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االحتیاطأدلّة 
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االحتیاط الشرعی

االحتياط 
الشرعي

الكتاب

السنّة

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی

االحتياط الشرعي

الكتاب

الَ تُْلقُوا بِأَْيِديُكْم إِلَى َو 
التَّْهلَُكة

قَّ  حَ َو جاِهُدوا فِي ّللاَِّ 
ِجهاِدهِ 

تُْم فِي فَِإْن تَناَزعْ 
وهُ إِلَى ّللاَِّ ٍء فَُرد  َشيْ 

ُسولِ  . َو الرَّ

َ حَ  هِ قَّ تُقاتِ اتَّقُوا ّللاَّ

ِه َس لََك بِ ال تَْقُف ما لَيْ 
ِعْلم  

السنّة

387ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
:في األخباراالحتياط •
حتياط فقد استدلّ بعدد كبير من الروايات على وجوب اال: و أمّا السنّة•

هّم داللته  شرعا، و أنا حتى اآلن لم أر فيها حديثا تامّ السند ينبغي تو
.على وجوب االحتياط

396ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
:الداللة في عدد من األخبارضعف •
هولة عهدم بااللتفات إليها يتّضح بسنقاط ثمان على أيّة حال فهناك و •

:تماميّة داللة جملة كبيرة ممّا استدلّ بها على المقصود

397: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 

لزاا  لیست فیها رائحة اإلأنّ جملة من تلك الروايات : النقطة األولى•
أصال إن ثبت كونها واردة في محهّّ الالهالم موضهوعا و محمهوال، و 

:ذلك من قبيّ

397: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
بهات من اتقى الش: )المرسلة المرويّة عن الصادق علي  السالم قال-1•

(  ..فقد استبرأ لدينه
براء لم يبيّن الالبرى و ههي وجهوب االسهت-كما ترى-فهذا الحديث•

ثبهت للدين، و مجرد معرفة كون اتّقاء الشهبهات اسهتبراء للهدين ال ي
.وجوب ذلك االتّقاء

397: ، ص3مباحث األصول، ج
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من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
، و بین الحالل بیّن، و الحرا  بیّن»: ه علي  و آل ٰ  النبيّ صلّى الّّقال •

بهات فمن اتّقى الشزذلك أمور متشابهات ال يعلمها كثیر من الناس، 
، ، و من وقع فزی الشزبهات وقزع فزی الحزرا استبرأ لدينه و عرضه

و كالراعی حول الحمى يوشك أن يقع فیه، أال إنّ لكلّ ملك حمزى،
.«2« »محارمهاللّه حمى 

، سهنن 1599، 1219: 3، صحيح مسهلم 20: 1صحيح البخاري ( 2)•
: 5، سهنن البيهقهي 245: 2، سنن الهدارمي 1205، 511: 3الترمذي 

.باختالف في بعض األلفاظ264

154: ، ص12؛ ج (الحديثة-ط )تذكرة الفقهاء 
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من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
«8« »من اتقى الشبهات استبرأ لدينه و عرضه»•

.41ح 394: 1عوالي اللئالي ( 8)•

444: ، ص2ذكرى الشیعة فی أحكا  الشريعة؛ ج 
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من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه
لَزال  حَوَ رَوَى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ ِ ص يَقُهولُ 24•

مَنِ اتَّقَزى بَیِّن  وَ حَرَا   بَیِّن  وَ بَیْنَهُمَا شُبُهَات  لَا يَعْلَمُهَا كَثِیر  مِنَ النَّاسِ فَ
قَعَ فِزی الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَ عِرْضِهِ وَ مَنْ وَقَعَ فِی الشُّبُهَاتِ وَ

كٍ الْحَرَا ِ كَالرَّاعِی حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِیهِ أَلَا وَ إِنَّ لِكُلِّ مَلِز
حِمًى وَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

89: ، ص1عوالی اللئالی العاياية؛ ج 
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
إلهى بسهند ينتههي( قدّس سهرّه)ما في أمالي ابن الشيخ الطوسيّ -2•

ال قهإنّ أمير المهممنين عليه  السهالم: اإلمام الرضا علي  السالم يقول
.( بما شئتأخوك دينك فاحتط لدينك : )لالميّ بن زياد

398: ، ص3مباحث األصول، ج
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أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت
نُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ-168-22•

: جِيُّ، قَالَحَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْالَنْ: مُحَمَّدٍ الْالَاتِبُ، قَالَ
ا عَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَاشِمٍ دَاوُدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيُّ، قَالَ لِهيَّ سَمِعْتُ الرِّضهَ

(  ِ عَلَيْ ِصَلَوَاتُ اللَّ)إِنَّ أَمِيرَ الْمُمْمِنِينَ : يَقُولُ( عَلَيْهِمَا السَّلَامُ)بْنَ مُوسَى 
دِينِكَ يَا كُمَیْلُ، أَخُوكَ دِينُكَ، فَاحْتَطْ لِ: قَالَ لِالُمَيِّْ بْنِ زِيَادٍ فِيمَا قَالَ

.بِمَا شِئْتَ

110: ؛ ص(للشیخ الطوسی)األمالی 
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
نة توكيّ و إن وقع في هذا الحديث متعلّقا لألمر إلّا أنّ  بقريفاالحتياط •

