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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
ما في الكافي عن عدّة من أصحابنا، عنن أمدند بنن: الثانيالحديث •

لنى محدد بن عيسى، عن الحجال، عن ثعلبة بن ميدون، عن عبد األع
ف من لمم يعمر: بن أعين، قال سألت أبا عبد اللّه عليه السنم 

.( ال)ء؟ قال شیئا هل علیه شی

314: ، ص3مباحث األصول، ج



9

المعرفة

المعرفة

بنحو المعنى
االسميّ 

بنحو المعنى
الحرفي



10

المعرفة

المعرفة

يّ بنحو المعنى االسم
تّبة بلحاظ اآلثار المتر

على نفس المعرفة

فيبنحو المعنى الحر
الطريقيّة إلى ما 

تعلّقت به



11

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



12

العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
ل إن مدن( من لم يعنف : )أنّ قوله: تفصيل الكم  في هذا الحديثو •

أي بلحنا  اثثنا  -على مممظة الدعففنة بنحنو الدعننى ايسنديّ
اء التي تطلب كان الدقصود الدعففة باألشي-الدتفتّبة على نفس الدعففة

فسنول و في الشفيعة نفس الدعففة بها من قبينل الدعففنة بالل نه و بال
بالجنة و النا ، 

ف و الدلتو • فنت عندئذ ي بدّ من مدل الحديث على القاصف، إذ الدقصنّ
الشاك في مثل وجود اللّه أو في الفسنول لنيس معنذو ا فني تنفك

لكنم  الدعففة قطعا، و يكون الحديث أجنبيّا عدّا نحن فيه، ألنّ محلّ ا
ليس هو هذه الدعففة، بل الكم  في ما إذا لنم يعنف  مكدنا عدليّنا 

.تكليفيّا

314: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
و لكن الظاهف من الحديث ليس هنو هنذا الدعننى، بنل الظناهف مننه •

به، فإنّ قت ما تعلّمممظة الدعففة بنحو الدعنى الحففي و الطفيقيّة إلى 
طفيقيّنة متى ما استعدلت تكون ظاهفة في معنى ال( الدعففة)مثل كلدة 

منو  ما لم تكن نكتة أو قفينة تدنع عن ذلك، على الخصنو  إنّ األ
كون الدعففنة الدطلوب معففتها قليلة بخم  األمكا  التكليفيّة التي ت

ناسنب هننا ي ي( شيئا)إليها طفيقا إلى تفتيب آثا ها، و إطمق كلدة 
.ضيق دائفة تلك األشياء

315: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
ي من أ-يحتدل أنّها لومظت بنحو اإلطمق البدلي( ءشي)و كلدة هذا •

شياء، كدن لم يعف  الصمة و إن عف  باقي األ-لم يعف  شيئا وامدا
فة و أن أو لم يعف  الصو  و هكذا، و يحتدل أنّها لم تطّعم بدعنى النك

أي منن لنم يعنف  جدينع-يحدل الكم  على اإلطمق ايسنترفاقي
أو علنى الدعننى األوّل،( شيئا)و سو  يظهف أنّ مدل كلدة -األشياء

.الدقصودالدعنى الثاني ي يؤثّف سلبا أو إيجابا في ديلة الحديث 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•
لينه أي أنّه هل يجنب ع-أن يكون سؤاي عن الوظيفة العدليةيحتدل •

؟-ايمتياط أو ي
يحتدل أن يكون سؤاي عن الدفتبة الدتأخّفة عن مقنا  العدنل مننو •

بطن الدسئولية و تفتّب العقاب و عدمه، فبدنا أنّ عند  الدعففنة يسنت
معننى ( ئامن لم يعف  شي: )ا تكاز عد  تفتيب األثف، فكأنه طعّم قوله

؟-ءأي من لم يعف  شيئا فلم يعدل شيئا هل عليه شي-عد  العدل

315ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
لنافينة يكون الحديث دالّا على البفاءة بالد جة ااالحتمال األوّل فعلى •

