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الشرعیةالبراءة -2
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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 
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 ِ مُحَمَّدِ بْ ِ یَحْیَىعَنْ 
سَّا ِ   يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ لْنِ عِهاَى عَنْ حَرِيزِ 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 لَا ْ « 3»وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَساَ
.يَنْطِقُوا لِشَفَةٍ

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

عَنْ أَلِي دَاوُدَ الْمُاْتَرِقِّ عَنْ عَمْرِو لْنِ مَرْوَا َ عَانْ أَلِايمُعَلَّى بْ ِ مُحَمَّد  
ا ٍ: عَبْدِ السَّ ِ   قَا َ -قَا َ رَسُو ُ السَّ ِ ص رُفِاعَ عَانْ أُمَّتِاي أَرْلَاعُ اِصاَ

سَّا ِ وَ مَا لَ ْ يُطِهقُوا وَ ذَلِكَ قَوْ ُ ال-اَطَؤُهَا وَ نِاْهَانُهَا وَ مَا أُكْرِهُوا عَسَهْ ِ
هنٰ  ااِاْْ ٰ  ا تُاؤٰ  ا  ٰ  عَزَّ وَ جَلَّ رَلَّان -اٰ  ا أَوْ أَاْطَاأْ ٰ  ا إِ ْ نَااِ

ا حَمَسْتَ ُ عَسَاى الَّاِْينَ مِانْ ٰ  كَ -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 لِالْإِي ٰ  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 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 اِصَا ٍ 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 لَ ْ 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 نَاوَادِرِهِ عَانْ « 2»-29466-3• أَحْمَدُ لْانُ مُحَمَّادِ لْانِ عِهااَ

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

.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 ِ   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-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 ِ   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 أارى إلى حديث رفع التاعة الماْكور فاي الخصااو •

هح  عان التوحهد و الفقه  الّْي 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 •

األعظا  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 الّْي ال يقو  و تعبهر المتأارين لنفس هْا التعبهر حتى الاهّد األست

خ األعظا  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  هاْا الااند لاعتباار وجاو •

ا ماع هاْا أحمد لن محمد لن يحهى فه  الّْي ل  يثبت توثهق ، إلّا أنّنا
و يمكان نقو  لاعتبار حديث رفع التاعة، و ذلك لنظريّاة التعاويض

:لها  ذلك 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 هْا الحديث في توحها: األولىالمقدّمة •

: قا ماندا لهْا 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 هْا اإلسناد أيضا و إ  وقع او •

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 هاْا الحاديث الّاْ
وحهاد ذكره لنحو اإلرسا  كا  إلى الاند المْكور فاي الخصاا  و الت

وحده، أو إله  و إلى سند آار، 
ا دو  هاْال يحتمل عقالئهّا أنّ  كا  نظره إلى ساند آاار فحاابو •

ه ، و اقتصاره الاند، و ذلك ألنّنا نعرف لقرينة ذكره لهْا الاند في كتال
هاْا عسه  فههما أ ّ هْا الاند كا  مسحوظاا لا  فاي نفاا  لالناابة ل

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

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

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

قههاا الّْي طسب من  ذلك، و لعد أ  أكمل تحصهس  لسروايات و صار ف
في و كامال، لل في أواار حهات  اصوصا أ ّ الصدوق قد أكمل ذلك
  مان شبال  و في أوائل عمره دو  أواار 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 المْكور في الخصا  و التوحهد يدّعى االطمئنا  لأنّ  كاا  نظار
ْا كتاب من كتب هؤالء، ألنّ  التزم فاي أوّ  الفقها  لاأ ّ رواياات ها

لمعوّ ، الكتاب مأاوذة من المصنّفات و الكتب المشهورة التي عسهها ا
لان قد روى هْا 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 تت-و الطريقة العامّة لسصدوق في التوحهد و الخصا •

ل هي أنّ  يكرّر حدّثنا ما دامت الرواية مأاوذة لالشفاهة حتى إذا وص
ديث ، فهظهر أ ّ هاْا 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  ماأاوذ ثبت لمجمو  هاتهن المقدّمتهن أ ّ هْا الحديث في الفقفقد •

أكبار من كتاب يعقوب لن يزيد، أو حماد لن عهاى، أو حريز، و فاي
الظنّ هو مأاوذ 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 ّ 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 الْين وقعوا في هْا الاند لعد أحماد لان محماد لان يحهاى طريقا
ي صحهحا، فنبدّ  صدر ذلك الاند الّْي وقاع الضاع  فاي أوّلا  فا

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

إلماام لسحديث الّْي ل  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 هاْا الحاديث لا  يكان فاي يبقى •

