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البراءةأصالة 

أصالة البراءة

يةالبراءة العقل

البراءة 
.الشرعية

23ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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الشرعیةالبراءة -2

البراءة الشرعية

الكتاب

السنة

ء مطلق كل شي
هيحتى يرد فيه ن

«حديث الرفع»

31: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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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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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 
:الحديثفقه•
من و هو في فقه هذا الحديث، ففيه جهات عديدة: و أمّا المقام الثالث•

:البحث

170ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الرفعحدیث 
:أَشْيَاءَعَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ وُضِعَ : وَ قَالَ النَّبِيُّ ص 132•

السَّهْوُ 1.

الْخَطَأُ وَ 2.

النِّسْيَانُ 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 يَنْطِقِ الْإِنْسَانُ بِشَفَة9ٍ.

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

نِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَننْ يَعْقُنو َ بْنأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَىعَنْ 
لَّنهِ   يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ ال

-يَانُقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّسْ: قَالَ
-یْهِوَ مَا اضْطُرُّوا إِلَوَ مَا لَا يُطِيقُونَ -وَ مَا لَا یَعْلَمُونَوَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ 
ةِ فِني الْخَلْنوَةِ -وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ مَنا لَنمْ « 3»وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسنَ

.يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ

369: ، ص15وسائل الشیعة؛ ج 
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عمومافقه الحدیث 
:الرفع إلى المرفوعاتنسبة •
الحديث، في تصوير نسبة الرفع إلى المرفوعات في هذا: الجهة األوّلي•

حيث إنّ ما فيه منن الخطنأ، و النسنيان، و منا اضنطرّوا إلينه، و منا 
ي استكرهوا عليه، و نحو ذلك ليست أمور مرفوعة حقيقة، و إنّمنا هن

ال بندّ أمور محقّقة و ثابتة في الخارج و مع ذلك نسب الرفع إليها، فن
:عندئذ من تصوير وجه لتصحيح هذا النسبة فنقول

و . قديرهو االلتزام بالت( قدّس سرّه)الّذي يظهر من كالم الشيخ األعظم •
أصحا  هذا الوجه وقعوا في البحث عن أنّ المقدّر هل هو المؤاخذة، 

؟أو مطلق اآلثار، أو بعض اآلثار دون بعض

171: ، ص3مباحث األصول، ج
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«الرفع»بحدیث االستدالل 
و ال يالئم عمنوم الموصنول للموضنو مع أنّ تقدیر المؤاخذة فی الروایة •

و ال معنىى الحكم؛ ألنّ المقدّر المؤاخنذة علنى نفنذ هنذه المنذكورات، 
نعم، هي من آثارهنا، فلنو جعنل *.للمؤاخذة على نفس الحرمة المجهولة

نّ إ: المقدّر في كلّ من هذه التسعة ما هو المناسب من أثره، أمكن أن يقنال
.المؤاخذة على فعله، فهي مرفوعة-مثال-أثر حرمة شر  التتن

ة ألنّ المؤاخذة على ارتكا  الحرام ال على الحرمة، و إن كانت المؤاخذ* •
؛ ( مع حواشى أوثق الوسائل) فرائد األصول ). من آثارها، و هي سبب لها

(54ص؛ 3ج
عرفت من أنها فعل الشار  و جعله و المؤاخذة انما هي على أفعنال لما *•

؛ 4تمهيند الوسنائل فني شنرر الرسنائل ؛ ج). العبيد ال على فعل الشار 
(198ص

28: ، ص2فرائد األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ما هو الضابط في هذا التبعيض؟ و •
ي هنو أنّه ال حاجة إلى التقدير الّنذ: ذكر المحقّق النائينيّ رحمه اللّهو •

لمذكورة خالف المتفاهم العرفيّ جدّاً، بل يسند الرفع إلى نفذ األمور ا
الم في الحديث، إلّا أنّ العالم الّذي لوحظ الرفع بالنسنبة إلينه هنو عن

.  رفعا تكوينيّاالتشريع ال عالم التكوين، فيكون الرفع رفعا تشريعيّا ال
ام أنّ الرفع في المقن( قدّس اللّه أسرارهم)ادّعى جملة من المحقّقين و •

يكون رفعا تنزيليّا ال رفعا حقيقيّا، 
تشريعيّ و تشوّشت جملة من الكلمات، فوقع الخلط فيها بين الرفع الو •

