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الشرعیةالبراءة -2
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روایات البراءة الشرعیة
«حديث الرفع»•
رفع  عع )حديث الرفع المشهور و قد رواه في الخصاا  لسااا  -و منها•

معا اطعوروا يلیع  و و عطا  عسها  ما ال یعلمون و عد منها أمتی تسعة 
( .إلخ... استكرهوا علی  

.و الكالم فه  يقع في أرلعة مقامات•
.في فقرة االستدال  من -األو •
.في شمولها لسشبهات جمهعا-الثاني•
دال  لا  في فق  الحديث عموما و ما قد يسقه  من ضوء عسى االست-الثالث•

.عسى البراءة
. في سنده-الرالع•

40ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج



7

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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الرف حدیث -2
:حديث الرفع-2•
:و الكالم فه  يقع في مقامات أرلعة. حديث الرفع: و منها•
ي عسى الباراءة فا( رفع عن أمّتي ما ال يعسمو )في داللة فقرة : األوّ •

.الجمسة و عدمها
ل الشبهة هل تشم-عسى تقدير داللتها عسى البراءة-في أنّها: و الثاني•

الحكمهّة و الموضوعهّة معا، أو ال؟
.في فق  تمام الحديث: الثالثو •
.في سند الحديث: و الرالع•

141ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الرف حدیث -2
:االستدال مقطع •
رفع  عع  أمتعی معا ال )و هو الكالم في داللة فقرة : أمّا المقام األوّ •

. عسى البراءة و عدمها( یعلمون
ث، و نفترض أ ّ هذه الفقرة منفصسة عان ساا ر فقارات الحاديفاآل  •

ث عان إلى أ  ياتتي، البحاالتكلیفهو بالموصولنفترض أ ّ المراد 
ي النتاا   ء لنحو يوجب احتما  تغههر فاسا ر الجهات، فإ  ثبت شي

.الاالقة درسنا ذلك
رفع قد د ّ عسى( رفع عن أمّتي ما ال يعسمو : )و لناء عسى ذلك فقول •

التكسه  عند عدم العسم، 

142: ، ص3مباحث األصول، ج
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الرف حدیث -2
اءة يقع الكالم في أ ّ هذا الرفع هل هو ظاهريّ حتى تكو  هي البارو •

ءة؟ المقصودة في المقام، أو رفع واقعيّ لستكسه  فال يكو  لرا

142: ، ص3مباحث األصول، ج
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الرف حدیث -2
:شبهة الرفع الواقعيّ•
إ ّ حمس  عسى الرفع الظاهريّ لحاجاة إلاى منوناة دا ادة ال: قد يقا •

،داعي إلهها، فسهحمل الحديث عسى الرفع الواقعيّ
.و لذلك تبطل داللة الحديث عسى البراءة•
.إذ  فنحن لحاجة إلى البحث عن واقعهّة هذا الرفع و ظاهريّت •

143: ، ص3مباحث األصول، ج
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الرف حدیث -2
، و إ ّ غرض األصولي من إثبات البراءة هو تحصاهل األمان: يقا ال •

.هذا يثبت لالحديث سواء فرض الرفع ظاهريّا أو واقعهّا
 لشمو  إ ّ الثمرة تظهر في مورد حصو  القطع لدلهل خاصّ: فإنّ  يقا •

 ، فعند ذ لو الحكم الواقعيّ لفرض عدم العسم عسى تقدير ثبوت  في نفا
قسنا لداللة هذا الحديث عسى البراءة ثبت األمن، 

ناا قااوعو  لو قسنا لداللت  عسى نفي الواقع لعدم العسم فالمفروض أنّو •
د و ال لت ّ عدم العسم ال ينفي الواقع، فهقهّد الحاديث لغهار هاذا الماور

. يثبت األمن فه 

143: ، ص3مباحث األصول، ج
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حدیث الرف 
(األمر الرالع)•
ماة الظاهر من حديث الرفع لمالحظة وروده في مقام االمتنا  عسى األ•

ا ال هو االختصاص لرفع اآلثار التي يكو  وضعها خاال  المناة، فما
يكو  كذلك كا  خارجاا عان مصاب الرفاع و ال مجاا  لستمااك 

