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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 



10

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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المالكداللة الرفع على ثبوت 

:داللة الرفع على ثبوت المالك•

األحكام مالكاتثبوتحدیث الرفع أنّه هل یستفاد من : الجهة الثانیة•
لو  و مقتضیاتها فی حاالت االضطرار و اإلكراه و نحوو  المرفوعة 
أو ال؟ 

192ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج



13

المالكداللة الرفع على ثبوت 
 به فني هنذ  استفادة ذلك تؤثّر أثرا فقهيّا في تصحيح العمل المأتيّو •

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

المالك بناء على استظهار ذلك من حنديث الرفنع، و ّلّنا فةاينة منا 
كر ، 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 هذ  الحال

:يبينو ما يمكن أن يحاول ّثبات هذ  النكتة به من الحديث أحد تقر•

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

الّنذ  هو كونه مسوقا مساق االمتنان، و الحكم-تفصيله ّن شاء اللّه
ي رفنع ليس له مقتض في نفسه ليس رفعه امتنانا، و ّنّما االمتننان فن

.الحكم يكون عند فرض وجود المقتضي للحكم

192ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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المالكداللة الرفع على ثبوت 
لنذين ّنّ هذا التقرين  ّنّمنا ينتمّ بالنسنبة للمنوالي العنرفيّين ا: أقول•

بيند، يالحظون في أوامرهم على عبيدهم مصالح أنفسهم ال مصالح الع
لحة و فيصحّ للمولى أن يمتنّ على عبد  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

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

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

فحقّنق لهنم أنّ هواا الرفوع كوان فوی صوالحهم 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 

فحس ، 
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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المالكداللة الرفع على ثبوت 
، لسان الرفعبفي هذا الحديث النفیأنّ الشار  قد بيّن : الثانیالتقریب •

الرفع نفی ، فإنّالنفی بعد الوجودو هذا اللّفظ ّنّما يستعمل حقيقة في 
. ، ال نفي للوجود من أوّل األمرو إعدام للموجود

، ینالحكم فی الحصّة التی تكون موردا لهاه العنواومن المعلوم أنّ و •
ا ، ال أنّه يحرم أوّال ّتينان منمن أوّل األمرمنفیّكاالضطرار و اإلكرا  

.اضطرّوا ّليه، أو، أكرهوا عليه ثمّ ترفع الحرمة
، حّحةعالقة مصو يحتاج استعمال لفظ الرفع في مثال هذا المورد ّلى •

، كومالوجود االقتضائیّ و المالكیّ للحو هي في هذا المقام عبارة عن 
.وجود ء الموجود و ّن لم يصدق الرفع حقيقة لعدمفكأنّه رفع للشي

193: ، ص3مباحث األصول، ج
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المالكداللة الرفع على ثبوت 
: تحقيق الحال في هذا المقام أن يقالو •
تشنريعيّ ّن بنينا على المبنى غير المرضيّ عندنا من أنّ الرفع رفعّنّه •

للوجود الخنارجيّ، أمكنن أن تكنون العالقنة الملحوظنة المصنحّحة 
هذا و نفس الوجود الخارجيّ لتلك األشياء و( الرفع)الستعمال كلمة 

أ  -وجنودّن لم يكن خاليا من العناية، ألنّ الرفع الحقيقيّ نفي بعد ال
  و هذا نفني ثابنت فني اآلن األوّل، لكننّ هنذ-نفي في اآلن الثاني

ّلنى مسنألة العالقة كافية لتصحيح استعمال الرفع في المقام بال حاجة
.المالك و المقتضي

194: ، ص3مباحث األصول، ج
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المالكداللة الرفع على ثبوت 
يقنيّ أمّا ّذا بنينا على المبنى المرضيّ عندنا من أنّ الرفنع رفنع حقو •

لنيس للوجود التشريعيّ، فالوجود الخارجيّ ليس مصحّحا للرفنع، ّذ
يح ، فال بدّ من تصنوير وجنود رخنر لتصنح-حس  الفرض-رفعا له
:و ذلك يتصوّر بوجو  ثالثة( الرفع)كلمة 

ل أن يفرض أنّ هذ  العناوين كنان الحكنم فيهنا ثابتنا فني أوّ: األوّل•
ه و نحو الشريعة، فكان يج  ترك المحرّم المكر  عليه، أو المضطرّ ّلي

