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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»•
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
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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 حدیث الرف 

. في سند الحديث-المقام الرالع•
ا  فاي ال إشكا  في الجمسة في صحة حديث الرفع إلّا ا  االستشكو •

، أعني فقرة صحة النقل المتضمن لفقرة االستدال  عسى البراءة الشرعهة
.رغم وقوع التعبهر عن  لالصحّة( ما ال يعسمو )

58ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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سند حدیث الرف 
تمل في كتاب الجهاد  الحاديث المشا( قده)نقل صاحب الوسائل فقد •

ن عا( قاده)عسى هذه الفقرة عن كتالي الخصا  و التوحهاد لسصادو  
زياد أحمد لن محمد لن يحهى عن سعد لن عبد السَّ  عن يعقوب لان ي
: قاا عن حماد لن عهاى عن حريز عن ألي عبد السَّ  عسه  الاالم ان 

خ، و إلا... قا  رسو  السَّ  صسى السَّ  عسه  و آل  رفع عن أمتاي سااعة 
.أحد التاعة ما ال يعسمو 

، ارأحمد ب  محمد بع  یحیعا العوعو نقطة الضع  في هذا الاند هو •
. فبالرغم من ان  شهخ الصدو  لم يثبت سوثهق 

58ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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سند حدیث الرف 
فس المتن قد نقل الصدو  في كتاب الوضوء ممن ال يحضره الفقه  نو •

سى السَّ  لعنوا  قا  ألو عبد السَّ  الصاد  عسه  الاالم قا  رسو  السَّ  ص
.( وضع عن أمتي)عسه  و آل  

ى كال و لعل نظره إلى الاند الّذي يذكره في الخصا  إلّا ان  مرسل عس•
[.1]حا  و ال يمكن االعتماد عسه  

58ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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سند حدیث الرف 
ن محمد نقل صاحب الوسائل في كتاب اإليما  لانده إلى كتاب أحمد لو •

ساو  قاا  ر: لن عهاى عن الحسبي عن ألي عبد السَّ  عسه  الاالم ان  قاا 
كرهوا وضع عن أمتي الخطأ و الناها  و ما اسات)السَّ  صسى السَّ  عسه  و آل  

.( عسه 
ا ا  و هذا الاند لهذا المقدار صحهح عسى إشكا  سأسي اإلشاارة إلها ، إلّا•

-هذا النقل غهر مشتمل عسى فقرة االستدال 
ن مثس  نقل آخر نقس  صاحب الوسائل في كتاب اإليماا  عان أحماد لاو •

ساو  قا  ر: محمد لن عهاى عن رلعي عن ألي عبد السَّ  عسه  الاالم قا 
وضاع عان أمتاي ثاالل، الخطاأ و النااها  و)السَّ  صسى السَّ  عسه  و آل  

.( االستكراه، و قا  عسه  الاالم و هنا رالعة و هو ما ال يطهقو 

59: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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سند حدیث الرف 
هناك نقل آخر في الوسائل عن نوادر أحمد لن محمد لان عهااىو •

  يقاو  سمعت: عن إسماعهل الجعفي عن ألي عبد اهلل عسه  الاالم قا 
وضع عن هذه األمة ستة خصا ، الخطأ و النااها  و ماا اساتكرهوا )

.( عسه  و ما ال يعسمو  و ما ال يطهقو  و ما اضطروا إله 

59: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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سند حدیث الرف 
إلاى ( دهق)طريق الوسائل إلى النوادر هو طريق  إلى الشهخ الطوسي و •

ب في نوادر أحمد لن محمد لن عهاى ألن  قد لهن طرق  إلى هذه الكت
  إلها  و و طريق( قده)آخر الوسائل و كسها سنتهي إلى الشهخ الطوسي 

.طريق الشهخ إلى أحمد صحهح

59: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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الرف حدیث 
«1»لَابُ مَا رُفِعَ عَنِ الْأُمَّةِ -208•
، عَانْ أَلِاي دَاوُدَ مُعَلَّا بْع   مُحَمَّعدٍ، عَنْ الْحُسَیْ ُ بْ ُ مُحَمَّدٍ. 1/ 3054•