، و إيجاب ايمتياطعن إليجاب ايمتياط، ألنّ الدففوض هو السؤال
متى إذا قد جاء الجواب بالنفي، فهذا دليل على نفي إيجاب ايمتياط

تيناط على اإلطمق ايسترفاقي، فإنّ إيجاب ايم( شيئا: )مدلنا قوله
خا ج عن هذا ايسترفاق بقفينة أنّ السنؤال إنّدنا هنو عنن إيجناب 

هني ايمتياط، فالحديث أجنبيّ عن ما هو الدقصود من البفاءة التني
.بدستوى قاعدة قبح العقاب بم بيان

316: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
ة فني يكون الحديث دالّا على الدقصود منن البنفاءاالحتمال الثانی على و •

لنى ع( شنيئا: )مفتبة قاعدة قبح العقاب بنم بينان متنى إذا مدلننا قولنه
.  اإلطمق البدلي

يجاب فاألمف واضح لشدول اإلطمق لنفس إاالستغراقیاإلطالق على أمّا •
. ايمتياط

ي إنّ نفني التبعنة قند أخنذ فن: فأيضنا نقنولالبمللیاإلطالق أمّا على و •
موضوعه عد  وصول وجوب ايمتياط إليه، إذ لو كان قد وصله وجنوب

تكازا لعد  ايمتياط لم يكن عد  علده بحفمة شفب التتن مثم مستبطنا ا 
ء قد كنّي ياجتنابه لشفب التتن، و قد ففضنا في الدقا  أنّ عد  معففته للش
ف  مفمنة به عن عد  تفتيبه لألثف، و هذه الكناية إنّدا تصحّ فيدا إذا لم يع

ياط لم شفب التتن و لم يصله وجوب ايمتياط، إذ لو وصله وجوب ايمت
(.لم يعف  فلم يعدل)يصحّ عففا القول بأنّه 

316: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
: ولنهفي ق( على)الظاهف من الحديث هو ايمتدال الثاني، فإنّ كلدة و •

وليّة ظاهفة في الدقا  في إ ادة معنى التبعنة و الدسنئ( ءهل عليه شي)
[.1]دون السؤال عن مفملة العدل 

أمّا ما أفاده في خا ج البحنث فني ينو  . هذا ما أفاده في البحث[ 1]•
هل : )ولهفي ق( ءشي)آخف كشاهد على الدعنى الثاني فهو تنكيف كلدة 

  ي ، فإنّه يناسب ففض تصنوّ  أشنياء عديندة فني الدقنا(ءعليه شي
ة أن يكون ء وامد فقط، و ي يتصوّ  في مقا  الوظيفة العدليّتصوّ  شي
يها أمو  أمّا التبعة فتتصوّ  ف. ء وامد و هو ايمتياطء إلّا شيعليه شي

.كثيفة، كالكفّا ة، و اإلعادة، و التوبة، و العقاب و نحو ذلك

316: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
عقنل ء الدنفي معففته في الحنديث لحكنم الو ففض شدول الشي. هذا•

بأصالة ايمتياط أيضا خم  الظاهف، فإنّ هذا السنؤال الدوجّنه إلنى
اإلما  الدبيّن للحمل و الحفا  ظاهفه عففا هو السؤال عدّن لم يعنف 

.شيئا من األمكا  دون من لم يعف  ما يحكم به العقل في الدقا 

317: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
[ 2]و هذا الحديث أيضا ي يشدل الشبهة الدوضوعيّة •

ألنّ الظاهف من هذا السؤال الدوجّه إلى اإلمنا  الدبنيّن للحنمل و [ 2]•
يّنة الحفا  هو السؤال عدّن لم يعف  شيئا منن األمكنا  الفقهيّنة الكل

ي، علنى اإلطنمق ايسنترفاق( لم يعف  شيئا:)خصوصا إذا مدل قوله
ل فإنّ عد  الدعففة بنحو ايسنترفاق ي يتصنوّ  إلّنا إذا لنومج الجهن