مقدار االحتياط إلى مشهيئة الماللّهف يفههم أنّ المقصهود ههو األمهر 
االستحبابيّ، إذ ال معنى لالهون المقهدار الواجهب موكهوال أمهره إلهى

ام بيان الماللّف من حيث الزيادة و النقصان، إذن فالأنّ الحديث في مق
سن، أنّ الدين كاألخ أمر مهمّ، فبأيّ مرتبة تحتاط من أجل  فهو أمر ح

كما أنّ االحتياط من أجّ األخ بأيّ مرتبة بلغ فهو أمهر حسهن، و ال
اه، أحدهما ما ذكرن: أقّّ من اإلجمال، بمعنى أنّ في الحديث احتمالين

مطهابقي، و و اآلخر كون تعليق المقدار على المشيئة كنائيّا ال بمعناه ال
(.هذا أخوك، فإن شئت فاحفظ : )ذلك نظير قولك

398: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
ند أورع الناس من وقف ع: )ما عن أبي عبد اللّ  علي  السالم قال-3•

( .الشبهة
.لم يبیّن وجوب هذا الورع-كما ترى-فهذا الحديث•

398: ، ص3مباحث األصول، ج
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أورع الناس من وقف عند الشبهة
لَّ ِ عَنْ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّ ِ الْوَرَّاقِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الوَ •

.«4»إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِي ِ عَلِيٍّ مِثْلَ ُ 
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْ ِ عَهنْ عَمِّه ِ عَهنِ « 5»-33492-29•

عَبْدِ اللَّ ِ إِلَى أَبِييَرْفَعُزهُالْبَرْقِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ 
. الْحَدِيثَأَوْرَعُ النَّاسِ مَنْ وَقَفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ : ع قَالَ

162: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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أورع الناس من وقف عند الشبهة
« 6»أورع الناس من وقف عند الشبهة ( ع)قولهم : و منها•
.الورع بالتواتروجوبو قد ثبت •

501: ؛ ص(عاملى، حرّ)الفوائد الطوسیة
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أورع الناس من وقف عند الشبهة
الْمِرَاءَالنَّاسِ مَنْ تَرَكَ أَوْرَعُ •

196: ؛ ص(صدوق)معانی األخبار
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أورع الناس من وقف عند الشبهة
ن سبحان  ما رواه أبو محمد الحسين بن أبهي الحسهاللّ  مواعظ من و •

لهوب في آخر كتاب  المسمى بإرشهاد القاللّ  رحم  بن محمد الديلمي 
بن محمد عليهما السهالم و رواه ييهره جعفر إلى الصواب مرسال عن

لسالم مسندا عن  علي  السالم، عن أبي ، عن جده أمير المممنين عليهم ا
ن  ليلهة علي  و آل  و سلم سأل رب  سهبحااللّ  إن النبي صلى : أن  قال

:...عز و جّاللّ  يا رب أي األعمال أفضّ فقال : المعراج فقال

142-141: ، ص26؛ ج (كاشانى، فیض )الوافی
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أورع الناس من وقف عند الشبهة
أحمد إن أحببت أن تالون أورع الناس فازهد في الهدنيا و اريهبيا •

ا خهذ مهن الهدني: إلهي و كيف ازهد في الدنيا فقهال: في اآلخرة فقال
علهى كفافا من الطعام و الشراب و اللباس و ال تدخر شيئا لغهد و دم

ناس و بالخلوة عن ال: يا رب كيف أدوم على ذكرك فقال: ذكري، فقال
...الدنيابغضك الحلو و الحامض و فراغ بطنك و بيتك من 

142: ، ص26؛ ج (كاشانى، فیض )الوافی
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
تشهمّ التهي ال تسكذلك كثير من الروايات الواردة بهذه المضهامينو •

موضهوعا والالالم منها رائحة اإللزام لو سلّم أنّها واردة فيما هو محّّ
.محموال، مع أنّ هذا يير مسلّم في جملة منها

398: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
كزیمتحأنّ جملة من هذه الروايات واردة في مقام بيان : الثانیةالنقطة •

، هماألئمّة علیهم السال  فی فهم األحكا ، و عد  جواز االستقالل عزن
انوا كما هو شأن من لم يالن مممنا بأهّ البيت عليهم السالم، حيث كه

يعتمدون في األحالام إلى آرائههم و أذواقههم و مشهتهياتهم، و لهيس
، و إنّمها النزاع بين األصوليّ و األخباريّ في حاكميّتهم عليهم السهالم

.النزاع فيما حالموا ب 

399: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
لهم و الصهحيح أنّ اللّه : )من هذا القبيّ قول  في حديث ابن جهابرو •

ليهم ياللّفهم اجتهادا، ألنّ  نصب لهم أدلّة، و أقام لهم أعالما، و أثبت ع
الرسّ الحجّة، فمحال أن يضطرّهم إلى ما ال يطيقون  بعد إرسال  إليهم

.( بتفصيّ الحالل و الحرام

399: ، ص3مباحث األصول، ج
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أَقَا َ لَهُمْ أَعْلَاماً
مِ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْالَ« 7»-33188-38•

عَنْ إِسْمَاعِيَّ بْهنِ « 8»الْمُتَشَابِ ِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي 
ثٍ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ِ ع عَنْ آبَائِ ِ عَنْ أَمِيرِ الْمُمْمِنِينَ ع فِهي حَهدِي

