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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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النسیانالخطإ و حول 
:حول الخطإ و النسيانوقفة •
: الجهة الخامسة•
: ذكر المحقّق النائينيّ رحمه اللّه•
ففةي ملةم مةا( الخطةإ و النسةيان)شذّت في هذا الحديث كلمةة أنّه •

لكن في ء بصياغة طروّ العنوان اللانوي عليه، واضطرّوا إليه ذكر الشي
منسةيّ، هاتين الكلمتين ذكر نفس الخطإ و النسةيان،   المخطةأ أو ال

كما هةو الحةال فةي ملةم مةا -فهم المرفوع هو المخطأ أو المنسيّ
، أو نفس الخطإ و النسيان؟-اضطرّوا إليه

208ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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النسیانالخطإ و حول 
(: قدّس سرّه)المحقّق النائيني أفاد •
و رفع المرفوع هو المخطأ و المنسيّ   نفس الخطإ و النسيان، إذ لأنّ •

العبةد، نفس الخطإ و النسيان كان ذلك خالف ا متنان و تحميال على
بةه إذ معنى ذلك أنّ ما ارتكبه من الحرام خطأ، أو نسةيانا كأنّةه ارتك

.عمدا 

208ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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النسیانالخطإ و حول 
ث هذا أيضا ممّا   ينسجم مع مبنى كون الرفع في هةذا الحةدي: أقول•

و كةون رفعا حقيقيّا للوجود التشريعيّ، و إنّما ينسجم مع العكس و هة
ع الخطةإ و إنّ رف: الرفع رفعا تشريعيّا للوجود الحقيقيّ، إذ عندئذ يقال

در بمنزلةة النسيان يعني فرض انتفائهما خارجا، و افتراض الفعم الصا
.الفعم العمدي الّذي   خطأ فيه و   نسيان، و هذا خالف ا متنان

الخطةإ و أمّا بناء على الرفع الحقيقيّ للوجود التشريعيّ فمعنةى رفةع•
ن أحكام النسيان رفعهما عن صفحة التشريع بلحاظ ما يفترض لهما م

.المتنان، كوجوب سجدتي السهو ملال، و هذا موافق لالعبدثقيلة على

208ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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النسیانالخطإ و حول 

طةأ إنّ المرفوع هو المخطأ و المنسيّ   نفس الخ: نعم، مع ذلك نقول•
:و النسيان، و ذلك لوجهين

209: ، ص3مباحث األصول، ج
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النسیانالخطإ و حول 
أنّ العنوان اللانويّ [ 1]وحدة السياق، حيث إنّك عرفت : األوّلالوجه •

رأ أخذ بنحو المعرفيّة و مشةيرا إلةى مةا طة( ما اضطرّوا إليه)في ملم 
ضةهما و بما أنّ الخطأ و النسيان أيضةا يصةلحان لفر. عليه ا ضطرار

ئونهما، عنوان مشيرا و معرّفا للمخطيّ و المنسيّ باعتبارهما شأنا من ش
و مقتضةةى وحةةدة السةةياق كونهمةةا ملحةةوفين كةةذلك، فهمةةا أيضةةا 

.كا ضطرار و نحوه أخذا جهة تعليليّة
يه هناك بالوجه اإلنّيّ الماضي في آخر الجهة اللاللة، و بما أشير إل[ 1]•

.من بعض الروايات

209: ، ص3مباحث األصول، ج
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النسیانالخطإ و حول 
 المرفوع فكيف نصنع بالحسد و الطيرة و الوسوسة، حيث إنّ: قلتإن •

!؟نفس هذه األمور و لم تؤخذ معرّفا و مشيرا

و إنّ هذه األمور ليست عنةاوين ثانويّةة كا ضةطرار و اإلكةراه: قلنا•
وحدة الخطأ و النسيان، ممّا   بدّ من فرض عنوان أوّلي سابق عليها، ف

بتة في الرتبةة السياق المقتضية لمشيريّة العنوان اللانويّ إلى الذات اللا
.السابقة تختصّ بغيرها و تؤثّر في ما عداها

209: ، ص3مباحث األصول، ج
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النسیانالخطإ و حول 
العنةاوينهةذه هو كون-كما مضى-أنّ فاهر الحديث: اللانيالوجه •

ي هةو و مقتضى مناسبات الحكم و الموضوع و ا رتكاز العرفة. رافعة
رأ و الخطأ و النسيان تصلح رافعة آلثار ما تطة[ 1]أنّ ملم ا ضطرار 

رينة علةى عليها،   رافعة آلثار نفسه، و هذه المناسبة العرفيّة تصبح ق
أنّ الخطأ و النسيان أخذا معةرّفين و مشةيرين إلةى ذات المخطةأ و

.المنسيّ، و جهة تعليليّة لرفعها

209: ، ص3مباحث األصول، ج
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