أَلَاا عَبْادِ سَمِعْتُ 463/ 2:قَا َعَمْرُو لْنُ مَرْوَا َ، حَدَّثَنِي :قَا َالْمُاْتَرِ ِّ، 
:ل هِ صسى اهلل عسه  و آٰ  قَا َ رَسُو ُ اللّ»: هِ عسه  الاالم يَقُو ُٰ  اللّ

، وَ نِاْهَانُهَا، وَ مَا أُكْرِهُوا عَسَهْ ِ، «2»خَطَؤُهَا :خِصَا ٍرُفِعَ عَنْ أُمَّتِي أَرْلَعُ •
ا ٰ  ا  ٰ  رَلَّان»: هِ عَازَّ وَ جَالَّٰ  لِاََ قَاوْ ُ الالّٰ  وَ مَا لَمْ يُطِهقُوا؛ وَ ذ

ا ٰ  ا سَحْمِلْ عَسَاهْنٰ  ا وَ  ٰ  ا رَلَّنٰ  ا أَوْ أَخْطَأْ ٰ  ا إِ ْ نَاِهنٰ  اخِذْ ٰ  سُؤ
ا ٰ  ا سُحَمِّسْانٰ  ا وَ  ٰ  ا رَلَّانٰ  ا حَمَسْتَ ُ عَسَى الَّذِينَ مِنْ قَبْسِنٰ  إِصْراً كَم

ا مَانْ أُكْارِهَ وَ قَسْبُا ُ ٰ  إِ ّ»: وَ قَوْلُا ُ« 3« »ا لِا ِٰ  اقَةَ لَنٰ  ا طٰ  ا  ٰ  م
«5». ««4« »ا ِٰ  مُطْمَئِنٌّ لِالْإِيم

289: ، ص4؛ ج (دار الحدیث-ط )الكافی 



16

الرف حدیث 
عَانْ :رَفَعَ ُالْحُاَهْنُ لْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ لْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ . 2/ 3055•

سه  و هِ صسى اهلل عٰ  قَا َ رَسُو ُ اللّ»: هِ عسه  الاالم، قَا َٰ  أَلِي عَبْدِ اللّ
:آل 

 مَاا ، وَمَا لَعایَعْلَمُونَالْخَطَأُ، وَ النِّاْهَا ُ، وَ : وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي سِاْعُ خِصَا ٍ•
، وَ «6»لَايُطِهقُو َ، وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَهْ ِ، وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَسَهْا ِ، وَ الطِّهَارَةُ 

ا ٍ أَوْ « 7»الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَسْقِ، وَ الْحَاَدُ مَا لَمْ يُظْهِارْ  لِسِااَ
«8». «يَدٍ

289: ، ص4؛ ج (دار الحدیث-ط )الكافی 
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الرف حدیث 
•______________________________

.«لاب رفع الخطأ ومثس  عن االمّة»: «ص»وفي . لدو  العنوا « لاب»: ومرآة العقو « ب، ه »في (. 1)
.واألوّ  أكثر استعمالًا، وأكثر الناخ عسى الثاني. ضدّ الصواب: الخطأ والخطاء(. 2)•
.286(: 2)البقرة (. 3)•
.106(: 16)النحل (. 4)•
، عن عمرو لن مروا ، مع اختالف ياهر 75، ح 272، ص 2؛ و ج 534، ح 160، ص 1سفاهر العهّاشي، ج (. 5)•

.20770، ح 369، ص 15؛ الوسائل، ج 3603، ح 1085، ص 5الوافي، ج 
انح والباوارح مان التطهّر لالااو: وأصس  فهما يقا . هي التشاؤمُ لالشي ء-لفتح الهاء وقد سُاكّن-«الطهرة»(. 6)•

هس لا  وكا  ذلَ يصدّهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وألطس  ونهى عن ، وأخبر أنّا  لا. الطهر والضِباء وغهرهما
(.طهر)152، ص 3النهاية، ج . سأثهر في جسب نفع أو دفع ضرّ

