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الشرعیةالبراءة -2

البراءة الشرعية

الكتاب

السنة

االستصحاب
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البراءةأصالة 

ةالبراءة الشرعي

في مستوى 
ةالبراءة العقلي

ة في مستوى أدل
تاالحتياط إن تم  

23ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
:أحاديث في مستوى البراءة العقليّة-7•

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

310ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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فائدة مثل هذه البراءة
.فائدة مثل هذه البراءة تظهر في أمرينو •
ليمل لو لم  يمت  د* العقلیةأصالة االشتغال تحكم على انها -أحدهما•

.على االحتياط الشرعي
نفسمها فيتمامیة أدلة االحتیاط لو فرض مرجعاانها تكون -الثانیو •

دلمة مع أدلة البراءة التي في مستواها لكونهما مككوممة أتعارضتو 
. االحتياط فتكون مرجعا فوقانيا بعد التعارض و التساقط

اع دة ق»هي التي سماها الشمهيد الدمدر   أصالةاإلشتغال العقلیة *•
(الهادوي.)«حق الطاعة

76ص؛ 5بحوث فی علم األصول ؛ ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
:أحاديثأربعةو ما وجدناه في ذلك •
: األوّلالحديث •
، و یّ ارحمزة بن الطذكره الكليني رحمه اللّه في الكافي من حديث ما •

:قد روى ذلك بسندين
فتارة روى عن مكمد بن يكيى و غيره، عمن أحممد بمن مكممد بمن •

دراج، عيسى، عن الكسين بن سعد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن
جّ على إنّ اللّه احت): ، عن أبي عبد اللّه عليه السالم 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 أصكابنا، عن أحمد بن مكمد بمن خالمد، و •

، عمن أبميحمزة بن الطیّارعن عليّ بن الكك ، عن أبان اأحمر، عن 
: ولنااكتب، فأملى عليّ، أنّ من ق: عبد اللّه عليه السالم 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
: ث ّ قال أبو عبد اللّه عليه السالم•
جمد و كذلك إذا نظرت في جميع اأشياء ل  تجد أحدا في ضمي  و لم  ت)•

ا إنّهم  مما شماءو: )و ال أقول( أحدا إلّا و للّه عليه حجّة، و للّه فيه المشيئة
و مما أممروا إلّما بمدون : )، و قمال(إنّ اللّه يهدي و يضلّ: )، ث ّ قال(صنعوا

ون لمه ء ال يسمعء أمر الناس به فه  يسعون له و كلّ شيسعته  و كلّ شي
:ث  تال عليه السالم( فهو موضوع عنه ، و لكن الناس ال خير فيه 

نْفِقُونَ وَ ال عَلَى الَّذِينَ ال يَجِدُونَ ما يُلَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ ال عَلَى الْمَرْضى•
ما عَلَى الْمُكْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللَّمهُ غَفُمورٌ رَحِمي ٌ وَ الفوضع عنه حَرَجٌ

.( فوضع عنه  أنّه  ال يجدون: )قالعَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَكْمِلَهُ ْ

311: ، ص3مباحث األصول، ج
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
بَا ُ الْبَيَانِ وَ التَّعْرِيفِ وَ لُزُومِ الْكُجَّةِ-32•
، عَمنِٰ  وَغَيْرُهُ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُكَمَّدِ بْنِ عِيسىٰ  مُكَمَّدُ بْنُ يَكْيى. 1/ 419•

:لطَّيَّارِالْكُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ، عَنِ ابْنِ ا
•1 /163
مَما هَ احْتَجَّ عَلَمى النَّماسِ بِٰ  إِنَّ اللّ»: هِ عليه السالم، قَالَٰ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّ•

«3». «آتَاهُ ْ وَعَرَّفَهُ ْ

لِ مُكَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَمنْ جَمِيم•
.بْنِ دَرَّاجٍ، مِثْلَهُ

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

، كتما  236المكاسمن، ص . ، بسند آخر عمن حممزة بمن الطيّمار3
وفيمه، ص . ، بسنده عن حمزة بن الطيّار204مدابيح الظل ، صدر ح 

. ، بسند آخر388، كتا  مدابيح الظل ، ح 275؛ وص 203، ح 236
، عن الكلبي، عن 100، صدر ح 104، ص 2وفي تفسير العيّاشي، ج 

ه ٰ  زرارة وحمران ومكمّد بن مسل ، عمن أبمي جعفمر وأبمي عبمداللّ
.455، ح 551، ص 1عليهما السالم الوافي، ج 

394: ، ص1؛ ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
خَلْقِهِ  ٰ  هِ عَلىٰ  بَا ُ حُجَجِ اللّ-34•
•...
عِدَّةٌ مِنْ أَصْكَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُكَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَمنْ عَلِمي  . 4/ 429•

:بْنِ الْكَكَ ِ، عَنْ أَبَانِ الْأَحْمَرِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ
ٰ  ، فَمأَمْلى«اكْتُمبْ»: قَمالَ لِمي: هِ عليه السالم، قَالَٰ  عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّ•

بِمَا آتَماهُ ْ « 5»عَلَى الْعِبَادِ « 4»هَ يَكْتَجُّ ٰ  إِنَّ اللّ: إِنَّ مِنْ قَوْلِنَا»: عَلَيَّ
الْكِتَا َ، فَأَمَرَ « 7»رَسُولًا، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ ُ « 6»وَعَرَّفَهُ ْ، ثُ َّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ ْ 

يَامِ « 9»أَمَرَ : «8»ٰ  فِيهِ وَنَهى لَاةِ وَالدم  « 11»، فَنَمامَ «10»فِيهِ بِالدمَّ
165/ 1هِ صلى اهلل عليه و آله عَنِ الدَّلَاةِ، ٰ  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• فَدمَ

