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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



13

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 
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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 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 



21

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 
  و لنرجع مرّة أخرى إلى حديث رفع التاعة الماذكور فاي الخصااو •

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

253ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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سند حدیث الرف 
التاعة قد عرفت أ ّ سند الصدو  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 سعبهر المتأخرين لنفس هذا التعبهر حتى الاهّد األست

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

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

ا ماع هاذا أحمد لن محمد لن يحهى فه  الّذي لم يثبت سوثهق ، 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 ثالل: األوّ التقريب •

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

: قا ماندا لهذا اإلسناد غهر الصحهح، و هو أحمد لن محمد لن يحهى
ااى، حدّثنا سعد لن عبد السّ ، عن يعقوب لن يزيد، عن حماد لن عه)

( عن حريز
طأ في ذكره في الخصا  ماندا لنفس هذا اإلسناد 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 ّ وقوع 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 دو  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 التفاس  إله  في الفقه  و ذكره فه  اعتمادا 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 سألهفهما لعده، فإنّ  ألّ  الفقه  لعناوا  سااجهل فتا

قههاا الّذي طسب من  ذلَ، و لعد أ  أكمل سحصهس  لسروايات و صار ف
في و كامال، لل في أواخر حهاس  خصوصا أ ّ الصدو  قد أكمل ذلَ
  مان شبال  و في أوائل عمره دو  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 الصادو  فاي الفقها  إلا: الثانهةالمقدّمة •

ه إلاى المذكور في الخصا  و التوحهد يدّعى االطمئنا  لأنّ  كاا  نظار
ذا كتاب من كتب هؤالء، ألنّ  التزم 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 : يزيد حهث قا 
.(.السّ  عن يعقوب لن يزيد

255: ، ص3مباحث األصول، ج
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سند حدیث الرف 
-بّعنااهعسى ماا ست-و الطريقة العامّة لسصدو  في التوحهد و الخصا •

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

تاب سعد أيضا في كموجود موجود في كتاب يعقوب لن يزيد، و لعسّ 
أمّا أحمد لان محماد لان . لن عبد السّ ، أو حماد لن عهاى، أو حريز

. يحهى فسهس ل  كتاب
ه  ماأخوذ ثبت لمجموع هاسهن المقدّمتهن أ ّ هذا الحديث في الفقفقد •

أكبار من كتاب يعقوب لن يزيد، أو حماد لن عهاى، أو حريز، و فاي
الظنّ هو مأخوذ من كتاب يعقوب لن يزيد لما جااء فاي الخصاا  و

(.عن يعقوب لن يزيد: )في قول ( عن)التوحهد من كسمة 

256: ، ص3مباحث األصول، ج
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سند حدیث الرف 
ي الفقه  أنّ  لعد فرض حصو  االطمئنا  لأ ّ الصدو  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)الصدو  
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 دعوى ظهور قول 
  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 

256: ، ص3مباحث األصول، ج
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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 الصدو  مباشرة، ص
  عان حدّثنا سعد لن عبد السّ: أحمد لن محمد لن يحهى قا : )أ ّ قول 

قاوب ظاهر في أ ّ هذا الحديث موجود في كتاب يع( يعقوب لن يزيد
لال . تابلنفا  لم ير ذاك الكلن يزيد، لكن من المحتمل أ ّ الصدو 

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

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

.سنده إله 

256: ، ص3مباحث األصول، ج
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سند حدیث الرف 
ن إنّ  إ  كاا  أخاذه ما: ستمهم المطسب لدفع هذه الثغرة هو أ  يقا و •

ي كتاب آخر غهر كتب هؤالء فذلَ ينبّه  عادة إلى وجاوده 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

257: ، ص3مباحث األصول، ج
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سند حدیث الرف 
عاض غاية ما يمكن أ  يقا  في سكمهل هذا التقريب، لكان فها  لهذا •

هاور نقاط الضع  من قبهل ما ذكر في المقدّمة الثالثاة مان دعاوى ظ
حاديث في شمول  لااإلطال  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 سامّة، فإ ّ هذا الظهور غهر ماسّم عندنا 

.هذا التقريب ال يمكن االعتماد عسه 

257: ، ص3مباحث األصول، ج
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سند حدیث الرف 
•______________________________
قاد و من نقاط الضع  أيضا أنّنا لو احتمسنا أ ّ الصدو  لم يكان[ 1]•

تااب رأى كتاب يعقوب لن يزيد و أنّ  أخذ الحديث في الفقها  مان ك
الااند آخر، فدعوى االطمئنا  لنظره و استناده في الفقه  إلاى نفاس