طلق بنحو أما من يعلدها فم يتصوّ  بشأنه الجهل الد. باألمكا  الفقهيّة
.ايسترفاق باألمكا  الجزئية بلحا  عد  معففة الدوضوعات

317: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
هذا تدا  الكم  فني [. 3]ي الخصوصيّة في أطفا  العلم اإلجدالي و •

.ديلة الحديث

دلي، على اإلطمق البن( لم يعف  شيئا: )متى لو ففض مدل قوله[ 3]•
الجنامع و ذلك ألنّ العلم اإلجدالي و إن كان بالدقّة الفلسفية معففنة ب

بالواقع على دون الخصوصيات، لكنّه بحسب الفهم العففي يعتبف معففة
.سبيل اإلجدال

317: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
لشني  و أمّا سنده فجديع  واته موثّقون مشهود بوثاقتهم في كتنب او •

ه فني ، فإنّه غيف مشنهود بوثاقتنعبل األعلى بن أعینالنجاشي ما عدا 
  الشني  كتبهدا، إلّا أنّه مشهود بوثاقته و جملته و عظم شأنه في كنم

[.1( ]قدّس سفّه)الدفيد 
•______________________________

همو ممن فقهماء أصمحا  : )ميث ذكف عنه في الفسنالة العدديّنة[ 1]•
ل و الصادقین علیهما السالم و األعالم و الرؤساء المأخوذ عنهم الحال
إلى ذمّ الحرام و الفتیا و األحكام، و الذين ال يطعن علیهم، و ال طريق

(.واحل منهم، و هم أصحا  األصول الملوّنة و المصنّفات المشهورة

318: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
هاء إذا كنان ما قد يناقش به في توثيق الشي  الدفيد و غيفه من الفقو •

ي في غيف كتب الفّجال من عد  مدله على الشهادة عن الحسّ ي ينأت
لة و في الدقا ، ألنّ شهادة الشي  الدفيد بشأن هذا الفّجل شهادة مفصنّ 

 ّ موضّحة لكونه من أولئك الذين ي يطعن علنيهم و ي طفينق إلنى ذ
وامد منهم، و أنّه من األعم  الذين ي يفتاب في فقههنم و علدهنم، و 

[.2]شهادة من هذا القبيل ي يستبعد مدلها على الشهادة عن الحسّ 

318: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
•______________________________
إنّنه : كعلى أنّ أصل الدناقشة كبفويّا غيف صحيحة و توضيح ذلن[ 2]•

إن قصند بالدناقشننة اإلشننكال فنني ايعتدنناد علننى شننهادة علدائنننا 
عننى الدتأخّفين باعتبا  عد  امتدال كونها شهادة عن مسّ، فيكون م

ا جواب أستاذنا الشهيد  مده اللّه في خصو  الدقا  هنو أنّ شخصن
يا و يفتفض من األعم  الفؤساء الدأخوذ عنهم الحمل و الحفا  و الفت

شنأنهم إل  يحتدل في شهادة طبقة من الدتأخّفين أيضنا ب... األمكا  
إذ كونها شهادة قفينة من الحسّ كدا هو الحال في شهادة الدتقندّمين،

الددّة كلّدا عظم مقا  شخص ما في الدجتدع و اشتهف و ذاع أكثف كانت
.طوللآلخفين فيها الشهادة القفيبة من الحسّ بشأنه أالتي يدكن

318: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
•______________________________

ثاقة غيف و لكنّك تفى أنّ هذا اإلشكال بشأن شهادة الشي  الدفيد بالو•
يد ليس من صحيح في نفسه متى في غيف مثل الدو د، فإنّ الشي  الدف

عتدند الدتأخّفين بل هو أقد  من الشي  الطوسي و النجاشي اللنذين ي
الريبنة على شهادتهدا بوثاقة الفّواة، و قد كانت مياته في أوائل عصف