.يجوز فه  البناء عسى المفعو (. 7)•
، 31االختصااص، ص . ، لااند آخار9، لاب التااعة، ح 417؛ والخصا ، ص 24، ح 353التوحهد، ص (. 8)•

، عن النبيّ صسى اهلل عسه  و آل ، وفاي كسّهاا ماع 50؛ سح  العقو ، ص «وما استكرهوا عسه »: مرسسًا، إلى قول 
، ص 2؛ البحاار، ج 20771، ح 370، ص 15؛ الوساائل، ج 3604، ح 1085، ص 5اختالف ياهر الوافي، ج 

.47، ذيل ح 280

289: ، ص4؛ ج (دار الحدیث-ط )الكافی 
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الرف حدیث 
:وَ قَا َ النَّبِيُّ ص 132•
وا عَسَهْ ِ عَنْ أُمَّتِي سِاْعَةُ أَشْهَاءَ الاَّهْوُ وَ الْخَطَأُ وَ النِّاْهَا ُ وَ مَا أُكْرِهُوُضِعَ •

دُ وَ التَّفَكُّارُ فِايمَا لَا یَعْلَمُونَ وَ  وَ مَاا لَاا يُطِهقُاو َ وَ الطِّهَارَةُ وَ الْحَااَ
الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَسْقِ مَا لَمْ يَنْطِقِ الْإِنْاَا ُ لِشَفَةٍ

59: ، ص1م  ال یحضره الفقی ؛ ج 
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الرف حدیث 
لَابُ جُمْسَةٍ مِمَّا عُفِيَ عَنْ 56ُ« 1»•

369: ، ص15وسائل الشیعة؛ ج 
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الرف حدیث 
صَا ِ مُحَمَّدُ لْنُ عَسِيِّ لْنِ الْحُاَهْنِ فِي التَّوْحِهدِ وَ الْخِ« 2»-20769-1•

نِ عَنْ سَعْدِ لْنِ عَبْدِ السَّ ِ عَانْ يَعْقُاوبَ لْاأَحْمَدَ بْ   مُحَمَّد  بْ   یَحْیَاعَنْ 
سَّا ِ ع يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ لْنِ عِهاَى عَنْ حَرِيزِ لْنِ عَبْدِ السَّ ِ عَنْ أَلِي عَبْدِ ال

-هَا ُقَا َ رَسُو ُ السَّ ِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي سِاْعَةُ أَشْهَاءَ الْخَطَأُ وَ النِّاْ: قَا َ
- ِوَ مَا لَا يُطِهقُو َ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَهْ-وَ مَا أُكْرِهُوا عَسَهْ ِ وَ مَا لَا يَعْسَمُو َ

ةِ فِاي الْخَسْاوَةِ -وَ الْحَاَدُ وَ الطِّهَرَةُ مَاا لَامْ « 3»وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَساَ
.يَنْطِقُوا لِشَفَةٍ

369: ، ص15وسائل الشیعة؛ ج 
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الرف حدیث 
یْ   بْع   مُحَمَّعدٍ مُحَمَّدُ لْنُ يَعْقُوبَ عَانِ « 4»-20770-2• عَانْ الْحُسعَ

عَنْ أَلِي دَاوُدَ الْمُاْتَرِ ِّ عَنْ عَمْرِو لْنِ مَرْوَا َ عَانْ أَلِايمُعَلَّا بْ   مُحَمَّدٍ 
ا ٍ: عَبْدِ السَّ ِ ع قَا َ -قَا َ رَسُو ُ السَّ ِ ص رُفِاعَ عَانْ أُمَّتِاي أَرْلَاعُ خِصاَ

سَّا ِ وَ مَا لَمْ يُطِهقُوا وَ ذَلََِ قَوْ ُ ال-خَطَؤُهَا وَ نِاْهَانُهَا وَ مَا أُكْرِهُوا عَسَهْ ِ
هنٰ  اخِاذْ ٰ  ا سُاؤٰ  ا  ٰ  عَزَّ وَ جَلَّ رَلَّان -اٰ  ا أَوْ أَخْطَاأْ ٰ  ا إِ ْ نَااِ

