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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

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
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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 فينالرفع 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 
اضنطرّ ، كما لوأنّه هل یختصّ الرفع باألمور الوجودیّة: األولىالناحیة •

حندّ، أو المكلّف إلى شر  الخمر مثال، فتنتفي منه الحرمة و وجو  ال
ك إكرامه يشمل األمور العدميّة أيضا، فلو حلف على إكرام فقير ثمّ تر

اضطرارا ال تجب عليه الكفّارة؟ 

186: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
مل قد ذهب المحقّق النائينيّ رحمه اللّه إلى أنّ حديث الرفع ال يشنو •

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

-هم العرفنيّبحسب الف-ال الرفع و ارتكاز التقابل بين الرفع و الوضع
ه معننى يقتضي عدم شمول الرفع لألمور العدميّة، ألنّ شموله لها يطعم

ر الوضع و هو خالف ارتكاز كما لو اضطرّ المكلّف إلنى شنر  الخمن
.مثال، فتنتفي منه الحرمة التقابل بينهما 

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

ث بناألمور التشريعيّ لتلك العناوين فال مجال لشبهة اختصاص الحدي
الوجوديّة، إذ كما أنّ األمر الوجوديّ إذا صار موضوعا لحكم كان لنه 
عا وجود بحسب عالم التشريع، كذلك األمر العدميّ إذا صنار موضنو

لرفع به، مانع من تعلّق افال لحكم كان له وجود بحسب عالم التشريع، 
فيشمل حديث الرفنع بإالالقنه الوجودينات و العندميّات معنا و هنو 

المناسب الرتكاز العرف، 

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

ل بين األمر العدميّ و األمر الوجوديّ، و ال نحتمل أنّ أصحا  الرسنو
الهم صلى اللّه عليه و آله و سلّم حينما سمعوا هذا الحنديث خطنر ببن
لمضطرّ الرفع بلحاظ مثل شر  الخمر المضطرّ إليه دون ترك الواجب ا

.إليه

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

دعوى يوجد مجال لما أفاده المحقّق النائينيّ رحمه اللّه من التفصيل ب
أنّ رفع العدم مساوق لوضع الوجنود، فشنمول اإلالنالق لنه خنالف 

.ارتكاز التقابل بين الرفع و الوضع
الرفع التشریعیّ و هذا أيضا ال يتمّ على اإلالالق، فإنّ •
و -أي بنذات منا اضنطرّوا إلينه-بالعنوان األوّلةینختار تعلّقه تارة •

االضطرار مشير إلى الذات، عنوان
منا هنو أي بالمضنطرّ إلينه ب-بالعنوان الثانويّأخرى نختار تعلّقه و •

.-مضطرّ إليه
187: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
، و (ا إلينهما اضنطرّو)الثاني ال تأتي الشبهة أيضا في المقام ألنّ فعلى •

تيّ إن كان مصداقه هو األمر العدميّ لكن نفس هذا العنوان عنوان ثبنو
فهوما و ليس عنوانا عدميّا، إذ لم يستبطن أداة من أدوات النفي و ال م

هنوم ، و ال بنحنو المف(كمفهوم العندم)عدميّا، ال بنحو المفهوم االسميّ 
عناينة فني ، فهو مفهوم ثبوتيّ و عنوان ثبوتيّ فال(كمفهوم ال)الحرفيّ 

نسبة الرفع إليه، 
إن كان منطبقا على أمر عدميّ، فمثال لو ورد شخص على شنخصو •

هاننة و فلم يقم له، فعدم القيام أمر عدميّ لكن قد ينتز  منه عنوان اإل
ليه بأن هو عنوان ثبوتيّ منطبق على أمر عدميّ، و يصحّ إسناد الرفع إ

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

188: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
التفصنيل على األوّل و هو تعلّق الرفع بذات المضطرّ إليه قد يقال بنعم •

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

لرفنع و إن كان فيه إشكال أيضا لعدم وضوح االنصراف العرفنيّ ل[ 1]•
.عن رفع العدم لمجرّد كونه مساوقا للوضع المقابل للرفع

188: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
بهذا البيان كما ظهرت حال هذه الثمرة التني يمكنن ادّعااهنا فني و •

مقنام المقام كذلك ظهر أنّ ما اختاره المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في ال
ريعيّ التشنبنالرفع إنّما يناسب فرض اإليمان في فهم معنى الحنديث

يّ للوجنود للوجود 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 منثال أنّ الحديث هل يفيد نفي آثار متعلّنق االضنط: الثانیةالناحیة •

ضنو  فحسب، أو يثبت أحكام نقيضه أيضا، فمنثال لنو فنرض أنّ مو
جواز االئتمام هو العادل الّذي لم يشر  الخمر، فوجدنا عادال شنر 

