ( تارة)
ما أكرهوا ان المراد من الموصول في( بتقريب)الموصول فيما ال يعلمون 

 ي كان هو الفعل الّابعد ان و ما ال يطيقون و ما اضطروا و ما أخطئوا 
ي ان أكره عليه أو اضطر إلياه أو ال يطيقوناه، فوحادة الساياق تقتضا
ه عبوانه يكون المراد من الموصول فيما ال يعلمون هو الفعل الّ ي اشت 

كالشرب الّ ي لم يعلم كونه شرب خمر أو شرب خل 

215ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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وعیةالموضعموم الرف  للشبهات الحكمیة و 
وعية من جهة عدم تصور الجامع بين الش هات الحكمية و الموض( و أخرى)•

هات حت  يمكن إرادة ما يعمهما من الموصول، بدعوى ان المرفوع في الش 
عي الحكمية بعد ما كان ع ارة عن نفس متعلق الجهل أعباي الحكام الاواق

  ما هاو المجهول، كان استباد الرفع فيه إل  الموصول من ق يل اإلسباد إل
 ات هاو الش هات الموضوعية فان متعلق الجهل فيها أوال و بال( بخظه)له 

الخاارجي الموضوع الخارجي، و بالت ع يتعلق بالحكم الشرعي و الموضوع
ل اإلسباد إلا  اسباد الرفع إليه من ق ي( كان)لما كان ببفسه غير قابل للرفع 

سباد غير ما هو له، و حي  انه ال يمكن الجمع بيبهما في استعمال واحد و ا
وع، واحد يدور األمر بين ان يراد من الموصول الحكم المشت ه أو الموض

215ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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وعیةالموضعموم الرف  للشبهات الحكمیة و 
ر قطع البّار عن السياق و ان كان األول  هاو األول حفااا لاهاوفمع •

ضاي ان وحدة الساياق تقت( إلّا)اإلسباد في كونه إسبادا إل  ما هو له 
ياق مان تخصيص الموصول بالش هات الموضوعية ألقوائية رهور السا

الاهور المزبور 

215ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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وعیةالموضعموم الرف  للشبهات الحكمیة و 
( كيف)فلمبع وحدة السياق ( الوجه األول)ال يخف  ما فيه اما ( و لكن)•

كاون و ان من الفقرات في الحدي  الطيرة و الحسد و الوسوسة و ال ي
المراد مبها الفعل، و مع ها ا االخاتظه كياف يمكان دعاوى رهاور 

السياق في إرادة الموضوع المشت ه 

215ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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وعیةالموضعموم الرف  للشبهات الحكمیة و 
ذلّ يقتضي ارتكاب خظه راهر السياق من جهاة أخارى ( مع ان)•

فان الااهر من الموصول فيما ال يعلمون هو ما كان ببفساه معاروض
رار و الوصف و هو عدم العلم كما في غيره من العباوين األخر كاالضط

اإلكراه و نحوهماا حيا  كاان الموصاول فيهاا معروضاا ل وصااه 
ه ا الاهور المزبورة فتخصيص الموصول بالش هات الموضوعية يبافي

لاه هاو إذ ال يكون الفعل فيها ببفسه معروضا للجهل و انما المعروض
مال عبوانه، و حيبئ  يدور األمر بين حفظ السياق من ه ه الجهاة بح
جهاة الموصول فيما ال يعلم عل  الحكم المشت ه و باين حفااه مان

ل أخرى بحمله عل  إرادة الفعل و ال ريب في ان العاره يارجح األو
فيتعين الحمل فيما ال يعلمون عل  إرادة الحكم 

215ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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وعیةالموضعموم الرف  للشبهات الحكمیة و 
ففيه ان المراد مان الموصاول فيماا ال يعلام هاو( و اما الوجه الثاني)•

مطلق الحكم الشرعي المجهول الجامع بين الش هات

217: ، ص3نهایة األفكار، ج
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وعیةالموضعموم الرف  للشبهات الحكمیة و 
فاي و الموضوعية، حي  ال فرق بيبهما إلّا ان مبشاأ الشاّالحكمية •