....: طَوِيٍّ قَالَ
 أَقَهامَ لِأَنَّ ُ قَدْ نَصَبَ لَهُمْ أَدِلَّهةً وَ-الصَّحِيحُ أَنَّ اللَّ َ لَمْ يُالَلِّفْهُمُ اجْتِهَاداًوَ •

طَرَّهُمْ إِلَهى مَها لَها -وَ أَثْبَتَ عَلَيْهِمُ الْحُجَّةَ-لَهُمْ أَعْلَاماً فَمُحَالٌ أَنْ يَضهْ
يِّ الْحَلَهالِ وَ الْحَهرَا-يُطِيقُونَ وَ لَهمْ -مِبَعْدَ إِرْسَالِ ِ إِلَيْهِمُ الرُّسَُّ بِتَفْصهِ

لَوَاتُ-يَتْرُكْهُمْ سُدًى مَهْمَا عَجَزُوا عَنْ ُ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ الْأَئِمَّهةِ صهَ
اللَّ ِ عَلَيْهِمْ

52: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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سند الحديث
ة علي بن الحسين المرتضى في رسهال[ 33188/6/1: ]1/10الالافي •

مهد بهن المحالم و المتشاب  نقال من تفسير النعماني عن أحمد بهن مح
عهن ی أحمد بن يوسف بن يعقزوب الجعفزسعيد بن عقدة قال حدثنا 
ن عهن أبيه  عهالحسن بن علی بن أبی حماة إسماعيّ بن مهران عن 

ادق ع إسماعيّ بن جابر قال سمعت أبا عبد اهلل جعفر بن محمد الصه
يقول عن آبائ  ع عن أمير المممنين ع 
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
ان هناك عدّة من الروايات يمالن حملها أيضا على أنّها في مقام بيهو •

بهر مهن قبيهّ خ-مبدأ مرجعيّة أهّ البيت عليهم السالم-هذا المبدأ
حمزة بن طيّار ، أنّ  عرض على أبي عبهد اللّه  عليه  السهالم بعهض

 قهال ، ثهمّ(كفّ و اسالت: )خطب أبي  حتى إذا بلغ موضعا منها قال ل 
علمون إلّها ال يسعالم فيما ينزل بالم ممّا ال ت: أبو عبد اللّ  علي  السالم

  علهى الالفّ عن  و التثبّت و الردّ إلى أئمة الهدى حتى يحملهوكم فيه
فَسْئَلُوا :  و يعرّفوكم في  الحقّ، قال اللّ،الحقّ، و يجلوا عنالم في  العمى
* أَهَّْ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ

399: ، ص3مباحث األصول، ج
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الردّ إلى أئمة الهدى
وَ عَنْ ُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْهنِ بُالَيْهرٍ « 2»-33113-14•

- أَبِي ِأَنَّ ُ عَرَضَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّ ِ ع بَعْضَ خُطَبِحَمْاَةَ بْنِ الطَّیَّارِ عَنْ 
« 4»( إِنَّه ُ)« 3»ثُمَّ قَالَ -حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَوْضِعاً مِنْهَا قَالَ كُفَّ وَ اسْالُتْ

تَّثَبُّهتُ وَ إِلَّا الْالَفُّ عَنْه ُ وَ ال-فِيمَا يَنْزِلُ بِالُمْ مِمَّا لَا تَعْلَمُونَ-لَا يَسَعُالُمْ
وَ عَهنْالُمْ وَ يَجْلُ-حَتَّى يَحْمِلُوكُمْ فِي ِ عَلَى الْقَصْدِ-الرَّدُّ إِلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى

عْلَمُونَ ا تَٰ  قَالَ اللَّ ُ تَعَالَى فَسْئَلُوا أَهَّْ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ل« 5»فِي ِ الْعَمَى 
«6».

25: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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الردّ إلى أئمة الهدى
.وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَ ُ« 7»رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ •
.10-50-1الالافي -(2)•
(.علي  السالم)أبو عبد اهلل -في المصدر زيادة-(3)•
.ليس في المصدر-(4)•
.و يعرفوكم في  الحق-في المصدر زيادة-(5)•
.7-21، و األنبياء 43-16النحّ -(6)•
. 106-216-المحاسن-(7)•

25: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
، بمعنى بالتثبّتالحديث يمالن حمل  على ذاك المعنى، حيث أمر فهذا •

حالهام عن االنسباق وراء الطرق الباطلة في مقام استنباط األردعأنّ  
إلهى التي وضعها يير علماء أهّ البيت عليهم السالم، و أمر بالرجوع
عيّة فهي أهّ البيت عليهم السالم، فهذا أيضا في مقام بيان حصر المرج

ر بيان الحالل و الحرام باألئمّة عليهم السالم، و عدم وجود مرجع آخه
من اجتهاد، أو تش ّ، أو ذوق، أو استحسان، و نحو ذلك من المراجهع 

.الباطلة، و هذا خارج عن محّّ الالالم

400: ، ص3مباحث األصول، ج
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حماة بن محمد الطیار 
-1366132/الحهاءبهاب.../جعفرأبيأصحاب/الطوسيرجال[ 1/1]•

حمزة الطيار -45
-2350190/الحهاءبهاب.../عبهدأبيأصحاب/الطوسيرجال[ 1/2]•

حمزة بن محمد الطيار -207
. كوفي[ 2/1]•
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حماة بن محمد الطیار 
قال محمهد -648347/الجزءالرابع/الجزءاألول/الالشيرجال[ 3/1]•