حهح الخصا  و التوحهد مأاوذا 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 ّ هْا الحديث موجود في كتاب يع( يعقوب لن يزيد
لال . تابلنفا  ل  ير ذاك الكلن يزيد، 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  مستزما لالنقل عن كتاب ف

ري ما هْا الحديث عن كتاب آار غهر كتاب يعقوب لن يزيد، و ال ند
هو الكتاب الّْي أاْ هْا 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  أااْه ما: تتمه  المطسب لدفع هْه الثغرة هو أ  يقا و •

ي كتاب آار غهر كتب هؤالء فْلك ينبّه  عادة إلى وجاوده أيضاا فا
ن كتاب من كتب هؤالء، فهو لاآلارة كا  ناظرا حتما إلاى كتااب ما

كرهاا لنفاا  كتبه  و ماتندا إله  في نقس ، فهدال في األسانهد التي ذ
.إلهه 

257: ، ص3مباحث األصول، ج
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سند حدیث الرف 
عاض غاية ما يمكن أ  يقا  في تكمهل هْا التقريب، لكان فها  لهْا •

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

الّْي أرسس  إلى اإلمام و ل  يكن قاد نااب  فاي الكتااب إلاى ذاك
أ ّ : و اإلنصااف[. 1]الشخص تامّة، فإ ّ هْا الظهور غهر ماسّ  عندنا 

.هْا 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 ّ الصدوق ل  يكان[ 1]•

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

ق المْكور في الخصا  و التوحهد لاالمعنى الّاْي يداسا  فاي إطاال
نقل فاي ممنوعة، فسعسّ  إنّما( أابرني لكتب  و روايات  فال  عن فال )

-عساىالفقه  عن غهر هْا الاند و ل  ينظر إلى هْا الاند، ألنّ  التزم
الّاْي نفا  لأ  يأاْ األحاديث من الكتب، و كا  سنده إلى الكتاب

د، و أاْ من  هْا الحديث غهر الاند الّْي ذكره في الخصا  و التوحه
،ما رواه في الخصا  و التوحهد ل  يكن قد أاْه 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  یحیى لیس احتمعاال عقئئیّعا، فع

ة و شعنن  روایعأحمد ب  محمد ب  یحیى 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  أارى، و هي أ ّ المتن الوارد في الفقه  يختس  شهئا ما عن الماتن الاوارد فاي الخ•

وحهاد و ماتن و هْا يؤيّد احتما  كو  النّظر في الفقه  إلى نقل آار 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 تاعة أ: )قا  رسو  السّ  صسى السّ  عسه  و آل  و سسّ : 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 ل  ينطق اإلناا  لشفة
ستبصاار هْا و لو قبسنا لما مضى من دعوى أ ّ الشهخ الطوسي رحم  السّ  حهنما أرجع في مشهخة التهْيب و اال•

ة لكالّ ماا إلى فهارس األصحاب قصد لْلك ما يشمل مشهخة الفقه ، و أ ّ هْا يعني أ ّ مشهخة الفقها  مشاهخ
ديث وصل الصدوق من كتب و روايات أولئك الْين ذكره  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 الّْي فه  هاْا الحاديث-•

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

.غهر واضح الصحّة-لالتالي كو  تسك المشهخة مشهخة لجمهع كتب أولئك الواصسة لسصدوق

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

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

  و روايات ، و قد مضى أ ّ المقصود من ذلك جمهع ما وصس  من كتبا
روايات ، 

هاد هْا الحديث قد وصس ، إذ الشهخ يروي كتاب الخصاا  و التوحو •
عن الصدوق، و هْا الحديث موجود فههما، فهْا وج  لتصاحهح هاْا 

.الحديث اا  عن التعقهد و في غاية السّطافة

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

ح إلى الشهخ، و ذلك أل ّ الصدوق قد وقع فاي هاْا الطرياق الصاحه
تبا  و أابرناي لجمهاع ك: لسشهخ إلى سعد لن عبد السّا  حهاث يقاو 

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

تااب يقو  الشهخ رحم  السّ  قا  محمد لن عسي لن الحاهن، إلّاا كث ّ •
سه  المنتخبات، فإنّي ل  أروها عن محمد لن الحان إلّا أجزاء قرأتها ع

 ....

