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الشرعیةالبراءة -2

البراءة الشرعية

الكتاب

السنة

االستصحاب

بلحاظ حال الصغر
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31: ، ص5ج( الهاشمی)بحوث فی علم األصول 



7

باالستصحابإثبات البراءة -6
:إثبات البراءة باالستصحاب-6•
ر، أو إمّا بلحاا  ااال الصا . و قد يستدلّ على البراءة باالستصحاب•

ة بلحا  ما قبل الشريعة، أو بلحا  ما قبل استكمال الشاراط  الخاصاّ
حبنا عاد  للتكليف، كما لو شككنا في وجوب الحاّّ بالبا ل فاستصا

الباراءة ، إذن فإلثبااتاالساتااعةالتكليف الثابت قبال البا ل لعاد 
:باالستصحاب وجوه ثالثة

286؛ ص3مباحث األصول ؛ ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
:أااديث في مستوى البراءة العقليّة-7•

ی درج ة ف البراءةعلى األخباربقي الكال  فيما يمكن أن يستدلّ من •
. المحكومة ألدلة االحتیاط إن تمّتقبح العقاب بال بیان قاعدة 

:أحاديثأربعةما وجدناه في ذلك و •

310ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
: األوّلالحديث •
، و یّ ارحمزة بن الطذكره الكليني رامه اللّه في الكافي من اديث ما •

:قد روى ذلك بسندين
فتارة روى عن محمد بن يحيى و غيره، عان أاماد بان محماد بان •

دراج، عيسى، عن الحسين بن سعد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن
جّ على إنّ اللّه احت): ، عن أبي عبد اللّه عليه السال  قالابن الطیّارعن 

( .الناس بما آتاهم و عرّفهم

310ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
أخرى روى عن عدّة من أصحابنا، عن أامد بن محمد بان خالاد، و •

، عان أبايحمزة بن الطیّارعن عليّ بن الحكم، عن أبان األامر، عن 
: ولنااكتب، فأملى عليّ، أنّ من ق: عبد اللّه عليه السال  قال، قال لي

س وال إنّ اللّه يحتجّ على العباد بما آتاهم و عرّفهم ثمّ أرسل إلیهم ر)•
یام فنام و أنزل علیهم الكتاب فأمر فیه و نهى، أمر فیه بالصالة و الص

یم   أنا أن: رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله و سلم عن الصالة فقال
و أنا أوقظ ، ف ذاا قم ت فص لّ لیعلم وا إاا أص ابهم ال    ی   

أن ا إاا نام عنها هل ، و  ذل  الص یام: يصنعون، لیس  ما يقولون
،(أمرّض  و أنا أصحّ ، فذاا شفیت  فاقضه

311: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
: ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السال •
جاد و ك لك إذا نظرت في جميع األشياء لم تجد أادا في ضاي  و لام ت)•

ا إنّهام ماا شااءو: )و ال أقول( أادا إلّا و للّه عليه اجّة، و للّه فيه المشيئة
و ماا أماروا إلّاا بادون : )، و قاال(إنّ اللّه يهدي و يضلّ: )، ثمّ قال(صنعوا

ون لاه ء ال يساعء أمر الناس به فهم يسعون له و كلّ شيسعتهم و كلّ شي
:ثم تال عليه السال ( فهو موضوع عنهم، و لكن الناس ال خير فيهم

نْفِقُونَ وَ ال عَلَى الَّ ِينَ ال يَجِدُونَ ما يُلَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ ال عَلَى الْمَرْضى•
ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللَّاهُ غَفُاورٌ رَاِايمٌ وَ الفوضع عنهماَرَجٌ

.( فوضع عنهم ألنّهم ال يجدون: )قالعَلَى الَّ ِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ

311: ، ص3مباحث األصول، ج
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
بَابُ الْبَيَانِ وَ التَّعْرِيفِ وَ لُزُو ِ الْحُجَّةِ-32•
، عَانِٰ  وَغَيْرُهُ، عَنْ أَاْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ  مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى. 1/ 419•

:لاَّيَّارِالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنِ ابْنِ ا
•1 /163
مَاا هَ ااْتََّّ عَلَاى النَّااسِ بِٰ  إِنَّ اللّ»: هِ عليه السال ، قَالَٰ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّ•

«3». «آتَاهُمْ وَعَرَّفَهُمْ

لِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَانْ جَمِيا•
.بْنِ دَرَّاجٍ، مِثْلَهُ