.الكبفى

319: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
الفجاليّة إن قصد بالدناقشة أنّ الشهادة بالوثاقة إذا كانت في الكتبو •

لها تحدل على الحسّ، و أمّا إذا كانت في كتب أخفى فم، لعد  ظهو 
كشنعبة في الحسّ في تلك الكتب األخفى، و أصالة الحسّ إنّدا تتّبع
ألصنول من أصالة الظهو  و ليست أصم عقمئيا مستقم بفأسنه، ألنّ ا
،العقمئية ليست تعبّديّة، و إنّدا هي قائدة على أساس الكشف

319: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
لة منن: فيكون الجواب في خصو  الدو د• أنّ هذه الشنهادة الدفصنّ

ون أصنل الشي  الدفيد ي يحتدل فيها غيف الحسّ، و لكن هنا أيضا يك
تنب النقاش الكبفوي في غيف محلّه، و ذلك ألنّه إن قصند بنه أنّ للك

الحسّ، الفجالية خصوصيّة توجب ظهو  الشهادة على الوثاقة فيها في
ن ألنّ أصحاب كتب الفّجال كانوا بهذا الصدد، و هذا بخم  غيفها من

هذا الشنأن، الكتب، فدن الواضح أنّه ي خصوصيّة في الكتب الفجاليّة ب
إ ادة و إنّدا تنشأ أصالة الحسّ من ظهو  خبف الدخبف بشكل عا ّ فني

.الشهادة الحسّيّة من دون ففق بين كتب الفجال و غيفها

319: ، ص3مباحث األصول، ج
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العقلیّةأحاديث فی مستوى البراءة -7
لظهو  فني إن قصد به أنّ للكتب الفقهية خصوصيّة تدنع عن انعقاد او •

يّنة علنى إ ادة الحسّ في الشهادة على الوثاقة، ألنّ الكتب الفقهية مبن
ح أنّ استنباط الفتاوى و استخفاجها بالحدس و ايجتهاد، و من الواض

دندّعى، ايجتهاد كدا قد يعدل في تشخيص ديلة الحديث مثم على ال
د يعدل أو في كيفيّة الجدع و التعادل و التفجيح و نحو ذلك، كذلك ق

 هنذا في تشخيص صحّة السند و وثاقة الفاوي و عد  وثاقتنه، فكنلّ
لدقنا  هنذا إن قصد بالنقاش في ا: أقول. دخيل في الفتوى الدستنبطة

الدعنى

319: ، ص3مباحث األصول، ج
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عبل األعلى بن أعین
بَابُ اسْتِحْبَابِ فِعْلِ الْدَعْفُو ِ وَ أَمْكَامِه41ِ« 1»•
عَفِيَ عَننْ « 2»-12495-1• مُحَد دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِني عَلِنيا الْأَشنْ

 أَبِني عَننْعَبْلِ الْأَعْلَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْیَى مُحَد دِ بْنِ عَبْدِ الْجَب ا ِ عَنْ 
.قَالَ  َسُولُ الل هِ   كُلُّ مَعْفُو ٍ صَدَقَةٌ: عَبْدِ الل هِ ع قَالَ

منن البناب 5، و أو ده بتدامه في الحديث 1-26-4الكافي -(2)•
. من هذه األبواب42

•

 459: ، ص9وسائل الشیعة، ج 
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
دّثنا من: مدّثنا أبي قنال: ما في توميد الصدوق، قال: الثالثالحليث •

بنن ، عن سنليدانالقاسم بن محمل األصمبهانیّسعد بن عبد اللّه، عن 
عبند قال أبو: داود الدنقفي، عن مفص بن غياث النخعيّ القاضي قال

( .يعلممن عمل بما علم كفى ما لم: )اللّه عليه السم 

320ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
تتن هذه الفواية أمسن الفوايات ديلة، فدن لم يعلم بحفمة شفب الو •