259: ، ص3مباحث األصول، ج
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سند حدیث الرف 
دوق قاد ياتظهر لهْا االستثناء في هْا الااهاق أ ّ الصاأ  لناء عسى•

أابرناا لجمهاع كتبا  و رواياتا  فاال  عان فاال  إلّاا كتااب: )قا 
ع ماا جمها-كماا عرفات-، و معنى جمهع كتب  و روايات (المنتخبات

ل وصسني من كتب  و روايات ، و ال شكّ في أ ّ هْا الحديث قاد وصا
[.1]الصدوق لْكره في توحهده و اصال ، فهو مشمو  لهْا 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 
•______________________________
(  رواياتا)يبدو لي أ ّ هْا الوج  وحده ال يت ّ، أل ّ الظاهر أ ّ المقصود لكسماة [ 1]•

الواساطة ال هي الكتب التي يرويها لاال واساطة أو ل( أابرني لكتب  و روايات )في 
 ّ عطا  الروايات الشفههّة التي يصعب عادة إضافتها إلى سند موحّد، و لْا تارى أ

متأاّرين الْين الروايات عسى الكتب ل  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 تأتي لعد تسك الطبقة
ا مشاايخ لالنابة لسرواة المتقدّمهن كزرارة و أضرال  ممّن كانوا رواة و ل  يكوناوأمّا •

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

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

. اإلمام عسه  الاالم

260: ، ص3مباحث األصول، ج
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سند حدیث الرف 
وب لان فهما نحن فه  لو ل  يثبت أ ّ الحديث مأاوذ من كتاب يعقاو •

يزيد أو سعد لن عبد السّا  ماثال، و احتمسناا أ ّ الصادوق 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 تدا
. سّ لفرض سند تامّ لسصدوق إلى كتب و روايات سعد لن عبد ال

یث بناء على ما مضى منّا م  استظهار أنّ الصدوق لم ینخذ الحدنعم •
شفها ع  أحمد ب  محمد ب  یحیى الّذي هو شعیخ يجعازة للكتع  و

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

260: ، ص3مباحث 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 -2
:حديث الرفع-2•
:و الكالم فه  يقع في مقامات أرلعة. حديث الرفع: و منها•
ي عسى الباراءة فا( رفع عن أمّتي ما ال يعسمو )في داللة فقرة : األوّ •

.الجمسة و عدمها
ل الشبهة هل تشم-عسى تقدير داللتها عسى البراءة-في أنّها: و الثاني•

الحكمهّة و الموضوعهّة معا، أو ال؟
.في فق  تمام الحديث: الثالثو •
.في سند الحديث: و الرالع•

141ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الرف حدیث -2
:االستدال مقطع •
رفع  عع  أمتعی معا ال )و هو الكالم في داللة فقرة : أمّا المقام األوّ •

. عسى البراءة و عدمها( یعلمون
ث، و نفترض أ ّ هْه الفقرة منفصسة عان ساائر فقارات الحاديفاآل  •

ث عان إلى أ  ياأتي، البحاالتكلیفهو بالموصولنفترض أ ّ المراد 
ي النتاائ  ء لنحو يوجب احتما  تغههر فاسائر الجهات، فإ  ثبت شي

.الاالقة درسنا ذلك
رفع قد د ّ عسى( رفع عن أمّتي ما ال يعسمو : )و لناء عسى ذلك فقول •

التكسه  عند عدم العس ، 

142: ، ص3مباحث األصول، ج
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الرف حدیث -2
اءة يقع الكالم في أ ّ هْا الرفع هل هو ظاهريّ حتى تكو  هي البارو •

ءة؟ المقصودة في المقام، أو رفع واقعيّ لستكسه  فال يكو  لرا

142: ، ص3مباحث األصول، ج
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الرف حدیث -2
:شبهة الرفع الواقعيّ•
إ ّ حمس  عسى الرفع الظاهريّ لحاجاة إلاى مئوناة زائادة ال: قد يقا •

،داعي إلهها، فسهحمل الحديث عسى الرفع الواقعيّ
ى إذ  فانحن لحاجاة إلا. و لْلك تبطل داللة الحديث عساى الباراءة•

.البحث عن واقعهّة هْا الرفع و ظاهريّت 

143: ، ص3مباحث األصول، ج
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الرف حدیث -2
، و إ ّ غرض األصولي من إثبات البراءة هو تحصاهل األمان: يقا ال •

.هْا يثبت لالحديث سواء فرض الرفع ظاهريّا أو واقعهّا
 لشمو  إ ّ الثمرة تظهر في مورد حصو  القطع لدلهل ااصّ: فإنّ  يقا •

 ، فعندئْ لو الحك  الواقعيّ لفرض عدم العس  عسى تقدير ثبوت  في نفا
قسنا لداللة هْا الحديث عسى البراءة ثبت األمن، 

ناا قااطعو  لو قسنا لداللت  عسى نفي الواقع لعدم العس  فالمفروض أنّو •
د و ال لأ ّ عدم العس  ال ينفي الواقع، فهقهّد الحاديث لغهار هاْا الماور

. يثبت األمن فه 

143: ، ص3مباحث األصول، ج
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حدیث الرف 
(األمر الرالع)•
ماة الظاهر من حديث الرفع لمالحظة وروده في مقام االمتنا  عسى األ•