ين عن حدثني محمد بن نصير قال حدثني محمد بن الحس: بن مسعود
ي أبو عبهد قال سألنحماة بن الطیار جعفر بن بشير عن ابن بالير عن 

عن قراءة القرآن؟ فقلت ما أنا بهذلك قهال لالهن أبهوك قهال( ع)اهلل 
وك قال ثم فسألني عن الفرائض؟ فقلت أنا و ما أنا بذلك فقال لالن أب

ع هو إن رجال من قريش كان لي صديقا و كان عالما قارئا فاجتم: قال
احب  و فقال ليقبّ كّ واحد منالما على ص( ع)و أبوك عند أبي جعفر 

قد ( ع)فر يسائّ كّ واحد منالما صاحب  ففعال فقال القرشي ألبي جع
علمت ما أردت أردت أن تعلمني أن في أصحابك مثّ هذا قال ههو 

ذاك كيف رأيت؟ 
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حماة بن محمد الطیار 
فضهالة بهن -653349/الجزءالرابع/الجزءاألول/الالشيرجال[ 4/1]•

أبهو قال أخذ( ع)عن أبي عبد اهلل حماة بن الطیار جعفر عن أبان عن 
هم بيده بيدي ثم عد األئمة عليهم السالم إماما إماما يحسب( ع)عبد اهلل 

لو فلقهت فالف 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 مها فحسبك أن تقول بقول  و ما أنا إال مثلهم ل: أحللت حالل فقال
اهلل ء يوم القيامة مع الذين قاللهم و على ما عليهم فإن أردت أن تجي

. فقّ بقول ( -71: -17يوم ندعوا كّ أناس بإمامهم : تعالى
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حماة بن محمد الطیار 
حمزاة 39.../عبهدأبيأصحاب.../عبدأبيأصحاب/البرقيرجال[ 5/1]•

بن محمد الطیار 
-524135/الحاءالمهملهةباب.../منالجزءاألول/داودابنرجال[ 6/1]•

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

فهي و الظهاهر أنه  رأىالتباسو هو حماة بن الطیار : أصحابنا أثبت 
رحم كتاب الرجال حمزة بن محمد الطيار فظن  صفة أبي  و ههو له  ته

. علي  الصادق علي  السالم
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حماة بن محمد الطیار 
253/مزةحالثالثالباب/الحاءفيالسادسالفصّ/الخالصةللحلي[ 8/1]•

حماة بن الطیار -
عن حمدوي  و إبراهيم عن محمد بن عيسى عن: روى الالشي[ 9/1]•

: مابن أبي عمير عن هشام بن الحالم عهن أبهي عبهد اهلل عليه  السهال
شهديد الترحم علي  بعد موت  و الدعاء ل  بالنصرة و السرور و أن  كان

ان محمد بن عيسهى و إن كهو الخصومة عن أهّ البيت عليهم السالم 
. في  قول لالن األرجح عندي قبول روايت 
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حماة بن محمد الطیار 

قههاء كان الحالم من ف: و حالي عن علي بن الحسن بن فضال أن  قال•
قبّ أن يروا هذا األمر الطیارالعامة و كان أستاذ زرارة و حمران و 

210:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
محمد بن مسعود قهال حهدثني علهي بهن محمهد بهن يزيهد -490•

ي الفيروزاني القمي قال حدثني محمد بن أحمهد بهن يحيهى عهن أبه
إسحاق قال حدثني محمد بن حماد عهن الحسهن بهن إبهراهيم قهال 

نهد حدثني يونس بن عبد الرحمن عن يونس بن يعقوب قهال كهان ع
جماعة من أصحاب  فيهم حمران بن أعهين و مهممن( ع)أبي عبد اهلل 

هو و جماعة فيهم هشام بن الحالم والطیارالطاق و هشام بن سالم و 
أ : قالاهلليا هشام قال لبيك يا ابن رسول ( ع)شاب فقال أبو عبد اهلل 

قال هشام أني ال تخبرني كيف صنعت بعمرو بن عبيد و كيف سألت ؟ ف
عبهد اهلل أجللك و أستحيي منك فال يعمّ لساني بين يديك قال أبو

ء فافعلوه إذا أمرتالم بشي( ع)

272-271:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
د بلغني ما كان في  عمرو بن عبيهد و جلوسه  فهي مسهج: هشامقال •

جمعهة البصرة و عظم ذلك علي فخرجت إلي  فدخلت البصرة يهوم ال
ن عبيهد فأتيت مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبيرة و إذا أنها بعمهرو به

علي  شملة سوداء من صوف متزر بها و شملة مرتهدي بهها و النهاس
بتهي ثهم يسألون  فاستفرجت الناس ثم قعدت في آخر القوم علهى رك

قلت أيها العالم أنا رجّ يريب فأذن لي فأسألك عهن مسهألة؟ قهال
ء ههذا مهن أ لك عين؟ قال يها بنهي أي شهي: قال قلت ل . فقال نعم

السمال أ رأيتك شيئا كيف تسأل؟ فقلت هالذا مسألتي

272:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
ال فقهال يا بني سّ و إن كان مسألتك حمقا قلت أجبني فيها قفقال •