  المذكور في الخصا  و التوحهد لاالمعنى الّاذي يدخسا  فاي إطاال
نقل فاي ممنوعة، فسعسّ  إنّما( أخبرني لكتب  و رواياس  فال  عن فال )

-عساىالفقه  عن غهر هذا الاند و لم ينظر إلى هذا الاند، ألنّ  التزم
الّاذي نفا  لأ  يأخذ األحاديث من الكتب، و كا  سنده إلى الكتاب

د، و أخذ من  هذا الحديث غهر الاند الّذي ذكره في الخصا  و التوحه
،ما رواه في الخصا  و التوحهد لم يكن قد أخذه من كتاب

257: ، ص3مباحث األصول، ج
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سند حدیث الرف 
  يلّا أنّ هذه النقوة ال تضرّنا، ألنّ أصل احتمال أنّ الصدوق لعم یكع•

د، بعل أخذ الحدیث فی الخصال و التوحید م  كتاب یعقوب ب  یزیع
إنّ أخذه شفها م  أحمد ب  محمد ب  یحیا لیس احتمعاال عقئئیّعا، فع

ة و شعنن  روایعأحمد ب  محمد ب  یحیا ينّما هو شیخ يجازة الكتع 
من  الكت ، و ینخذ الصدوق من  عادة يجازة نقل الكت ، ال أنّ  ینخذ

.روایة یرویها شفها ع  شخص، أو ع  كتاب

257: ، ص3مباحث األصول، ج
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سند حدیث الرف 
صاا  و و هناك نقطة ضع  أخرى، و هي أ ّ المتن الوارد في الفقه  يختس  شهئا ما عن الماتن الاوارد فاي الخ•

وحهاد و ماتن و هذا يؤيّد احتما  كو  النّظر في الفقه  إلى نقل آخر غهر النقل الوارد في الخصا  و الت. التوحهد
:و أمّا المتن الوارد في الفقه  فكما يسي. الخصا  و التوحهد قد مضى فهما سبق

الاهو، : شهاءو ضع عن أمّتي ساعة أ: )قا  رسو  السّ  صسى السّ  عسه  و آل  و سسّم: ألو عبد السّ  عسه  الاالمقا  •
ي و الخطأ، و الناها ، و ما أكرهوا عسه ، و ما ال يعسمو ، و ماا ال يطهقاو ، و الطهارة، و الحااد، و التفكّار فا

( .الوسوسة في الخسق ما لم ينطق اإلناا  لشفة
ستبصاار هذا و لو قبسنا لما مضى من دعوى أ ّ الشهخ الطوسي رحم  السّ  حهنما أرجع في مشهخة التهذيب و اال•

ة لكالّ ماا إلى فهارس األصحاب قصد لذلَ ما يشمل مشهخة الفقه ، و أ ّ هذا يعني أ ّ مشهخة الفقها  مشاهخ
ديث وصل الصدو  من كتب و روايات أولئَ الذين ذكرهم في المشهخة، إذ  لانا لحاجة هنا إلاى فارض حا

ورد في التوحهد و الخصا ( الرفع)إ ّ حديث : في الفقه ، لل نقو ( الرفع)
و أصال إلاى لاند ضعه  مثال عن كتاب يعقوب لن يزيد، فكتاب يعقوب لن يزيد الّذي فه  هاذا الحاديث-•

تمامهّاة ساند الصدو ، فهو مشمو  لساند التامّ الّذي ذكره في مشهخة الفقه  إلى يعقوب لن يزيد، و هذا كااف ل
لفقها ، و أعني استظهار كو  إحالة الشهخ إلى الفهارس شامال لمشاهخة ا-، إلّا أ ّ هذا االستظهار(الرفع)حديث 

.غهر واضح الصحّة-لالتالي كو  سسَ المشهخة مشهخة لجمهع كتب أولئَ الواصسة لسصدو 

257: ، ص3مباحث األصول، ج
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سند حدیث الرف 
اد عسه ، هو أ ّ و هو التقريب المتهن الّذي ينبغي االعتم: الثانيالتقريب •

. لسّ أحمد لن محمد لن يحهى قد نقل هذا الحديث عن سعد لن عبد ا
باد السّا  و لسشهخ الطوسي طريق صحهح إلى جمهع كتب سعد لن عو •