ا ال هو االاتصاص لرفع اآلثار التي يكو  وضعها ااالف المناة، فما
يكو  كْلك كا  اارجاا عان مصاب الرفاع و ال مجاا  لستمااك 

ك مان الشا( و ال أقل)لالحديث لرفع  و ا  فرض االمتنا  في رفع  
في شمو  حديث الرفع لمثس  فهؤاْ لالقدر المتهقن 

212ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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حدیث الرف 
س  و ال يكو  ذلك إلّا اآلثار التي كا  وضعها االف المنة عسى المك•

ا  لا  ال مطسق ما يكو  في رفع  االمتنا  و التوسعة عسى المكس  و
يكن في وضع  ضهق عسه  

نقو  انا  ال يشامل الحاديث فهماا ال يعسماو  الحكا  ( و من ذلك)•
كونع  لععدمالواقعي الثالت لسْات في الرتباة الااالقة عساى الشاك 

االمتناا  حتى يقتضاىبوجوده الواقعی مما فی  الضیق على المكلعف
رفع 

212ص؛ 3نهایة األفكار ؛ ج
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الرف حدیث -2
:موق  المحقّق العراقي•
فع قد أجاب المحقّق العراقي رحم  السّ  عن شبهة حمل الحديث عسى الرو •

.الواقعيّ لوجههن، أحدهما عرفيّ، و الثاني فنّيّ
ظاهر فاي ساوق الحاديث ( رفع عن أمّتي: )فهو أ ّ قول : أمّا الوج  األوّ •

هاو مااق االمتنا ، و لهْه القرينة يجب أ  نستزم لاأ ّ المقادار المرفاو 
ْا المقدار الّْي يكو  ثبوت  االف االمتنا ، و يكاو  رفعا  امتناناا، و ها
و المقدار عبارة عن وجوب االحتهاط، فإنّا  يوجاب الكسفاة عساى العباد،

منشائ ، أي رفاع كالّ مان وجاوب لرفاع و أمّا رفع . يكو  رفع  امتنانا
س فها  االحتهاط و الواقع معا، فالزائد فه  لهس توسعة عساى العبااد، و لاه

. امتنانا عسهه ، فإ ّ مجرد ثبوت الواقع ال يوجب كسفة عسى العباد

143: ، ص3مباحث األصول، ج
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الرف حدیث -2
أ ّ هْه القرينة مبنهّاة عساى المبناى المشاهور مان: أوّال: يرد عسه و •

ة فاي جريا  قاعدة قبح العقاب لال لها ، إذ عسى ذلك ال تكو  مشاقّ
اط، و إنّماا التكسه  الواقعيّ في نفا  لقطع النّظر عن إيجااب االحتها

تهااط، يوجب التكسه  المشقّة عند عدم العسا  لتوساهإ إيجااب االح
. فسهرفع الوسإ في مقام االمتنا  ال أصل التكسه 

، أمّا لناء عسى ما حقّقناه من إنكاار قاعادة قابح العقااب لاال لهاا و •
سازوم فالتكسه  الواقعيّ لوجوده االحتمااليّ موضاو  لحكا  العقال ل

.االمتثا  لال حاجة إلى توسهإ إيجاب االحتهاط

144؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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الرف حدیث -2
واقعيّ إ ّ الموضو  لحك  العقل لاالمتثا  هاو التكسها  الا: ال نقو و •

لوجوده االحتمالي زائدا اهتمام المولى ل  فاي ظارف الشاكّ، حتاى
ي نفاي إ ّ نفي االهتمام هو الّْي يتجاّد فه  االمتنا ، و لهس ف: يقا 

الواقع زائدا عسى نفي االهتمام امتنا ، 
واقعيّ إ ّ الموضو  لحك  العقل لاالمتثاا  هاو التكسها  الا: نقو لل •

لوجوده االحتمااليّ زائادا عادم وصاو  التاراهص، فساو لا  يصال 
ماا  التراهص وجب االمتثا  لنفس عدم وصو  التاراهص ماع احت

رف الشكّ، التكسه ، ال من لاب احتما  اهتمام المولى لالتكسه  في ظ
، [1]التعرخیصيیصال واحد، فاالمتنان یكون بنحد أمری  فی عرض •

.رف  التكلیف الواقعیّو 

144؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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حدیث الرف -2
نفي مضمو  ماا ورد مان الاانة عساى إيجااب -حهنئْ-مقتضاهو •

.اريردا لألاب[ ذلك]و يكفي . عسى االستحباب[ لحمس ]االحتهاط، 
اءة، قباا  و حهنئْ، يكو  هْا الحديث الشري  أت  دلهل لسقائل لاالبر•

. استدال  األاباريهن لالنصوص اآلتهة، كما ال يخفى
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