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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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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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عمومافقه الحدیث 
ون یجى  أن یكىفنال محالنة التنزیل أمر إضىافیّ و الفرق بينهما أنّ •

لصنالة يكون منزّال باإلضافة إليه، فالطواف مننزّل منزلنة ابلحاظ أثر 
دم باإلضافة إلى أثر لها، و الرّبا منزّل منزلة عدمنه باإلضنافة إلنى عن

. الحرمة
ريقة فهو عبارة عن أن يجعل الطواف مثال صالة على طاالعتبارأمّا و •

بنار ، فنإنّ االعتال یحتاج إلى أثىرالمجاز السكّاكي، و هذا في هويّته 
واف سهل المئونة، إذ مرجعه إلى الفرض و الخيال، و يمكن فرض الط

فيا ال ليس االعتبار أمنرا إضناأصال،و صالة و إن لم يكن للصالة أثر 
فني عنالم يتصوّر إلّا باإلضافة إلى أثر بخالف التنزيل الّذي ال يكمل

. اللحاظ إلّا بمالحظة أثر يكون التنزيل بلحاظه

181: ، ص3مباحث األصول، ج



19

عمومافقه الحدیث 
( س سنرّهقدّ)لعلّ أوّل من تنبّه إلى الفرق بينهما هو المحقّق النائينيّ و •

 جعنل على ما سبقت اإلشارة إليه في بحث جعل الطريقيّة، حينث إنّ
رى بنحنو الطريقيّة في با  األمارات تارة يتصوّر بنحو التنزيل، و أخن

.االعتبار

181: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
شىمل دلیل الحكم علىى موضىوي یيعتقد صاحب مبنى االعتبار أنّ و •

، كلّ فرد من أفراد ذلك الموضوي حقیقیة و اعتباریّة
 تحى  الموضوي یصبح داخىالذلك أن یعتبر المولى شیئا ما فمجرّد •

، و يكنون ذلنك االعتبنار إيجنادا لفنرد لنذلك إطالق ذلك الدلیل
دام الموضو ، و كذلك اعتبار فرد من أفراد ذلك الموضو  معدوما إع
ذا إ. لحصّة من حصص موضو  ذلك الحكم، فال يشمله ذلك الحكنم

:عرفت ذلك قلنا في المقام

182: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
و قد -زيلال بنحو التناالعتباركانت بنحو الحكومةإنّنا إن فرضنا أنّ •

فمنن -عرفت أنّه ال حاجة في عمليّة االعتبنار إلنى مالحظنة األثنر
ف الطنوا: )إذا قنالاإلطنالق الواضح تماميّة اإلطالق، فمثال مقتضنى

ي فن-هو ثبوت تمام أحكام الصنالة للطنواف، و هنذا( بالبيت صالة
شنمل إنّها ت: تمسّك بإطالق أدلّة تلك األحكام، حيث يقال-الحقيقة

ق باإلطالق الفرد الحقيقيّ و االعتبناريّ للصنالة معنا، و هنذا اإلطنال
لمطلو  من يتمسّك به بالنسبة لكلّ حكم من أحكام الصالة، فيثبت ا

.ترتّب تمام األحكام

183: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ك التمعكى علىى -فی الحقیقىة-و األمر فیما نحن فیه یكون• سىّ

-لإلطالقإثباتال لإلطالق إعدامأي أنّه -باإلطالق
فعنل فالفعل المضطرّ إليه يرفع عنه تمام أحكامنه باعتبنار أنّ هنذا ال•

مينع اعتبر معدوما، فتنعدم بهذا االعتبار حصّة من حصص موضنو  ج
.أدلّة أحكام ذلك الفعل

183: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
فعندئذ التنزیلكانت بنحو الحكومةفرضنا أنّ ن إو •
األثنر، و ، فإنّنا نحتاج في التنزيل إلنىالتقدیریتوهم أنّ هذا حاله حال قد •

دير، أمره مردّد بين جميع اآلثار و بعض اآلثار، كما هو الحال في التقهو
رد التقندير الصحيح أنّ قياسه بالتقدير قياس مع الفارق، فإنّنا فني منولكن •

الم نحتاج إلى المقدّر في نفس الكالم حذف إثباتا، و هو موجنود فني عن
األكثنر، قرينة متّصلة أمرها مردّد بين األقل و-في الحقيقة-الثبوت، و هو

[. 1]و في مثل ذلك يتحقّق اإلجمال للكالم ال محالة 
طنالق نعم لو لم يكن هناك قدر متيقّن في مقام الخطا  فكان عدم اإل[ 1]•

ثبت مساوقا لإلهمال، فظهور حال المتكلّم في عدم كونه في مقام اإلهمال ي
.اإلطالق

183: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ول عىالم مىدلفني مالحظة األثىر فال نحتاج إلى نحن فیه أمّا فيما و •