ك مان الشا( و ال أقل)لالحديث لرفع  و ا  فرض االمتنا  في رفع  
في شمو  حديث الرفع لمثس  فهؤخذ لالقدر المتهقن 

212ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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حدیث الرف 
س  و ال يكو  ذلك إلّا اآلثار التي كا  وضعها خال  المنة عسى المك•

ا  لام ال مطسق ما يكو  في رفع  االمتنا  و التوسعة عسى المكس  و
يكن في وضع  ضهق عسه  

نقو  انا  ال يشامل الحاديث فهماا ال يعسماو  الحكام ( و من ذلك)•
كونع  لععد الواقعي الثالت لسذات في الرتباة الااالقة عساى الشاك 

االمتناا  حتى يقتضاىبوجوده الواقعی مما فی  الضیق على المكلعف
رفع 

212ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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الرف حدیث -2
:موق  المحقّق العراقي•
فع قد أجاب المحقّق العراقي رحم  السّ  عن شبهة حمل الحديث عسى الرو •

.الواقعيّ لوجههن، أحدهما عرفيّ، و الثاني فنّيّ
ظاهر فاي ساوا الحاديث ( رفع عن أمّتي: )فهو أ ّ قول : أمّا الوج  األوّ •

هاو مااا االمتنا ، و لهذه القرينة يجب أ  نستزم لات ّ المقادار المرفاو 
ذا المقدار الّذي يكو  ثبوت  خال  االمتنا ، و يكاو  رفعا  امتناناا، و ها
و المقدار عبارة عن وجوب االحتهاط، فإنّا  يوجاب الكسفاة عساى العباد،

منشان ، أي رفاع كالّ مان وجاوب لرفاع و أمّا رفع . يكو  رفع  امتنانا
س فها  االحتهاط و الواقع معا، فالزا د فه  لهس توسعة عساى العبااد، و لاه

. امتنانا عسههم، فإ ّ مجرد ثبوت الواقع ال يوجب كسفة عسى العباد

143: ، ص3مباحث األصول، ج
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الرف حدیث -2
أ ّ هذه القرينة مبنهّاة عساى المبناى المشاهور مان: أوّال: يرد عسه و •

ة فاي جريا  قاعدة قبح العقاب لال لها ، إذ عسى ذلك ال تكو  مشاقّ
اط، و إنّماا التكسه  الواقعيّ في نفا  لقطع النّظر عن إيجااب االحتها

تهااط، يوجب التكسه  المشقّة عند عدم العسام لتوساهإ إيجااب االح
. فسهرفع الوسإ في مقام االمتنا  ال أصل التكسه 

، أمّا لناء عسى ما حقّقناه من إنكاار قاعادة قابح العقااب لاال لهاا و •
سازوم فالتكسه  الواقعيّ لوجوده االحتمااليّ موضاو  لحكام العقال ل

.االمتثا  لال حاجة إلى توسهإ إيجاب االحتهاط

144؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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الرف حدیث -2
واقعيّ إ ّ الموضو  لحكم العقل لاالمتثا  هاو التكسها  الا: ال نقو و •

لوجوده االحتمالي دا دا اهتمام المولى ل  فاي ظار  الشاكّ، حتاى
ي نفاي إ ّ نفي االهتمام هو الّذي يتجاّد فه  االمتنا ، و لهس ف: يقا 

الواقع دا دا عسى نفي االهتمام امتنا ، 
واقعيّ إ ّ الموضو  لحكم العقل لاالمتثاا  هاو التكسها  الا: نقو لل •

لوجوده االحتمااليّ دا ادا عادم وصاو  التارخهو، فساو لام يصال 
ماا  الترخهو وجب االمتثا  لنفس عدم وصو  التارخهو ماع احت

ر  الشكّ، التكسه ، ال من لاب احتما  اهتمام المولى لالتكسه  في ظ
، [1]التعريی يیصال واحد، فاالمتنان یكون بأحد أمری  فی عرض •

.رف  التكلیف الواقعیّو 

144؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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الرف حدیث -2
الظاهر أ ّ إيصا  التارخهو إنّماا يرفاع حكام العقال لوجاوب [ 1]•

