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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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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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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

ل الثمرة بين االحتما
.الثاني و الثالث

180: ، ص3مباحث األصول، ج



9

عمومافقه الحدیث 
بينفيتصوّر الفرق و الثمرة -أمّا األمر الثانيو •
حكومة فی ه الّذي تكون الحكومة فيالرفع التشریعیّ للوجود الحقیقیّ •

، مستوى عقد الوضع
حكومةة ه الّذي تكون الحكومة في الرفع الحقیقیّ للوجود التشریعیّو •

:من ناحيتينفی حكومة فی مستوى عقد الحمل 

186: ، 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

 لتلك الرفع التشريعّي للوجود الحقيقيّ 
العناوين 

حكومة في مستوى 
عقد الوضع

 لهاالرفع الحقيقّي للوجود التشريعيّ 
حكومة في مستوى 

عقد الحمل 

172-171: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
اض ررّ ، كما لوأنّه هل یختصّ الرفع باألمور الوجودیّة: األولىالناحیة •

ح ّّ، أو المكلّف إلى شرب الخمر مثال، فتنتفي منه الحرمة و وجوب ال
ك إكرامه يشمل األمور العّميّة أيضا، فلو حلف على إكرام فقير ثمّ تر

اضررارا ال تجب عليه الكفّارة؟ 

186: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
مل قّ ذهب المحقّق النائينيّ رحمه اللّه إلى أنّ حّيث الرفع ال يش و •

فع األمر راألمر العّميّ، ألنّ الرفع ال يناسب تعلّقه باألمر العّميّ، فإنّ 
لوضع إلى ا-بحسب الحقيقة-، فمرجعهالعدمیّ إنّما هو وضع للوجود

-هم العرف يّبحسب الف-ال الرفع و ارتكاز التقابل بين الرفع و الوضع
ه معن ى يقتضي عّم شمول الرفع لألمور العّميّة، ألنّ شموله لها يرعم

ر الوضع و هو خالف ارتكاز كما لو اضررّ المكلّف إل ى ش رب الخم 
.مثال، فتنتفي منه الحرمة التقابل بينهما 

186: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
للوج و  إن بنينا على ما هو المختار من كون الرفع رفعا حقيقيّا: أقول•

ث ب األمور التشريعيّ لتلك العناوين فال مجال لشبهة اختصاص الحّي
الوجو يّة، إذ كما أنّ األمر الوجو يّ إذا صار موضوعا لحكم كان ل ه 

عا وجو  بحسب عالم التشريع، كذلك األمر العّميّ إذا ص ار موض و
لرفع به، مانع من تعلّق افال لحكم كان له وجو  بحسب عالم التشريع، 

فيشمل حّيث الرف ع بإالالق ه الوجو ي ا  و الع ّميّا  مع ا و ه و 
المناسب الرتكاز العرف، 

187: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ث الفرق ينبغي اإلشكال في أنّ العرف ال يخرر بباله من هذا الحّيفال •

ل بين األمر العّميّ و األمر الوجو يّ، و ال نحتمل أنّ أصحاب الرس و
الهم صلى اللّه عليه و آله و سلّم حينما سمعوا هذا الح ّيث خر ر بب 

لمضررّ الرفع بلحاظ مثل شرب الخمر المضررّ إليه  ون ترك الواجب ا
.إليه

187: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
، فعنّئ ذ رفع تشریعیّ للوجةود الحقیقةیّأمّا إذا بنینا على أنّ الرفع و •

ّعوى يوجّ مجال لما أفا ه المحقّق النائينيّ رحمه اللّه من التفصيل ب
أنّ رفع العّم مساوق لوضع الوج و ، فش مول اإلال الق ل ه خ الف 

.ارتكاز التقابل بين الرفع و الوضع
الرفع التشریعیّ و هذا أيضا ال يتمّ على اإلالالق، فإنّ •
و -أي ب ذا  م ا اض ررّوا إلي ه-بالعنوان األوّلةینختار تعلّقه تارة •

االضررار مشير إلى الذا ، عنوان
م ا ه و أي بالمض ررّ إلي ه ب-بالعنوان الثانويّأخرى نختار تعلّقه و •

.-مضررّ إليه
187: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
، و (ا إلي هما اض ررّو)الثاني ال تأتي الشبهة أيضا في المقام ألنّ فعلى •