.الرفع التنزيليّ

171: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 

في العناية المتصّورة
المقام

عناية التقدير من دون تدّخل و إعمال
عناية في نفس الرفع، أو المرفوع

 لتلك الرفع التشريعّي للوجود الحقيقيّ 
العناوين 

 لهاالرفع الحقيقّي للوجود التشريعيّ 

172-171: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 

في العناية المتصّورة
المقام

عناية التقدير من دون تدّخل و إعمال
عناية في نفس الرفع، أو المرفوع

 لتلك الرفع التشريعّي للوجود الحقيقيّ 
العناوين 

 لهاالرفع الحقيقّي للوجود التشريعيّ 

172-171: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
:وه ثالثةأنّ العناية المتصوّرة في المقام تتصوّر بأحد وج: التحقيقو •
ي عناية فأن تكون هي عناية التقدير من دون تدخّل و إعمال: األوّل•

لحقيقنيّ، نفذ الرفع، أو المرفو ، فيكون المقصود من الرفع هو الرفع ا
، إلّا أنّ و المقصود من العناوين المرفوعة وجوداتها الخارجيّة الحقيقيّة

ن ممّا اضطرّوا المرفو  في الحقيقة ليذ منتسبا إلى نفذ تلك العناوي
ا ، إليه، أو استكرهوا عليه، و نحو ذلك، و إنّما هو منتسب إلى العقن

.أو إلى أثر آخر من آثارها

172-171: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
قيقنيّ ترجع إلى ذلك دعوى نسبة الرفع الحقيقيّ إلنى الوجنود الحو •

اد لتلك العناوين نسبة مجازيّة، فإنّ معنى ذلنك أنّنه فني عنالم المنر
نفذ الجدّيّ يكون الرفع الحقيقيّ ألثر من آثنار تلنك العنناوين ال لن

ذكره ء في عالم المراد الجدّيّ للكالم لنم ينتلك العناوين، فهناك شي
.في الكالم، و هو المقصود من التقدير

172: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 

في العناية المتصّورة
المقام

عناية التقدير من دون تدّخل و إعمال
عناية في نفس الرفع، أو المرفوع

 لتلك الرفع التشريعّي للوجود الحقيقيّ 
العناوين 

 لهاالرفع الحقيقّي للوجود التشريعيّ 

172-171: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ب الرفنع ء، و ينسنأن تكون العناية في الرفع بأن ال يقدّر شني: الثانی•

ين إلى نفذ العناوين الخارجيّة، و يكون المقصنود منن تلنك العنناو
عنا وجوداتها الخارجيّة، إلّا أنّ رفع تلك الوجودات الخارجيّة ليذ رف

ا  رفنع حقيقيّا، و إنّما المقصود الرفع التنزيليّ، أو االعتبناريّ منن بن
موضوعات بعض األحكام تعبّندا الّنذي يكنون حاكمنا علنى تلنك 

ال شكّ لكثير : )، و قوله[1( ]ال ربا بين الوالد و ولده: )األحكام كقوله
ت الطنواف بالبين: )، و قولنه(حفظ اإلمامال سهو مع: )، و قوله(الشكّ
.و نحو ذلك، و هذه حكومة في مستوى عقد الوضع( صالة

172: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
د أنّ ظاهر هذا كونه رفعا عنائيّنا للوجنو(: رضوان اللّه عليه)أفاد [ 1]•

إنّه على الثاني الحقيقيّ للربا، ال رفعا حقيقيّا للوجود التشريعيّ للربا، ف
تلزم إرادة عالم معيّن من التشريع هو عنالم الحرمنة، و هني خنالف 

عا، الظاهر، فإنّ معنى رفع الوجود التشنريعيّ للربنا عندم كوننه مشنرّ
.فيحمل على الرفع العنائيّ للوجود الحقيقيّ

173: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 

في العناية المتصّورة
المقام

عناية التقدير من دون تدّخل و إعمال
عناية في نفس الرفع، أو المرفوع

 لتلك الرفع التشريعّي للوجود الحقيقيّ 
العناوين 

 لهاالرفع الحقيقّي للوجود التشريعيّ 

172-171: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ود الحقيقيّ لتلك عكذ الثاني، ففي الثاني فرض قصد الرفع التشريعيّ للوج: الثالث•

