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23ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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الشرعیةالبراءة -2

البراءة 
الشرعية

الكتاب

السنة

31: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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البراءة الشرعیةآیات 

اما الكتاب 
فبآيات

:  ة الطالقسور)ال يكلّف ّللّا نفسا إالّ ما آتاها
7)

سورة )ما كنا معذبين حتى نبعث رسوال
(15: اإلسراء

قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم 
(145: سورة األنعام)يطعمه

تى و ما كان ّللاه ليضل قوما بعد إذ هداهم ح
(115: سورة التوبة)يبين لهم ما يتقون

5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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البراءة الشرعیةروایات 
«االستدالل على البراءة بالسنة»•
.فقد استدل بعدة روايات-و اما السنة•
«ء مطلقحديث كل شي»•
و تقرير  (  ء مطلل  تىلي یلري فیلي نهلیكلل شلی)-الحديث المعررو -منها•

الساذج ان مفاده اإلطالق و التوسعة ما لم يرد نهي و هذا هو التقري : االستدالل به
.بالحديث

:ان االستدالل بهذا الحديث يتوقف على تتميم مرحلتين: و التحقيق•
ان يكون المراد من الورود الوصول ال الصدور و مع اإلجمرال ال-المرحلة األولى•

.يتم االستدالل أيضا
.و هناك وجهان يمكن ذكرهما الستظهار إرادة الوصول•
عنرى ء فهرو مما قيل من ان الورود سنخ معنى يستبطن الوفود علرى اليري-األول•

.نسبي بحاجة إلى طر  يضا  إليه فال يطلق على مجرد الصدور

36ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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روایات البراءة الشرعیة

:قَالَعَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ 937•
.هْیٌكُلُّ شَیْ ءٍ مُطْلَ ٌ تَىَّي یَرِيَ فِیيِ نَ•

317: ، ص1من ال یحضره الفقیي؛ ج 
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روایات البراءة الشرعیة
«حديث الرفع»•
رفل  علن)حديث الرفع الميهور و قد رواه في الخصرال بلسران -و منها•

ملا اطلطروا يلیلي و و عطرف عليره ما ال یعلمون و عد منها أمىی تسعة 
( .إلخ... اسىكرهوا علیي 

.و الكالم فيه يقع في أربعة مقامات•
.في فقرة االستدالل منه-األول•
.في شمولها لليبهات جميعا-الثاني•
دالل بره في فقه الحديث عموما و ما قد يلقيه من ضوء على االست-الثالث•

.على البراءة
. في سنده-الرابع•

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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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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سند تدیث الرف 

. في سند الحديث-المقام الرابع•
ال فري ال إشكال في الجملة في صحة حديث الرفع إلّا ان االستيكو •

، أعني فقرة صحة النقل المتضمن لفقرة االستدالل على البراءة اليرعية
.رغم وقوع التعبير عنه بالصحّة( ما ال يعلمون)

58ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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سند تدیث الرف 
تمل في كتاب الجهاد  الحرديث المير( قده)نقل صاح  الوسائل فقد •

ن عر( قرده)على هذه الفقرة عن كتابي الخصال و التوحيرد للصردوق 
زيرد أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد اللَّه عن يعقوب برن ي
: قرالعن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السالم انه
خ، و إلر... قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله رفع عن أمتري تسرعة 

.أحد التسعة ما ال يعلمون

، ارأتمد بن محمد بلن یحیلي العطلو نقطة الضعف في هذا السند هو •
. فبالرغم من انه شيخ الصدوق لم يثبت توثيقه

58ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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سند تدیث الرف 
فس المتن قد نقل الصدوق في كتاب الوضوء ممن ال يحضره الفقيه نو •

لى اللَّه بعنوان قال أبو عبد اللَّه الصادق عليه السالم قال رسول اللَّه ص
.( وضع عن أمتي)عليه و آله 

ى كرل و لعل نظره إلى السند الّذي يذكره في الخصال إلّا انه مرسل عل•
[.1]حال و ال يمكن االعتماد عليه 

58ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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سند تدیث الرف 
ن محمد نقل صاح  الوسائل في كتاب اإليمان بسنده إلى كتاب أحمد بو •

سرول قرال ر: بن عيسى عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السالم انه قرال
كرهوا وضع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما اسرت)اللَّه صلى اللَّه عليه و آله 