ذَا نَمامَ إِ: لِكَ كَيْفَ يَدْنَعُونَ، لَيْسَ كَمَما يَقُولُمونَٰ  لِيَعْلَمُوا إِذَا أَصَابَهُ ْ ذ
لِكَ الد يَامُ، أَنَا أُمْرِضُكَ، وَأَنَاٰ  ؛ وَكَذ«15»عَنْهَا هَلَكَ 

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

399: ، ص1؛ ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
.«على»: «ج»وحاشية « ف، بح»في (. 2)•
. ، بسنده عن مكمّمد بمن يكيمى العطّمار9، ح 413التوحيد، ص (. 3)•

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

.«قد يكتجّ»: «ض»في حاشية (. 4)•
.«الخل »: «ف»في (. 5)•
.«عليه »: « »في (. 6)•

399: ، ص1؛ ج (دار الحديث-ط )الكافی 
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
.«عليه»: وفي المكاسن والتوحيد. «إليه »: «ف»في حاشية (. 7)•
.«عنه»:+/ وشرح المازندراني« بر، بس»وحاشية «  ، ج، ف، بح، بف»في (. 8)•
.«وأمر»: والمكاسن« ج»وحاشية « بح»في (. 9)•
.«والدوم»: والمكاسن والتوحيد« ف»في حاشية (. 10)•
.«فأنام»: وفي التوحيد. «في بعض أسفاره»:+/ في حاشية شرح صدر المتألّهين(. 11)•
.«تكأنم»: وشرح المازندراني ومرآة العقول« ف، بر»وحاشية « بح، بس، بف»في (. 12)•
.«أوقظتك»: وشرح المازندراني« ف»وحاشية « بس»في (. 13)•
.«فإذا قمت»بدل « فاذهب»: في التوحيد(. 14)•
ليس كما يقولون؛ إذا نام عنها هلمك، : وقوله»: 427في شرح صدر المتألّهين، ص (. 15)•

وما بعمده، أي يعلمموا أن لميس اأممر كمما يزعممون، أو « إذا»لجملة « أن»بدل بتقدير 
تأنف أو كالم مس. يتوهّمون أنّه إذا نام أحد عن صالته فقد هلك واستك ّ المقت والعذا 

.«هٰ  وكذلك الديام، 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»أُصِكُّكَ •
مِيمعِ لِكَ إِذَا نَظَرْتَ فِمي جَٰ  وَكَذ»: هِ عليه السالمٰ  ثُ َّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّ•

هِ عَلَيْمهِ ٰ  الْأَشْيَاءِ، لَ ْ تَجِدْ أَحَداً فِي ضِي ٍ، وَلَم ْ تَجِمدْ أَحَمداً إِلَّما وَلِملّ
.«إِنَّهُ ْ مَا شَاؤُوا صَنَعُوا: هِ فِيهِ الْمَشِيئَةُ، وَلَا أَقُولُٰ  الْكُجَّةُ، وَلِلّ

مَا أُمِرُوا إِلَّما « 3»وَ »: «2»وَقَالَ . «هَ يَهْدِي وَيُضِلُّٰ  إِنَّ اللّ»: ثُ َّ قَالَ•
لُّ ، وَكُلُّ شَيْ ءٍ أُمِرَ النَّاسُ بِهِ، فَهُ ْ يَسَعُونَ لَهُ، وَكُ«5»سَعَتِهِ ْ « 4»بِدُونِ 

النَّماسَ لَماخَيْرَ « 6»كِمنَّ ٰ  شَيْ ءٍ لَايَسَعُونَ لَهُ، فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَمنْهُ ْ، وَل
.«فِيهِ ْ

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

عَ عَمنْهُ ْ « 7« »ا يُنْفِقُونَ حَرَجٌٰ  ا يَجِدُونَ مٰ  ا عَلَى الَّذِينَ لٰ  ل فَوُضمِ
ا عَلَمىٰ  هُ غَفُمورٌ رَحِمي ٌ وَ لٰ  ا عَلَى الْمُكْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَ اللّٰ  م»

عَ عَمنْهُ ْ؛ لِمأَنَّهُ ْ »: قَمالَ« 8« »ا أَتَوْكَ لِمتَكْمِلَهُ ْٰ  ا مٰ  الَّذِينَ إِذ فَوُضمِ
«9». «لَايَجِدُونَ

•______________________________
.«اصَك كك»: في التوحيد(. 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»/ -:والمكاسن« بح»في (. 3)•
.«دون»: «بف»وحاشية « ف»في (. 4)•
.«وسعه »: «بف»في حاشية (. 5)•
.«أكثر»:+/ في التوحيد(. 6)•
.91(: 9)التوبة (. 7)•
.92-91(: 9)التوبة (. 8)•
، ممع زيمادة فمي 204، كتا  مدابيح الظلم ، ح 236المكاسن، ص (. 9)•

، بسنده عن أحمد بمن مكمّمد بمن خالمد 10، ح 413التوحيد، ص . آخره
، 46، ح 280، ص 2؛ البكمار، ج 468، ح 558، ص 1البرقي الموافي، ج 
.«والديامأمر فيه بالدالة »: 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 المقدودة و هي قولهو •

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

كمان ، لاالحتیاطإيجاب، و ال إيدال التكلی عاقب من دون إيدال 
. احتجاجا من دون إيتاء و تعريف

تماء و لو احتجّ بإيدال إيجا  االحتياط فهو احتجاج بميمزان اييأمّا •
و إن لن التعريف، و إن ل  يوصل التكليف فإنّ ما به االحتجاج واصل