ث إنّ موضو  العناوين، و هنا يفرض قصد الرفع الحقيقيّ للوجود التشريعيّ لها، حي
ننائيّ الحكم كما يكون له وجود حقيقيّ في عالم الخارج، كذلك يكون له وجود ع
قد يرفع في عالم التشريع و الحكم، ألنّ الحكم متقوّم بموضوعه بوجه من الوجوه، ف

، فنإنّ (المال رهبانيّة في اإلسن: )حقيقة هذا الوجود العنائيّ عن عالم التشريع كقوله
ميّ، و هنذا هو رفع الرهبانيّة عن صفحة التشريع اإلسنال( في اإلسالم)معناه بقرينة 

كنم عنن ليذ رفعا تعبّدا للوجود الحقيقيّ للموضو ، و إنّما هو راجع إلى رفع الح
رّعا، و الموضو ، فإنّ رفع وجوده في عالم التشريع و الحكم يعني نفني كوننه مشن
و هنذه رفع كونه موضوعا للحكم، و رفع موضوعيّته للحكم مساوق لرفع الحكنم،

ال أنّها إنّها تشبه الحكومة في عقد الحمل: حكومة في عقد الحمل، و إن شئت فقل
سنير بنناء علنى تف( ال ضرر و ال ضنرار)هي بالذات، إذ ليذ ذلك عينا من قبيل 

المقنام له من كونه رفعا للحكم الضروريّ، بنل يشنتمل( قدّس سرّه)الشيخ األعظم 
[.1]ء من االلتواء على شي

173: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
•______________________________

لمرفنو  على تفسير الشيخ رحمه اللّه فرض ا( ال ضرر)ففي مثال [ 1]•
  هنو و هو الضرر عنوانا للحكم، بينما في ما نحن فيه فرض المرفنو

ي و لعلّنه لهنذا ورد فن. عن صفحة التشنريع-الموضو ، و لكنّه رفع
د تقرير الشيخ النائينيّ رحمه اللّه عدّ ذلنك منن الحكومنة علنى عقن

.127، ص 3راجع فوائد األصول، ج . الوضع

173: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
التمييز على أيّة حال، فالوجه الثاني و الثالث متعاكسان، و ال بدّ منو •

بعضنها بينهما و عدم الخلط في المقام، و عبائر التقرينرات مشوّشنة، ف
. يناسب الثاني، و بعضها يناسب الثالث

لوجنه لو ال التزامنه بنبعض النتنائل المناسنبة ل-الّذي كنت أقدّرهو •
.ثكان هو الثال( قدّس سرّه)أنّ مقصود المحقّق النائينيّ -الثاني

174: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 

تعلّق الرفع 
بموضوع

رفعا تشريعيّا
للوجود الحقيقيّ 

حكومة في مستوى
الوضععقد 

رفعا حقيقيّا 
يّ للوجود التشريع

حكومة في مستوى
.الحملعقد 

174: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ل ممّننا ذكرننناه أنّننه مهمننا و • مننن تعلّىىا الرفىىع بموضىىو  قنند تحصننّ

كومة الموضوعات فضابط كونه حكومة في مستوى عقد الوضع، أو ح
لحقیقیّ إن كان رفعا تشریعیّا للوجود افي مستوى عقد الحمل، هو أنّه 
لوجىود إن كان رفعا حقیقیّا ل، و الوضعفهی حكومة فی مستوى عقد 

.الحملالتشریعیّ، فهی حكومة فی مستوى عقد 

174: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 

تعلّق الرفع 
بموضوع

تعلّق الرفع 
بالعنوان األّوليّ 

حكومة في مستوى
الوضععقد 

ال ربا بين الوالد و
ولده

تعلّق الرفع 
بالعنوان الثانوي

حكومة في مستوى
.الحملعقد 

رفع ما اضطّروا 
إليه

174: ، ص3مباحث األصول، ج

ئيالخوالسيّد 
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عمومافقه الحدیث 

ق الرفنع إلّا أنّ السيّد األستاذ جعل الضابط شيئا آخر، و هو أنّه إذا تعلّ•
مة علنى كانت حكو( ال ربا بين الوالد و ولده)بالعنوان األوّليّ كما في 

رفع ما : )هعقد الوضع، و إذا تعلّق بالعنوان الثانوي كاالضطرار في قول
.كانت حكومة على عقد الحمل( اضطرّوا إليه

174: ، ص3مباحث األصول، ج
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