  االمتثا ، لكون  إيصاال لعادم اهتماام الماولى لاالحكم، و الموضاو
كسها  الواقعيّ لحكم العقل لاالمتثا  لدى الشكّ، إنّما هو احتماا  الت

و عدم وجود تكسها  يهمّا ، هافإلراد .ل دا دا احتما  اهتمام المولى 
تمر و أمّا إلراد عدم أصل التكسه  فا. الّذي يرفع موضو  حكم العقل

.دا د ال يتوقّ  عسه  االمتنا 

143: ، ص3مباحث األصول، ج
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الرف حدیث -2
طسّب االمتثا ، أنّنا لو سسّمنا أ ّ التكسه  الواقعيّ في نفا  ال يت: ثانهاو •

و إنّما يوجب الكسفة لتوسّإ إيجاب االحتهاط، 
نّ  واقع في إ ّ التكسه  الواقعيّ و إ  لم يوجب الكسفة مباشرة، لك: قسنا•

راط االمتنا  وريق تحقّق الكسفة، فهكو  رفع هذا التكسه  واقعا في ص
شاكو  ال و موجبا لالمتنا ، لاعتبار أنّ  مع رفع التكسه  الاواقعيّ الم

وساع يبقى موضو  لذلك الوسإ و هو إيجااب االحتهااط، فهقاع الت
.لسعباد

145: ، ص3مباحث األصول، ج



21

الرف حدیث -2
توقّا  نعم، االمتنا  ال يكو  متوقّفا عسى رفع التكسه ، و إنّما هاو م•

. سه عسى رفع إيجاب االحتهاط لنفا ، أو لرفع منشن  و هو التك
متناا ، و ال ناسّم ظهور الحديث في كو  الرفع متوقّفا عسها  االلكنّنا •

و إنّما ناسّم ظهوره في كون  امتنانهّاا و واقعاا فاي صاراط االمتناا 
[.2]التوسعة عسى العباد 

145: ، ص3مباحث األصول، ج
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الرف حدیث -2
، فمان لت ّ الحكم عبارة عن الحبّ و البغض: ال يخفى أنّنا لو قسنا[ 2]•

ي الحكام الواضح أ ّ االمتنا  إنّما يكو  لنفي إيجاب االحتهاط ال لنف
ل أل ّ الواقعيّ، ال لستقريب الماضي عن المحقّق العراقي رحم  السّا ، لا

ثبوت الحبّ أو البغض، و مع عدم  ال مقتضي لمعنى نفي الحكم عدم
. الكسفة عسى العباد كي يمتنّ عسههم لالرفع

143: ، ص3مباحث األصول، ج
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الرف حدیث -2
إ لت ّ الحكم عبارة عن الجعل و االعتبار، و هو أمر وس: أمّا لو قسناو •

لهن الحبّ و البغض من ناحهاة، و ابلاراد مان ناحهاة أخارى، فمان 
و  إ ّ نفي هذا الجعل يكاو  امتنانهّاا عناد ماا تكا: الصحهح أ  يقا 

نّ المولى المبادئ من المصالح و المفاسد و الحبّ و البغض ثالتة، و لك
توسهعا نفي الجعل و االعتبار لغرض إفهام عدم اهتمام  لتسك المبادئ

ة عسى العباد، و هذا امتنا ، إلّا أنّ  يتمّ عسى هاذا الفارض مان الناحها
هاو الواقعهّة ما مضى من أنّ  ال أثر عمسيّ لمعرفة أ ّ مفاد الحديث هل
هاو البراءة، أو نفي الحكم الواقعيّ؟ فعساى أيّ حاا  ياتمّ التاتمهن، و

. المقصود

143: ، ص3مباحث األصول، ج
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الرف حدیث -2
مو  ما مضى من أ ّ األثر يظهر لدى عسمنا صدفة لدلهل خاصّ لشاو •

حهحا لظر  الشكّ و إ  كاا  صا-عسى تقدير ثبوت -الحكم الواقعيّ
عقال و فسافهّا، و لكن ال مورد ل  خارجا، فسانن كاا  مان حقّناا أ 