.( عليه
ا ان و هذا السند بهذا المقدار صحيح على إشكال تأتي اإلشرارة إليره، إلّر•

-هذا النقل غير ميتمل على فقرة االستدالل
ن مثله نقل آخر نقله صاح  الوسائل في كتاب اإليمران عرن أحمرد برو •

سرول قال ر: محمد بن عيسى عن ربعي عن أبي عبد اللَّه عليه السالم قال
وضرع عرن أمتري ثرالل، الخطرأ و النسريان و)اللَّه صلى اللَّه عليه و آله 

.( االستكراه، و قال عليه السالم و هنا رابعة و هو ما ال يطيقون

59: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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سند تدیث الرف 
هناك نقل آخر في الوسائل عن نوادر أحمد بن محمد برن عيسرىو •

ه يقرول سمعت: عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال
وضع عن هذه األمة ستة خصال، الخطأ و النسريان و مرا اسرتكرهوا )

.( عليه و ما ال يعلمون و ما ال يطيقون و ما اضطروا إليه

59: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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سند تدیث الرف 
إلرى ( دهق)طريق الوسائل إلى النوادر هو طريقه إلى الييخ الطوسي و •

  في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ألنه قد بين طرقه إلى هذه الكت
ه إليره و و طريق( قده)آخر الوسائل و كلها تنتهي إلى الييخ الطوسي 

.طريق الييخ إلى أحمد صحيح

59: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الرف تدیث 
«1»بَابُ مَا رُفِعَ عَنِ الْأُمَّةِ -208•
، عَرنْ أَبِري دَاوُدَ مُعَلَّي بْلنِ مُحَمَّلدٍ، عَنْ الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ. 1/ 3054•

أَبَرا عَبْردِ سَمِعْتُ 463/ 2:قَالَعَمْرُو بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنِي :قَالَالْمُسْتَرِقِّ، 
:لههِ صلى اهلل عليه و آٰ  قَالَ رَسُولُ اللّ»: هِ عليه السالم يَقُولُٰ  اللّ

، وَ نِسْيَانُهَا، وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ، «2»خَطَؤُهَا :خِصَالٍرُفِعَ عَنْ أُمَّتِي أَرْبَعُ •
ا ٰ  ا لٰ  رَبَّرن»: هِ عَرزَّ وَ جَرلَّٰ  لِرََ قَروْلُ الرلّٰ  وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا؛ وَ ذ

ا ٰ  ا تَحْمِلْ عَلَريْنٰ  ا وَ لٰ  ا رَبَّنٰ  ا أَوْ أَخْطَأْنٰ  ا إِنْ نَسِينٰ  اخِذْنٰ  تُؤ
ا ٰ  ا تُحَمِّلْرنٰ  ا وَ لٰ  ا رَبَّرنٰ  ا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنٰ  إِصْراً كَم

ا مَرنْ أُكْررِهَ وَ قَلْبُرهُ ٰ  إِلّ»: وَ قَوْلُرهُ« 3« »ا بِرهِٰ  اقَةَ لَنٰ  ا طٰ  ا لٰ  م
«5». ««4« »انِٰ  مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيم

289: ، ص4؛ ج (يار الحدیث-ط )الكافی 
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معلي بن محمد البصري 
بن محمد البصري معلى -1117•
ه كت  ل. كىبي قریبةو مضطرب الحدیث و المذهب أبو الحسن [ 1/2]•

كتراب كتاب اإليمان و درجاته و زيادته و نقصانه كتاب الدالئل: منها
كتراب الكفر و وجوهه كتاب شرح المودة في الردين كتراب التفسرير

( عليرهصرلوات اهلل)اإلمامة كتاب فضائل أمير المؤمنين عليه السرالم 
ة القرائم كتاب سرير( المروة)كتاب قضاياه عليه السالم كتاب المروءة 

: الحدثنا جعفر بن محمد ق: أخبرنا محمد بن محمد قال. عليه السالم
. حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن معلى بن محمد

418.../هذاومن/المیمباب/النجاشیرجال[ 1/1]
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معلي بن محمد البصري 

مرن أة تسعة و تسعون بالملعامر روي أكثر من الحسين بن محمد بن •
معلى بن محمد البصري روايات 

66/والحسين الحسنباب/منهاأللفباب/النجاشيرجال[ 1/1]•
ي الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر األشعري القم-156•
د عرن له كتاب النوادر أخبرناه محمد بن محم. ثقةأبو عبد اهلل [ 1/2]•