394: ، ص1؛ ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
ح ، بسنده عن الحسين بن سعيد؛ وفياه،2، ح 410التوايد، ص (. 3)•

، كتااب 236المحاسان، ص . ، بسند آخر عان امازة بان الايّاار3
وفياه، ص . ، بسنده عن امزة بن الايّار204مصابيح الظلم، صدر ح 

. ، بسند آخر388، كتاب مصابيح الظلم، ح 275؛ وص 203، ح 236
، عن الحلبي، عن 100، صدر ح 104، ص 2وفي تفسير العيّاشي، ج 

ه ٰ  زرارة وامران ومحمّد بن مسلم، عان أباي جعفار وأباي عباداللّ
.455، ح 551، ص 1عليهما السال  الوافي، ج 

394: ، ص1؛ ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
خَلْقِهِ  ٰ  هِ عَلىٰ  بَابُ اُجَِّ اللّ-34•
•...
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَاْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَانْ عَلِاي  . 4/ 429•

:بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانِ الْأَاْمَرِ، عَنْ اَمْزَةَ بْنِ الاَّيَّارِ
ٰ  ، فَاأَمْلى«اكْتُابْ»: قَاالَ لِاي: هِ عليه السال ، قَالَٰ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّ•

بِمَا آتَااهُمْ « 5»عَلَى الْعِبَادِ « 4»هَ يَحْتَُّّ ٰ  إِنَّ اللّ: إِنَّ مِنْ قَوْلِنَا»: عَلَيَّ
الْكِتَابَ، فَأَمَرَ « 7»رَسُولًا، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ « 6»وَعَرَّفَهُمْ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ 

يَا ِ « 9»أَمَرَ : «8»ٰ  فِيهِ وَنَهى لَاةِ وَالصا  « 11»، فَنَاا َ «10»فِيهِ بِالصاَّ
165/ 1هِ صلى اهلل عليه و آله عَنِ الصَّلَاةِ، ٰ  رَسُولُ اللّ

399: ، ص1؛ ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
ل ؛ « 14»، فَإِذَا قُمْتَ «13»، وَأَنَا أُوقِظُكَ «12»أَنَا أُنِيمُكَ : فَقَالَ• فَصاَ

ذَا نَاا َ إِ: لِكَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ، لَيْسَ كَمَاا يَقُولُاونَٰ  لِيَعْلَمُوا إِذَا أَصَابَهُمْ ذ
لِكَ الص يَا ُ، أَنَا أُمْرِضُكَ، وَأَنَاٰ  ؛ وَكَ «15»عَنْهَا هَلَكَ 

•______________________________
.«علمه»:+/ في التوايد(. 1)

399: ، ص1؛ ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
.«على»: «ج»وااشية « ف، بح»في (. 2)•
. ، بسنده عن محمّاد بان يحياى العاّاار9، ح 413التوايد، ص (. 3)•

؛ الوساطل، ج 467، ح 557، ص 1الوافي، ج 365تحف العقول، ص 
.33496، ذيل ح 163، ص 27

.«قد يحتّّ»: «ض»في ااشية (. 4)•
.«الخل »: «ف»في (. 5)•
.«عليهم»: «ب»في (. 6)•

399: ، ص1؛ ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
.«عليه»: وفي المحاسن والتوايد. «إليهم»: «ف»في ااشية (. 7)•
.«عنه»:+/ وشرح المازندراني« بر، بس»وااشية « ب، ج، ف، بح، بف»في (. 8)•
.«وأمر»: والمحاسن« ج»وااشية « بح»في (. 9)•
.«والصو »: والمحاسن والتوايد« ف»في ااشية (. 10)•
.«فأنا »: وفي التوايد. «في بعض أسفاره»:+/ في ااشية شرح صدر المتألّهين(. 11)•
.«تكأنم»: وشرح المازندراني ومرآة العقول« ف، بر»وااشية « بح، بس، بف»في (. 12)•
.«أوقظتك»: وشرح المازندراني« ف»وااشية « بس»في (. 13)•
.«فإذا قمت»بدل « فاذهب»: في التوايد(. 14)•
ليس كما يقولون؛ إذا نا  عنها هلاك، : وقوله»: 427في شرح صدر المتألّهين، ص (. 15)•

