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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 

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 

ة في العناية المتصّور
المقام

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

الشيخ األنصاری

 لتلك الرفع التشريعّي للوجود الحقيقيّ 
العناوين 

النائينی

النائينی لهاالرفع الحقيقّي للوجود التشريعيّ 

172-171: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 

الحكمموضوع

ي فوجود حقيقّي له 
الخارجعالم 

فيوجود عنائّي له 
و التشريععالم 

الحكم

173: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 

الحكمموضوع

ي فوجود حقيقّي له 
الخارجعالم 

يرفع حقيقة

يرفع تشريعا  

فيوجود عنائّي له 
كمو الحالتشريععالم 

يرفع حقيقة

يرفع تشريعا  

173: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 

الحكمموضوع

ي فوجود حقيقّي له 
الخارجعالم 

يرفع حقيقة

الفرض الثانیيرفع تشريعا  

فيوجود عنائّي له 
و التشريععالم 

الحكم

الفرض الثالثيرفع حقيقة

يرفع تشريعا  

173: ، ص3مباحث األصول، ج
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الحملعقد الوضع، عقد 

عقد الوضع
عنوانرابطه 

ذاتموضوع با 
موضوع

عقد الحمل
با محمولرابطه 

موضوع
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الحملعقد الوضع، عقد 

عقد الوضع
أولی

شايع

عقد الحمل
أولی

شايع
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الحملعقد الوضع، عقد 

عقد الوضع

عقد الحملأولی
أولی

شايع

عقد الحملشايع
أولی

شايع
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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 



19

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 

الحكمموضوع

ي فوجود حقيقّي له 
الخارجعالم 

يرفع حقيقة

الفرض الثانیيرفع تشريعا  
حكومة في مستوى 

الوضععقد 

فيوجود عنائّي له 
و التشريععالم 

الحكم

الفرض الثالثيرفع حقيقة
حكومة في مستوى 

.الحملعقد 

يرفع تشريعا  

173: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ّ ممّننا  كرننناه أنّننه مهمننا و • مننن تعلّققا الرفققع بموضققو  قنند تحصننّ

كومة الموضوعات فضابط كونه حكومة في مستوى عقد الوضع، أو ح
لحقیقیّ إن كان رفعا تشریعیّا للوجود افي مستوى عقد الحمّ، هو أنّه 
لوجقود 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 األستا  جعّ الضابط شيئا آخر، و هو أنّه إ ا تعلّ•
مة علنى كانت حكو( ال ربا بين الوالد و ولده)بالعنوان األوّليّ كما في 

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

174: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
: توضيح مرامهو •
، فتكون إن رفع العنوان األوّلي للموضو  فهذا رفع لنفس الموضو أنّه •

. حكومة على عقد الوضع
ق ليسإن رفع العنوان الثانوي و هو االضطرار مثال، فهذا عند التدقيو •

أن رفعا للموضو ، إ  لو فرض رفعا للموضو  فال يخلنو الحنال منن
يكون المرفو  إمّا هو  ات الموضو  منن دون أن يكنون االضنطرار 

هنو العننوان حيثيّة تقييديّة في المرفو ، و إنّما هو حيثيّة تعليليّنة، أو
( طرّوا إلينهمنا اضن)الثانويّ بأن يتحفّظ على تقييديّة االضطرار، فرفع 

.مثال، رفع لالضطرار ال لذات الموضو 

174: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
فرض األوّل صحّت الحكومة على عقد الوضنع، إلّنا أنّنه خنال  فإن •

. ظهور الكالم في تقييديّة العنوان الثانويّ في المرفو 
-ا يعنيإن فرض الثاني، بان يكون المرفو  هو العنوان الثانويّ، فهذو •

ات رفعنا لالضنطرار ال لنذ( ما اضطرّوا إليه)أن يكون رفع -كما قلنا
الموضو ، و معننى  لنأ أنّ الفعنّ الحنرام الّنذي ارتكبنه المكلّن  
دور اضطرارا قد حكم الشار  تعبّدا بعدم كونه اضنطرارا، ال بعندم صن

الفعّ منه، و هذا ال يؤدّي إلى رفع الحرمنة برفنع الموضنو ، و إنّمنا
يؤدّي إلى فرض كون الفعّ الحنرام يينر اضنطراريّ، و هنذا خنال  

الحكم رفع( ما اضطرّوا إليه)إ ن فال بدّ أن يكون معنى رفع . المقصود
.و هو الحرمة عمّا اضطرّوا إليه، و هذه حكومة على عقد الحمّ

175: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
أنّهقد ظهر ممّا مضى : أقول•
لقى عققد حكومقة ع، فهي الرفع الحقیقیّ بالوجود التشریعیّإن تعلّق •

ال رهبانيّنة فني: )، و لو كان المرفنو  العننوان األوّلنيّ كقولنهالحمل
ا لنه ، فإنّ هذا رفع للموضو  عن صفحة الحكم، و ليس رفعن(اإلسالم

. بقول مطلق بمعنى نفيه و إنهائه
لقى عققد حكومة ع، فهي الرفع التشریعیّ بالوجود الحقیقیّإن تعلّق و •

، (رفع ما اضطرّوا إليه: )كقولهو لو كان المرفو  العنوان الثانويّالوضع
لنّظنر عنن نكتنة فإنّه قابّ لتفسيره بكونه رفعا للوجود الحقيقيّ بقطع ا

ث و الستظهار المعنى الثالث من الحندي-إن شاء اللّه-سو  نذكرها
.هو رفع الوجود التشريعيّ

175: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
أمّا مسألة أنّ المرفو  هّ هو  ات الموضو  أو العنوان الثنانويّ  و و •