لشكّ فاي ندّعي القطع لثبوت الحكم لمعنى الحبّ و البغض في مورد ا
مان حقّناا كثهر من الموارد، كالخمر مثال لمثل الضرورة الفقههّة فسهس

عند دورا  األمر لاهن التارخهو الظااهريّ و رفاع مجارد الجعال و 
االعتبار واقعا مع ثباوت المباادئ دعاوى القطاع لشامو  الجعال و

اض ورود لضرورة من هذا القبهل، و من البعهد افتر-لو كا -االعتبار
. نوّ يد ّ عسى ذلك

143: ، ص3مباحث األصول، ج
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حدیث الرف -2
ةالخاماة عشرة االستدال  عسى البراءة لالاّنّة الشّريفالمقالة •
مان [ فةاالستدال  عسى البراءة لالانّة الشاري[ ]المقالة الخاماة عشرة]•

يث الرفاع حاد-قبا  األخباري-الانة التي استد  لها القا ل لالبراءة
المعرو ، 

.«ما ال يعسمو »أ ّ من الفقرات التاعة : لتقريب•
باة مرت[ فاي]ما لم يعسم من الحكم الاواقعي [ آثار]و معنى رفع  رفع •

الجهل ل  و لو لإيجاب االحتهاط، الذي هاو مان األحكاام الطرقهاة، 
ي ظر  كاا ر أحكام أدلة الطرا، التي شتنها إلراد ابرادات الواقعهّة ف

.الجهل لها عسى تقدير وجودها

161: ، ص2مقاالت األصول، ج
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حدیث الرف -2
[:جنبتاهن]لذا أشرنا في أوا ال القطاع لات ّ لمثال هاذه األحكاام و •

رد لهاا لمالحظة محكهّها قا مة لنفس الواقع، و لمالحظة إنشا ها المبا
ة و لذا صححنا وقو  مثال األماار. قا مة لاألمارة في ظر  الجهل ل 

و  كونا  موضا[ الوساطهّة]، مع أ ّ الدم [متعسّقها]وسطا بثبات حكم 
.األكبر في الكبرى

161: ، ص2مقاالت األصول، ج
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حدیث الرف -2
رياا لديهيّ أ ّ األكبر في كبرى حجهة الطرا لاهس إلّاا حكماا ظاهو •

  فاي القا مة لنفس ذات[ متعسّقها]قا ما لاألمارة، و لهس هو من أحكام 
.الجهل ل [ عسى]الرتبة الاالقة 

قاا م األمارة لمثل هذا الحكم لهس إلّا لسحاظ أ ّ ابنشااء ال[ فوسطهّة]•
-لسبّ حقهقت  و روح  مان ابرادة المباردة لهاذا ابنشااء-لاألمارة

ة عان األحكاام الطرقهّا[ تمتااد]و لمثل ذلاك . لنفس المتعسّق[ قا م]
.األحكام الحقهقهة النفاهة

162: ، ص2مقاالت األصول، ج
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حدیث الرف -2
األماارة وساهطا لحكام[ تكاو ]إنّ  عسى الموضاوعهة ال : لذا نقو و •

ا لحكام ، كالقطع الواقع موضوع[نفاها]وسإ لحكم [ هي]المتعسّق، لل 
الظان، آخر، و لذا ال يصسح لسقطع أ  يقع وسهطا لحكم متعسّقا  مثال
  لنفاا  لعدم صالحهّت  أل ّ يتعسّق ل  الحكم الطريقاي لمالحظاة كونا
ال  الظن منجزا لسواقع، لال احتهاج في منجزيت  إلى حكم وريقي، لخ

.مثال
مرتباة رفع الحكم الواقعي ل« رفع ما ال يعسمو »و حهننذ، فالمراد من •

.في ظر  الجهل ل -و لو لمثل إنشا  -من مراتب وجوده

162: ، ص2مقاالت األصول، ج
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حدیث الرف -2
ثل هذا إ ّ المصحح بوالا الرفع في المقام، هو وجود المقتضي لمثم •

[ تبارهيع]ابنشاء في ظر  الجهل لالمرام واقعا، إذ مع وجود المقتضي 
جاود العقالء كتن  موجود لالعناية، و لذا أوسق الاقوط لسخهار عناد و

