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االحتیاطأدلّة 

االحتياط

العقلی

الشرعی
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االحتیاط الشرعی

االحتياط 
الشرعي

الكتاب

السنّة
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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

بغير علمالقولتحريم 

بال علمالجري و الحركة حرمة 

لم يؤخذ في موضوعه عنوان الشبهة 

واردة في موارد خاّصة بحيث ال يمكن التعّدي عنها
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اإلحتیاطروايات ثالث من طوائف 
:ا، تبقى عندنا طوائف ثالث من الروايات ال بدّ من مالحظتهنعم•
ي الوقوف عند الشبهة خيهر مهن االقتمهام فه)ما كان بلسان : األولى •

(.الهلكة
.أخبار التثليث: الثانیة•
فيّهة مه  ما دلّ على األمر باالحتياط في مهوارد الشهبهة التكلي: الثالثة•

.التطبيق على فروع من الشبهة المكميّة بعينها

407ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج



8

اإلحتیاطروايات ثالث من طوائف 

طوائف ثالث من 
اإلحتياطروايات 

ي الوقوف عند الشبهة خير من االقتحام ف
الهلكة

أخبار التثليث

بهة ما دّل على األمر باالحتياط في موارد الش
التكليفيّة

407ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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التثلیثأخبار 
:التثليثأخبار •
  ثهالث و هي أخبار التثليث، فالذي عثرنها عليه: و أمّا الطائفة الثانية•

:روايات، أو أرب 

423ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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التثلیثأخبار 
اللّه  رواية الفقي  عن جميل بن صالح، عن أبهي عبهد: األول الرواية •

اللّه  علي  السالم، عن آبائ  عليهم السالم قال، قال رسول اللّه  صهلى
ر األمهو»: -و هو كالم طويل يقول في آخره-......علي  و آل  و سلّم 

ة أخهر  و في نسخ)أمر بيّن لك رشده فاتّبع ، و أمر بيّن لك : ثالثة
.« غيّ  فاجتنب ، و أمر اختلف في  فردّه إلى اللّ ( تبيّن لك

423ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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أخبار التثلیث
نِ الْحَارِثِ بْىوَ رَوَ  عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْمُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ 5858•

ي عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ صَاحِبِ الطَّاقِ
عَبْدِ اللَّ ِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِ ِ ع قَالَ 

نْ رَسُولُ اللَّ ِ ص مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَكْرَمَ النَّاسِ فَلْيَتَّقِ اللَّه َ وَ مَهقَالَ •
بَّ أَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ أَتْقَى النَّاسِ فَلْيَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّ ِ تَعَالَى وَ مَهنْ أَحَه
ي يَدِهِ يَكُونَ أَغْنَى النَّاسِ فَلْيَكُنْ بِمَا عِنْدَ اللَّ ِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْثَقَ مِنْ ُ بِمَا فِ

400: ، ص4من ال يحضره الفقیه؛ ج 
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أخبار التثلیث
 مَنْ أَبْغَضَ قَالَ ع أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ النَّاسِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّ ِ قَالَثُمَّ •

النَّاسَ وَ أَبْغَضَ ُ النَّاسُ 
ذِي لَها قَالَ أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ هَذَا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّ ِ قَهالَ الَّهثُمَّ •

ذَنْباًيُقِيلُ عَثْرَةً وَ لَا يَقْبَلُ مَعْذِرَةً وَ لَا يَغْفِرُ 
نْ لَها قَالَ أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ هَذَا قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّ ِ قَهالَ مَهثُمَّ •

ى ابْهنَ مَهرْيَمَ ع قَهامَ فِهي بَنِهي  يُؤْمَنُ شَرُّهُ وَ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ إِنَّ عِيسهَ
تَظْلِمُوهَها وَ إِسْرَائِيلَ فَقَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تُمَدِّثُوا بِالْمِكْمَةِ الْجُهَّالَ فَ
فَضْلُكُمْ طُلَ لَا تَمْنَعُوهَا أَهْلَهَا فَتَظْلِمُوهُمْ وَ لَا تُعِينُوا الظَّالِمَ عَلَى ظُلْمِ ِ فَيَبْ

400: ، ص4من ال يحضره الفقیه؛ ج 
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أخبار التثلیث
یُّهُ فَاجْتَنِبْهُ الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَكَ رُشْدُهُ فَاتَّبِعْهُ وَ أَمْرٌ تَبَیَّنَ لَكَ غَ•

وَ أَمْرٌ اخْتُلِفَ فِیهِ فَرُدَّهُ إِلَ  اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

400: ، ص4من ال يحضره الفقیه؛ ج 



14

ول حارث بن أبی جعفر محمد بن النعمان األح
حارث بن أبهي جعفهر -363140/الماءباب/النجاشيرجال[ 1/1]•

مممد بن النعمان األحول 
يرويه  كتابىه. مولى بجيلة رو  عن أبي عبد اهلل علي  السهالم[ 1/2]•

ا أخبرنا عدة مهن أصهمابنالحسن بن محبوب عدة من أصمابنا منهم 
:رحمهم اهلل عن الشريف أبي مممد المسن بهن حمهزة الطبهري قهال

ن حدثنا مممد بن المسن الصهفار عهن أحمهد به: حدثنا ابن بطة قال
عهن المهارث بهن مممهد الحسن بن محبىوب مممد بن عيسى عن 

. بكتاب 
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ول حارث بن أبی جعفر محمد بن النعمان األح
حارث بن -255164/الواحدباب/الماءباب/الطوسيفهرست[ 2/1]•

. األحول
رويناه باإلسناد األول عن المسن بهن ممبهوب عهن. ل  أصل[ 3/1]•

. المارث بن األحول
-2376192/المهاءبهاب.../عبهدأبيأصماب/الطوسيرجال[ 4/1]•

المارث بن مممد بن النعمان -233
. البجلي أبو علي كوفي[ 5/1]•
المارث 40.../عبدأبيأصماب.../عبدأبيأصماب/البرقيرجال[ 6/1]•

بن مممد األحول 
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التثلیثأخبار 
صود، لعهدم ، و على تقدير تماميّت  ال تفيد المقسند الرواية غیر تامّو •

:تماميّة الداللة، و ذلك لوجوه

423ص؛ 3مباحث األصول ؛ ج
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الدالليةوجوهال•
مستقلّاتهإمضاء العقل العملیّ فی –
الخالفيّةحجيّة اإلجماع و عدم جواز التقليد في المسائل –
مثل هذا الكالمعلى البراءة دليل حكومة –
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