ذي هو أثر الخمر اضطرارا، فهل يثبت بحديث الرفع جواز االئتمام به الّ
وز عدم شر  الخمر، أو ال يثبت به عدا نفي الحرمة و الحدّ، و ال يجن

؟االئتمام به ألنّه ال يصدق عليه أنّه لم يشر  الخمر

189: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ترتّب أثنر بنينا على أنّ الرفع رفع تشريعيّ للوجود الخارجيّ ثبتإن •

ي عدم المضطرّ إليه أيضا، إذ المفروض أنّه نزّل وجوده منزلة عدمه فن
. األثر، أو أنّه اعتبر هذا الموجود معدوما و مرتفعا

189: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
تضني ذلنك إذا بنينا على أنّه رفع حقيقيّ للوجود التشريعيّ فال يقأمّا •

ن إلّا رفع آثار وجود المضطرّ إليه و أحكامه، إذ بوجود أحكامه يكنو
. للمضطرّ إليه وجود تشريعيّ و المفروض رفعه

و هنو جنواز -أي أثنر عندم المضنطرّ إلينه-أمّا ثبوت أثر نقيضهو •
-انيو لمّا كان المختار هنو الثن. االئتمام مثال، فال يدلّ عليه الحديث

ني علنى أنّ فنحن نب-أعني كون الرفع رفعا حقيقيّا للوجود التشريعيّ
حكنام حديث الرفع ينفي أحكام ما وقع تحت االضطرار و ال يثبنت أ

.نقيضه

189: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ضنطرّ هذا البحث يترتّب عليه أثر مهمّ في با  العبنادات فيمنا إذا او •

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

تينان ترك الجزء الّذي تركه اضطرارا و هو الفاتحة مثال منزّل منزلة اإل
-بناء على شمول الحديث لألعدام كمنا يشنمل الوجنودات-به مثال

الحكومنة فهذه صالة واجدة للفاتحة تنزيال، أو اعتبارا، فقد تحقّقنت ب
ى القاعندة ، فتصحّ الصالة عل(أَقِيمُوا الصَّالةَ)توسعة لدائرة الواجب في 

.بموجب حديث الرفع بال حاجة إلى التمسّك بدليل خاصّ

190: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
يقنيّ منن الرفنع الحق-و هو المختنار-و إن بنينا على المبنى الثاني•

الة مع للوجود التشريعيّ، فغاية ما يدلّ عليه الحديث عدم وجو  الص
.الفاتحة، و عدم حرمة ترك ذلك لكونه مضطرّا إليه

.أمّا وجو  باقي األجزاء فال يدلّ عليه•

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

.باالضطرار إلى الترك، فيصحّ الباقي
ل إنّ الوجو  الضمنيّ ال يرتفع إلّنا بارتفنا  وجنو  أصن: ألنّا نقول•

ة الواجب الّذي هو في ضمنه، فالحديث يدلّ على عدم وجو  الصنال
اتحنة أمّا وجوبها بال فاتحة فال يندلّ علينه، و جزئيّنة الف. مع الفاتحة

.تنتز  من وجوبها ضمن وجو  الكلّ، و كذلك مبطليّة تركها

190: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
إلمنام إنّ لترك الفاتحة وجودا في عالم المبطليّة، و لشنر  ا: قلتإن •

و هذا . مومالخمر في المثال السابق وجودا في عالم مبطليّته لصالة المأ
و هذا يشبه ما . ةيمكن رفعه حقيقة و لو بتغيير في منشأ انتزا  المبطليّ

مضى من دعوى شمول الحديث لترك الواجنب و إن قلننا إنّ األمنر 
ي فن-ء ال يقتضي النهي عن ضده العامّ منع أنّ تنرك الواجنببالشي
خنل ليس موضوعا لحكم شرعيّ، لكنّه بوجه من الوجنوه دا-الحقيقة

.في حسا  المولى

191: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ات بعد أن فرض أنّ الرفع حقيقنيّ، و أنّنه لنيس رفعنا للوجنود: قلت•

يّ الخارجيّة للعناوين المذكورة في الحنديث، و إنّمنا هنو رفنع حقيقن
رّعا كنون ء قابل للرفع الحقيقيّ، فظاهر حال المتكلّم بوصفه مشنلشي

و. مقصوده رفع وجود تلنك األشنياء فني عنالم تشنريعه لألحكنام
ن المبطليّة و نحوها ليست من عالم تشريعه، و إنّمنا هني منتزعنة عن

. أحكامه و تشريعاته

191: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ء يتعدّينا إلى ترك الواجب من با  أنّ العرف يرى وجنو  الشننعم •