ي يدل ما بلكاظه االحتياط، و دعوى شممول اييتماء و التعريمف فم
ذا إذا هم. المقام لكك  العقل بأصالة االحتياط خالف المتفاه  العرفمي

.الحظنا هذه الجملة منفردة

312: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
قمد أمّا إذا الحظناها ضمن الكالم المفدّل الوارد في سندها الثاني فو •

همذه إنّه عليه السمالم عقّمب: يشكل في المقام االستدالل بها إذ يقال
م ، و ظاهر ذلك أنّ قانون عمد.(.ث ّ أرسل إليه  رسوال: )الجملة بقوله

قريمر المؤاخذة بال بيان هو قانون ما قبل إرسال الرسل، و نكن نريد ت
ن قبمل براءة شرعيّة بعد إرسال الرسل لدفع ما يكتمل صدور بيانه مم

ن المولى دون ما ال يكتمل بيانمه لعمدم إرسمال الرسمل ممثال، فيكمو
.الكديث أجنبيّا عمّا نكن فيه

312: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
أنّ اينداف أنّ احتمال كمون المقدمود الترتيمب الزمماني خمالفإلّا •

مضمارع الظاهر، لما وقع في هذه العبارة من ذكر المرتّب عليه بديغة ال
لكما  و المرتّب بديغة الماضي، بل الظاهر أنّ الترتيب هنما يكمون ب

قّمب البدء بذكر تسهيل عامّ، و هو عدم االحتجاج بما ل  يعمرّفه ، و ع
ة، كالتسمهيل بلكما  النموم عم ن ذلك بذكر تسهيالت أخمرى خاصمّ

كتة كمون الدالة، و التسهيل بلكا  المرض الّذي يضرّ معه الدوم، فبن
اأوّل و ما قبله تسهيال عامّا عطمف الثماني علمىجزئيّا ذلك تسهيال 

[.1]بث ّ، فكأنّ الثاني متأخّر في المرتبة و اأهميّة من اأوّل 

312: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
•______________________________
زماني، و همو في الترتيب ال( ث ّ)قد يكمل الكديث على معنى يكتفظ فيه على ظهور [ 1]•

، بمل (بماديكتجّ على الع:)ليس عطفا على قوله(. ث ّ أرسل إليه  رسوال: )إنّ قوله: أن يقال
آتماه  و)أي لميس عطفما علمى ( آتاه  و عرّفه : )عطف على النتيجة المفهومة من قوله

لّ ، فيمد(آتاه  و عمرّفه )، بما هو صلة الموصول، و لكنّه عطف على مجرّد معنى (عرّفه 
تماء و على أنّ إرسال الرسل كان بعد اييتاء و التعريمف، و همذا يعنمي أنّ المقدمود بايي

لى، و عليمه التعريف، هو اييتاء و التعريف العقليان بلكا  التوحيد ممثال و مولويّمة الممو
فإن جزمنما أمّا الكديث بسنده اأوّلو .فيهفالكديث بسنده الثاني يكون أجنبيّا عمّا نكن 

ضما عمن بوحدته مع الكديث الثاني و أنّ المقدود بابن الطيّار فيه هو حمزة فقد خمرج أي
عمدّد مكل البكث، و إن احتملنا أنّ ابن الطيّار فيه هو مكمد و هو أبو حمزة، أو احتملنا ت

ث اأوّل إنّ الكديث الثاني مفسّر للكمدي: الرواية رغ  وحدة الراوي فأيضا يمكن أن يقال
 همذا ، أيّ أنّ.(.إن من قولنا إنّ اللّه يكتجّ علمى العبماد: )و ناظر إليه لما ورد فيه من قوله

بح الكالم الّذي يددر منّا أحيانا المقدود به هذا المعنى المفهموم ممن همذا الشمرح، فيدم
.الكديث أيضا أجنبيّا عن المقام

312: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
:ي أمرينإنّ هذا الكديث ينقص مفاده عن نتيجة قبح العقا  بال بيان فث ّ •
.عدم شموله للشبهة الموضوعيّة: أحدهما•
ي منجّمزا أنّه بناء على قبح العقا  بال بيان يكون العلم  ايجممال: و الثاني•

،للجامع فكسب مع بقاء الخدوصيّة تكت اأمن
و لكن هذا الكديث ال يدلّ عرفا على اأمن من الخدوصميّة فمي ممورد •

امع إنّمما أوتمي الجمو إنّه ل  يؤت بالواقع، : العل  ايجمالي، فال يقال عرفا
.أوتي الواقع إجماال: بينه و بين غيره، بل يقال

.هذا تمام الكالم من حيث داللة الكديث•
، لطيّارحمزة بن امن وقع قبل و أمّا من حيث السند فال إشكال فيه بلكا  •

.و لكن حمزة بن الطيّار ل  تثبت وثاقته

314-313: ، ص3مباحث األصول، ج
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حمزة بن محمد الطیار 
-1366132/الكماءبما .../جعفرأبيأصكا /الطوسيرجال[ 1/1]•

حمزة الطيار -45
-2350190/الكماءبما .../عبمدأبيأصكا /الطوسيرجال[ 1/2]•

حمزة بن مكمد الطيار -207
. كوفي[ 2/1]•
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حمزة بن محمد الطیار 
قال مكممد -648347/الجزءالرابع/الجزءاأول/الكشيرجال[ 3/1]•

ين عن حدثني مكمد بن ندير قال حدثني مكمد بن الكس: بن مسعود
ي أبو عبمد قال سألنحمزة بن الطیار جعفر بن بشير عن ابن بكير عن 