تيّ إن كان مصّاقه هو األمر العّميّ لكن نفس هذا العنوان عنوان ثب و
فهوما و ليس عنوانا عّميّا، إذ لم يستبرن أ اة من أ وا  النفي و ال م

ه وم ، و ال بنح و المف(كمفهوم الع ّم)عّميّا، ال بنحو المفهوم االسميّ 
عناي ة ف ي ، فهو مفهوم ثبوتيّ و عنوان ثبوتيّ فال(كمفهوم ال)الحرفيّ 

نسبة الرفع إليه، 
إن كان منربقا على أمر عّميّ، فمثال لو ور  شخص على ش خصو •

هان ة و فلم يقم له، فعّم القيام أمر عّميّ لكن قّ ينتزع منه عنوان اإل
ليه بأن هو عنوان ثبوتيّ منربق على أمر عّميّ، و يصحّ إسنا  الرفع إ

.من  ون أيّ مئونة أو عناية( رفعت عنك اإلهانة: )يقال

188: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
التفص يل على األوّل و هو تعلّق الرفع بذا  المضررّ إليه قّ يقال بنعم •

[.1( ]قّّس سرّه)بالتقريب الّذي ذهب إليه المحقّق النائينيّ 

لرف ع و إن كان فيه إشكال أيضا لعّم وضوح االنصراف العرف يّ ل[ 1]•
.عن رفع العّم لمجرّ  كونه مساوقا للوضع المقابل للرفع

188: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
بهذا البيان كما ظهر  حال هذه الثمرة الت ي يمك ن ا ّعااه ا ف ي و •

مق ام المقام كذلك ظهر أنّ ما اختاره المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في ال
ريعيّ التش ب الرفع إنّما يناسب فرض اإليمان في فهم معنى الح ّيث

يّ للوج و  للوجو  الحقيقيّ، فلو كان مبناه هو العكس أي الرفع الحقيق
.فالذي اختاره هنا ال يناسب مبناه-التشريعيّ

189: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
رار م ثال أنّ الحّيث هل يفيّ نفي آثار متعلّ ق االض ر: الثانیةالناحیة •

ض وع فحسب، أو يثبت أحكام نقيضه أيضا، فم ثال ل و ف رض أنّ مو
جواز االئتمام هو العا ل الّذي لم يشرب الخمر، فوجّنا عا ال ش رب

ذي هو أثر الخمر اضررارا، فهل يثبت بحّيث الرفع جواز االئتمام به الّ
وز عّم شرب الخمر، أو ال يثبت به عّا نفي الحرمة و الحّّ، و ال يج 

؟االئتمام به ألنّه ال يصّق عليه أنّه لم يشرب الخمر

189: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ترتّب أث ر بنينا على أنّ الرفع رفع تشريعيّ للوجو  الخارجيّ ثبتإن •

ي عّم المضررّ إليه أيضا، إذ المفروض أنّه نزّل وجو ه منزلة عّمه ف 
. األثر، أو أنّه اعتبر هذا الموجو  معّوما و مرتفعا

189: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
تض ي ذل ك إذا بنينا على أنّه رفع حقيقيّ للوجو  التشريعيّ فال يقأمّا •

ن إلّا رفع آثار وجو  المضررّ إليه و أحكامه، إذ بوجو  أحكامه يك و
. للمضررّ إليه وجو  تشريعيّ و المفروض رفعه

و ه و ج واز -أي أث ر ع ّم المض ررّ إلي ه-أمّا ثبو  أثر نقيضهو •
-انيو لمّا كان المختار ه و الث . االئتمام مثال، فال يّلّ عليه الحّيث

ني عل ى أنّ فنحن نب-أعني كون الرفع رفعا حقيقيّا للوجو  التشريعيّ
حك ام حّيث الرفع ينفي أحكام ما وقع تحت االضررار و ال يثب ت أ

.نقيضه

189: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ض ررّ هذا البحث يترتّب عليه أثر مهمّ في باب العب ا ا  فيم ا إذا او •

المض ررّ إلى ترك جزء مثال، فلو بنينا على المبنى األوّل و هو تنزيل
الباقي، فإنّ إليه منزلة نقيضه، أو اعتباره معّوما و مرتفعا صحّ اإلتيان ب