لنه مثم، و ي بوجوب ايمتياط، و اجتنب باقي الدحفمات الدعلومنة
كفى من نامية مفمة شفب التنتن، بخنم  منا لنو وصنله وجنوب 

ن ايمتياط و مع ذلك ا تكبه، فإنّه عندئذ لم يعدنل بدنا علنم، إذ من
.جدلة ما علده هو وجوب ايمتياط و لم يعدل به

321: ، ص3مباحث األصول، ج
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7

عبده يكتفي من( تعالى)و الظاهف من الحديث أنّ الدقصود هو أنّ اللّه •
يان أنّ بالعدل بدا علده، و أنّه ي تبعة عليه من نامية ما ي يعلده، ي ب
بنبع  كفاية ما لم يعلم متففّعة على العدل بدا علم، بحيث لنو أتنى

الدحفّمات لم يكف الدحفّ  اثخف الّذي ي يعلدنه و ي يعلنم إيجناب 
.ايمتياط بشأنه

321: ، ص3مباحث األصول، ج
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
منا )إدخال مكم العقل بأصالة ايمتياط في ما قصد به من عننوان و •

.في هذا الحديث أيضا خم  الدتفاهم العففيّ( علم
، [1]و هذا الحديث أيضا ي يشدل الشبهة الدوضوعيّة •
•______________________________

ألنّ من خالف الحكم الّذي علم به ألجل الشكّ في الدوضنوع و[ 1]•
م يدلّ الدوضوع ثابتا في الواقع، فقد تفك ما علده من الحكم، فكان

فاية ما و ظاهف الحديث، أو متيقّنه هو ك. الحديث على كونه مكفيّا عنه
.لم يعلده متى بهذا الدستوى

321: ، ص3مباحث األصول، ج
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
[.1]ي الخصوصيّة في أطفا  العلم اإلجدالي و •
.هذا تدا  الكم  من ميث ديلة الحديث•

•______________________________

لنى لدا عففت من أنّ العلم اإلجدالي يعتبف عففا علدنا بنالواقع ع[ 1]•
.سبيل اإلجدال، ي علدا بالجامع دون الواقع

322: ، ص3مباحث األصول، ج
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
نِ وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الل هِ عَنِ الْقَاسِمِ بْن« 4»-33498-35•

بُو قَالَ أَ: مُحَد دٍ عَنْ سُلَيْدَانَ بْنِ دَاوُدَ الْدِنْقَفِيَ عَنْ مَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ
.عَبْدِ الل هِ ع مَنْ عَدِلَ بِدَا عَلِمَ كُفِيَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

«5»فِي ثَوَابِ الْأَعْدَالِ بِالْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَ •

.17-416-التوميد-(4)•
.162-ثواب ايعدال-(5)•

164: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
وَ يُدْكِنُ مَدْلُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى أَن  مَا لَمْ يُعْلَمْ مُكْدُنهُ« 1»تَقَد  َ وَجْهُهُ : أَقُولُ•

الت وَقُّنفُ وَ لَمْ يَجِبْ بَلْ لَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ فِيهِ وَ الْجَزْ ُ بِأَمَدِ الط فَفَيْنِ بَلْ يَكْفِي
اةُ الِامْتِيَاطُ وَ إِل ا فَقَدْ تَقَد  َ مَا هُوَ صَفِيحٌ فِي مُعَا َضَتِهِ وَ هُوَ قَنوْلُهُمْ ع الْ قُضنَ

اضٍ أَ ْبَعَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَاضٍ قَضَى بِالْحَقَ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الن ا ِ وَ قَن
لَنى قَضَى بِجَوْ ٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الن ا ِ وَ غَيْفُ ذَلِكَ وَ يُدْكِنُ مَدْلُهُدَنا عَ