عن قراءة القرآن؟ فقلت ما أنا بمذلك قمال لكمن أبموك قمال( ع)اهلل 
وك قال ث  فسألني عن الفرائض؟ فقلت أنا و ما أنا بذلك فقال لكن أب

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

قد ( ع)فر يسائل كل واحد منكما صاحبه ففعال فقال القرشي أبي جع
علمت ما أردت أردت أن تعلمني أن في أصكابك مثل هذا قال همو 

ذاك كيف رأيت؟ 
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حمزة بن محمد الطیار 
فضمالة بمن -653349/الجزءالرابع/الجزءاأول/الكشيرجال[ 4/1]•

أبمو قال أخذ( ع)عن أبي عبد اهلل حمزة بن الطیار جعفر عن أبان عن 
ه  بيده بيدي ث  عد اأئمة عليه  السالم إماما إماما يكسب( ع)عبد اهلل 

لو فلقمت فكف فقلت جعلني اهلل فداك( ع)حتى انتهى إلى أبي جعفر 
ا رمانة فاحللت بعضها و حرمت بعضا لشهدت أن ما حرمت حرام و م

ي مما فكسبك أن تقول بقوله و ما أنا إال مثله  ل: أحللت حالل فقال
اهلل ء يوم القيامة مع الذين قالله  و على ما عليه  فإن أردت أن تجي

. فقل بقوله( -71: -17يوم ندعوا كل أناس بإمامه  : تعالى
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حمزة بن محمد الطیار 
حم زة 39.../عبمدأبيأصكا .../عبدأبيأصكا /البرقيرجال[ 5/1]•

بن محمد الطیار 
-524135/الكاءالمهملمةبا .../منالجزءاأول/داودابنرجال[ 6/1]•

حمزة الطیار 
ض ممدوح كذا في خط الشيخ رحمه اهلل و بع[ كش جخ]قر ق [ 7/1]•

فمي و الظماهر أنمه رأىالتباسو هو حمزة بن الطیار : أصكابنا أثبته
رح  كتا  الرجال حمزة بن مكمد الطيار فظنه صفة أبيه و همو لمه تم

. عليه الدادق عليه السالم
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حمزة بن محمد الطیار 
253/مزةحالثالثالبا /الكاءفيالسادسالفدل/الخالصةللكلي[ 8/1]•

حمزة بن الطیار -
عن حمدويه و إبراهي  عن مكمد بن عيسى عن: روى الكشي[ 9/1]•

: مابن أبي عمير عن هشام بن الكك  عمن أبمي عبمد اهلل عليمه السمال
شمديد الترح  عليه بعد موته و الدعاء له بالندرة و السرور و أنه كان

ان مكمد بن عيسمى و إن كمو الخدومة عن أهل البيت عليه  السالم 
. فيه قول لكن اأرجح عندي قبول روايته
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حمزة بن محمد الطیار 

قهماء كان الكك  من ف: و حكي عن علي بن الكسن بن فضال أنه قال•
قبل أن يروا هذا اأمر الطیارالعامة و كان أستاذ زرارة و حمران و 

210:  الكشی ص رجال
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حمزة بن محمد الطیار 
مكمد بن مسعود قمال حمدثني علمي بمن مكممد بمن يزيمد -490•

ي الفيروزاني القمي قال حدثني مكمد بن أحممد بمن يكيمى عمن أبم
إسكاق قال حدثني مكمد بن حماد عمن الكسمن بمن إبمراهي  قمال 

نمد حدثني يونس بن عبد الرحمن عن يونس بن يعقو  قمال كمان ع
جماعة من أصكابه فيه  حمران بن أعمين و ممؤمن( ع)أبي عبد اهلل 

هو و جماعة فيه  هشام بن الكك  والطیارالطاق و هشام بن سال  و 
أ : قالاهلليا هشام قال لبيك يا ابن رسول ( ع)شا  فقال أبو عبد اهلل 

قال هشام أني ال تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد و كيف سألته؟ ف
عبمد اهلل أجللك و أستكيي منك فال يعمل لساني بين يديك قال أبو

ء فافعلوه إذا أمرتك  بشي( ع)

272-271:  الكشی ص رجال
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حمزة بن محمد الطیار 
د بلغني ما كان فيه عمرو بن عبيمد و جلوسمه فمي مسمج: هشامقال •

جمعمة البدرة و عظ  ذلك علي فخرجت إليه فدخلت البدرة يموم ال
ن عبيمد فأتيت مسجد البدرة فإذا أنا بكلقة كبيرة و إذا أنما بعممرو بم

عليه شملة سوداء من صوف متزر بها و شملة مرتمدي بهما و النماس
بتمي ثم  يسألونه فاستفرجت الناس ث  قعدت في آخر القوم علمى رك

قلت أيها العال  أنا رجل غريب فأذن لي فأسألك عمن مسمألة؟ قمال
ء همذا ممن أ لك عين؟ قال يما بنمي أي شمي: قال قلت له. فقال نع 

السؤال أ رأيتك شيئا كيف تسأل؟ فقلت هكذا مسألتي

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

لوان قلت فما ترى بها؟ قال اأ. لي سل قال قلت أ لك عين؟ قال نع 
ه؟ و اأشخاص قال قلت فلك أنف؟ قال نع  قال قلت فمما تدمنع بم

دمنع قال أتشم  الرائكة قال قلت فلك ف ؟ قال نع  قال قلت فمما ت
مما قال قلمت ف. به؟ قال أذوق به الطع  قال قلت أ لك قلب؟ قال نع 

يس لمأ تدنع به؟ قال أميز به كل ما ورد على هذه الجوارح قال قلت 
في هذه الجوارح غنى عن القلب؟ قمال ال قلمت و كيمف ذاك و همي 