لوان قلت فما ترى بها؟ قال األ. لي سّ قال قلت أ لك عين؟ قال نعم
 ؟ و األشخاص قال قلت فلك أنف؟ قال نعم قال قلت فمها تصهنع به

صهنع قال أتشمم الرائحة قال قلت فلك فم؟ قال نعم قال قلت فمها ت
مها قال قلهت ف. ب ؟ قال أذوق ب  الطعم قال قلت أ لك قلب؟ قال نعم

يس لهأ تصنع ب ؟ قال أميز ب  كّ ما ورد على هذه الجوارح قال قلت 
في هذه الجوارح ينى عن القلب؟ قهال ال قلهت و كيهف ذاك و ههي 

  أو ء شهمتصحيحة سليمة؟ قال يا بني الجوارح إذا شالت فهي شهي
ك رأت  أو ذاقت  ردت  إلى القلب فيتيقن اليقين و يبطّ الش

272:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
فهال قلت و إنما أقام 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 جوارحك حتى جعّ لها إماما يصحح لها الصهحي

و شهالهم يتيقن لها ما شالت في  و يترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم
قهيم و اختالفاتهم ال يقيم لهم إماما يردون إلي  شهالهم و حيهرتهم و ي

قّ لك إماما لجوارحك ترد إلي  حيرتك و شالك قال فسالت و لم ي
لي شيئا 

273:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
ال قلهت التفت إلي فقال أنت هشام؟ قال قلت ال فقال أ جالست ؟ قثم •

م ال قال فمن أين أنت؟ قلت من أهّ الالوفة قال فأنت إذن هو قال ث
أبهو ضمني إلي  و أقعدني في مجلس  و ما نطق حتى قمهت فضهحك

ل يا هشام من علمك هذا؟ قال قلت يا ابن رسهو: ثم قال( ع)عبد اهلل 
ف اهلل جرى على لساني فقال يا هشام ههذا و اهلل مالتهوب فهي صهح

. إبراهيم و موسى

273:  الكشی ص رجال



44

حماة بن محمد الطیار 
زيد حدثني محمد بن مسعود قال حدثني علي بن محمد بن ي-494•

حاق القمي قال حدثني محمد بن أحمد بن يحيى قال حدثني أبو إسه
يم إبراهيم بن هاشم قال حدثني محمد بن حماد عن الحسن بن إبهراه
ام قال حدثني يونس بن عبد الرحمن عن يونس بن يعقوب عهن هشه

رجّ جماعة من أصحاب  فورد( ع)بن سالم قال كنا عند أبي عبد اهلل 
( ع)من أهّ الشام فاستأذن فأذن ل  فلما دخّ سلم فأمره أبو عبد اهلل
الهّ بالجلوس ثم قال ل  حاجتك أيها الرجّ؟ قال بلغني أنك عالم ب

يمها ذا؟ ف( ع)ما تسأل عن  فصرت إليك  ألناظرك فقال أبو عبهد اهلل 
قال في القرآن و قطع  و إسالان  و خفض  و نصب  و رفع  

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

نهي إن يلبهت حمهران فقهد يلبت( ع)أنت ال حمران فقال أبو عبد اهلل 
بو عبد فأقبّ الشامي يسأل حمران حتى يرض و حمران يجيب  فقال أ

ء إال كيف رأيت يا شامي؟ قال رأيت  حاذقا ما سألت  عن شهي( ع)اهلل 
ركه  يا حمران سهّ الشهامي فمها ت( ع)أجابني في  فقال أبو عبد اهلل 

يالشر 

276:  الكشی ص رجال
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حماة 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 يال( ع)
ا زرارة يه( عليه  السهالم)أريد أن أناظرك في الفق  فقال أبو عبد اهلل 

لالالم ناظره فناظره فما ترك الشامي يالشر قال أريد أن أناظرك في ا
م مممن قال يا مممن الطاق ناظره فناظره فسجّ الالالم بينهما ثم تالل

قهال الطاق بالالم  فغلب  ب  فقال أريد أن أنهاظرك فهي االسهتطاعة ف
كلمك فهي كلم  فيها قال فاللم  فما ترك  يالشر ثم قال أريد أللطیار

خصهم  التوحيد فقال لهشام بن سالم كلم  فسجّ الالالم بينهمها ثهم
مه  يها هشام فقال أريد أن أتاللم في اإلمامة فقال لهشام بن الحالم كل

أبا الحالم فاللم  فما ترك  يرتم و ال يحلى و ال يمر قال 

276:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
مي كأنهك حتى بدت نواجده فقال الشا( ع)فبقي يضحك أبو عبد اهلل •

ثم أن تخبرني أن في شيعتك مثّ همالء الرجال؟ قال هو ذاكأردت 
فحرفهك فحهرت له  فغلبهك : قال يا أخا أهّ الشام أما أن حمهران

: لهببلسان  و سألك عن حرف من الحق فلم تعرف  و أما أبان بهن تغ
ياسك و فقاسك فغلب قياس  ق: فمغث حقا بباطّ فغلبك و أما زرارة

وص ال فكان كالطیر يقع و يقزو  و أنزت كزالطیر المقصز: الطیارأما 
ام فأحسن أن يقع و يطير و أما هش: و أما هشام بن سالمنهوض لك 

.فتاللم بالحق فما سويك بريقك: بن الحالم

277:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
يا أخا أهّ الشام إن اهلل أخذ ضغثا من الحق و ضهغثا مهن الباطهّ فمغثهمها ثهم•