اطِ فَإِن نهُ الْرَافِلِ ال ذِي لَمْ يَحْصُلْ عِنْدَهُ شَكٌّ وَ لَا شُبْهَةٌ وَ لَا بَلَرَهُ نَصُّ الِامْتِيَن
.مَعْذُو ٌ غَيْفُ مُكَل فٍ مَا دَا َ كَذَلِكَ بِالن صَ الْدُتَوَاتِفِ

•______________________________
. من هذا الباب28تقد  في ذيل الحديث -(1)

 165: ، ص27وسائل الشیعة، ج 
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
وَ عَنْ أَمْدَدَ بْنِ مُحَد دِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمْدَدَ « 4»-33496-33. •

نِ بْنِ مُحَد دِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَض الٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَفْقَندٍ عَننْ أَبِني الْحَسنَ 
ادِ فَهُوَ مَا مَجَبَ الل هُ عِلْدَهُ عَنِ الْعِبَ: زَكَفِي ا بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الل هِ ع قَالَ

.مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ
يْنِ بْننِ « 5»وَ  َوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَد دِ بْنِ يَحْيَى • وَ ال ذِي قَبْلَنهُ عَننِ الْحُسنَ

مُحَد دٍ

.9-413-التوميد-(4)•
.3-164-1الكافي -(5)•

163: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
دَالِ هَذَا مَخْصُو ٌ بِالْوُجُوبِ وَ أَن هُ لَا يَجِبُ الِامْتِيَاطُ بِدُجَف دِ امْتِ: أَقُولُ•

بَ الْوُجُوبِ بِخِلَا ِ الش كَ فِي الت حْنفِيمِ فَيَجِنبُ الِامْتِيَناطُ وَ لَنوْ وَجَن
يَاءِ الِامْتِيَاطُ فِي الْدَقَامَيْنِ لَزِ َ تَكْلِيفُ مَا لَنا يُطَناقُ إِذْ كَثِينفٌ مِننَ الْ أَشنْ

ا ِ يَحْتَدِلُ الْوُجُوبَ وَ الت حْفِيمَ وَ لَا خِلَا َ فِي نَفْنيِ الْوُجُنوبِ فِني مَقَن
لَ إِل ا إِذَا عَلِدْنَا اشْتِرَالَ ذِم تِنَا بِعِبَادَةٍ مُعَي نَنةٍ وَ مَفِي  الْوُجُوبِ الش كَ  صنَ

مِندٍ الش كُّ بَيْنَ فَفْدَيْنِ كَالْقَصْفِ وَ الت دَا ِ وَ الظُّهْفِ وَ الْجُدُعَنةِ وَ جَنزَاءٍ وَا
تَحْفِيمِ تَفْكِهِدَا لِلص يْدِ أَوِ اثْنَيْنِ وَ نَحْوِ ذَلِكَ فَيَجِبُ الْجَدْعُ بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ لِ

ادِيثِ مَعاً قَطْعاً لِلن صَ وَ تَحْفِيمِ الْجَزْ ِ بِوُجُوبِ أَمَدِهِدَا بِعَيْنِهِ عَدَلًا بِأَمَ
الِامْتِيَاطِ 

 164-163: ، ص27وسائل الشیعة، ج 
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
تَبَهَتْ بِأَجْنَبِوَ • ي نةٍ أَوْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ وَجَبَ وَطْءُ الز وْجَةِ وَ اشنْ

حْنفِيمِ وَطْءِ قَتْلُ شَخْصٍ مَدّاً أَوْ قِصَاصاً وَ اشْتَبَهَ بِآخَفَ مُحْتَفَ ٍ لِلْقَطْعِ بِتَ
مِ الْجَدْنعِ الْأَجْنَبِي ةِ مَعَ الِاشْتِبَاهِ وَ عَدَمِهِ وَ كَذَا قَتْلُ الْدُسْلِمِ بِخِلَا ِ تَحْنفِي

