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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 

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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الثمرة العملیّة لالحتماالت

الثمرة العمليّة 
لالحتماالت

ين الثمرة العمليّة ب
االحتمال األّول و 

اآلخرين

ال الثمرة بين االحتم
.الثاني و الثالث

180: ، ص3مباحث األصول، ج
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الثمرة العملیّة لالحتماالت

الثمرة العمليّة 
لالحتماالت

ن الثمرة العمليّة بي
االحتمال األّول و 

اآلخرين

ال الثمرة بين االحتم
.الثاني و الثالث

180: ، ص3مباحث األصول، ج
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الثمرة العملیّة لالحتماالت
كر فينه و هو بيان الثمرة العمليّة لالحتماالت، فينذ: أمّا المقام الثانيو •

:أمران
هنو في الفرق من حيث الثمرة العمليّة بين االحتمال األوّل وأحدهما•

التقدير، و اآلخرين، و هما العناية في الرفع، أو المرفو ، 
.ثالثفي الفرق من حيث الثمرة بين االحتمال الثاني و الالثانیو •

180: ، ص3مباحث األصول، ج
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الثمرة العملیّة لالحتماالت
، و ناألخیىریعلىى اإلطالقفالفرق بینهما هو تمامیّة : األمر األوّلأمّا •

.عدم تمامیّته على األوّل
ري ما أنّه بناء على االحتمال األوّل و هو التقدير ال ند: توضيح ذلك•

شيئا ، أو(جميع اآلثار)هو المقدّر، و ال يتعيّن كون المقدّر مثال عنوان 
يسنت ، فإنّنه ل(األثنر)يثبت باإلطالق إرادة جميع اآلثار منه، كعنوان 

ات العرفيّنة هناك مناسبات عرفيّة تعيّن ذلك، كتعيّن الشر  بالمناسب
ن ، فمنن المحتمنل أن يكنو(حرّمت علنيكم الخمنر)للتقدير في مثل 
( المؤاخذة)المقدّر مثال كلمة 

180: ، ص3مباحث األصول، ج
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الثمرة العملیّة لالحتماالت
ى القدر و مع تردّد المقدّر بين أمور عديدة يجب االقتصار في األثر عل•

ك بناإلطالق، فنأنّ  اإلطىالق و مقىدّماتالمتيقّن، و ال يمكن التمسنّ
ن الّنذي عن المفهوم المعنيّالحكمة، وظیفتها إنّما هی نفی القید الزائد

ن، ، أو اللّفظ المردّد بين أمريال تعیین المفهوم، المتكلّمأطلقه
، أو (أكنرم العنالم: )لو تكلّم المولى بكالم و لم نسمعه هل قنالفمثال •

ن تعيين ، و المفروض أنّ العالم أعمّ من الفقيه لم يمك(أكرم الفقيه: )قال
. إرادة العالم باإلطالق و مقدّمات الحكمة

ما نحن فيه من هذا القبيل، فنإنّ المفنروض أنّ فني الكنالم كلمنةو •
طالق و مقدّرة، و المقدّر كالمذكور، و ال يمكن تعيين تلك الكلمة باإل

.مقدّمات الحكمة

181: ، ص3مباحث األصول، ج
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الثمرة العملیّة لالحتماالت
كما -رفع الوجود التشریعیّإذا أعملت العناية في المرفو  و أريد أمّا •

، كاممقتضى اإلطالق هو رفع تمام األحفمن الواضح أنّ -المختارهو 
كام التني فإنّ الفعل المضطرّ إليه مثال، له وجودات تشريعيّة بعدد األح

 يكون مقتضى تترتّب عليه، فحينما ينصبّ الرفع على وجوده التشريعيّ
اإلطالق رفع تمنام وجوداتنه التشنريعيّة، و معننى ذلنك رفنع تمنام

.األحكام المتعلّقة به
يننة بقرما یكون رفعه غیر موافق لالمتنان یخىرج عىن اإلطىالق نعم •

.-كما سوف يأتي إن شاء اللّه-الظهور االمتنانيّ للحديث

181: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
عقىد الحكومة فی مستوى، و كانت العنایة فی الرفعأمّا إذا أعملت و •

، الوضع
ستوى عقد إنّ هناك بحثا في كلّيّة الحكومات التي تكون في م: فنقول•

قىیّ، أو قیام األمارات مقام القطع الطریأشرنا إليه في مسألة -الوضع
: و حاصله-الموضوعیّ

و ( الةالطنواف بالبينت صن)و ( ال ربا بين الوالد و ولده: )قوله مثالأنّ •
؟ اعتبار، أو تنزیلنحوهما هل هو 

181: ، ص3مباحث األصول، ج
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