وصياء و بعث أخرجهما إلى الناس ثم بعث أنبياء يفرقون بينهما ففرقها األنبياء و األ
ن يفضهّ اهلل و اهلل األنبياء ليعرفوا ذلك و جعّ األنبياء قبّ األوصياء ليعلم الناس م

من يختص و لو كان الحق على حدة و الباطّ على حدة كهّ واحهد منهمها قهائم 
يقهما إلى بشأن  ما احتاج الناس إلى نبي و ال وصي و لالن اهلل خلطهما و جعّ تفر

عبد اهلل قد أفلح من جالسك فقال أبو: من عباده فقال الشامي( ع)األنبياء و األئمة 
د إلهى كان يجالس  جبرئيّ و ميالائيهّ و إسهرافيّ يصهع( ص)إن رسول اهلل ( ع)

: قال الشاميالسماء فيأتي  بالخبر من عند الجبار فإن كان ذلك كذلك فهو كذلك ف
ب أن يا هشام علم  فهإني أحه( ع)اجعلني من شيعتك و علمني فقال أبو عبد اهلل 

قال علي بهن منصهور و أبهو مالهك 278:  الالشي ص رجال.  يالون تلماذا لك
مي بهدايا و يأتي الشا( ع)الحضرمي رأينا الشامي عند هشام بعد موت أبي عبد اهلل 

ي قال علي بن منصور و كان الشامي ذك. أهّ الشام و هشام يرده هدايا أهّ العراق
. القلب

277:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
الطیار و أبیه ما روي في •
حدثني محمد بن نصهير قهال حهدثني: قال محمد بن مسعود-648•

بزن حمزاةمحمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ابهن باليهر عهن 
أنها عن قهراءة القهرآن؟ فقلهت مها( ع)قال سألني أبو عبد اهلل الطیار 

مها أنها بذلك قال لالن أبوك قال فسألني عن الفرائض؟ فقلت أنها و
إن رجهال مهن قهريش كهان لهي : قال ثم قالأبوك بذلك فقال لالن 

فقال ( ع)صديقا و كان عالما قارئا فاجتمع هو و أبوك عند أبي جعفر 
احب  ليقبّ كّ واحد منالما على صاحب  و يسائّ كّ واحد منالما ص

قهد علمهت مها أردت أردت أن( ع)ففعال فقال القرشي ألبهي جعفهر 
تعلمني أن في أصحابك مثّ هذا قال هو ذاك كيف رأيت؟ 

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

أبیزه عنحماة بن الطیار عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن 
و أذن أستأذن علي  فلم يأذن لهي( ع)قال جئت إلى باب أبي جعفر محمد 

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

هم قهولهم و تقول كذا و الحرورية تقول كذا و الزيدية تقول كذا فيفسد علهي
قهال أنا أفالر في هذا حتى نادى المنادي فإذا الباب تدق فقلت من هذا؟ ف

أجهب فأخهذت ثيهابي و( ع)يقول لك أبهو جعفهر ( ع)رسول أبي جعفر 
 إلى مضيت مع  فدخلت علي  فلما رآني قال يا محمد ال إلى المرجئة و ال

ك لالذا القدرية و ال إلى الحرورية و ال إلى الزيدية و لالن إلينا إنما حجبت
. و كذا فقبلت و قلت ب 

348:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
ن حمدوي  و محمد ابنا نصير قاال حدثنا محمد بن عيسهى عه-650•

( ع)هلل قال قلت ألبي عبد االطیارعلي بن الحالم عن أبان األحمر عن 
كرهت منا مناظرة الناس و كرهت الخصهومة؟ فقهال أمهابلغني أنك 

كالم مثلك للناس فال نالره  من إذا طار أحسهن أن يقهع و إن وقهع
. يحسن أن يطير فمن كان هالذا فال نالره كالم 

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

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

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

ت تزوفی ؟ فقلزابن الطیارما فعل : فقال( ع)جعفر األحول عن أبی عبد اهلل 
ا أهزل فقال رحمه اهلل أدخل اهلل علیه الرحمة و نضره فإنه كان يخاصم عنز

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

ا بيدي ثم عد األئمة علهيهم السهالم إمامها إمامه( ع)قال أخذ أبو عبد اهلل 
ني اهلل فهداك فالف فقلت جعل( ع)يحسبهم بيده حتى انتهى إلى أبي جعفر 

رام لو فلقت رمانة فاحللت بعضها و حرمت بعضا لشهدت أن ما حرمت حه
ي مها فحسبك أن تقول بقول  و ما أنا إال مثلهم ل: و ما أحللت حالل فقال

ء يوم القيامهة مهع الهذين قهال اهلللهم و على ما عليهم فإن أردت أن تجي
.فقّ بقول ( -71: -17يوم ندعوا كّ أناس بإمامهم : تعالى

349:  الكشی ص رجال
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حماة بن محمد الطیار 
، ال إلهى محمد بن الطیار والد حمزاةإلى راجعةثم إن هذه الروايات •

حمزة نفس  كما توهم  جماعة و ذلك فإن الطيار المهذكور فهي ههذه 
الروايات، كان من األعالم و المناظرين و قد مات في حيهاة الصهادق