عية الش هات الحكمية فقد البص أو إجماله و فاي الشا هات الموضاو
و األمور الخارجية و ال يوجب ذلّ فرقا بيبهماا فاي إضاافة الرفاع

اسباده إل  الموصول كما هو راهر 

215ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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وعیةالموضعموم الرف  للشبهات الحكمیة و 
ل بوجاوب يتم االستدالل به ا الحدي  عل  ال راءة في ق ال القائ( و عليه)•

ا انما هو التوقف و االحتياط عبد الشّ في التحريم، ألن مقتضاه كما عرف
عارض ماا نفي وجوب االحتياط عبد الش هة و الترخيص في االرتكاب في

االحتياط دل عل  وجوب التوقف و 
قول انه بعد ان رهر عموم الرفع للش هات الحكمية و الموضوعية، ن( ثم انه)•

لثاني أيضا عبد ال فرق، بين التكاليف االستقظلية، أو الضمبية، فتجري في ا
حققه فاي ء أو شرطيته أو مانعيته للمأمور به كما سابالشّ في جزئية شي

راءة ببااء علا  جرياان ال ا( ه ا)م ح  األقل و األكثر إن شاء اللّه تعال  
هاا، ففاي العقلية في تلّ المسألة و اما عل  القاول باالشاتغال العقلاي في

جريان دليل الرفع إشكال كما سيأتي بيانه إن شاء اللّه تعال 

215ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج



49

روایات البراءة الشرعیة

«حديث الرفع»

.فقرة االستدالل منه

.شمولها للشبهات جميعا

فقه الحديث عموما

. سنده

40ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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عمومافقه الحدیث 
:الحدي فقه•
من و هو في فقه ه ا الحدي ، ففيه جهات عديدة: و أمّا المقام الثال •

:ال ح 

170ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الرف حدیث 
:أَشْيَاءَعَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ وُضِعَ : وَ قَالَ البَّ ِيُّ ص 132•

السَّهْوُ 1.

الْخَطَأُ وَ 2.

البِّسْيَانُ وَ 3.

عَلَيْهِمَا أُكْرِهُوا وَ 4.

یَعْلَمُونَمَا لَا وَ 5.

يُطِيقُونَوَ مَا لَا 6.

الطِّيَرَةُوَ 7.

الْحَسَدُوَ 8.

وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَبْطِقِ الْإِنْسَانُ بِشَفَة9ٍ.

59: ، ص1من ال یحبره الفقیه؛ ج 
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الرف حدیث 
صَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الْخِ« 2»-20769-1•

نِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَ ْدِ اللَّهِ عَانْ يَعْقُاوبَ بْاأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَ عَنْ 
لَّاهِ ع يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَ  عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَ ْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَ ْدِ ال

-يَانُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ البِّسْ: قَالَ
-یْهِوَ مَا اضْطُرُّوا إِلَوَ مَا لَا يُطِيقُونَ -وَ مَا لَا یَعْلَمُونَوَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ 
ةِ فِاي الْخَلْاوَةِ -وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ مَاا لَامْ « 3»وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَساَ

.يَبْطِقُوا بِشَفَةٍ

369: ، ص15وسائل الشیعة؛ ج 
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عمومافقه الحدیث 
:الرفع إل  المرفوعاتنس ة •
الحدي ، في تصوير نس ة الرفع إل  المرفوعات في ه ا: الجهة األوّلي•

حي  إنّ ما فيه مان الخطاأ، و البسايان، و ماا اضاطرّوا إلياه، و ماا 
ي استكرهوا عليه، و نحو ذلّ ليسا أمور مرفوعة حقيقة، و إنّماا ها

ظ بادّ أمور محقّقة و ثابتة في الخارج و مع ذلّ نسب الرفع إليها، فا
:عبدئ  من تصوير وجه لتصحيح ه ا البس ة فبقول

و . قديرهو االلتزام بالت( قدّس سرّه)الّ ي ياهر من كظم الشيخ األعام •
أصحاب ه ا الوجه وقعوا في ال ح  عن أنّ المقدّر هل هو المااخ ة، 

؟أو مطلق اآلثار، أو بعا اآلثار دون بعا

171: ، ص3مباحث األصول، ج
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