وما بعاده، أي يعلماوا أن لايس األمار كماا يزعماون، أو « إذا»لجملة « أن»بدل بتقدير 
تأنف أو كال  مس. يتوهّمون أنّه إذا نا  أاد عن صالته فقد هلك واستح ّ المقت والع اب

.«هٰ  وك لك الصيا ، من تتمّة قول اللّ: وقوله. مؤكّد لما قبله

399: ، ص1؛ ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
.«، فَإِذَا شَفَيْتُكَ فَاقْضِهِ«1»أُصِحُّكَ •
مِياعِ لِكَ إِذَا نَظَرْتَ فِاي جَٰ  وَكَ »: هِ عليه السال ٰ  ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّ•

هِ عَلَيْاهِ ٰ  الْأَشْيَاءِ، لَمْ تَجِدْ أَاَداً فِي ضِي ٍ، وَلَامْ تَجِادْ أَاَاداً إِلَّاا وَلِالّ
.«إِنَّهُمْ مَا شَاؤُوا صَنَعُوا: هِ فِيهِ الْمَشِيئَةُ، وَلَا أَقُولُٰ  الْحُجَّةُ، وَلِلّ

مَا أُمِرُوا إِلَّاا « 3»وَ »: «2»وَقَالَ . «هَ يَهْدِي وَيُضِلُّٰ  إِنَّ اللّ»: ثُمَّ قَالَ•
لُّ ، وَكُلُّ شَيْ ءٍ أُمِرَ النَّاسُ بِهِ، فَهُمْ يَسَعُونَ لَهُ، وَكُ«5»سَعَتِهِمْ « 4»بِدُونِ 

النَّااسَ لَااخَيْرَ « 6»كِانَّ ٰ  شَيْ ءٍ لَايَسَعُونَ لَهُ، فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَانْهُمْ، وَل
.«فِيهِمْ

 400: ، ص1، ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
وَ ٰ  ىا عَلَى الْمَرْضاٰ  اءِ وَ لٰ  لَيْسَ عَلَى الضُّعَف»: تَلَا عليه السال ثُمَّ •

عَ عَانْهُمْ « 7« »ا يُنْفِقُونَ اَرَجٌٰ  ا يَجِدُونَ  ٰ  ا عَلَى الَّ ِينَ لٰ  ل فَوُضاِ
ا عَلَاىٰ  هُ غَفُاورٌ رَاِايمٌ وَ لٰ  ا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللّٰ   »

عَ عَانْهُمْ؛ لِاأَنَّهُمْ »: قَاالَ« 8« »ا أَتَوْكَ لِاتَحْمِلَهُمْٰ  ا  ٰ  الَّ ِينَ إِذ فَوُضاِ
«9». «لَايَجِدُونَ

•______________________________
.«اصَح حك»: في التوايد(. 1)

.«وقال»/ -:«بس»وفي . «فقال»: «بح»في (. 2)•

 400: ، ص1، ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
.«و»/ -:والمحاسن« بح»في (. 3)•
.«دون»: «بف»وااشية « ف»في (. 4)•
.«وسعهم»: «بف»في ااشية (. 5)•
.«أكثر»:+/ في التوايد(. 6)•
.91(: 9)التوبة (. 7)•
.92-91(: 9)التوبة (. 8)•
، ماع زياادة فاي 204، كتاب مصابيح الظلام، ح 236المحاسن، ص (. 9)•

، بسنده عن أامد بان محمّاد بان خالاد 10، ح 413التوايد، ص . آخره
، 46، ح 280، ص 2؛ البحاار، ج 468، ح 558، ص 1البرقي الاوافي، ج 

.«والصيا أمر فيه بالصالة »: وفيهما إلى قوله

 400: ، ص1، ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
تجّ على إنّ اللّه يح): تقريب االستدالل بالجملة المقصودة و هي قولهو •

( العباد بما آتاهم و عرّفهم
 و ، و لو اااتّّالتعري و اإليتاءهو االحتجاج میزانظاهره هو أنّ أنّ •

كاان ، لاالحتیاطإيجاب، و ال إيصال التكلی عاقب من دون إيصال 
. ااتجاجا من دون إيتاء و تعريف

تااء و لو ااتّّ بإيصال إيجاب االاتياط فهو ااتجاج بميازان اييأمّا •
و إن لن التعريف، و إن لم يوصل التكليف فإنّ ما به االاتجاج واصل

