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

31: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 
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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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الرف حدیث 
«1»لَابُ مَا رُفِعَ عَنِ الْأُمَّةِ -208•
، عَانْ أَلِاي اَاوُاَ مُعَلَّى بْع   مُحَمَّعدٍ، عَنْ الْحُسَیْ ُ بْ ُ مُحَمَّدٍ. 1/ 3054•

أَلَاا عَبْادِ سَمِعْتُ 463/ 2:قَا َعَمْرُو لْنُ مَرْوَا َ، حَدَّثَنِي :قَا َالْمُاْتَرِقِّ، 
: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 عَاََّّ وَ جَالَّٰ  لِاََ قَاوْ ُ الالّٰ  وَ مَا لَمْ يُطِهقُوا؛ وَ ذ

ا ٰ  ا تَحْمِلْ عَسَاهْنٰ  ا وَ  ٰ  ا رَلَّنٰ  ا أَوْ أَخْطَأْ ٰ  ا إِ ْ نَاِهنٰ  اخِذْ ٰ  تُؤ
ا ٰ  ا تُحَمِّسْانٰ  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 
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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 تِاْعُ 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 
:وَ قَا َ النَّبِيُّ ص 132•
وا عَسَهْ ِ عَنْ أُمَّتِي تِاْعَةُ 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   یَحْیَىعَنْ 
سَّا ِ   يََِّيدَ عَنْ حَمَّااِ لْنِ عِهاَى عَنْ حَرِيَِّ لْنِ عَبْدِ السَّ ِ عَنْ أَلِي عَبْدِ ال

-هَا ُقَا َ رَسُو ُ السَّ ِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِاْعَةُ 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 اَاوُاَ الْمُاْتَرِقِّ عَنْ عَمْرِو لْنِ مَرْوَا َ عَانْ أَلِايمُعَلَّى بْ   مُحَمَّدٍ 
ا ٍ: عَبْدِ السَّ ِ   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 تُاؤٰ  ا  ٰ  عَََّّ وَ جَلَّ رَلَّان -اٰ  ا أَوْ أَخْطَاأْ ٰ  ا إِ ْ نَااِ

ا حَمَسْتَ ُ عَسَاى الَّاذِينَ مِانْ ٰ  كَم-ا إِصْراًٰ  ا تَحْمِلْ عَسَهْنٰ  ا وَ  ٰ  رَلَّن
وَ -«5»ا لِ ِ ٰ  اقَةَ لَنٰ  ا طٰ  ا  ٰ  ا مٰ  ا تُحَمِّسْنٰ  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 
•______________________________

أحاايث3فه  56الباب -(1)
، و أوراه 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 أوراه عن تفاهر 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 تِاْعُ خِصَا ٍ ا: عَبْدِ السَّ ِ   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 تَنْعَقِدُ فِي غَضَبٍ وَ لَا جَبْرٍ وَ لَا إِكْرَاه16ٍ« 6»•
ى فِاي نَاوَااِرِهِ عَانْ « 2»-29466-3• أَحْمَدُ لْانُ مُحَمَّادِ لْانِ عِهااَ

نْ هَاذِهِ إِسْمَاعِهلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَلِي عَبْدِ السَّ ِ   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-نواار أحمد لن محمد لن عهاى-(2)•

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

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

.158-74-نواار 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 ِ   قَا َ« 4»-29468-5•
.السَّ ِ ص وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَ النِّاْهَا ُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَسَهْ ِ

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

237: ، ص23وسائل الشیعة؛ ج 
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سند حدیث الرف 
  و لنرجع مرّة أخرى إلى حديث رفع التاعة الماذكور فاي الخصااو •

هح  عان التوحهد و الفقه  الّذي مضى ضعف  سندا، فإنّ  يمكان تصاح
.طريق نظريّة التعويض

253ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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سند حدیث الرف 
التاعة قد عرفت أ ّ سند الصدوق في الخصا  في حديث رفع: فنقو •

األعظام غهر صحهح لاعتبار أحمد لن محمد لن يحهى، و لعلّ الشاهخ
حة رحم  السّ  إنّما عبّر لاند صحهح في الخصا  لنااء منا  عساى صا

، -رلهن جمسة من األكاالهو المعروف كما -أحمد لن محمد لن يحهى
اذ الّذي ال يقو  و تعبهر المتأخرين لنفس هذا التعبهر حتى الاهّد األست

خ األعظام لوثاقة أحمد لن محمد لن يحهى لعسّ  من لاب المتالعة لسشه
.من او  مراجعة الخصا ( قدّس سرّه)

253ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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سند حدیث الرف 
وا عسى أيّة حا ، فنحن نبني عسى ضع  هاذا الااند لاعتباار وجاو •

ا ماع هاذا أحمد لن محمد لن يحهى فه  الّذي لم يثبت توثهق ، إلّا أنّنا
و يمكان نقو  لاعتبار حديث رفع التاعة، و ذلَ لنظريّاة التعاويض

:لها  ذلَ لتقريبهن

254: ، ص3مباحث األصول، ج
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سند حدیث الرف 
:يتوق  عسى مقدّمات ثالث: األوّ التقريب •

254: ، ص3مباحث األصول، ج
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سند حدیث الرف 
ده أ ّ الصدوق رحم  السّ  ذكر هذا الحديث في توحها: األولىالمقدّمة •

: قا ماندا لهذا اإلسناا غهر الصحهح، و هو أحمد لن محمد لن يحهى
ااى، حدّثنا سعد لن عبد السّ ، عن يعقوب لن يَّيد، عن حماا لن عه)

( عن حريَّ
طأ في ذكره في الخصا  ماندا لنفس هذا اإلسناا أيضا و إ  وقع خو •

حمد ناخة الخصا  المطبوعة، حهث إنّ  جاء فهها لدال عن أحمد لن م
ن لن يحهى محمد لن أحمد لن يحهى، مع أ ّ وقو  محمد لن أحمد لا

يحهى هنا غهر معقو ، 

254: ، ص3مباحث األصول، ج
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سند حدیث الرف 
ه  الااالم، ذكر الحديث في الفقه  مرسال لعنوا  قا  ألو عبد السّ  عسو •

ي فهدّعى أ ّ الظنّ االطمئنانيّ قاض لأ ّ نظره فاي هاذا الحاديث الّاذ
وحهاد ذكره لنحو اإلرسا  كا  إلى الاند المذكور فاي الخصاا  و الت

وحده، أو إله  و إلى سند آخر، 
ا او  هاذال يحتمل عقالئهّا أنّ  كا  نظره إلى ساند آخار فحاابو •

ه ، و اقتصاره الاند، و ذلَ ألنّنا نعرف لقرينة ذكره لهذا الاند في كتال
هاذا عسه  فههما أ ّ هذا الاند كا  مسحوظاا لا  فاي نفاا  لالناابة ل

سى سند آخر الحديث، فعدم التفات  إله  في الفقه  و ذكره فه  اعتمااا ع
فحاب لعهد جدّاً،

254: ، ص3مباحث األصول، ج
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سند حدیث الرف 
بال هذا ال يتوقّ  عسى إثبات كو  الخصاا  و التوحهاد ماؤلّفهن قو •

مّ حتى لو الفقه ، حهث إ ّ الظاهر أنّ  ألّ  الفقه  في أواخر عمره، لل يت
اواه لصاديق  فرض تألهفهما لعده، فإنّ  ألّ  الفقه  لعناوا  تااجهل فتا

قههاا الّذي طسب من  ذلَ، و لعد أ  أكمل تحصهس  لسروايات و صار ف
في و كامال، لل في أواخر حهات  خصوصا أ ّ الصدوق قد أكمل ذلَ
  مان شبال  و في أوائل عمره او  أواخر عمره، لاعتبار ما كا  يمتسك

.النبوغ

255: ، ص3مباحث األصول، ج
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سند حدیث الرف 
ى الااند أنّ  لعد أ  ثبت نظر الصادوق فاي الفقها  إلا: الثانهةالمقدّمة •

ه إلاى المذكور في الخصا  و التوحهد يدّعى االطمئنا  لأنّ  كاا  نظار
ذا كتاب من كتب هؤالء، ألنّ  التَّم فاي أوّ  الفقها  لاأ ّ رواياات ها

لمعوّ ، الكتاب مأخوذة من المصنّفات و الكتب المشهورة التي عسهها ا
لان قد روى هذا الحديث في التوحهد و الخصا  عن كتاب يعقوبو •

عباد حدّثنا سعد لن: )أحمد لن محمد لن يحهى قا : يَّيد حهث قا 
.(.السّ  عن يعقوب لن يَّيد

255: ، ص3مباحث األصول، ج



28

سند حدیث الرف 
-بّعنااهعسى ماا تت-و الطريقة العامّة لسصدوق في التوحهد و الخصا •

ل هي أنّ  يكرّر حدّثنا ما اامت الرواية مأخوذة لالشفاهة حتى إذا وص
ديث ، فهظهر أ ّ هاذا الحا(عن)لكسمة ( حدّثنا)إلى الكتاب يبد  كسمة 