ا حَمَسْتَ ُ عَسَاى الَّاذِينَ مِانْ ٰ  كَم-ا إِصْراًٰ  ا سَحْمِلْ عَسَهْنٰ  ا وَ  ٰ  رَلَّن
وَ -«5»ا لِ ِ ٰ  اقَةَ لَنٰ  ا طٰ  ا  ٰ  ا مٰ  ا سُحَمِّسْنٰ  ا وَ  ٰ  رَلَّن-اٰ  قَبْسِن

.«6»ا ِ ٰ  ا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَسْبُ ُ مُطْمَئِنٌّ لِالْإِيمٰ  قَوْلُ ُ إِ ّ

369: ، ص15وسائل الشیعة؛ ج 
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الرف حدیث 
•______________________________

أحاديث3فه  56الباب -(1)
، و أورده عان الفقها  9-417-، الخصا 24-353-التوحهد-(2)•

من ألواب قواطع الصالة، و في الحاديث 37من الباب 2في الحديث 
.من ألواب الخسل30من الباب 2

(.هامش المخطوط)الخسق -في ناخة-(3)•

369: ، ص15وسائل الشیعة؛ ج 
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الرف حدیث 
ث ، و أورده عن سفاهر العهاشي في الحادي1-462-2الكافي -(4)•

.من ألواب األمر لالمعروف25من الباب 10
.286-2البقرة -(5)•
.106-16النحل -(6)•

369: ، ص15وسائل الشیعة؛ ج 
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الرف حدیث 
عَنْ أَلِاي رَفَعَ ُ وَ عَنْ ُ عَنْ مُحَمَّدِ لْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ« 1»-20771-3•

لْخَطَأُ قَا َ رَسُو ُ السَّ ِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي سِاْعُ خِصَا ٍ ا: عَبْدِ السَّ ِ ع قَا َ
 مَاا وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَهْا ِ وَ-وَ مَا لَا يَعْسَمُو َ وَ مَا لَا يُطِهقُو َ-وَ النِّاْهَا ُ

وَ الْحَاَدُ -وَ الطِّهَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَسْقِ-اسْتُكْرِهُوا عَسَهْ ِ
.مَا لَمْ يَظْهَرْ لِسِاَا ٍ أَوْ يَدٍ

.2-463-2الكافي -(1)•

 370: ، ص15وسائل الشیعة، ج 
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حدیث الرف 
لَابُ أَ َّ الْهَمِهنَ لَا سَنْعَقِدُ فِي غَضَبٍ وَ لَا جَبْرٍ وَ لَا إِكْرَاه16ٍ« 6»•
ى فِاي نَاوَادِرِهِ عَانْ « 2»-29466-3• أَحْمَدُ لْانُ مُحَمَّادِ لْانِ عِهااَ

نْ هَاذِهِ إِسْمَاعِهلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَلِي عَبْدِ السَّ ِ ع قَا َ سَمِعْتُ ُ يَقُو ُ وُضِعَ عَ
وَ مَاا لَاا-الْخَطَأُ وَ النِّاْهَا ُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَسَهْا ِ-الْأُمَّةِ سِتُّ خِصَا ٍ

.يَعْسَمُو َ وَ مَا لَا يُطِهقُو َ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَهْ ِ
.157-74-نوادر أحمد لن محمد لن عهاى-(2)•

237: ، ص23وسائل الشیعة؛ ج 
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حدیث الرف 
و ُ : وَ عَنْ رِلْعِيٍّ عَنْ أَلِي عَبْدِ السَّ ِ ع قَا َ« 3»-29467-4• قَا َ رَساُ

ا َ أَلُو قَ-الْخَطَأُ وَ النِّاْهَا ُ وَ الِاسْتِكْرَاهُ-السَّ ِ ص عُفِيَ عَنْ أُمَّتِي ثَسَالٌ
.عَبْدِ السَّ ِ ع وَ هُنَا رَالِعَةٌ وَ هِيَ مَا لَا يُطِهقُو َ