ي يصل ما بلحاظه االاتياط، و دعوى شامول اييتااء و التعرياف فا
 ا إذا ها. المقا  لحكم العقل بأصالة االاتياط خالف المتفاهم العرفاي

.الاظنا ه ه الجملة منفردة

312: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
قاد أمّا إذا الاظناها ضمن الكال  المفصّل الوارد في سندها الثاني فو •

ها ه إنّه عليه الساال  عقّاب: يشكل في المقا  االستدالل بها إذ يقال
  ، و ظاهر ذلك أنّ قانون عاد.(.ثمّ أرسل إليهم رسوال: )الجملة بقوله

قريار المؤاخ ة بال بيان هو قانون ما قبل إرسال الرسل، و نحن نريد ت
ن قبال براءة شرعيّة بعد إرسال الرسل لدفع ما يحتمل صدور بيانه ما

ن المولى دون ما ال يحتمل بياناه لعاد  إرساال الرسال ماثال، فيكاو
.الحديث أجنبيّا عمّا نحن فيه

312: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
أنّ اينصاف أنّ ااتمال كاون المقصاود الترتياب الزمااني خاالفإلّا •

مضاارع الظاهر، لما وقع في ه ه العبارة من ذكر المرتّب عليه بصي ة ال
لحاا  و المرتّب بصي ة الماضي، بل الظاهر أنّ الترتيب هناا يكاون ب

قّاب البدء ب كر تسهيل عا ّ، و هو عد  االاتجاج بما لم يعارّفهم، و ع
ة، كالتساهيل بلحاا  الناو  عا ن ذلك ب كر تسهيالت أخارى خاصاّ

كتة كاون الصالة، و التسهيل بلحا  المرض الّ ي يضرّ معه الصو ، فبن
األوّل و ما قبله تسهيال عامّا عااف الثااني علاىجزطيّا ذلك تسهيال 

[.1]بثمّ، فكأنّ الثاني متأخّر في المرتبة و األهميّة من األوّل 

312: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
•______________________________
زماني، و هاو في الترتيب ال( ثمّ)قد يحمل الحديث على معنى يحتفظ فيه على ظهور [ 1]•

، بال (بااديحتّّ على الع:)ليس عافا على قوله(. ثمّ أرسل إليهم رسوال: )إنّ قوله: أن يقال
آتااهم و)أي لايس عافاا علاى ( آتاهم و عرّفهم: )عاف على النتيجة المفهومة من قوله

لّ ، فياد(آتاهم و عارّفهم)، بما هو صلة الموصول، و لكنّه عاف على مجرّد معنى (عرّفهم
تااء و على أنّ إرسال الرسل كان بعد اييتاء و التعرياف، و ها ا يعناي أنّ المقصاود بايي

لى، و علياه التعريف، هو اييتاء و التعريف العقليان بلحا  التوايد ماثال و مولويّاة الماو
فإن جزمناا أمّا الحديث بسنده األوّلو .فيهفالحديث بسنده الثاني يكون أجنبيّا عمّا نحن 

ضاا عان بوادته مع الحديث الثاني و أنّ المقصود بابن الايّار فيه هو امزة فقد خارج أي
عادّد محل البحث، و إن ااتملنا أنّ ابن الايّار فيه هو محمد و هو أبو امزة، أو ااتملنا ت

ث األوّل إنّ الحديث الثاني مفسّر للحادي: الرواية رغم وادة الراوي فأيضا يمكن أن يقال
 ها ا ، أيّ أنّ.(.إن من قولنا إنّ اللّه يحتّّ علاى العبااد: )و ناظر إليه لما ورد فيه من قوله

بح الكال  الّ ي يصدر منّا أايانا المقصود به ه ا المعنى المفهاو  مان ها ا الشارح، فيصا
.الحديث أيضا أجنبيّا عن المقا 

312: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
:ي أمرينإنّ ه ا الحديث ينقص مفاده عن نتيجة قبح العقاب بال بيان فثمّ •
.عد  شموله للشبهة الموضوعيّة: أادهما•
ي منجّازا أنّه بناء على قبح العقاب بال بيان يكون العلام ايجماال: و الثاني•

،للجامع فحسب مع بقاء الخصوصيّة تحت األمن
و لكن ه ا الحديث ال يدلّ عرفا على األمن من الخصوصايّة فاي ماورد •