ألوّل و نندفع االستشكال على كّّ من التقديرين، فتارة نختار التقدير ا
تمّ اإلشكال، و أخنرى نختنار التقندير الثناني و نندفع اإلشنكال، فتن

.الحكومة على عقد الوضع على كال التقديرين
كوننه و هو رفع  ات الموضو  فاالستشكال فينه ب: أمّا التقدير األوّل•

:فو خال  ظهور كون العنوان الثانويّ جهة تقييديّة في المرفو  مد

176: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
بمنع هذا الظهور في نفسه، فإنّه إنّمنا يكنون ظناهرا فني كنون: أوّال•

ي المرفو  العنوان الثانويّ قيدا في الرفع و ليس ظاهرا في كونه قيدا ف
.ال جهة تعليليّة فيه

175: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
قندير أنّه لو سلّم هذا الظهور، وجب رفع اليد عنه حتى علنى ت: ثانياو •

  حمّ الحديث على الحكومة في مستوى عقد الحمنّ، فنإنّ المرفنو
ار إنّما هو المحمول و الحكم الثابت على الموضو ، ال حكم االضنطر

أي أنّ المرفو  إنّما هو حرمنة الفعنّ فني -الّذي هو العنوان الثانويّ
كمنا  كنر  لنأ جملنة منن -حال االضنطرار ال حكنم االضنطرار

.السيّد األستا المحقّقين، و سيأتي نقله عن
إ ن فهذا الظهور المدّعى في المقام ال يناسنب الحكومنة علنى عقند•

قند الحمّ أيضا، فال مورد لجعله إشكاال على فرض الحكومة على ع
.الوضع

175: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 

رفع العنوان 
مر شرب الخ)الثانويّ 

(المضطر إليه

رفع وجود أصل 
الشرب

ان رفع اضطراريّته، ب
يكون الشرب موجودا
ال بنحو االضطرار

177: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
يث على و هو رفع العنوان الثانويّ، فلو حمّ الحد: أمّا التقدير الثانيو •

الضنطرار رفع العنوان الثانويّ لم يرد اإلشكال عليه بأنّه يساوق رفع ا
ال رفع  ات الموضو ، و  لأ ألنّ رفع العنوان الثانويّ، و هو شنر 

ر ، و برفع وجود أصّ الشن: الخمر المضطر إليه مثال، يكون بنحوين
ار، و برفع اضطراريّته، بان يكون الشنر  موجنودا ال بنحنو االضنطر
رائن ظهور الحديث في كونه مسوقا مساق االمتنان الّذي هو إحدى الق

إن شاء -يكما سيأت-في الحديث على تقييده في كثير من المجاالت
.يعيّن األوّل، فتتمّ الحكومة على مستوى عقد الوضع-اللّه

177: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
تقندير، بعد أن اتّضحت لأ االحتماالت الثالثة في الحديث و هي الو •

: قنامينو العناية في الرفع، و العناية في المرفنو ، يقنع الكنالم فني م
أحدهما تعيين ما هو األظهر فني الحنديث، و ارخنر بينان الثمنرات 
رق المترتّبة على هذه االحتماالت، و أنّ الفرق بينهنا لنيس مجنرّد فن

.عنواني، بّ يختل  األمر باختال  تلأ الحاالت

177: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 

و هو تعيين ما هو األظهر منن االحتمناالت الثالثنة، : أمّا المقام األوّل•
ال االحتمال األولى تعيّن االحتمالين األخيرين في قب: فلنا فيه دعويان

.األوّل، و الثانية تعيّن االحتمال الثالث في قبال الثاني

177: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 

ا هو فلنا في تعيين م
األظهر من 

االحتماالت الثالثة

تعيّن االحتمالين
األخيرين في قبال
االحتمال األّول

ثالث تعيّن االحتمال ال
.في قبال الثاني

177: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ألوّل، و هي تعيّن االحتمالين األخيرين في قبنال ا: الدعوى األولىأمّا •

ت فهي و إن كانت خال  ما قد يتراءى في النّظر من كون االحتمناال
ضنى الثالثة في عرض واحد، إ  المفروض أنّه ال يمكن األخنذ بالمقت

األوّلي للظهور في الحديث و ال بدّ من إعمال عناية، 
المرفنو ، ال فرق بين فرض العناية في التقدير، أو في الرفع، أو فيو •

انب الرفع فيقع التعارض بين أصالة عدم التقدير و أصالة الظهور في ج
،و أصالة الظهور في جانب المرفو 

،لكنّها تظهر بااللتفات إلى نكتة•

178: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
و هي أنّ ظاهر حال الشار  عند تكلّمه بمثّ هنذا الكنالم هنو أنّنه •

بلحاظ هذه يتكلّم متقمصا قميص المولويّة بوصفه صاحب الشريعة، و
يّ خنال  الحال ليست إرادة الرفع التشريعيّ، أو رفع الوجود التشنريع

ظاهر الكالم و إن كانت خال  ظاهر الكالم بقطنع النّظنر عنن هنذه 
عمال الحال، لكون مقتضى الطبع األوّلي لكّّ مفهنوم فني مقنام االسنت

فناءه في الفرد الحقيقيّ لذلأ المفهوم دون الفرد العنائيّ، 

178: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
هذا بخال  الحذ  و التقدير، فإنّه خال  ظاهر الحال، و إن فرضو •

، و بنأيّ تقمّص المتكلّم بقميص المولويّة، فإنّ المتكلّم في أيّ مجنال
ا حال من األحوال يكون ظاهر حاله أن يذكر في مقام اإلثبات كّّ من

ة عندم يقصده في مقام الثبوت و ال يحذ  منه شنيئا، فتجنري أصنال
.رفو التقدير من دون معارضة بأصالة الظهور في جانب الرفع، أو الم

178: ، ص3مباحث األصول، ج
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