عد ء واحد، و ال نتعدّى إلى ما هو أبمساوقا لحرمة تركه، و كأنّهما شي
مود علنى و مقتضى الج. من ذلك عن عالم التشريع من قبيل المبطليّة

منا مفاد الحديث حرفيا هو عدم التعدّي حتى إلى ترك الواجنب، و إنّ
يث بنين تعدّينا إليه في الول القطع بأن العرف ال يفرّق في فهنم الحند

ول فعل الحرام و ترك الواجب، و لم نكن استفدنا عندم الفنرق و شنم
موضنو  و أمّا في مثنل. الحديث لترك الواجب بسبب قولنا بالتعدّي

موضنوعات المبطليّة فعدم تفرقة العرف في مفاد الحديث بينه و بنين
.أحكام الشار  و تشريعاته غير مسلّم

191: ، ص3مباحث األصول، ج
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عمومافقه الحدیث 
ال -المختناربناء على المبننى-أنّ الحديث: و قد تحصّل ممّا ذكرناه•

زاء يدلّ على صحّة الصالة و غيرها من الواجبات مع ترك بعض األجن
. اضطرارا

192: ، ص3مباحث األصول، ج
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المالكداللة الرفع على ثبوت 

:داللة الرفع على ثبوت المالك•

األحكام مالكاتثبوتحدیث الرفع أنّه هل یستفاد من : الجهة الثانیة•
لة  و مقتضیاتها فی حاالت االضطرار و اإلكراه و نحةو ذالمرفوعة 
أو ال؟ 

192ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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المالكداللة الرفع على ثبوت 
 به فني هنذه استفادة ذلك تؤثّر أثرا فقهيّا في تصحيح العمل المأتيّو •

قّة الحاالت، فلو أكره المكلّف مثال على تنرك الوضنوء، فتحمنل مشن
بطنل اإلكراه و توضّأ و لم يكن اإلكراه بدرجة يحرم االقتحام حتنى ي
له علنى الوضوء من با  النهي في العبادة، صحّ وضواه بنكتنة اشنتما

المالك بناء على استظهار ذلك من حنديث الرفنع، و إلّنا فغاينة منا 
كره، يتحصّل للفقيه من هذا الحديث عدم وجو  الوضوء على هذا الم
تنى و بعد انتفاء الوجو  ال يبقى دليل على أصنل وجنود المنالك ح

.يحكم بصحّة وضوئه في هذه الحال

:يبينو ما يمكن أن يحاول إثبات هذه النكتة به من الحديث أحد تقر•

192ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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المالكداللة الرفع على ثبوت 
ي كمنا أشنرنا إلينه سنابقا و ينأت-أنّ ظاهر الحديث: األوّلالتقریب •

الّنذي هو كونه مسوقا مساق االمتنان، و الحكم-تفصيله إن شاء اللّه
ي رفنع ليس له مقتض في نفسه ليس رفعه امتنانا، و إنّما االمتننان فن

.الحكم يكون عند فرض وجود المقتضي للحكم

192ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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المالكداللة الرفع على ثبوت 
لنذين إنّ هذا التقرينب إنّمنا ينتمّ بالنسنبة للمنوالي العنرفيّين ا: أقول•

بيند، يالحظون في أوامرهم على عبيدهم مصالح أنفسهم ال مصالح الع
لحة و فيصحّ للمولى أن يمتنّ على عبده برفع اليند عنن تلنك المصن
. ي ذاتهاينتفي هذا االمتنان في فرض عدم المالك و انتفاء المصلحة ف

ن يمننّ علنى فال يتصوّر أ( تعالى شأنه)أمّا بالنسبة للمولى الحقيقيّ و •
ي الحكنم و العباد برفع حكم عنه بعنوان أنّه رفع اليد عن تحقيق مقتض

إلنى تحصيل مصلحته، فإنّ مصلحته راجعنة إلنى العبناد أنفسنهم ال
.المولى

193: ، ص3مباحث األصول، ج
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المالكداللة الرفع على ثبوت 
رفع إنّما االمتنان المعقول في حقه في هذا الرفع هو أن يمنّ عليهم بو •

فحقّنق لهنم أنّ هةاا الرفةع كةان فةی صةالحهم الحكم عنهم بعننوان 
و كنان كانت في الحكم مصنلحةمصلحتهم بهذا الرفع سواء فرض أنّه 

، أو لفائتةالرفع مفوّتا لها لكنّه كانت مصلحة الرفع أقوى من المصلحة ا
فنع لم تكن في الحكم مصلحة أصنال، و كاننت المصنلحة فني الرأنّه 

فحسب، 
مصنلحة ال معنى لصحّة االمتنان في خصوص فرض مفوّتيّة الرفنع لو •

.أدنى دون فرض عدم مفوّتيّة لها

193: ، ص3مباحث األصول، ج
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