


43 ةغیرالمحرزةالحج: الثانیالفصل16-9-99



3

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 
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:ما ال یشمله الرفع
:ما ال يشمله الرفع•
ع لها أنّ هناك آثارا ال يشكّ فقيه في عدم شمول الرف: السادسةالجهة •

وضنوعها من قبيل حصول النجاسة بمالقاة النجس، و الجنابة بتحقّق م
آلثنار ترتّبت ا-و لو اضطرارا مثال-و نحو ذلك، فإنّه لو حصل ذلك

وج من النجاسة و الجنابة و نحوهما ال محالة، و يقع الكالم في أنّ خر
؟ذلك عن الحديث هل هو بالتخصيص أو بالتخصّص

210: ، ص3مباحث األصول، ج
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:ما ال یشمله الرفع
المحقّنق الننانيني رحمنه اللّنه ألنى أنّ خنروج ذلنك بالتخصنيص ذهب •

.باإلجما 
ألنّ تخصّصا،و ذهب السيّد األستاذ ألى أنّ ذلك خارج عن مفاد الحديث•

حكنم االضطرار في نظر العرف صفة للفعل المضطرّ أليه، فإن كنان هنناك
ع باالضطرار و مترتّب على نفس الفعل، كالكفّارة المترتّبة على اإلفطار ارتف

و أمّا أذا كان الحكم مترتّبا علنى عننوان المالقناة منثال كمنا فني. اإلكراه
، ألنّ منا النجاسة، أو أيّ عنوان آخر غير الفعل، فهو ال يرتفع بحديث الرفع

يتّصف باالضطرار و هو الفعل لنيس هنو موضنوعا للحكنم، و منا يكنون
.[ 1]موضوعا للحكم ليس متّصفا باالضطرار أليه 

و العبارة قابلة للحمل على معنى آخنر، و هنو الوجنه الّنذي اختناره [ 1]•
دي أستاذنا الشهيد و ان كان أظهر في المعنى المذكور هنا، و ال يوجند عنن

.فعال تقرير آخر من تقارير بحثه

210: ، ص3مباحث األصول، ج
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:ما ال یشمله الرفع
أنّ هذا الكالم و أن كان ال يخلو من وجاهة ألّا أنّه ال يأتي في: أقول•

ء آخر، ن شيالنسيان، فلئن كان مثل االضطرار يتعلّق بفعل المكلّف دو
للنجاسنة فقند فالنسيان يتعلّق بالفعل و بغير الفعل، فإذا نسي المالقاة

. ةأصبح موضو  الحكم منسيّا، و مع ذلك ال يحكم بعدم النجاس
ال أنّ وحندة السنياق: ال يمكن التمسّك بوحدة السياق ألنّنا قلنناو •

طرار ال ينطبق ألّا ترتبط ببا  التطبيق، و هذا بابه با  التطبيق، فاالض
(  يعلمونما ال)على الفعل، و النسيان ينطبق على غيره أيضا، نظير أنّ 

.ذلككان ينطبق على الحكم الّذي هو فعل المولى و غيره لم يكن ك

211: ، ص3مباحث األصول، ج
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:ما ال یشمله الرفع
ص ال و • الصننحيح مننع هننذا أنّ خننروج مثننل ذلننك يكننون بالتخصننّ

بالتخصيص، 
الموضنو  و و الوجه في ذلك هنو أنّ مقتضنى مناسنبات الحكنمو •

ن االرتكاز العرفي، هو أنّ االضطرار و النسيان و نحوهما منن العنناوي
، حينث صلرفع األثر الّذي یترتّب على ما یسند إلى الشخأنّما تصلح 

ي ينه ء ألنى الشنخص و انتسنابه ألأنّ هذه العناوين تجعل أسناد الشنّ
اعتبنار ضعيفا في نظر العرف، و النجاسنة ال تترتّنب علنى المالقناة ب

عل اإلسناد ألى الشخص، بل على ذات المالقاة و لو من دون توسط ف
اء له، فما الشخص، كأن يقع الثو  على النجاسة بواسطة تحريك الهو

.يكون من هذا القبيل ال يرفع بحديث الرفع

212: ، ص3مباحث األصول، ج
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