ه أو ء شممتصكيكة سليمة؟ قال يا بني الجوارح إذا شكت فمي شمي
ك رأته أو ذاقته ردته إلى القلب فيتيقن اليقين و يبطل الش

272:  الكشی ص رجال
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حمزة بن محمد الطیار 
فمال قلت و إنما أقام اهلل القلب لشك الجوارح؟ قال نع  قال قلتقال •

با مروان بد من القلب و إال ل  تستيقن الجوارح؟ قال نع  قال قلت يا أ
ح و إن اهلل ل  يترك جوارحك حتى جعل لها إماما يدكح لها الدمكي

و شمكه  يتيقن لها ما شكت فيه و يترك هذا الخل  كله  في حيرته 
قمي  و اختالفاته  ال يقي  له  إماما يردون إليه شمكه  و حيمرته  و ي
قل لك إماما لجوارحك ترد إليه حيرتك و شكك قال فسكت و ل  ي

لي شيئا 

273:  الكشی ص رجال
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حمزة بن محمد الطیار 
ال قلمت التفت إلي فقال أنت هشام؟ قال قلت ال فقال أ جالسته؟ قث  •

  ال قال فمن أين أنت؟ قلت من أهل الكوفة قال فأنت إذن هو قال ث
أبمو ضمني إليه و أقعدني في مجلسه و ما نط  حتى قممت فضمكك

ل يا هشام من علمك هذا؟ قال قلت يا ابن رسمو: ث  قال( ع)عبد اهلل 
ف اهلل جرى على لساني فقال يا هشام همذا و اهلل مكتمو  فمي صمك

. إبراهي  و موسى

273:  الكشی ص رجال
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حمزة بن محمد الطیار 
زيد حدثني مكمد بن مسعود قال حدثني علي بن مكمد بن ي-494•

كاق القمي قال حدثني مكمد بن أحمد بن يكيى قال حدثني أبو إسم
ي  إبراهي  بن هاش  قال حدثني مكمد بن حماد عن الكسن بن إبمراه
ام قال حدثني يونس بن عبد الرحمن عن يونس بن يعقو  عمن هشم

رجل جماعة من أصكابه فورد( ع)بن سال  قال كنا عند أبي عبد اهلل 
( ع)من أهل الشام فاستأذن فأذن له فلما دخل سل  فأمره أبو عبد اهلل
كمل بالجلوس ث  قال له حاجتك أيها الرجل؟ قال بلغني أنك عال  ب

يمما ذا؟ ف( ع)ما تسأل عنه فدرت إليك  أناظرك فقال أبو عبمد اهلل 
قال في القرآن و قطعه و إسكانه و خفضه و ندبه و رفعه 

275:  الكشی ص رجال
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حمزة بن محمد الطیار 
دك يا حمران دونك الرجل فقال الرجل إنما أري( ع)أبو عبد اهلل فقال •

نمي إن غلبمت حممران فقمد غلبت( ع)أنت ال حمران فقال أبو عبد اهلل 
بو عبد فأقبل الشامي يسأل حمران حتى غرض و حمران يجيبه فقال أ

ء إال كيف رأيت يا شامي؟ قال رأيته حاذقا ما سألته عن شمي( ع)اهلل 
ركمه يا حمران سمل الشمامي فمما ت( ع)أجابني فيه فقال أبو عبد اهلل 

يكشر 

276:  الكشی ص رجال
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حمزة بن محمد الطیار 
ت أبو عبد اهلل الشامي أريد يا أبا عبد اهلل أناظرك في العربية فالتففقال •

شر فقال فقال يا أبان بن تغلب ناظره فناظره فما ترك الشامي يك( ع)
ا زرارة يم( عليمه السمالم)أريد أن أناظرك في الفقه فقال أبو عبد اهلل 

لكالم ناظره فناظره فما ترك الشامي يكشر قال أريد أن أناظرك في ا
  مؤمن قال يا مؤمن الطاق ناظره فناظره فسجل الكالم بينهما ث  تكل

قمال الطاق بكالمه فغلبه به فقال أريد أن أنماظرك فمي االسمتطاعة ف
كلمك فمي كلمه فيها قال فكلمه فما تركه يكشر ث  قال أريد أللطیار

خدممه التوحيد فقال لهشام بن سال  كلمه فسجل الكالم بينهمما ثم 
ممه يما هشام فقال أريد أن أتكل  في ايمامة فقال لهشام بن الكك  كل

أبا الكك  فكلمه فما تركه يرت  و ال يكلى و ال يمر قال 

276:  الكشی ص رجال
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حمزة بن محمد الطیار 
مي كأنمك حتى بدت نواجده فقال الشا( ع)فبقي يضكك أبو عبد اهلل •

ث  أن تخبرني أن في شيعتك مثل هؤالء الرجال؟ قال هو ذاكأردت 
فكرفمك فكمرت لمه فغلبمك : قال يا أخا أهل الشام أما أن حممران

: لمببلسانه و سألك عن حرف من الك  فل  تعرفه و أما أبان بمن تغ
ياسك و فقاسك فغلب قياسه ق: فمغث حقا بباطل فغلبك و أما زرارة

وص ال فكان  الطیر يقع و يق وم و أن ت   الطیر المقص : الطیارأما 
ام فأحسن أن يقع و يطير و أما هش: و أما هشام بن سال نهوض ل  
.فتكل  بالك  فما سوغك بريقك: بن الكك 

277:  الكشی ص رجال
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حمزة بن محمد الطیار 
يا أخا أهل الشام إن اهلل أخذ ضغثا من الك  و ضمغثا ممن الباطمل فمغثهمما ثم •