  و رواياس ، و قد مضى أ ّ المقصود من ذلَ جمهع ما وصس  من كتبا
رواياس ، 

هاد هذا الحديث قد وصس ، إذ الشهخ يروي كتاب الخصاا  و التوحو •
عن الصدو ، و هذا الحديث موجود فههما، فهذا وج  لتصاحهح هاذا 

.الحديث خا  عن التعقهد و في غاية السّطافة

259: ، ص3مباحث األصول، ج
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سند حدیث الرف 
ا  لم يصال يمكن ستمهم المطسب حتى لو فرض أ ّ التوحهد و الخصلل •

ح إلى الشهخ، و ذلَ أل ّ الصدو  قد وقع فاي هاذا الطرياق الصاحه
تبا  و أخبرناي لجمهاع ك: لسشهخ إلى سعد لن عبد السّا  حهاث يقاو 

يعناي )رواياس  عدّة من أصحالنا عن محماد لان عساي لان الحااهن 
عن أله ، و محمد لن الحان عن ساعد لان عباد السّا  عان ( الصدو 
رجال ، 

تااب يقو  الشهخ رحم  السّ  قا  محمد لن عسي لن الحاهن، إلّاا كثمّ •
سه  المنتخبات، فإنّي لم أروها عن محمد لن الحان إلّا أجزاء قرأسها ع

 ....

259: ، ص3مباحث األصول، ج
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سند حدیث الرف 
دو  قاد ياتظهر لهذا االستثناء في هذا الااها  أ ّ الصاأ  لناء عسى•

أخبرناا لجمهاع كتبا  و رواياسا  فاال  عان فاال  إلّاا كتااب: )قا 
ع ماا جمها-كماا عرفات-، و معنى جمهع كتب  و رواياس (المنتخبات

ل وصسني من كتب  و رواياس ، و ال شَّ في أ ّ هذا الحديث قاد وصا
[.1]الصدو  لذكره في سوحهده و خصال ، فهو مشمو  لهذا الكالم 

ندا و و قد تحصّلت م  تمام ما ذكرناه تمامیّة حدیث رف  التسعة سع•
. داللة

260: ، ص3مباحث األصول، ج
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سند حدیث الرف 
•______________________________
(  رواياسا)يبدو لي أ ّ هذا الوج  وحده ال يتمّ، أل ّ الظاهر أ ّ المقصود لكسماة [ 1]•

الواساطة ال هي الكتب التي يرويها لاال واساطة أو ل( أخبرني لكتب  و رواياس )في 
 ّ عطا  الروايات الشفههّة التي يصعب عادة إضافتها إلى سند موحّد، و لذا سارى أ

متأخّرين الذين الروايات عسى الكتب لم يرد في فهرست الشهخ، إلّا لالنابة لسرواة ال
ي طبقت ، يعتبرو  مشايخ إجازة لسكتب من قبهل أحمد لن محمد لن عهاى، و من ف

. و من يقع في الطبقات التي سأسي لعد سسَ الطبقة
ا مشاايخ لالنابة لسرواة المتقدّمهن كزرارة و أضرال  ممّن كانوا رواة و لم يكوناوأمّا •

. إجازة لسكتب فهو ال يذكر سندا موحّدا إلّا إلى كتب  ال إلى رواياس 
نناا و لاهن إ ّ نظرية التعويض إنّما سفهدنا حهنما يكاو  الضاع  له: من هنا نقو و •

اب، أو صاحب الكتاب، و نجد سندا سامّا إلى من يقع لهن الضع  و صااحب الكتا
ب الكتاب و إلى صاحب الكتاب مباشرة، و ال سفهدنا حهنما يكو  الضع  لهن صاح

. اإلمام عسه  الاالم
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سند حدیث الرف 
وب لان فهما نحن فه  لو لم يثبت أ ّ الحديث مأخوذ من كتاب يعقاو •

يزيد أو سعد لن عبد السّا  ماثال، و احتمسناا أ ّ الصادو  إنّماا سامع
 ، الحديث شفها من أحمد لن محمد لن يحهى عن سعد لان عباد السّا

ركا  فالضع  المفروض في أحمد لن محمد لن يحهاى ال يمكان سدا
. سّ لفرض سند سامّ لسصدو  إلى كتب و روايات سعد لن عبد ال

یث بناء علا ما مضا منّا م  استظهار أنّ الصدوق لم ینخذ الحدنعم •
شفها ع  أحمد ب  محمد ب  یحیا الّذي هو شعیخ يجعازة للكتع  و

عد بع  لیس راویا لمتون األحادیث شفها، فسند الصدوق التامّ يلا سع
.عبد اللّ  كاف فی المقام لدف  اإلشكال
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