.158-74-نوادر أحمد لن محمد لن عهاى-(3)•

237: ، ص23وسائل الشیعة؛ ج 
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حدیث الرف 

 ُ قَا َ رَسُو: وَ عَنِ الْحَسَبِيِّ عَنْ أَلِي عَبْدِ السَّ ِ ع قَا َ« 4»-29468-5•
.السَّ ِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَ النِّاْهَا ُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَسَهْ ِ

. 59-74-نوادر أحمد لن محمد لن عهاى-(4)•

237: ، ص23وسائل الشیعة؛ ج 
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سند حدیث الرف 
•______________________________
ديث في قد يمكن سصحهح هذا الاند عن طريق استظهار ا  ذكر الصدو  لسح-[1]•

و التوحهد الفقه  مرسال عن اإلمام عسه  الاالم مع ذكره لنفس الحديث في الخصا 
َ ا  لاند سفصهسي ناظر إلى نفس الرواية ال رواية أخرى فاإذا ضاممنا إلاى ذلا

لرواياات الشهخ الصدو  يذكر في أو  الفقه  ا  كل ما ينقس  في هذا الكتااب مان ا
يأخذه من األصو  و كتب األصحاب المشاهورة و المعتماد عسههاا و هاذه شاهادة 

ماام مطسقة سشمل ما إذا كانت الرواية مبدوءة لصاحب الكتاب أو مرفوعاة إلاى اإل
و  فاي عسه  الاالم فناتنتج ا  شخص هذه الرواية أيضا مما وجده الشاهخ الصاد

ن أصل من أصو  الرّواة لها الواقعهن في الاند المذكور و من الواضاح ا  أحماد لا
محمد لن يحهى لم يكن صاحب كتاب و أصل و انما من لا  أصال و كتااب مان

لسشاهخ الرّواة الواقعهن في الاند هو سعد لن عبد اهلل و يعقوب لن يزيد و حمااد و
ء، الصدو  في مشهخت  طريق صحهحة إلى كتب و روايات كال واحاد مان هاؤال

.ءفنعوض عن أحمد لن محمد لن يحهى لأحد الطر  الصحهحة إلى كتب هؤال

59: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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سند حدیث الرف 
:إلّا ا  الكالم يقع في نقطتهن•
محاولة سصحهح رواية الخصا ، -األولى•
عساى *نظریعة التععوی أهم ما يمكن ا  يذكر لهذا الصدد سطبهقو •

المتقدم الشیخ قد نقل الحدیث ع  الخصال بالسندسند الخصا ، فا  
د اهلل ثم ان  ل  طریق صحیح يلا جمی  كتب و روایات سعد بع  عبع

معد و سعد واق  فی هذا السند بعد أحمد بع  مح. ذكره فی الفهرست
.هخ المذكورفهمكن سعويض هذه القطعة من الاند لطريق الشب  یحیا

، ص( هادوي الطهراني)راجع سحرير المقا  في كسهات عسم الرجا * •
129

60: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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سند حدیث الرف 
غهار ا  نظرية التعويض لهذا العارض العاريض: فه و •

  و كتب  مقبو  عندنا، إذ لهس معنى أخبرنا لكل رواياس
كل ما يناب إلها  أو يقاع الشاخص فاي سانده مان 
د الروايات و ال أقل من اإلجما ، و المتهقن انا  يقصا
تبا  كل ما هو يراه رواية ل  لا  يانده و يناب  فاي ك

بهق نظرية إله  كما لو لدأ الاند ل  فان  حهنئذ يمكن سط
ث التعويض عسى كالم متروك إلى محس  و هذا الحادي

.لهس كذلَ كما هو واضح

60: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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سند حدیث الرف 
ناحهاة ، و اإلشكا  فها  مانروایة الجعفیالمناقشة في سند -الثانهة•

فان  مردد لهن عدة عناوين، يسماعیل ب  جابر الجعفی
من جعفیيسماعیل ب  جابر العنوا  النجاشی فی فهرست  قد ذكر فان  •