. أبي غال  الزراري عن محمد بن يعقوب عنه
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معلي بن محمد البصري 
–734460/المعلىباب/الميمباب/الطوسيفهرست[ 2/1]•
. بن محمد البصريمعلى •
انه و كتاب اإليمان و درجاته و منازله و زيادته و نقص: له كت  منها[ 3/1]•

خبرنا أ. كتاب الكفر و وجوهه و كتاب الدالئل و كتاب اإلمامة و غير ذلَ
امر بها جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة عن الحسين بن محمد برن عر

و روى عنه كتراب المالحرم عرن. األشعري عن المعلى بن محمد البصري
. محمد بن جمهور العمي

-133-6383449/المريمبراب.../ذكرأسماءباب/الطوسيرجال[ 4/1]•
المعلى بن محمد البصري 

. روى عنه الحسين بن محمد[ 5/1]•
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الرف تدیث 
عَرنْ :رَفَعَهُالْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ . 2/ 3055•

ليه و هِ صلى اهلل عٰ  قَالَ رَسُولُ اللّ»: هِ عليه السالم، قَالَٰ  أَبِي عَبْدِ اللّ
:آله

 مَرا ، وَمَا لَلایَعْلَمُونَالْخَطَأُ، وَ النِّسْيَانُ، وَ : وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ•
، وَ «6»لَايُطِيقُونَ، وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ، وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْرهِ، وَ الطِّيَررَةُ 

انٍ أَوْ « 7»الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ، وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يُظْهِررْ  بِلِسرَ
«8». «يَدٍ

289: ، ص4؛ ج (يار الحدیث-ط )الكافی 
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الرف تدیث 
•______________________________

.«باب رفع الخطأ ومثله عن االمّة»: «ص»وفي . بدون العنوان« باب»: ومرآة العقول« ب، ه »في (. 1)
.واألوّل أكثر استعمالًا، وأكثر النسخ على الثاني. ضدّ الصواب: الخطأ والخطاء(. 2)•
.286(: 2)البقرة (. 3)•
.106(: 16)النحل (. 4)•
، عن عمرو بن مروان، مع اختال  يسير 75، ح 272، ص 2؛ و ج 534، ح 160، ص 1تفسير العيّاشي، ج (. 5)•

.20770، ح 369، ص 15؛ الوسائل، ج 3603، ح 1085، ص 5الوافي، ج 
انح والبروارح مرن التطيّر بالسرو: وأصله فيما يقال. هي التياؤمُ باليي ء-بفتح الياء وقد تُسكّن-«الطيرة»(. 6)•

يس لره وكان ذلَ يصدّهم عن مقاصدهم، فنفاه اليرع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنّره لر. الطير والضِباء وغيرهما
(.طير)152، ص 3النهاية، ج . تأثير في جل  نفع أو دفع ضرّ

.يجوز فيه البناء على المفعول(. 7)•
، 31االختصراص، ص . ، بسرند آخرر9، باب التسرعة، ح 417؛ والخصال، ص 24، ح 353التوحيد، ص (. 8)•

، عن النبيّ صلى اهلل عليه و آله، وفري كلّهرا مرع 50؛ تحف العقول، ص «وما استكرهوا عليه»: مرسلًا، إلى قوله
، ص 2؛ البحرار، ج 20771، ح 370، ص 15؛ الوسرائل، ج 3604، ح 1085، ص 5اختال  يسير الوافي، ج 

.47، ذيل ح 280

289: ، ص4؛ ج (يار الحدیث-ط )الكافی 



24

أبلو جعفلر النهلديمحمد بن أتمد بن خاقان 
القالنسی

بن أحمد بن خاقان النهدي أبو جعفر القالنسي محمد -914•
. مضطربالمعروف بحمدان كوفی [ 1/2]•
فلة كىلاب كىاب المواقیت فی الصالة كىاب فضل الكو: كىب منهالي •

د بلن تدثنا أتمد بن محم: أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال. النواير
. یحیي عن أبیي عن تمدان

341/المیمباب/النجاشیرجال[ 1/1]
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أبلو جعفلر النهلديمحمد بن أتمد بن خاقان 
القالنسی

ع سألت أبا النضر محمد بن مسعود عن جمير: قال أبو عمرو-1014•
:...فقالهؤالء؟ 

و هلو : و أما محمد بن أتمد النهدي... •
...یر تمدان القالنسی كوفی فقیي ثقة خ

530/الجزءالسايس/الجزءاألول/الكشیرجال[ 2/1]
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ندي محمد بن مسعوي بن محمد بن عیاش السلمی السمرق

بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي السمرقندي محمد -944•
هرذه المعرو  بالعياشي ثقة صدوق عين من عيرونأبو النضر [ 1/2]•

امي و كران فري أول أمرره عر. الطائفة و كان يروي عن الضعفاء كثيرا
كران المذه  و سمع حديث العامة فأكثر منه ثم تبصر و عاد إلينرا و
 برن حديث السن سمع أصحاب علي بن الحسن بن فضال و عبرد اهلل
داديين و محمد بن خالد الطيالسي و جماعة من شيوخ الكوفيين و البغ

.القميين

350/ المیمباب/النجاشیرجال[ 1/1]
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الرف تدیث 
:وَ قَالَ النَّبِيُّ ص 132•
وا عَلَيْهِ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ السَّهْوُ وَ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوُضِعَ •

دُ وَ التَّفَكُّررُ فِريمَا لَا یَعْلَمُونَ وَ  وَ مَرا لَرا يُطِيقُرونَ وَ الطِّيَررَةُ وَ الْحَسرَ
الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقِ الْإِنْسَانُ بِيَفَةٍ

59: ، ص1من ال یحضره الفقیي؛ ج 
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الرف تدیث 
بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا عُفِيَ عَنْه56ُ« 1»•

369: ، ص15وسائل الشیعة؛ ج 
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الرف تدیث 
صَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي التَّوْحِيدِ وَ الْخِ« 2»-20769-1•

نِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَرنْ يَعْقُروبَ بْرأَتْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَيعَنْ 
لَّرهِ ع 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
-هِوَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْ-وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ

ةِ فِري الْخَلْروَةِ -وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ مَرا لَرمْ « 3»وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسرَ
.يَنْطِقُوا بِيَفَةٍ

369: ، ص15وسائل الشیعة؛ ج 
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الرف تدیث 
یْنِ بْلنِ مُحَمَّلدٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَرنِ « 4»-20770-2• عَرنْ الْحُسلَ

عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ عَرنْ أَبِريمُعَلَّي بْنِ مُحَمَّدٍ 
الٍ: عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ -قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِرعَ عَرنْ أُمَّتِري أَرْبَرعُ خِصرَ

لَّرهِ وَ مَا لَمْ يُطِيقُوا وَ ذَلََِ قَوْلُ ال-خَطَؤُهَا وَ نِسْيَانُهَا وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ
ينٰ  اخِرذْنٰ  ا تُرؤٰ  ا لٰ  عَزَّ وَ جَلَّ رَبَّرن -اٰ  ا أَوْ أَخْطَرأْنٰ  ا إِنْ نَسرِ

ا حَمَلْتَهُ عَلَرى الَّرذِينَ مِرنْ ٰ  كَم-ا إِصْراًٰ  ا تَحْمِلْ عَلَيْنٰ  ا وَ لٰ  رَبَّن
وَ -«5»ا بِهِ ٰ  اقَةَ لَنٰ  ا طٰ  ا لٰ  ا مٰ  ا تُحَمِّلْنٰ  ا وَ لٰ  رَبَّن-اٰ  قَبْلِن

.«6»انِ ٰ  ا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰ  قَوْلُهُ إِلّ

369: ، ص15وسائل الشیعة؛ ج 
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الرف تدیث 
•______________________________

أحاديث3فيه 56الباب -(1)
، و أورده عرن الفقيره 9-417-، الخصال24-353-التوحيد-(2)•

من أبواب قواطع الصالة، و في الحرديث 37من الباب 2في الحديث 
.من أبواب الخلل30من الباب 2

(.هامش المخطوط)الخلق -في نسخة-(3)•

369: ، ص15وسائل الشیعة؛ ج 
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الرف تدیث 
ث ، و أورده عن تفسير العياشي في الحردي1-462-2الكافي -(4)•

.من أبواب األمر بالمعرو 25من الباب 10
.286-2البقرة -(5)•
.106-16النحل -(6)•

369: ، ص15وسائل الشیعة؛ ج 
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الرف تدیث 
عَنْ أَبِري رَفَعَيُ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ« 1»-20771-3•

لْخَطَأُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ ا: عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
 مَرا وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْرهِ وَ-وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ-وَ النِّسْيَانُ

وَ الْحَسَدُ -وَ الطِّيَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ-اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ
.مَا لَمْ يَظْهَرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ

.2-463-2الكافي -(1)•

 370: ، ص15وسائل الشیعة، ج 
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تدیث الرف 
بَابُ أَنَّ الْيَمِينَ لَا تَنْعَقِدُ فِي غَضَ ٍ وَ لَا جَبْرٍ وَ لَا إِكْرَاه16ٍ« 6»•
ى فِري نَروَادِرِهِ عَرنْ « 2»-29466-3• أَحْمَدُ بْرنُ مُحَمَّردِ بْرنِ عِيسرَ

نْ هَرذِهِ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وُضِعَ عَ
وَ مَرا لَرا-الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْرهِ-الْأُمَّةِ سِتُّ خِصَالٍ

.يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ
.157-74-نوادر أحمد بن محمد بن عيسى-(2)•

237: ، ص23وسائل الشیعة؛ ج 
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تدیث الرف 
ولُ : وَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ« 3»-29467-4• قَالَ رَسرُ

الَ أَبُو قَ-الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ الِاسْتِكْرَاهُ-اللَّهِ ص عُفِيَ عَنْ أُمَّتِي ثَلَالٌ
.عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُنَا رَابِعَةٌ وَ هِيَ مَا لَا يُطِيقُونَ

.158-74-نوادر أحمد بن محمد بن عيسى-(3)•

237: ، ص23وسائل الشیعة؛ ج 



36

تدیث الرف 

لُ قَالَ رَسُو: وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ« 4»-29468-5•
.اللَّهِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

. 59-74-نوادر أحمد بن محمد بن عيسى-(4)•

237: ، ص23وسائل الشیعة؛ ج 
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سند تدیث الرف 
•______________________________
ديث في قد يمكن تصحيح هذا السند عن طريق استظهار ان ذكر الصدوق للح-[1]•

و التوحيد الفقيه مرسال عن اإلمام عليه السالم مع ذكره لنفس الحديث في الخصال
َ ان بسند تفصيلي ناظر إلى نفس الرواية ال رواية أخرى فرإذا ضرممنا إلرى ذلر
لروايرات الييخ الصدوق يذكر في أول الفقيه ان كل ما ينقله في هذا الكتراب مرن ا

يأخذه من األصول و كت  األصحاب الميرهورة و المعتمرد عليهرا و هرذه شرهادة 
مرام مطلقة تيمل ما إذا كانت الرواية مبدوءة بصاح  الكتاب أو مرفوعرة إلرى اإل
وق فري عليه السالم فنستنتج ان شخص هذه الرواية أيضا مما وجده اليريخ الصرد

ن أصل من أصول الرّواة لها الواقعين في السند المذكور و من الواضرح ان أحمرد بر
محمد بن يحيى لم يكن صاح  كتاب و أصل و انما من لره أصرل و كتراب مرن

لليريخ الرّواة الواقعين في السند هو سعد بن عبد اهلل و يعقوب بن يزيد و حمراد و
ء، الصدوق في مييخته طريق صحيحة إلى كت  و روايات كرل واحرد مرن هرؤال

.ءفنعوض عن أحمد بن محمد بن يحيى بأحد الطرق الصحيحة إلى كت  هؤال

59: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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سند تدیث الرف 
:إلّا ان الكالم يقع في نقطتين•
محاولة تصحيح رواية الخصال، -األولى•
علرى *نظریلة الىعلوی أهم ما يمكن ان يذكر بهذا الصدد تطبيقو •

المىقدم الشیخ قد نقل الحدیث عن الخصال بالسندسند الخصال، فان 
د اهلل ثم اني لي طری  صحیح يلي جمی  كىب و روایات سعد بلن عبل

ملد و سعد واق  فی هذا السند بعد أتمد بلن مح. ذكره فی الفهرست
.يخ المذكورفيمكن تعويض هذه القطعة من السند بطريق اليبن یحیي

، ص( هادوي الطهراني)راجع تحرير المقال في كليات علم الرجال* •
129
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سند تدیث الرف 
غيرر ان نظرية التعويض بهذا العررض العرريض: فيهو •

ه و كتبه مقبول عندنا، إذ ليس معنى أخبرنا بكل روايات
كل ما ينس  إليره أو يقرع اليرخص فري سرنده مرن 
د الروايات و ال أقل من اإلجمال، و المتيقن انره يقصر
تبره كل ما هو يراه رواية له بان يسنده و ينسبه فري ك

بيق نظرية إليه كما لو بدأ السند به فانه حينئذ يمكن تط
ث التعويض على كالم متروك إلى محله و هذا الحردي

.ليس كذلَ كما هو واضح

60: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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