نُّصُو َ عَلَنى بَيْنَ الْعِبَادَتَيْنِ فَإِن هُ مَخْصُو ٌ بِرَيْفِ صُو َةِ الِاشْتِبَاهِ فَإِن  ال
 ذَلِكَ أَمْثَالِهَا كَثِيفَةٌ كَاشْتِبَاهِ الْقِبْلَةِ وَ الْفَائِتَةِ وَ الث وْبَيْنِ وَ غَيْفِ

 164-163: ، ص27وسائل الشیعة، ج 
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
دِيثَ لَيْسَ بِقِيَاسٍ بَلْ عَدَلٌ بِعُدُو ِ أَمَادِيثِ الِامْتِيَاطِ عَلَى أَن  هَذَا الْحَوَ •

 الْدُتَوَاتِفِ لَا يُنَافِي وُجُوبَ الِامْتِيَاطِ وَ الت وَقُّفَ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِهِدَا بِالن صَ
« 2»وَ يَأْتِي « 1»كَدَا مَضَى 

كَ فِني وُجُنوبِ فِعْنلٍ وَ • قَوْلُهُ مَوْضُوعٌ قَفِينَةٌ ظَاهِفَةٌ عَلَنى إِ َادَةِ الشن 
.وُجُودِيا لَا فِي تَحْفِيدِهِ مُضَافاً إِلَى الن صَ فِي الْدَقَامَيْنِ

•______________________________
.من هذا الباب27-1مضى في ايماديث -(1)

. من هذا الباب61-29ياتي في ايماديث -(2)•

 164-163: ، ص27وسائل الشیعة، ج 
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أحاديث فی مستوى البراءة العقلیّة-7
أمّا من ميث السند، ففيه قاسنم بنن محدند األصنبهانيّ الدعنفو و •

.بكاسوي و لم يثبت توثيقه، بل ضعّف في بع  الكتب

322: ، ص3مباحث األصول، ج
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القاسم بن محمل القمی األصفهانی 
القمی القاسم بن محمل -863315/القا باب/النجاشیرجال•
: ن نوح قالأخبفنا اب. له كتاب نواد بالمرضیيعرف بكاسوال لم يكن •

ي عنن مدثنا البفقن: مدثنا ابن بطة قال: مدثنا الحسن بن مدزة قال
. القاسم
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القاسم بن محمل القمی األصفهانی 
القاسم بن محمل -578372/القاسمباب/القا باب/الطوسیفهرست•

األصفهانی 
ن ابنن أخبفنا جداعة عن أبي الدفضل ع. له كتاب. بكاسوالالمعروف •

. بطة عن أمدد بن أبي عبد اهلل عن القاسم بن محدد
القاسم -7-6246436/القا باب.../ذكفأسداءباب/الطوسي جال•

بن محدد األصفهاني 
.  وى عنه أمدد بن أبي عبد اهللالمعروف بكاسام •
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القاسم بن محمل القمی األصفهانی 
القاسم بنن محدند 86.../أمددبنسهل/الرضائفيإلبنالفجال/الرضائفيابن•

األصبهاني 
ج و يجنوز أن يخنف. مديثه يعف  تا ة و ينكف أخنفى. أبو محددكاسوي •

.  شاهدا
القاسنم بنن محدند -389494/القنا باب.../الجزءالثاني/]داودابن جال•

القدي 
عنف  مديثه ي[ غ ]غال [ كش]لم يكن بالدفضي [ جش]يعف  بكاسوي •

.  و ينكف
القاسنم بنن محدند بنن 540.../ذكففيفصل.../الجزءالثاني/]داودابن جال•

القدي 
[. كش]كاسوي •
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القاسم بن محمل القمی األصفهانی 
-5248/القاسنمفنياألولالباب.../عشفالتاسعالفصل/الخمصةللحلي•

القاسم بن محدد القدي 
كننى أبنا الدعفو  بكاسوي لم يكن بالدفضي قال ابن الرضائفي إنه ي•