إوالا ف. مع أنّ  في الحقهقة عبارة عن عدم الثبوت من األوّ . مقتضه 
اب شارط عناية إوالا الاقوط في ل[ لعهن]أيضا -في المقام-الرفع

ال [ ةاالدعا ها]عقده، و كا  من لاب الحقا ق [ متن]سقوط الخهار في 
.الدفع في المقام، كما توهم[ أريد منها]أ ّ كسمة الرفع 

162: ، ص2مقاالت األصول، ج
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حدیث الرف -2
أ ّ االمتناا  الاوارد فاي ماورد : حهننذ، مسخّو معنى هاذه الفقارةو •

افظ أل  يرفع عن المكسا  إنشااء حكام حا[ اقتضى]الفقرات التاع 
حض لسمرام الواقعي في ظر  الجهل ل  مع كما  تمكّن  من إيجاده، لم

.الرحمة و الرأفة

163: ، ص2مقاالت األصول، ج
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حدیث الرف -2
نفي مضمو  ماا ورد مان الاانة عساى إيجااب -حهننذ-مقتضاهو •

.اريردا لألخب[ ذلك]و يكفي . عسى االستحباب[ لحمس ]االحتهاط، 
اءة، قباا  و حهننذ، يكو  هذا الحديث الشري  أتم دلهل لسقا ل لاالبر•

. استدال  األخباريهن لالنصوص اآلتهة، كما ال يخفى

163: ، ص2مقاالت األصول، ج
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الرف حدیث -2
نها يتوقّ  و هو لها  قرينة صناعهّة  في المقام فبها: أمّا الوج  الثانيو •

:عسى مقدّمتهن
ة واحدة، ء نقهض وجوده، و النقهضا  في مرتبأ ّ رفع كلّ شي: األولى•

.فالرفع و المرفو  دا ما في مرتبة واحدة

146؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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الرف حدیث -2
الشاكّ و أ ّ الرفع المذكور في حديث الرفع متتخّر رتبة عن: و الثانهة•

الشاكّ فاي، و عدم العسم لالحكم الواقعيّ ألخذ ذلك فاي موضاوع 
ر فاي الحكم الواقعيّ متتخّر عن نفس الحكم الواقعي، فاالرفع الماذكو
كاو  حديث الرفع أصبح متتخّرا عن الحكم الواقعيّ، فال يمكان أ  ي

  أ-لحكام المقدّماة األولاى-رفعا لنفس الحكم الواقعيّ، و إلّا لازم
رفع، لما يكو  الحكم الواقعيّ في هذه المرتبة المتتخّرة، و هي مرتبة ال

دّماة مضى من اتّحاد مرتبة الرفع و المرفو ، و يكو  لحكم هاذه المق
ى نفاا  و ء عساالثانهة في مرتبة سالقة عسى الرفع، فسزم تقادّم الشاي

.وجوده في مرتبتهن

147: ، ص3مباحث األصول، ج
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الرف حدیث -2
  هذا المحذور لنفا  هو المحذور الّذي ذكره المحقّق العراقي رحماو •

من أّ  السّ  في لحث أخذ العسم لالحكم موضوعا لشخو ذلك الحكم،
وعا العسم لالحكم مؤخّر رتبة عن نفس الحكم، فسو فرض أخذه موضا

ل  صار الحكم المتقادّم عنا  رتباة ماؤخّرا عنا  تاتخّر الحكام عان 
[.1]ء عسى نفا  الموضو ، و لزم محذور الدور و تقدّم الشي

147: ، ص3مباحث األصول، ج
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الرف حدیث -2
قهضاهن و من هنا يظهر أ ّ التقريب لهس لحاجة إلى نكتة كاو  الن[ 1]•

فاي فاي في رتبة واحدة حتى يبطل عند من ينكر هذه القاعدة، لل يك
ي إ ّ رفع الحكم عن فرض الشكّ يعني أخذ العسام فا: المقام أ  يقا 

.ره عن موضوع ، لهنما ال يمكن أخذ العسم لالحكم في موضوع  لتتخّ

147: ، ص3مباحث األصول، ج
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الرف حدیث -2
لحكم أعني عنوا  أخذ القطع لاا-و في الحقهقة يكو  هذا  العنوانا •

