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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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عمومافقه الحدیث 

و هو تعيين ما هو األظهر منن اححتمناحت الثة،نة، : أمّا المقام األوّل•
ال اححتمال األولى تعيّن اححتمالين األخيرين في قب: فلنا فيه دعويان

.األوّل، و الثانية تعيّن اححتمال 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 

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 اححتمالين األخيرين في قبنال ا: الدعوى األولىأمّا •

ت فهي و إن كانت خةف ما قد يتراءى في النّظر من كون اححتمناح
ضنى الثة،ة في عرض واحد، إذ المفروض أنّه ح يمكن األخنذ بالمقت

األوّلي للظهور في الحديث و ح بدّ من إعمال عناية، 
المرفنو ، ح 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 باحلتفات إلى نكتة•

178: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
عند تكلّمه بمثن  هنذا الكنةم هنو أنّنه ظاهر حال الشارع و هي أنّ •

بلحاظ هذه يتكلّم متقمصا قميص المولويّة بوصفه صاحب الشريعة، و
یّ خالف  لیست إرادة الرفع التشریعیّ، أو رفع الوجود التشریعالحال 

و إن كانت خةف ظاهر الكةم بقطنع النّظنر عنن هنذه ظاهر الكفم 
عمال الحال، لكون مقتضى الطبع األوّلي لك ّ مفهنوم فني مقنام احسنت

فناءه في الفرد الحقيقيّ لذلك المفهوم دون الفرد العنائيّ، 

178: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
، و إن فرضهذا بخف  الحذ  و التقدیر، فإنّه خف  ظاهر الحالو •

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

ة عندم يقصده في مقام الثبوت و ح يحذف منه شنياا، فتجنري أصنال
.رفو التقدير من دون معارضة بأصالة الظهور في جانب الرفع، أو الم

178: ، 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

الث تعيّن االحتمال الث
.في قبال الثاني

177: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ريعيّ فني و هي تعيّن الرفع الحقيقيّ للوجود التش: أمّا الدعوى الثانيةو •

خةف ما قند كانت قبال الرفع التشريعيّ للوجود الخارجيّ، فهي و إن
مرفنو  يتراءى من أنّه بعد أن كانت العناية في الرفع و العناينة فني ال

فنة -كمنا عرفنت-كلتاهما على طبق الطبع الثانويّ لكنةم المنولى
رين موجب لتقديم إحداهما على األخرى، فلو فرض على أحد التقدي

ى وجنب احقتصنار علن-كما سيأتي إن شاء اللّه-وجود فائدة زائدة
،القدر المتيقّن، و لكنّها تظهر باحلتفات إلى نكتة

179: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
لالى ء یتوقّال  عالرفع التشریعیّ للوجالود الخالارجیّ للشالیو هي أنّ •

يث ، و العناوين المذكورة في الحندءثبوت وجود خارجیّ لذلك الشی
( مالا ال یطیقالون)ليست جميعها من هذا القبي ، فإنّ واحدا منها و هنو 

غير موجود بحسب الخنار،، لفنرض تركنه بعندم الطاقنة، و كنذلك
ره األصنوليون -إن جع  كناية عن المنسيّالنسیان قندّ  )كما يفسنّ
ون ظاهر الحدیث كو بما أنّ -، و يأتي الكةم فيه إن شاء اللّه(سرّهم

ع رفال، فة بدّ من حمن  الحنديث علنى الرفع فی الجمیع بنهج واحد
.وجود تلك العناوین فی عالم التشریع ال رفع وجودها الخارجیّ

179: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
والمراد من عالالم التشالریع هالو عالالم المسالةولیّة المولویّالة ليكن و •

حسا  المولى، ح عالم الجع  بالخصوص 
ی عالالم ال یستشكل من حیث إنّ بعض األشیاء لیس له وجود فالحتى •

يه، و هو ، فمثة لو أنّ إنسانا اضطرّ إلى ترك واجب فالمضطرّ إلالجعل
-عيّترك الواجب ليس موضوعا لحكم شرعيّ و ح متعلّقا لحكم شر

كين  ف-ء ح يقتضي النهي عن ضندّه العنامبناء على أنّ األمر بالشي
العرفنيّ ح يفرض في المقام نفي موضوعيّته، أو متعلّقيته مع أنّ الفهنم

الواجب، و فع  الحرام؟ يفرّق في مقام فهمه للحديث بين ترك

179: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
فعه فالی ء بحسب عالم التشریع ریفهم من رفع الشیالعر أنّ فيظهر •

علالى عالم المسةولیّة المولویّة، و عالم حساب المالولى بنحالو ینطبال 
الواجبو ترك الحرامفعل 

ك يفتنرق فعن  الحنرام عنن تنربالتدقی  األصالولی إن فرض أنّه و •
الواجب، بأنّ األوّل وقع موضنوعا لحكنم شنرعيّ و الثناني لنم يقنع 

.موضوعا لحكم شرعي

179: ، ص3مباحث األصول، ج
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الثمرة العملیّة لفحتماالت

الثمرة العمليّة 
لالحتماالت

ين الثمرة العمليّة ب
االحتمال األّول و 

اآلخرين

ال الثمرة بين االحتم
.الثاني و الثالث

180: ، ص3مباحث األصول، ج



2925269: دورنگار2907520-21: تلفن10پةك –14كوچه –متري گلستان 20بلوار امين –قم 
islamquest.com – ravaqhekmat.ir