امع إنّماا أوتاي الجاو إنّه لم يؤت بالواقع، : العلم ايجمالي، فال يقال عرفا
.أوتي الواقع إجماال: بينه و بين غيره، بل يقال

.ه ا تما  الكال  من ايث داللة الحديث•
، لايّارامزة بن امن وقع قبل و أمّا من ايث السند فال إشكال فيه بلحا  •

.و لكن امزة بن الايّار لم تثبت وثاقته

314-313: ، ص3مباحث األصول، ج
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حمزة بن محمد الطیار 
-1366132/الحااءبااب.../جعفرأبيأصحاب/الاوسيرجال[ 1/1]•

امزة الايار -45
-2350190/الحااءبااب.../عبادأبيأصحاب/الاوسيرجال[ 1/2]•

امزة بن محمد الايار -207
. كوفي[ 2/1]•
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حمزة بن محمد الطیار 
قال محماد -648347/الجزءالرابع/الجزءاألول/الكشيرجال[ 3/1]•

ين عن ادثني محمد بن نصير قال ادثني محمد بن الحس: بن مسعود
ي أبو عباد قال سألنحمزة بن الطیار جعفر بن بشير عن ابن بكير عن 

عن قراءة القرآن؟ فقلت ما أنا با لك قاال لكان أباوك قاال( ع)اهلل 
وك قال ثم فسألني عن الفراطض؟ فقلت أنا و ما أنا ب لك فقال لكن أب

ع هو إن رجال من قريش كان لي صديقا و كان عالما قارطا فاجتم: قال
اابه و فقال ليقبل كل وااد منكما على ص( ع)و أبوك عند أبي جعفر 

قد ( ع)فر يساطل كل وااد منكما صاابه ففعال فقال القرشي ألبي جع
علمت ما أردت أردت أن تعلمني أن في أصحابك مثل ه ا قال هاو 

ذاك كيف رأيت؟ 



28

حمزة بن محمد الطیار 
فضاالة بان -653349/الجزءالرابع/الجزءاألول/الكشيرجال[ 4/1]•

أباو قال أخ ( ع)جعفر عن أبان عن امزة بن الايار عن أبي عبد اهلل 
هم بيده بيدي ثم عد األطمة عليهم السال  إماما إماما يحسب( ع)عبد اهلل 

لو فلقات فكف فقلت جعلني اهلل فداك( ع)اتى انتهى إلى أبي جعفر 
ا رمانة فااللت بعضها و ارمت بعضا لشهدت أن ما ارمت ارا  و م

ي ماا فحسبك أن تقول بقوله و ما أنا إال مثلهم ل: أاللت االل فقال
اهلل ء يو  القيامة مع ال ين قاللهم و على ما عليهم فإن أردت أن تجي

. فقل بقوله( -71: -17يو  ندعوا كل أناس بإمامهم : تعالى
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حمزة بن محمد الطیار 
امازة 39.../عبادأبيأصحاب.../عبدأبيأصحاب/البرقيرجال[ 5/1]•

بن محمد الايار 
-524135/الحاءالمهملاةباب.../منالجزءاألول/داودابنرجال[ 6/1]•

امزة الايار 
ض ممدوح ك ا في خ  الشيخ رامه اهلل و بع[ كش جخ]قر ق [ 7/1]•

فاي امزة بن الايار و هو التباس و الظااهر أناه رأى: أصحابنا أثبته
رام كتاب الرجال امزة بن محمد الايار فظنه صفة أبيه و هاو لاه تا

. عليه الصادق عليه السال 
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حمزة بن محمد الطیار 
253/مزةاالثالثالباب/الحاءفيالسادسالفصل/الخالصةللحلي[ 8/1]•

امزة بن الايار -
عن امدويه و إبراهيم عن محمد بن عيسى عن: روى الكشي[ 9/1]•

:  ابن أبي عمير عن هشا  بن الحكم عان أباي عباد اهلل علياه الساال
شاديد الترام عليه بعد موته و الدعاء له بالنصرة و السرور و أنه كان

ان محمد بن عيساى و إن كاو الخصومة عن أهل البيت عليهم السال  
. فيه قول لكن األرجح عندي قبول روايته
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حمزة بن محمد الطیار 

قهااء كان الحكم من ف: و اكي عن علي بن الحسن بن فضال أنه قال•
العامة و كان أستاذ زرارة و امران و الايار قبل أن يروا ه ا األمر 