.ذلك، ثمّ رفع ذلك و نسخ بحديث الرفع

194: ، ص3مباحث األصول، ج
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المالكداللة الرفع على ثبوت 
ابقة، فرفع و أن يفرض أنّ الحكم فيها كان ثابتا في الشرائع الس: الثانی•

ريعة، عن هذ  الشن( الرفع)كلمة نسخ في هذ  الشريعة، و يصحّ ّطالق 
مد منن ألنّ الحكم المشرّ  في أيّة شريعة ال يشرّ  بنحو مقيّد و ذ  أ

عنل أوّل األمر، بل يشرّ  بنحو اإلطالق ثمّ ينسخ، فحاله حال حكم ج
.في نفس هذ  الشريعة ثمّ نسخ

.صودأن يفرض للحكم وجود اقتضائيّ و مالكيّ كما هو المق: الثالث•

195-194: ، ص3مباحث األصول، ج
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المالكداللة الرفع على ثبوت 
كام فهو قطعيّ البطالن، ّذ ال نحتمل ثبوت هذ  األح: الوجه األوّلأمّا •

.في الشريعة يوما ما
ة في غاينة فلو احتملنا عقالئيّا ثبوت تكاليف شاقّ: و أمّا الوجه الثاني•

بعنض كما يحتمله بعض و كمنا يظهنر منن-الضيق في األمم السابقة
ين أصبح الحديث مجمال مردّدا أمنر  بن-الروايات في كتا  الطهارة 

.الوجه الثاني و الثالث

195: ، ص3مباحث األصول، ج
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المالكداللة الرفع على ثبوت 
ئينا لكن اإلنصاف أنّه ال ينبةي أن يكون من المحتمنل احتمناال عقال•

ف بمنا ال ثبوت تكاليف في األمم السابقة منن هنذا القبينل، كنالتكلي
بذلك يطيقون، و ما اضطرّوا ّلى خالفه، أو أكرهوا على ذلك، فيتعيّن

، الوجه الثالث
حكام، و نستظهر من الحديث الوجود االقتضائيّ و المالكيّ لتلك األو •

[.1]ترتّ  على ذلك ما يناسبه من اآلثار و الثمرات في الفقه 

195: ، ص3مباحث األصول، ج



23

المالكداللة الرفع على ثبوت 
•______________________________

روّ بعض ال يخفى أنّنا لو شككنا في مورد ما، كالوضوء مثال بعد ط[ 1]•
في أنّه هل المنالك موجنود فيصنحّ العمنل لنو تحمّنل العناوين هذ 

؟المكلّف الحرج أو ال

195: ، ص3مباحث األصول، ج
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المالكداللة الرفع على ثبوت 
•______________________________
ّنّ : و قلنايمكن ّثبات المالك بالتمسّك بإطالق حديث الرفع لفإنّما •

ما موضو  الحكم في حديث الرفع هو مطلق ما أكرهوا عليه مثال، أو
 على ثبنوت اضطرّوا ّليه، أو ما ال يطيقون، فيقال ّنّ التعبير بالرفع دلّ

. المالك في مطلق تلك الموارد
فرض ثبوت ّنّ التعبير بالرفع دلّ على اختصاص الحديث ب: لو قلناأمّا •

العامّ فني المالك، فالتمسّك بإطالق الحديث إلثبات المالك تمسّك ب
دم جنوا  الشبهة المصداقيّة للعامّ، و التردّد بين االحتمالين كاف في ع

ك بناإلطالق يتوقّنف علنى تع. التمسّك بناإلطالق ينين ّذن فالتمسنّ
.االحتمال األوّل

196: ، ص3مباحث األصول، ج
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المالكداللة الرفع على ثبوت 
•______________________________
ين هناك طريق لتصحيح مثل الوضنوء الحرجني رغنم التنردد بننعم •

ينر االحتمالين، و هو ان احتمال ثبوت المالك يسناوق احتمنال التخي
و -يممبين الوضوء و التيمم، و احتمال عدمه يساوق احتمال تعين الت

لتخيينر ّنّ األصل لدى دوران األمر بين التعيين و ا-سيأتي في محله
.هو البراءة عن التعيين

الكتفناء نعم لو كان دليل البدل االضطرار  ظاهرا في التعين لم يجنز ا•
وله باألصل الضرر  كما هو الحال في الصوم على ما يبدو من ظاهر ق

قولنه سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  وفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى: تعالى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى: تعالى

196: ، ص3مباحث األصول، ج
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