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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

العقلی

الشرعی

327ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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االحتیاط الشرعی

االحتياط 
الشرعي

الكتاب

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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نقاط ثمان

ليست فيها رائحة اإللزام

تحكيم األئّمة عليهم السالم في فهم 
األحكام

فرض وجود اإلمام

وجوب الفحص
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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 
بغیور تحريم القوولأنّ بعض الروايات مسوقة مساق : الخامسةالنقطة •

مة، ، و االلتزام بما ال يعلم ب  من قبيل بعض اآليات المتقدّعلم

يّ و هذا أيضا خارج عن محلّ الكالم، ألنّ الكالم ليس في أنّ األصول•
قدار ما يعلم، يلتزم باإلباحة الواقعيّة مع أنّ  ال يعلم بها، بل هو يلتزم بم

. و هو اإلباحة الظاهريّة

401: ، ص3مباحث األصول، ج
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(السنّة)الشرعیاالحتیاط 
لوو أنّ : )هذا القبيل خبر زرارة عن أبي عبد اللّ  علي  السالم قالفمن •

.( العباد إذا جهلوا وقفوا و لم يجحدوا لم يكفروا

401: ، ص3مباحث األصول، ج
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تحريم القول بغیر علم

وَ عَنْ ُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَهنِ ابْهنِ « 1»-33474-11•
قَفُووا لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَ: بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ِ ع قَالَ

.وَ لَمْ يَجْحَدُوا لَمْ يَكْفُرُوا

158: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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تحريم القول بغیر علم
. «2»رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي ِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَ ُ وَ •
.19-388-2الكافي -(1)•
.103-216-المحاسن-(2)•
•

•

158: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 



12

تحريم القول بغیر علم
يا : )اشقال ألبان بن عي: و كذلك خبر عليّ بن الحسين علي  السالم•

دّ أخا عبد قيس إن وضح لك أمر فاقبل ، و إلّها فاسهكت تسهلم و ر
.( علم  إلى اللّ ، فإنّك أوسع ممّا بين السماء و األرض

401: ، ص3مباحث األصول، ج
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تحريم القول بغیر علم
نَ سُلَيْمُ بْنُ قَيْسٍ الْهِلَالِيُّ فِهي كِتَابِه ِ أَنَّ عَلِهيَّ بْه« 2»-33503-40•

حَ  لَهكَ الْحُسَيْنِ ع قَالَ لِأَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ يَا أَخَا عَبْدِ قَيْسٍ إِنْ وَضهَ
سَعُ مِمَّا فَإِنَّكَ أَوْ-وَ إِلَّا فَاسْكُتْ تَسْلَمْ وَ رُدَّ عِلْمَ ُ إِلَى اللَّ ِ-أَمْرٌ فَاقْبَلْ ُ

.بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ

166: ، ص27وسائل الشیعة؛ ج 
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سلیم بن قیس الهاللی
[الطريق الرابع و األربعون]•
إلهى ( 38ط )السهاب  باإلسناد : و نروي كتاب سليم بن قيس الهاللي•

حهدننا :قالعلي بن أحمد؛ القمي، [ 137]أخبرنا :قال( 112)النجاشي 
محمد بهن أبهي [ 139]حدننا :قالمحمد بن الحسن بن الوليد، [ 138]

[ 141]عهن :الصهيرفيمحمد بن علهي، [ 140]عن :ماجيلوي القاسم، 
حمهاد بهن عيسهى قهال .عيسهىعثمان بن [ 142]و :عيسىحماد بن 

سليم بن [ 144]عن :اليمانيإبراهيم بن عمر، [ 143]حدنناه و (.141)
.قيس، بالكتاب

188: ، ص30وسائل الشیعة؛ ج 
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سلیم بن قیس الهاللی
[الطريق الخامس و األربعون]•
عهن (:58)عهن اليهي ؛ السوسهي ( 20و 19ط )و باإلسناد السهاب  •

، بالسهند (138)ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد [ 145]
عهن (:142)و عثمان بهن عيسهى ( 141)عن حماد ( 44ط )المذكور 

(.144)أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس [ 146]

188: ، ص30وسائل الشیعة؛ ج 
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سلیم بن قیس الهاللی
[الطريق السادس و األربعون]•
، عن إبراهيم بن عمر؛ (141)عن حماد بن عيسى ( 44ط )و باإلسناد •

.«1»( 144)، عن سليم بن قيس (143)اليماني 
•

فههي األصههل و ( 46)هكههذا ورد هههذا السريهه  األخيههر رقههم ( 1)
قهال حمهاد بهن : بقول ( 44)المصححتين، لكن  مذكور ضمن السري  

. فهو تكرار واضح... إبراهيم : و حدننا: عيسى
•

 189: ، ص30وسائل الشیعة، ج 
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