210:  الكشی ص رجال
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حمزة بن محمد الطیار 
محمد بن مسعود قاال اادثني علاي بان محماد بان يزياد -490•

ي الفيروزاني القمي قال ادثني محمد بن أاماد بان يحياى عان أبا
إسحاق قال ادثني محمد بن اماد عان الحسان بان إباراهيم قاال 

ناد ادثني يونس بن عبد الرامن عن يونس بن يعقوب قاال كاان ع
جماعة من أصحابه فيهم امران بن أعاين و ماؤمن( ع)أبي عبد اهلل 

هو و جماعة فيهم هشا  بن الحكم والطیارالااق و هشا  بن سالم و 
أ : قالاهلليا هشا  قال لبيك يا ابن رسول ( ع)شاب فقال أبو عبد اهلل 

قال هشا  أني ال تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد و كيف سألته؟ ف
عباد اهلل أجللك و أستحيي منك فال يعمل لساني بين يديك قال أبو

ء فافعلوه إذا أمرتكم بشي( ع)

272-271:  الكشی ص رجال
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حمزة بن محمد الطیار 
د بل ني ما كان فيه عمرو بن عبياد و جلوساه فاي مساج: هشا قال •

جمعاة البصرة و عظم ذلك علي فخرجت إليه فدخلت البصرة ياو  ال
ن عبياد فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة و إذا أناا بعمارو با

عليه شملة سوداء من صوف متزر بها و شملة مرتادي بهاا و النااس
بتاي ثام يسألونه فاستفرجت الناس ثم قعدت في آخر القو  علاى رك

قلت أيها العالم أنا رجل غريب فأذن لي فأسألك عان مساألة؟ قاال
ء ها ا مان أ لك عين؟ قال ياا بناي أي شاي: قال قلت له. فقال نعم

السؤال أ رأيتك شيئا كيف تسأل؟ فقلت هك ا مسألتي

272:  الكشی ص رجال
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حمزة بن محمد الطیار 
ال فقاال يا بني سل و إن كان مسألتك امقا قلت أجبني فيها قفقال •

لوان قلت فما ترى بها؟ قال األ. لي سل قال قلت أ لك عين؟ قال نعم
ه؟ و األشخاص قال قلت فلك أنف؟ قال نعم قال قلت فماا تصانع با

صانع قال أتشمم الراطحة قال قلت فلك فم؟ قال نعم قال قلت فماا ت
ماا قال قلات ف. به؟ قال أذوق به الاعم قال قلت أ لك قلب؟ قال نعم

يس لاأ تصنع به؟ قال أميز به كل ما ورد على ه ه الجوارح قال قلت 
في ه ه الجوارح غنى عن القلب؟ قاال ال قلات و كياف ذاك و هاي 

ه أو ء شامتصحيحة سليمة؟ قال يا بني الجوارح إذا شكت فاي شاي
ك رأته أو ذاقته ردته إلى القلب فيتيقن اليقين و يبال الش

272:  الكشی ص رجال
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حمزة بن محمد الطیار 
فاال قلت و إنما أقا  اهلل القلب لشك الجوارح؟ قال نعم قال قلتقال •

با مروان بد من القلب و إال لم تستيقن الجوارح؟ قال نعم قال قلت يا أ
ح و إن اهلل لم يترك جواراك اتى جعل لها إماما يصحح لها الصاحي

و شاكهم يتيقن لها ما شكت فيه و يترك ه ا الخل  كلهم في ايرتهم
قايم و اختالفاتهم ال يقيم لهم إماما يردون إليه شاكهم و ايارتهم و ي

قل لك إماما لجواراك ترد إليه ايرتك و شكك قال فسكت و لم ي
لي شيئا 

273:  الكشی ص رجال
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حمزة بن محمد الطیار 
ال قلات التفت إلي فقال أنت هشا ؟ قال قلت ال فقال أ جالسته؟ قثم •

م ال قال فمن أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة قال فأنت إذن هو قال ث
أباو ضمني إليه و أقعدني في مجلسه و ما نا  اتى قمات فضاحك

ل يا هشا  من علمك ه ا؟ قال قلت يا ابن رساو: ثم قال( ع)عبد اهلل 
ف اهلل جرى على لساني فقال يا هشا  ها ا و اهلل مكتاوب فاي صاح

. إبراهيم و موسى

273:  الكشی ص رجال
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