تي ان ترك الجزء الّذي تركه اضررارا و هو الفاتحة مثال منزّل منزلة اإل
-بناء على شمول الحّيث لألعّام كم ا يش مل الوج و ا -به مثال

الحكوم ة فهذه صالة واجّة للفاتحة تنزيال، أو اعتبارا، فقّ تحقّق ت ب
ى القاع ّة ، فتصحّ الصالة عل(أَقِيمُوا الصَّالةَ)توسعة لّائرة الواجب في 

.بموجب حّيث الرفع بال حاجة إلى التمسّك بّليل خاصّ

190: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
يق يّ م ن الرف ع الحق-و هو المخت ار-و إن بنينا على المبنى الثاني•

الة مع للوجو  التشريعيّ، فغاية ما يّلّ عليه الحّيث عّم وجوب الص
.الفاتحة، و عّم حرمة ترك ذلك لكونه مضررّا إليه

.أمّا وجوب باقي األجزاء فال يّلّ عليه•

190: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
لية تركها أنّ الفاتحة قّ رفع وجوبها الضمنيّ و جزئيّتها و مبر: یقالال •

.باالضررار إلى الترك، فيصحّ الباقي
ل إنّ الوجوب الضمنيّ ال يرتفع إلّ ا بارتف اع وج وب أص : ألنّا نقول•

ة الواجب الّذي هو في ضمنه، فالحّيث يّلّ على عّم وجوب الص ال
اتح ة أمّا وجوبها بال فاتحة فال ي ّلّ علي ه، و جزئيّ ة الف. مع الفاتحة

.تنتزع من وجوبها ضمن وجوب الكلّ، و كذلك مبرليّة تركها

190: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
إلم ام إنّ لترك الفاتحة وجو ا في عالم المبرليّة، و لش رب ا: قلتإن •

و هذا . مومالخمر في المثال السابق وجو ا في عالم مبرليّته لصالة المأ
و هذا يشبه ما . ةيمكن رفعه حقيقة و لو بتغيير في منشأ انتزاع المبرليّ

مضى من  عوى شمول الحّيث لترك الواج ب و إن قلن ا إنّ األم ر 
ي ف -ء ال يقتضي النهي عن ضّه العامّ م ع أنّ ت رك الواج ببالشي
خ ل ليس موضوعا لحكم شرعيّ، لكنّه بوجه من الوج وه  ا-الحقيقة

.في حساب المولى

191: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ا  بعّ أن فرض أنّ الرفع حقيق يّ، و أنّ ه ل يس رفع ا للوج و : قلت•

يّ الخارجيّة للعناوين المذكورة في الح ّيث، و إنّم ا ه و رف ع حقيق 
رّعا ك ون ء قابل للرفع الحقيقيّ، فظاهر حال المتكلّم بوصفه مش لشي

و. مقصو ه رفع وجو  تل ك األش ياء ف ي ع الم تش ريعه لألحك ام
ن المبرليّة و نحوها ليست من عالم تشريعه، و إنّم ا ه ي منتزع ة ع 

. أحكامه و تشريعاته

191: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ء يتعّّينا إلى ترك الواجب من باب أنّ العرف يرى وج وب الش نعم •

عّ ء واحّ، و ال نتعّّى إلى ما هو أبمساوقا لحرمة تركه، و كأنّهما شي
مو  عل ى و مقتضى الج. من ذلك عن عالم التشريع من قبيل المبرليّة

م ا مفا  الحّيث حرفيا هو عّم التعّّي حتى إلى ترك الواج ب، و إنّ
يث ب ين تعّّينا إليه في الول القرع بأن العرف ال يفرّق في فه م الح ّ

ول فعل الحرام و ترك الواجب، و لم نكن استفّنا ع ّم الف رق و ش م
موض وع و أمّا في مث ل. الحّيث لترك الواجب بسبب قولنا بالتعّّي

موض وعا  المبرليّة فعّم تفرقة العرف في مفا  الحّيث بينه و ب ين
.أحكام الشارع و تشريعاته غير مسلّم

191: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ال -المخت اربناء على المبن ى-أنّ الحّيث: و قّ تحصّل ممّا ذكرناه•

زاء يّلّ على صحّة الصالة و غيرها من الواجبا  مع ترك بعض األج 
. اضررارا

192: ، ص3مباحث األصول، ج
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