تاب سعد أيضا في كموجوا موجوا في كتاب يعقوب لن يَّيد، و لعسّ 
أمّا أحمد لان محماد لان . لن عبد السّ ، أو حماا لن عهاى، أو حريَّ

. يحهى فسهس ل  كتاب
ه  ماأخوذ ثبت لمجمو  هاتهن المقدّمتهن أ ّ هذا الحديث في الفقفقد •

أكبار من كتاب يعقوب لن يَّيد، أو حماا لن عهاى، أو حريَّ، و فاي
الظنّ هو مأخوذ من كتاب يعقوب لن يَّيد لما جااء فاي الخصاا  و

(.عن يعقوب لن يَّيد: )في قول ( عن)التوحهد من كسمة 
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سند حدیث الرف 
ي الفقه  أنّ  لعد فرض حصو  االطمئنا  لأ ّ الصدوق ف: الثالثةالمقدّمة •

لأنّ  حصو  االطمئنا -عسى األقلّ-كا  ناظرا إلى كتاب يعقوب، أو
إ ّ : كا  ناظرا إلى واحد ممّن وقع لعد أحمد لن محمد لن يحهى نقو 

هؤالء ذكر في مشهخت  لنفا  إلى كلّ واحد من( قدّس سرّه)الصدوق 
ا الذين وقعوا في هذا الاند لعد أحماد لان محماد لان يحهاى طريقا
ي صحهحا، فنبدّ  صدر ذلَ الاند الّذي وقاع الضاع  فاي أوّلا  فا

ويتا  ما ر: )الخصا  و التوحهد لهذا الاند لناء عسى اعوى ظهور قول 
ق الشاامل في اإلطاال( في الكتاب عن فال  فقد رويت  لالاند الفالني

إلماام لسحديث الّذي لم يناب  في الكتاب إلى فاال  لال نقسا  عان ا
.عن التداء، لكن لحاب الاند الماتتر لسحديث كانت روايت 
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سند حدیث الرف 
في المقام احتما ، و هو أنّ  لعالّ هاذا الحاديث لام يكان فاي يبقى •

حهح الخصا  و التوحهد مأخوذا من كتاب من قبل الصدوق مباشرة، ص
  عان حدّثنا سعد لن عبد السّ: أحمد لن محمد لن يحهى قا : )أ ّ قول 

قاوب ظاهر في أ ّ هذا الحديث موجوا في كتاب يع( يعقوب لن يَّيد
لال . تابلنفا  لم ير ذاك الكلن يَّيد، لكن من المحتمل أ ّ الصدوق

ذاك روى ل  شفها أحمد لن محمد لن يحهى عن سعد لن عبد السّ  عن
قد روى حتما الكتاب و في الفقه  حهنما كا  مستَّما لالنقل عن كتاب ف

ري ما هذا الحديث عن كتاب آخر غهر كتاب يعقوب لن يَّيد، و ال ند
هو الكتاب الّذي أخذ هذا الحديث من  في الفقه ، و ال ندري ماا هاو

.سنده إله 
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سند حدیث الرف 
ن إنّ  إ  كاا  أخاذه ما: تتمهم المطسب لدفع هذه الثغرة هو أ  يقا و •

ي كتاب آخر غهر كتب هؤالء فذلَ ينبّه  عااة إلى وجاواه أيضاا فا
ن كتاب من كتب هؤالء، فهو لاآلخرة كا  ناظرا حتما إلاى كتااب ما

كرهاا لنفاا  كتبهم و ماتندا إله  في نقس ، فهدخل في األسانهد التي ذ
.إلههم
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سند حدیث الرف 
عاض غاية ما يمكن أ  يقا  في تكمهل هذا التقريب، لكان فها  لهذا •

هاور نقاط الضع  من قبهل ما ذكر في المقدّمة الثالثاة مان اعاوى ظ
حاديث في شمول  لااإلطالق لس( ما رويت  في الكتاب عن فال : )قول 

الّذي أرسس  إلى اإلمام و لم يكن قاد نااب  فاي الكتااب إلاى ذاك
أ ّ : و اإلنصااف[. 1]الشخص تامّة، فإ ّ هذا الظهور غهر ماسّم عندنا 

.هذا التقريب ال يمكن االعتماا عسه 
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