.عالم نف  عملیّة التنزیلفي إليها ، و إنّما نحتاجالكالم
ين المنذكورة و الرفع التنزيليّ حقيقة يكون متعلّقا بوجود نفس العناو•

ص للرفع التنزیلیّ لوجودهىا الخىارجیّ حصىفي الحديث، و لمّا كانت 
، إذ رفعها بلحاظ أيّ واحد منعدیدة بعدد أحكام تلك الموضوعات
د تلىك فىالعر  یعتبىر وجىوتلك األحكام حصّة من الرفع التنزيليّ، 

المرفنو  ، أي أنّه بارتكاز تقابل الرفنع والعناوین متعدّدا بتعدد رفعه
كنأنّ ، فالمرفوي متعدّدا إذا تصورت للرفع حصص عدیدةالعر یرى 

. للمرفو  حصصا عديدة بعدد حصص الرفع

184: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
الرفنع شككنا في أنّ الرفع في الحديث هل يشمل جميع حصصفإذا •

حصنص التنزيليّ، و بالتالي شككنا في أنّ الرفنع هنل تعلّنق بجمينع
وجودات تلك العناوين؟ 

مقتضىىى إطىىالق رفىىع وجوداتهىىا رفىىع جمیىىع حصىىص تلىىك كىىان •
الوجودات، فیثب  تحقّق جمیع حصص الرفع، 

نزيل لهذا ال يشكّ أهل العرف في التمسّك بجميع إطالقات أدلّة التو •
قتضي ما لم يكن هناك ظهور عرفيّ ناشئ من المناسبات االرتكازيّة ي

[.1]صرف التنزيل إلى جهة مخصوصة 
•______________________________

184: ، ص3مباحث األصول، ج



26

عمومافقه الحدیث 
عندّد إنّما التجأ رحمه اللّه إلى ذكر مئونة فرض تعندّد المرفنو  بت[ 1]•

إرادة كلّ الرفع، ألنّ تعدّد الرفع لم يكن كافيا إلجراء اإلطالق إلثبات
صنص حصصه، فإنّ اإلطالق الشموليّ يعني ثبوت المحمول لجميع ح

لنو الموضو ، و ال يعني ثبوت جميع حصص المحمنول للموضنو ، ف
ة منن ( النار حارّة: )قال دلّ اإلطالق على ثبوت الحنرارة لكنلّ حصنّ

يح حصص النار ال على ثبوت جميع حصص الحنرارة للننار، و توضن
. ذلك موكول إلى محلّه

-د الرفع فيما نحن فيه محمول على المرفو ، فلنو ال فنرض تعندّو •
وت جمينع المرفو  بتعدّد الرفع ال يتمّ القول بأنّ مقتضى اإلطنالق ثبن

.حصص الرفع التنزيليّ للمرفو 

184: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
•..........
•______________________________
تعدّد ال يخفى أنّنا لو سلّمنا بما أفاده رحمه اللّه في المقام من فرض: أقول•

يّة اإلطالق المرفو  في منظار التنزيل بتعدّد الرفع فإنّما يؤدّي هذا إلى تمام
و ال ينؤدّي في مثل حديث الرفع ممّا تفترض داللته على الرفع التنزيلنيّ،

( ينت صنالةالطواف بالب)إلى تماميّة اإلطالق في جميع التنزيالت من قبيل 
منظنار فإنّه إن كان تعدّد الرفع التنزيلنيّ موجبنا لفنرض تعندّد المرفنو  ب

منن المرفنو ، التنزيل بنكتة أنّ تعدّد الرفع الحقيقيّ يوجب تعدّد ما يقابله
خنتصّ ء آخر، و إنّما تء منزلة شيفهذه النكتة غير موجودة في تنزيل شي

التنزينل بالرفع، فلو كانت من الواضح عرفا تماميّة اإلطالق في تمام موارد
تنة حتى مع وجود قدر متيقّن في مقام الخطا ، فنال بندّ منن التمناس نك

.أخرى لها

185: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
•..........
•______________________________
حة صنحي( حذف المتعلّق يفيند العمنوم)إنّ قاعدة : ال يبعد أن يقالو •

لزائند رغم مناقشة أستاذنا رحمه اللّه فيها، بأنّ اإلطالق يندفع القيند ا
ائنرة على المفهوم المحدّد في كالم المتكلّم، و ال يحدّد المفهوم فني د
لعنرف واسعة عند تردّده بينها و بين دائرة ضيقة، و ذلك بندعوى أنّ ا

دا يرى أنّ المتعلّق الخاصّ كأنّه قيند، و كأنّنه عنند العمنوم لنيس قين
اف بالبيت الطو: )و يقال بمثل ذلك في با  التنزيل، فإذا قال. فيحذف
القيند، فاألثر الخاصّ لو كان منظورا في التنزينل كنان بمنزلنة( صالة

.فعدم ذكره يكون عرفا بمنزلة اإلطالق
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