و عناوا ، رفاع التكسها  غهار -في موضو  شخو ذلاك الحكام
اوا الشا ّ ماعن وجههن لمطسب واحد، فإ ّ رفع التكسه -المعسوم

ي كاال الختصاص التكسه  لالقاوع، و لهذا يتتي ابشكا  الواحاد فا
ارة مع اخاتال  العبا-أعني جانب الوضع، و جانب الرفع-الموردين

.لحاب اختال  الوجههن
.و جوهر ابشكا  في كال الموردين واحد•

148: ، ص3مباحث األصول، ج
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الرف حدیث -2
ي إ ّ الجواب في هذا المقام أيضا هو نفس الجاواب فا: عند ذ نقو و •

، أو ذا  المقام، و هو منع المقدّمة الثانهة، فإنّ  إ  أرياد لتاتخّر القطاع
الشكّ عن الحكم تتخّره عان المقطاو  أو المشاكو  لاالعرض، أي 

نا  الحكم لوجوده الخارجي الّذي هو مصبّ الرفع الواقعيّ فتاتخّره ع
ضاو  غهر صحهح، كما حقّقناه في ماتلة أخذ القطع لاالحكم فاي مو

ل شخو ذلك الحكم، و لذا قد يوجد احتما  أو قطع مع عدم المحتم
و إ  أراد تتخّرهمااا عاان المقطااو  أو . أو المقطااو  فااي الخااارج

الخارجي المشكو  لالذات فهو لهس مصبّا لسرفع، و إنّما مصبّ  الحكم
[1 .]

148: ، ص3مباحث األصول، ج
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الرف حدیث -2
•______________________________

ي متعسّق نعم، كا  لدينا وج  صحهح الستحالة أخذ العسم لالحكم ف[ 1]
ل فاي نفس المعسوم، و لكن عول  ذلك لمثل فرض أخذ العسم لالجعا

.متعسّااق المجعااو  عسااى تحقهااق و لهااا  مضااى فااي محسّاا 

148: ، ص3مباحث األصول، ج
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الرف حدیث -2
:التحقهق في الماتلةوج  •
اقعيّ، أ ّ هذا الحديث لهس ظاهرا في الرفاع الاو: و التحقهق في المقام•

عساى لعاضالظااهريّ،و لل هو عسى لعض التقادير ظاهر فاي الرفاع 
تاا   التقادير مجمل، و نحن يكفهنا ابجما  فاي اقتنااص جمهاع الن

بق مان و الثمرة التي مضى ذكرها في ما ساالبراءة المطسولة من معنى 
اقعيّ أنّنا لو عسمنا في موارد ما لدلهل خاصّ عدم اختصاص الحكم الو

راءة، و ال لفرض العسم، أمكن التماّك لحديث الرفع لو كا  مفاده البا
يمكن التماّك ل  لو كا  مفاده نفي الواقع، 

149-148ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الرف حدیث -2
ك لحاديث الرفاع فاي هاذ: أقو • ا هذه الثمرة إنّما تمنعنا عن التمااّ

جماا  أمّا عساى اب. الفرض عسى تقدير ظهور الحديث في نفى الواقع
.فمن حقّنا أ  نتماّك ل  بثبات جامع األمن

:إذ  ال لدّ لنا هنا من توضهح أمور ثالثة•
.أ ّ الحديث لهس ظاهرا في الرفع الواقعيّ: األوّ •
واقعيّ و أنّ  عسى تقدير إجما  الحديث و تردّده لهن الرفع الا: و الثاني•

عناى الرفع الظاهريّ نحن نقتنو من  جمهاع النتاا   المطسولاة مان م
.البراءة

.أ ّ الحديث عسى لعض التقادير ظاهر في البراءة: و الثالث•

149ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الرف حدیث -2

توضيح أمور ثالثة

.الحديث ليس ظاهرا في الرفع الواقعي  

لرفع على تقدير إجمال الحديث و ترد ده بين ا
منه الواقعي  و الرفع الظاهري  نحن نقتنص

.جميع النتائج المطلوبة من معنى البراءة

.راءةالحديث على بعض التقادير ظاهر في الب

149؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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