وصياء و بعث أخرجهما إلى الناس ث  بعث أنبياء يفرقون بينهما ففرقها اأنبياء و اأ
ن يفضمل اهلل و اهلل اأنبياء ليعرفوا ذلك و جعل اأنبياء قبل اأوصياء ليعل  الناس م

من يختص و لو كان الك  على حدة و الباطل على حدة كمل واحمد منهمما قمائ  
يقهما إلى بشأنه ما احتاج الناس إلى نبي و ال وصي و لكن اهلل خلطهما و جعل تفر

عبد اهلل قد أفلح من جالسك فقال أبو: من عباده فقال الشامي( ع)اأنبياء و اأئمة 
د إلمى كان يجالسه جبرئيل و ميكائيمل و إسمرافيل يدمع( ص)إن رسول اهلل ( ع)

: قال الشاميالسماء فيأتيه بالخبر من عند الجبار فإن كان ذلك كذلك فهو كذلك ف
ب أن يا هشام علمه فمإني أحم( ع)اجعلني من شيعتك و علمني فقال أبو عبد اهلل 

قال علي بمن مندمور و أبمو مالمك 278:  الكشي ص رجال.  يكون تلماذا لك
مي بهدايا و يأتي الشا( ع)الكضرمي رأينا الشامي عند هشام بعد موت أبي عبد اهلل 

ي قال علي بن مندور و كان الشامي ذك. أهل الشام و هشام يرده هدايا أهل العراق
. القلب

277:  الكشی ص رجال
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حمزة بن محمد الطیار 
الطیار و أبیه ما روي في •
حدثني مكمد بن ندمير قمال حمدثني: قال مكمد بن مسعود-648•

ب ن حم زةمكمد بن الكسين عن جعفر بن بشير عن ابمن بكيمر عمن 
أنما عن قمراءة القمرآن؟ فقلمت مما( ع)قال سألني أبو عبد اهلل الطیار 

مما أنما بذلك قال لكن أبوك قال فسألني عن الفرائض؟ فقلت أنما و
إن رجمال ممن قمريش كمان لمي : قال ث  قالأبوك بذلك فقال لكن 

فقال ( ع)صديقا و كان عالما قارئا فاجتمع هو و أبوك عند أبي جعفر 
احبه ليقبل كل واحد منكما على صاحبه و يسائل كل واحد منكما ص

قمد علممت مما أردت أردت أن( ع)ففعال فقال القرشي أبمي جعفمر 
تعلمني أن في أصكابك مثل هذا قال هو ذاك كيف رأيت؟ 

348-347:  الكشی ص رجال
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حمزة بن محمد الطیار 
جاعي طاهر بن عيسى قال حدثني جعفر بن أحمد قال حدثني الش-649•

أبی ه عنحمزة بن الطیار عن مكمد بن الكسين عن صفوان بن يكيى عن 
و أذن أستأذن عليه فل  يأذن لمي( ع)قال جئت إلى با  أبي جعفر محمد 

في الدار لغيري فرجعت إلى منزلي و أنا مغموم فطرحت نفسي على سرير
لقدرية و ذهب عني النوم فجعلت أفكر و أقول أ ليس المرجئة تقول كذا و ا

ه  قموله  و تقول كذا و الكرورية تقول كذا و الزيدية تقول كذا فيفسد علمي
قمال أنا أفكر في هذا حتى نادى المنادي فإذا البا  تدق فقلت من هذا؟ ف

أجمب فأخمذت ثيمابي و( ع)يقول لك أبمو جعفمر ( ع)رسول أبي جعفر 
 إلى مضيت معه فدخلت عليه فلما رآني قال يا مكمد ال إلى المرجئة و ال

ك لكذا القدرية و ال إلى الكرورية و ال إلى الزيدية و لكن إلينا إنما حجبت
. و كذا فقبلت و قلت به

348:  الكشی ص رجال



45

حمزة بن محمد الطیار 
ن حمدويه و مكمد ابنا ندير قاال حدثنا مكمد بن عيسمى عم-650•

( ع)هلل قال قلت أبي عبد االطیارعلي بن الكك  عن أبان اأحمر عن 
كرهت منا مناظرة الناس و كرهت الخدمومة؟ فقمال أممابلغني أنك 

كالم مثلك للناس فال نكرهه من إذا طار أحسمن أن يقمع و إن وقمع
. يكسن أن يطير فمن كان هكذا فال نكره كالمه

ی حمدويه و إبراهیم قاال حدثنا محمد بن عیسى عن ابن أب-651•
ن ابما فعل ( ع)عمیر عن هشام بن الحكم قال قال لی أبو عبد اهلل 

ان رحمه اهلل و لقاه نضرة و سرورا فقد  ؟ قال قلت مات قال الطیار
.  شديد الخصومة عنا أهل البیت

349:  الكشی ص رجال
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حمزة بن محمد الطیار 
بی حمدويه و إبراهیم قاال حدثنا محمد بن عیسى عن يونس عن أ-652•

ت ت وفی ؟ فقل ابن الطیارما فعل : فقال( ع)جعفر األحول عن أبی عبد اهلل 
ا أه ل فقال رحمه اهلل أدخل اهلل علیه الرحمة و نضره فذنه  ان يخاصم عن 

.  البیت
( ع)هلل عن أبي عبد احمزة بن الطیار فضالة بن جعفر عن أبان عن -653•

ا بيدي ث  عد اأئمة علميه  السمالم إمامما إمامم( ع)قال أخذ أبو عبد اهلل 
ني اهلل فمداك فكف فقلت جعل( ع)يكسبه  بيده حتى انتهى إلى أبي جعفر 

رام لو فلقت رمانة فاحللت بعضها و حرمت بعضا لشهدت أن ما حرمت حم
ي مما فكسبك أن تقول بقوله و ما أنا إال مثله  ل: و ما أحللت حالل فقال