ريقاا إلها  دو  ا  يذكر سوثهقا لشأن  غهر ان  ذكر ا  ل  كتالا و ذكر ط
. صفوان ب  یحیاصحهحا ينقل عن  

قاب و مان دو  ليسماعیل ب  جابر عنوا  الشیخ فی الفهرست ذكر و •
يوثق قا  ا  ل  كتالا، و لم 

•

60: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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سند حدیث الرف 
هد و شاجابر ب  يسماعیل الخثعمعی الكعوفی عنوا  رجال ذكر في و •

. لوثاقت 
ناوا  حهنئذ يقا  لاحتما  التعدد، و الرواية لام يقاع فاي ساندها عو •

(.قده)الخثعمي الموثق في رجا  الشهخ 

124:  الووسی ص رجال•
يسماعیل ب  جابر الخثعمی -1246-18•
. صفوان ب  یحیاممدوح ل  أصو  رواها عن  ثقةالكوفي •

60: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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سند حدیث الرف 
:هناك طريقتا  لستخسص عن اإلشكا و •
كر عنهما كما ذصفوانسوثهق اآلخرين عسى إجمالهما لنقل -إحداهما•

في عناوا  النجاشي في عنوا  الجعفي و ذكر الشهخ أيضا في فهرست 
وثاقتهماا إسماعهل لن جالر نقل صفوا  عن  و الطريق صحهح فهثبت
ي مشاايخ حتى عسى سقدير سعددهما لنقل صفوا  لناء عسى المختار فا

.الثالثة

60: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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سند حدیث الرف 
هال انا  لاو محاولة التوحهد لهن الثالثة لمجموع قرائن، من قب-الثانهة•

ص و فرض التعدد لزم ما هو لعهد جدا من افتراض وجود ثالثة اشخا
دهم عسى ذكار أحا( قدهما)مع ذلَ يقتصر كل من الشهخ و النجاشي 

و خصوصا و ا  الفهرست لسشاهخ مخصاص لاذكر أصاحاب الكتاب
ب و األصو  و قد ذكر الشهخ في الرّجاا  ا  الخثعماي الثقاة لا  كتا
لعنوا  روايات و ل  طريق إله  فسو كا  هو غهر المذكور في الفهرست
ماعهل إسماعهل لن جالر كه  يكو  قد أغفس  كما ا  سكوس  عن إسا

نقسا  عنا  لن جالر الجعفي مع ا  النجاشي يذكره و يذكر ان  ل  كتالا ي
لطريق صفوا  غريب لو ال االسحاد،

60: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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سند حدیث الرف 
لّاذي المالحظ وحدة الوص  و الطريق إلى كتاب إسماعهل لن جاالر الل •

سماام يذكره الشهخ في الفهرست و الجعفاي الّاذي ياذكره النجاشاي فاا 
ماع حسقات الاند في هذا الطريق واحد فكه  يفترض انهماا شخصاا  و

ذلَ سكت كل منهما عما سكسم و أخذ عن  اآلخر، 
معروفاة الجعفي وقع لعنوا  إسماعهل الجعفي في ساند رواياة األذا  اللل •

كتب  الفقههاة و التي يعتمد عسهها في الفق  و قد اعتمد الشهخ نفا  عسهها في
كتب الحديث و قد ذكار النجاشاي ا  إساماعهل لان جاالر الجعفاي هاو

.  إسماعهل الجعفي الراوي لفقرات األذا 
ريباة كسها قرائن سؤكد وحدة العناوين و ا  كا  هناك ظاهرة حهنئذ غفهذه •

يسزم من الوحدة و هي ا  هاذا العناوا  يكاو  قاد روى عنا  اشاخاص 
حاب متفاوسو  من حهث الطبقة من أصحاب الصاد  عسه  الاالم إلى أصا

.الجواد عسه  الاالم

61: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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سند حدیث الرف 
:شتهنهذا و لكن الصحهح ا  كستا الطريقتهن غهر سام و ذلَ لمناق•
ل لان ا  الوارد في سند حديث الرفع إسماعهل الجعفي ال إسماعه-1•