يار، ع، على ما نطقت ب  الروايتان المادحتان و قد مر أن حمزة بن الط
روى عن أبي الحسن ع، و روى عن  محمد بن سنان الذي لم يهدرك 

بهّ الصادق ع، فاليف يمالن أن تنطبق الروايات المادحة على حمهزة
. هي واردة في أبي  جزما

280:  ص 6: الحديث ج رجالمعجم
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حماة بن محمد الطیار 
طلق ، و إن كان يمحمدوالدعبد اهلل كان لقب الطیارإن الظاهر أن ثم •

يتين على ابن  محمد و ابن ابن  حمزة و ذلك لقول الصادق ع في الروا
. المتقدمتين ما فعّ ابن الطيار

، بهاب مها تجهب فيه  الزكهاة، 4الجزء : و يميده ما رواه في التهذيب•
. ، عن عبد اهلل بن بالير، عن محمد بن الطيار9الحديث 

280:  ص 6: الحديث ج رجالمعجم
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حماة بن محمد الطیار 
باب مها تجهب فيه  2الجزء : هذه الروايات ذكرها في اإلستبصارنعم •

. عن عبد اهلل بن بالير، عن محمد الطيار9الزكاة، الحديث 
فهي كهالم و كيف كان ففي الروايتين كفاية و من ذلك يظهر أن الطيار•

صادق الشيخ حيث عد في رجال  محمد بن عبد اهلل الطيار من رجال ال
مها صفة لعبد اهلل دون محمد، نعم أطلق الطيار على محمد، ك( 194)ع 

  في رواية أبان األحمر المتقدمة عن  و على حمزة أيضها، كمها عرفته
. عن رجال الشيخ، في أصحاب الباقر ع

281:  ص 6: الحديث ج رجالمعجم
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حماة بن محمد الطیار 
، 1زء الجه: عن أبي عبد اهلل ع، و روى عن  ثعلبة بن ميمون، الالهافيروى •

. 3، الحديث 32باب البيان و التعريف 3كتاب التوحيد 
. و روى عن  فضالة بن أيوب•
، 27بهاب االبهتالء و االختيهار 3الجزء المذكور، كتاب التوحيهد : الالافي•

. 2الحديث 
من هذا الباب و روى عهن 1و روى عن  يونس بن عبد الرحمن، الحديث •

أبي ، و روى عن  محمد بن سنان 
، باب في أن التهواخي لهم يقهع 1، كتاب اإليمان و الالفر 2الجزء : الالافي•

. 1، الحديث 74على الدين 
، باب في أن التهواخي لهم يقهع 1، كتاب اإليمان و الالفر 2الجزء : الالافي•

.1، الحديث 74على الدين 

280:  ص 6: الحديث ج رجالمعجم
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حماة بن محمد الطیار 
ال يخفى أنّ األحاديث الدالّهة علهى كهون ابهن الطيّهار شهديد : أقول•

باه الخصومة عن أهّ البيت عليهم السّالم و من المتاللّمين و مهن أشه
ابن الحالم كلّها في محمّد، و حمزة ليس منها فهي شهي ء،« 5»هشام 

هناك كما في « 7»، و الصواب ذكر ما «6»ينادي بذلك الخبر األوّل 
.، لالنّا ذكرناها هنا تبعا للميرزا«9»و ييره « 8»النقد 

ة و ال نعم الظاهر كون حمزة أيضا من الحسان لالن ليس بتلك المثابه•
.من أهّ الالالم و الفقاهة

135: ، ص3ج ؛ (ه  ق  1216: حائری مازندرانى، وفات )الرجالمنتهى المقال فی أحوال 
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حماة بن محمد الطیار 
.«ش»هشام، لم يرد في نسخة ( 5)•
.648/ 347: المذكور عن الالشّي( 6)•
.ذكرها: كذا في النسخ، و الصحيح( 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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حماة بن محمد الطیار 
، ثمّ لقّهب «10»ممّا ذكرنا يظهر أنّ الطيّار لقب عبد اللّ  والد محمّد و •

.«1»ب   ابن ، ثمّ ابن ابن  
حمّهد بهن عبد اللّ  بن بالير عن م: في التهذيب في أوائّ باب الزكاةو •

.، فتدبّر«2»* الطيّار
، و أبان بهن ابن الطيّار، عن  ابن بالير، و صفوان بن يحيى: و في مشالا•

.«3»األحمر 

.اأيضلم يرد ذكر لعبد اللّه لم يظهر لنا وجه ، علما أنّ  : أقول( 10)•
جعفرالطيار مجهولمحمدبن* •

136-135: ، ص3ج ؛ (حائری مازندرانى)الرجالمنتهى المقال فی أحوال 
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
  فزرض وجزود اإلمزاأنّ جملة من الروايات واردة في : الثالثةالنقطة •

ي السالم و التمالّن من مراجعت ، فلو فرض أنّهها دلّهت علهى نفهعلیه 
من إذ ال يدّعی أحد جريان البراءة مع التمكّنالبراءة لما أضرّنا ذلك، 
. ، و شرط البراءة هو اليأس من الظفرالفحص و تحصیل العلم

400: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
ض من هذا القبيّ مقبولة عمر بن حنظلة حيهث فهرض فيهها تعهارو •

: الروايتين، و ذكهر المرجّحهات حتهى إذا اسهتوى المتعارضهان قهال
( أرجه : )، فهإن فهرض انّ قوله ( حتى تلقى إمامك(فَأَرْجِئْهُ)أرجه)