ء يوم القياممة ممع المذين قمال اهللله  و على ما عليه  فإن أردت أن تجي
.فقل بقوله( -71: -17يوم ندعوا كل أناس بإمامه  : تعالى

349:  الكشی ص رجال



47

حمزة بن محمد الطیار 
، ال إلمى محمد بن الطیار والد حم زةإلى راجعةث  إن هذه الروايات •

حمزة نفسه كما توهمه جماعة و ذلك فإن الطيار الممذكور فمي همذه 
الروايات، كان من اأعالم و المناظرين و قد مات في حيماة الدمادق

يار، ع، على ما نطقت به الروايتان المادحتان و قد مر أن حمزة بن الط
روى عن أبي الكسن ع، و روى عنه مكمد بن سنان الذي ل  يمدرك 

بمل الدادق ع، فكيف يمكن أن تنطب  الروايات المادحة على حممزة
. هي واردة في أبيه جزما

280:  ص 6: الحديث ج رجالمعجم
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حمزة بن محمد الطیار 
طل  ، و إن كان يمحمدوالدعبد اهلل كان لقب الطیارإن الظاهر أن ث  •

يتين على ابنه مكمد و ابن ابنه حمزة و ذلك لقول الدادق ع في الروا
. المتقدمتين ما فعل ابن الطيار

، بما  مما تجمب فيمه الزكماة، 4الجزء : و يؤيده ما رواه في التهذيب•
. ، عن عبد اهلل بن بكير، عن مكمد بن الطيار9الكديث 

280:  ص 6: الحديث ج رجالمعجم
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حمزة بن محمد الطیار 
با  مما تجمب فيمه 2الجزء : هذه الروايات ذكرها في ايستبدارنع  •

. عن عبد اهلل بن بكير، عن مكمد الطيار9الزكاة، الكديث 
فمي كمالم و كيف كان ففي الروايتين كفاية و من ذلك يظهر أن الطيار•

دادق الشيخ حيث عد في رجاله مكمد بن عبد اهلل الطيار من رجال ال
مما صفة لعبد اهلل دون مكمد، نع  أطل  الطيار على مكمد، ك( 194)ع 

ه في رواية أبان اأحمر المتقدمة عنه و على حمزة أيضما، كمما عرفتم
. عن رجال الشيخ، في أصكا  الباقر ع

281:  ص 6: الحديث ج رجالمعجم
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حمزة بن محمد الطیار 
، 1زء الجم: عن أبي عبد اهلل ع، و روى عنه ثعلبة بن ميمون، الكمافيروى •

. 3، الكديث 32با  البيان و التعريف 3كتا  التوحيد 
. و روى عنه فضالة بن أيو •
، 27بما  االبمتالء و االختيمار 3الجزء المذكور، كتا  التوحيمد : الكافي•

. 2الكديث 
من هذا البا  و روى عمن 1و روى عنه يونس بن عبد الرحمن، الكديث •

أبيه، و روى عنه مكمد بن سنان 
، با  في أن التمواخي لم  يقمع 1، كتا  اييمان و الكفر 2الجزء : الكافي•

. 1، الكديث 74على الدين 
، با  في أن التمواخي لم  يقمع 1، كتا  اييمان و الكفر 2الجزء : الكافي•

.1، الكديث 74على الدين 

280:  ص 6: الحديث ج رجالمعجم
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حمزة بن محمد الطیار 
ال يخفى أنّ اأحاديث الدالّمة علمى كمون ابمن الطيّمار شمديد : أقول•

باه الخدومة عن أهل البيت عليه  السّالم و من المتكلّمين و ممن أشم
ابن الكك  كلّها في مكمّد، و حمزة ليس منها فمي شمي ء،« 5»هشام 

هناك كما في « 7»، و الدوا  ذكر ما «6»ينادي بذلك الخبر اأوّل 
.، لكنّا ذكرناها هنا تبعا للميرزا«9»و غيره « 8»النقد 

ة و ال نع  الظاهر كون حمزة أيضا من الكسان لكن ليس بتلك المثابم•
.من أهل الكالم و الفقاهة

135: ، ص3ج ؛ (ه  ق  1216: حائری مازندرانى، وفات )الرجالمنتهى المقال فی أحوال 
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حمزة بن محمد الطیار 
.«ش»هشام، ل  يرد في نسخة ( 5)•
.648/ 347: المذكور عن الكشّي( 6)•
.ذكرها: كذا في النسخ، و الدكيح( 7)•
.494/ 316: نقد الرجال( 8)•
.133/ 2: ، جامع الرواة244/ 5: مجمع الرجال( 9)•

135: ، ص3ج ؛ (حائری مازندرانى)الرجالمنتهى المقال فی أحوال 
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حمزة بن محمد الطیار 
، ث ّ لقّمب «10»ممّا ذكرنا يظهر أنّ الطيّار لقب عبد اللّه والد مكمّد و •

.«1»به  ابنه، ث ّ ابن ابنه 
كمّمد بمن عبد اللّه بن بكير عن م: في التهذيب في أوائل با  الزكاةو •

.، فتدبّر«2»* الطيّار
، و أبان بمن ابن الطيّار، عنه ابن بكير، و صفوان بن يكيى: و في مشكا•

.«3»اأحمر 

.اأيضلم يرد ا ر لعبد اللّه ل  يظهر لنا وجهه، علما أنّه : أقول( 10)•
جعفرالطيار مجهولمكمدبن* •

136-135: ، ص3ج ؛ (حائری مازندرانى)الرجالمنتهى المقال فی أحوال 
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
ما في الكافي عن عدّة من أصكابنا، عمن أحممد بمن: الثانيالكديث •