  عبعد يسعماعیل بعجالر الجعفي و حهنئذ يحتمل ا  يكو  المراد ل  
ضا و هو من حهث الطبقة مناسب أيلم یوثق الرحم  الجعفی الّذي 

60: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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يسماعیل ب  عبد الرحم  الجعفی
في لاطام لن الحصهن لن عبد الرحمن الجع-281•
ا و فی أصعحابنوجهاكان يسماعیل أخي خهثمة و الن •

و هام لهات . يسماعیلأوجههمأبوه و عمومت  و كان 
هم خهثماة لالكوفة من جعفي يقا  لهم لنو ألي سبرة من
تااب ل  ك. لن عبد الرحمن صاحب عبد اهلل لن ماعود

ن حدثنا أحماد لا: أخبرنا محمد لن جعفر األديب قا 
حادثنا محماد لان مفضال لان : محمد لن سعهد قاا 

عفي حدثنا محمد لن عمرو لن النعما  الج: إلراههم قا 
. حدثنا لاطام لن الحصهن لكتال : قا 

111-110/بسوامباب/الباءباب/النجاشیرجال[ 1/1]
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سند حدیث الرف 

  كو  إسماعهل الجعفي في رواياة األذا  قاد شاهد النجاشاي لأناو •
إسماعهل لن جالر ال يعني ان  دائما عناد ماا يارد عناوا  إساماعهل 

[. 1]الجعفي يراد ل  الن جالر 
إسماعهل لن عبد الرحمن و ا  نقال عنا  الصادو  فاي مشاهخت و •

الّذي لم لواسطة صفوا  إلّا ا  الطريق إلى صفوا  فه  محمد لن سنا 
.يثبت سوثهق 

60: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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سند حدیث الرف 
لو سسمنا ا  المراد هو إسماعهل لن جالر المحاوب من أصحاب-2•

عقال ا  الباقر عسه  الاالم سارة و الصاد  عسه  الاالم أخرى فكه  ي
ينقل و يكو  قد نقل عن  أحمد لن محمد لن عهاى لال واسطة فان  ال
م اال مع لم ينقل في الفق  عن أحد من أصحاب الصادقهن عسههما الاال

ام واسطة أو واسطتهن و الفاصل الزمني لهن أحمد لان محماد و اإلما
. الصاد  عسه  الاالم أكثر من مائة عام

60: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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سند حدیث الرف 
•______________________________

الر إلّا ا  اإلنصاف انصراف عنوا  إسماعهل الجعفي إلى الن جا-[1]•
هد لكثرة روايات الن جالر و ندرة روايات الن عبد الرحمن و لهذا شا
ة لذلَ النجاشي فاي سرجمتا  عساى ا  كاالم النجاشاي فاي سرجما

إسماعهل لن عبد الرحمن الجعفي ال يخساو مان داللاة عساى وثاقاة
.الرّجل فان  ذكر ان  كا  وجها من أصحالنا

60: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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سند حدیث الرف 
هو ا  يكو  هناك واسطة محذوفة أو ا  إسماعهل الجعفي لهسفأما •

الّذي هو من أصحاب الباقر و الصاد  عسههما الاالم جالر الن
مما يؤيد سقوط الواسطة أ  الرواية منقولة عان ناوادر أحماد لان و •

عسه  محمد لن عهاى مردفة لروايت  األخرى عن الحسبي عن الصاد 
كباار الاالم و الحسبي من أصحاب الباقر و الصاد  عسههما الااالم ال

قال عنا  الّذي سوفي في أيام الصاد  عسه  الاالم فكه  يعقال ا  ين
أحمد لن محمد لن عهاى لاال واساطة، فالظااهر ا  هنااك واساطة 

. و عسى كل حا  فسم يثبت سند صحهح لسحديث[ 1]ساقطة 

62: ، ص5بحوث فی علم األصول، ج
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معلا ب  محمد البصري 
لن محمد البصري معسى -1117•
  كتب ل. كتب  قریبةو مضورب الحدیث و المذهب ألو الحان [ 1/2]•