لبهراءة يالون أمرا بالتوقّف و االحتياط في مقام العمّ، و إلغاء أصالة ا
نّ أ( حتى تلقهى إمامهك: )لم يضرّنا ذلك، ألنّ ظاهر الغاية و هو قول 

.محّّ الالالم هو مورد التمالّن من لقاء اإلمام علي  السالم

400: ، ص3مباحث األصول، ج
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مقبولة عمر بن حنظلة
مَِّ بِهَابَابُ وُجُوهِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَةِ وَ كَيْفِيَّةِ الْع9َ« 1»•
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّهدِ « 2»-33334-1•

 بْهنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَهنْ دَاوُدَ
نِ مِنْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّ ِ ع عَنْ رَجُلَيْ: الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ

-بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا-أَصْحَابِنَا

106: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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مقبولة عمر بن حنظلة
حَابِنَاإِلَى • يَا أَ-أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ كُُّّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصهْ نْ فَرَضهِ

لَفَا فِي وَ كِلَاهُمَا اخْتَ-وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَالَمَا-يَالُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا
وَ أَفْقَهُهُمَها وَ -فَقَالَ الْحُالْهمُ مَها حَالَهمَ بِه ِ أَعْهدَلُهُمَا-«3»حَدِيثِالُمْ 

وَ لَها يُلْتَفَهتُ إِلَهى مَها يَحْالُهمُ بِه ِ -أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا
-الْآخَرُ

106: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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مقبولة عمر بن حنظلة
وَاحِهدٌ « 4»لَا يُفَضَُّّ -فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَاقَالَ •

« 5»قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَهانَ مِهنْ رِوَايَاتِهِمَها -مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِ ِ
خَهذُ فَيُمْ-الْمُجْمَعَ عَلَيْ ِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ-فِي ذَلِكَ الَّذِي حَالَمَا بِ ِ-عَنَّا

حَابِكَ-بِ ِ مِنْ حُالْمِنَا هُورٍ عِنْهدَ أَصهْ -وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشهْ
فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْ ِ لَا رَيْبَ فِي ِ 

106: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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مقبولة عمر بن حنظلة
قَدْ رَوَاهُمَها الثِّقَهاتُ-فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْالُمْ مَشْهُورَيْنِ-أَنْ قَالَإِلَى •

نَّةِ-عَنْالُمْ فَ وَ خَهالَ-قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُالْمُ ُ حُالْمَ الْالِتَابِ وَ السهُّ
نَّ-الْعَامَّةَ فَيُمْخَذُ بِ ِ وَ -ةِوَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُالْمُ ُ حُالْمَ الْالِتَابِ وَ السهُّ

-وَافَقَ الْعَامَّةَ

106: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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مقبولة عمر بن حنظلة
عَرَفَها حُالْمَه ُ مِهنَ -«6»جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ قُلْتُ •

وَ الْهآخَرَ-وَ وَجَدْنَا أَحَهدَ الْخَبَهرَيْنِ مُوَافِقهاً لِلْعَامَّهةِ-الْالِتَابِ وَ السُّنَّةِ
-شَادُفَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِي ِ الرَّ-مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُمْخَذُ

مَا هُمْ قَالَ يُنْظَرُ إِلَى-جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاًفَقُلْتُ •
-فَيُتْرَكُ وَ يُمْخَذُ بِالْآخَرِ-إِلَيْ ِ أَمْيَُّ حُالَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ

ئْزهُ إِذَا كَانَ ذَلِزكَ فَأَرْجِقَالَ -فَإِنْ وَافَقَ حُالَّامُهُمْ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاًقُلْتُ •
امِ فِي خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَ-فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ-حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ

.الْهَلَالَاتِ

106: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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مقبولة عمر بن حنظلة
.10-67-1الالافي -(2)•
(.هامش المخطوط)حديثنا -في الفقي -(3)•
(.هامش المخطوط)ليس يتفاضّ -في الفقي -(4)•
.روايتهم-في المصدر-(5)•
ن يبهي إن كان المفتيي-كتب المصنف في الهامش عن التهذيب-(6)•

.عليهما معرفة حالم 

106: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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مقبولة عمر بن حنظلة
نِ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّهدِ بْهوَ •

«1»عِيسَى نَحْوَهُ 
وَ خَهالَفَ-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ إِلَّا أَنَّ ُ قَهالَ•

«3»قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ -«2»الْعَامَّةَ فَيُمْخَذُ بِ ِ 
. «4»وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ نَحْوَهُ •
.845-301-6التهذيب -(1)•
.أخذ ب -في الفقي -(2)•
.3232-8-3الفقي  -(3)•
.355-االحتجاج-(4)•

 107: ، ص27وسائل الشیعة، ج 
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
حزص وجوب الفأنّ بعض تلك الروايات مسوقة مساق : الرابعةالنقطة •

:  أعلم، إذ يقهال لهال :يقولو األمر بالتعلّم، و أنّ الجاهّ ال يسع  أن 
. لما ذا لم تتعلّم

ة عهن أمّا أنّ  لو فحص و لم يجد فما ذا يصنع؟ فهذه الروايات ساكتو •
.ذلك، فهي يير مربوطة بما نحن في 

401: ، ص3مباحث األصول، ج
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