. محدد مديثه يعف  تا ة و ينكف و يجوز أن يخفج شاهدا

یرة علی بن محمل بن شاألصفهانی، القاسم بن محمل القمی روی عن •
( هادویال)و ابراهیم بن هاشم القمی بكثرة و هما من الثقاتالقاسانی 
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علی بن محمل بن شیرة القاسانی 
علي بن محدند بنن -669255/عليباب/العينباب/النجاشي جال•

شيفة القاساني 
دنز علينه أبو الحسن كان فقيها مكثفا من الحديث فاضم غ( القاشاني)•

أمدد بن محدد بن عيسى و ذكف أنه سدع منه مذاهب منكفة و لنيس
مة و هو له كتاب التأديب و هو كتاب الص. في كتبه ما يدل على ذلك

ع فني يوافق كتاب ابن خانبة و فيه زيادات في الحج و كتناب الجنام
نا محدد مدث: أخبفنا علي بن أمدد بن محدد بن طاهف قال. الفقه كبيف

ني مدثنا سعد عن علي بن محدند بنن شنيفة القاسنا: بن الحسن قال
. بكتبه( القاشاني)
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علی بن محمل بن شیرة القاسانی 
-8-5713388/العنينبناب.../الحسنأبيأصحاب/الطوسی رجال•

علی بن شیرة 
. ثقة•
-9-5714388/العنينبناب.../الحسنأبيأصحاب/الطوسی رجال•

علی بن محمل القاسانی 
الند من ولد زياد مولى عبد اهلل بن عباس منن آل خأصبهانیضعیف•

. بن األزهف
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علی بن محمل بن شیرة القاسانی 
علي بن محدد القاساني 58.../الحسنأبيأصحاب/البفقي جال•
. األصفهاني من ولد زياد مولى عبيد اهلل بن عباس من آل خالد بن األزهف•
علي بن شيفة -1037245/الدهدلةالعينباب.../منالجزءاألول/داودابن جال•
. ثقة[ ج ]الشين الدعجدة و الياء الدثناة تحت و الفاء دي بكسف •
علني بنن محدند بنن -342486/الدهدلةالعينباب.../الجزءالثاني/]داودابن جال•

شيفة 
ينه فنذكفه و اضطفب كنم  الشني  ف. القاشاني أبو الحسن كان فقيها مكثفا فاضم•

حاب تا ة في أصحاب الفضا عليه السم  و قال ضنعيف و تنا ة فني أصن: مفتين
كنف غدز عليه أمدد بن محدد بن عيسنى و ذ[ جش]الجواد عليه السم  و قال ثقة 

. أنه سدع منه مذاهب منكفة و ليس في كتبه ما يدل على ذلك
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علی بن محمل بن شیرة القاسانی 
علي بن محدد القاشاني 545.../ذكففيفصل.../الجزءالثاني/]داودابن جال•
[. ج ]•
علي بن محدد بن شيفة 548.../طعنفيدنفصل.../الجزءالثاني/]داودابن جال•
[. جش]القاشاني أبو الحسن •
علي بن محدد -6232/عليفياألولالباب.../عشفالسادسالفصل/الخمصةللحلي•

القاشاني 
يف قاله أصبهاني من ولد زياد مولى عبيد اهلل بن عباس من آل خالد بن األزهف ضع•

ين الشي  و من أصحاب أبي جعفف الثاني الجنواد ثنم قنال علني بنن شنيفة بالشن
الجنواد الدكسو ة و الياء الساكنة الدنقطة تحتها نقطتين و الفاء ثقنة منن أصنحاب

شيفة عليه السم  و الذي يظهف لنا أنهدا وامد ألن النجاشي قال علي بن محدد بن
ن محدد القاشاني أبو الحسن كان فقيها مكثفا من الحديث فاضم غدز عليه أمدد ب

ك لنه بن عيسى ذكف أنه سدع منه مذاهب منكفة و ليس في كتبه ما يدل علنى ذلن
. كتب أخبفنا علي بن محدد بن شيفة القاشاني بكتبه
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