لمى مكمد بن عيسى، عن الكجال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد اأع
ف من ل م يع ر: بن أعين، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السمالم

.( ال)ء؟ قال شیئا هل علیه شی

314: ، ص3مباحث األصول، ج
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المعرفة

المعرفة

بنحو المعنى
االسميّ 

بنحو المعنى
الحرفي
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المعرفة

المعرفة

يّ بنحو المعنى االسم
تّبة بلحاظ اآلثار المتر

على نفس المعرفة

فيبنحو المعنى الحر
الطريقيّة إلى ما 

تعلّقت به
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المعرفة

المعرفة

بنحو المعنى 
االسمي  

بلحاظ اآلثار
لى المترتّبة ع

ةنفس المعرف

المعرفة 
ي باألشياء الت

تطلب في 
الشريعة نفس
المعرفة بها

بنحو المعنى 
الحرفي

ى الطريقيّة إل
هما تعلّقت ب
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
ل إن حمم( من ل  يعمرف: )أنّ قوله: تفديل الكالم في هذا الكديثو •

أي بلكما  اثثمار -على مالحظة المعرفمة بنكمو المعنمى االسمميّ
اء التي تطلب كان المقدود المعرفة باأشي-المترتّبة على نفس المعرفة

رسمول و في الشريعة نفس المعرفة بها من قبيمل المعرفمة باللَّمه و بال
بالجنة و النار، 

ر و الملتو • فمت عندئذ ال بدّ من حمل الكديث على القاصر، إذ المقدمّ
الشاك في مثل وجود اللّه أو في الرسمول لميس معمذورا فمي تمرك

لكمالم المعرفة قطعا، و يكون الكديث أجنبيّا عمّا نكن فيه، أنّ مكلّ ا
ليس هو هذه المعرفة، بل الكالم في ما إذا لم  يعمرف حكمما عمليّما 

.تكليفيّا

314: ، ص3مباحث األصول، ج



59

العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
و لكن الظاهر من الكديث ليس همو همذا المعنمى، بمل الظماهر منمه •

به، فإنّ قت ما تعلّمالحظة المعرفة بنكو المعنى الكرفي و الطريقيّة إلى 
طريقيّمة متى ما استعملت تكون ظاهرة في معنى ال( المعرفة)مثل كلمة 

ممور ما ل  تكن نكتة أو قرينة تمنع عن ذلك، على الخدموص إنّ اأ
كون المعرفمة المطلو  معرفتها قليلة بخالف اأحكام التكليفيّة التي ت

ناسمب هنما ال ي( شيئا)إليها طريقا إلى ترتيب آثارها، و إطالق كلمة 
.ضي  دائرة تلك اأشياء

315: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
ي من أ-يكتمل أنّها لوحظت بنكو ايطالق البدلي( ءشي)و كلمة هذا •

شياء، كمن ل  يعرف الدالة و إن عرف باقي اأ-ل  يعرف شيئا واحدا
رة و أن أو ل  يعرف الدوم و هكذا، و يكتمل أنّها ل  تطّع  بمعنى النك

أي ممن لم  يعمرف جميمع-يكمل الكالم على ايطالق االسمتغراقي
أو علمى المعنمى اأوّل،( شيئا)و سوف يظهر أنّ حمل كلمة -اأشياء

.المقدودالمعنى الثاني ال يؤثّر سلبا أو إيجابا في داللة الكديث على

315: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7

ء؟ هل عليه شي

ةسؤال عن الوظيفة العملي

رة سؤال عن المرتبة المتأخّ 
عن مقام العمل من 

قاب و المسئولية و ترتّب الع
عدمه

315ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7

ء؟ هل عليه شي

الوظيفة سؤال عن 
العملية

أنّه هل يجب عليه
االحتياط أو ال؟

المرتبة سؤال عن 
رة عن مقام المتأخ 

ية من المسئولالعمل
و و ترتّب العقاب

عدمه

ا من لم يعرف شيئ
فلم يعمل شيئا هل

؟-ءعليه شي

315ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
؟ (ءهل عليه شي: )و قوله•
ليمه أي أنّه هل يجمب ع-أن يكون سؤاال عن الوظيفة العمليةيكتمل •

؟-االحتياط أو ال
يكتمل أن يكون سؤاال عن المرتبة المتأخّرة عن مقمام العممل ممنو •

بطن المسئولية و ترتّب العقا  و عدمه، فبمما أنّ عمدم المعرفمة يسمت
معنمى ( ئامن ل  يعرف شي: )ارتكاز عدم ترتيب اأثر، فكأنه طعّ  قوله

؟-ءأي من ل  يعرف شيئا فل  يعمل شيئا هل عليه شي-عدم العمل

315ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
لنافيمة يكون الكديث دالّا على البراءة بالدرجة ااالحتمال األوّل فعلى •

، و إيجا  االحتياطعن ييجا  االحتياط، أنّ المفروض هو السؤال
حتى إذا قد جاء الجوا  بالنفي، فهذا دليل على نفي إيجا  االحتياط

تيماط على ايطالق االستغراقي، فإنّ إيجا  االح( شيئا: )حملنا قوله
خارج عن هذا االستغراق بقرينة أنّ السمؤال إنّمما همو عمن إيجما  

همي االحتياط، فالكديث أجنبيّ عن ما هو المقدود من البراءة التمي
.بمستوى قاعدة قبح العقا  بال بيان

بمراءة يكون الكديث دالّا على المقدود ممن الاالحتمال الثانی و على •
في مرتبة قاعدة قبح العقا  بال بيان 

316: ، ص3مباحث األصول، ج
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