كتااب كتاب اإليما  و درجاس  و زيادس  و نقصان  كتاب الدالئل: منها
كتااب الكفر و وجوه  كتاب شرح المودة في الادين كتااب التفااهر

( عسها صاسوات اهلل)اإلمامة كتاب فضائل أمهر المؤمنهن عسه  الااالم 
ة القاائم كتاب ساهر( المروة)كتاب قضاياه عسه  الاالم كتاب المروءة 

: ا حدثنا جعفر لن محمد ق: أخبرنا محمد لن محمد قا . عسه  الاالم
. حدثنا الحاهن لن محمد لن عامر عن معسى لن محمد

418.../هذاوم /المیمباب/النجاشیرجال[ 1/1]
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معلا ب  محمد البصري 

مان أة تسعة و تسعون بالمععامر روي أكثر من الحاهن لن محمد لن •
معسى لن محمد البصري روايات 

66/والحاهن الحانلاب/من األل لاب/النجاشيرجا [ 1/1]•
ي الحاهن لن محمد لن عمرا  لن ألي لكر األشعري القم-156•
د عان ل  كتاب النوادر أخبرناه محمد لن محم. ثقةألو عبد اهلل [ 1/2]•

. ألي غالب الزراري عن محمد لن يعقوب عن 
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معلا ب  محمد البصري 
–734460/المعسىلاب/المهملاب/الطوسيفهرست[ 2/1]•
. لن محمد البصريمعسى •
ان  و كتاب اإليما  و درجاس  و منازل  و زيادس  و نقص: ل  كتب منها[ 3/1]•

خبرنا أ. كتاب الكفر و وجوه  و كتاب الدالئل و كتاب اإلمامة و غهر ذلَ
امر لها جماعة عن ألي المفضل عن الن لطة عن الحاهن لن محمد لان عا

و روى عن  كتااب المالحام عان. األشعري عن المعسى لن محمد البصري
. محمد لن جمهور العمي

-133-6383449/الماهملااب.../ذكرأسماءلاب/الطوسيرجا [ 4/1]•
المعسى لن محمد البصري 

. روى عن  الحاهن لن محمد[ 5/1]•



49
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أبعو جعفعر النهعديمحمد ب  أحمد ب  خاقان 
القالنسی

لن أحمد لن خاقا  النهدي ألو جعفر القالناي محمد -914•
. مضوربالمعروف بحمدان كوفی [ 1/2]•
فعة كتعاب كتاب المواقیت فی الصالة كتاب فضل الكو: كتب منهال  •

د بع  حدثنا أحمد ب  محم: أخبرنا أبو عبد اهلل ب  شاذان قال. النوادر
. یحیا ع  أبی  ع  حمدان

341/المیمباب/النجاشیرجال[ 1/1]
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أبعو جعفعر النهعديمحمد ب  أحمد ب  خاقان 
القالنسی

ع سألت ألا النضر محمد لن ماعود عن جمها: قا  ألو عمرو-1014•
:...فقا هؤالء؟ 

و هعو : و أما محمد ب  أحمد النهدي... •
...یر حمدان القالنسی كوفی فقی  ثقة خ

530/الجزءالسادس/الجزءاألول/الكشیرجال[ 2/1]
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ندي محمد ب  مسعود ب  محمد ب  عیاش السلمی السمرق

لن ماعود لن محمد لن عهاش الاسمي الامرقندي محمد -944•
هاذه المعروف لالعهاشي ثقة صدو  عهن من عهاو أبو النضر [ 1/2]•

امي و كاا  فاي أو  أماره عا. الطائفة و كا  يروي عن الضعفاء كثهرا
كاا  المذهب و سمع حديث العامة فأكثر من  ثم سبصر و عاد إلهناا و
 لان حديث الان سمع أصحاب عسي لن الحان لن فضا  و عباد اهلل

داديهن و محمد لن خالد الطهالاي و جماعة من شهوخ الكوفههن و البغ
.القمههن

350/ المیمباب/النجاشیرجال[ 1/1]
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