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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

 باهلل العلي العظيمعلى أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(72) 
 باالعتقاديات (1)االستناد لإلجماع لتقييد الرواية

وقد يورد على ما ذكرناه من )وذلك استناداً إىل وضوح ان مدارية العلمم إاما همي يف العدائمد إذ ادما ممدور ممدار العلمم حسم  
وان العمليمماال ال  ،حمما املعتممه منممه يف قممد العدائممد كشممه ال دممة واممبه ذلممك ،املشممهور بممه اممبه ايمممال عليممه وال يلفممي  يهمما الظممن

 مدور مدار العلم به األعم من العلم والعلمي.
وبعبمممارة أخمممراع االمجممممان يف املممموردين يلممممون همممو الدرينممممة الصمممار ة للروايممممة إىل العدائمممد واممممما املدبولمممة  تبدممممى علمممى  هورهمممما يف 

 العملياال(.
 : ال إجماعالرد: صغرى  

بعممد انممه ال إمجممان، بممه الشممهرة أو الشممهرة العظيمممة إذ ندممه الشمميو يف الرسممائه  سممة أقمموال أخممرا إضمما ة إىل الدممول بو مموب 
يف العمليماال إذ خمالف  يمه االخبماريون  (2)ال إمجمان علمى حةيمة خمه الواحمدحتصيه العلم عن ا تهاد يف أصول المدين وبعمد انمه 

 .وبعض األصوليني
  يصلح مخصصا  أو مقيدا  : اإلجماع ال وكبرى  

بممان الشممهرة بممه ا مجممان ال مصمملم مديممدة للمطلممم وال إصصممة للعممام إال إذا بلعمما در ممة صمملةا معهمما عر مماً لعممدها قرينممة 
 د معويال عليها.متصلة حا ة باللالم حبيث يعّول عليها املتللم وال يعد معريا باجلهه ان اطلم اللالم مال إرادمه املدي  

جيمم  إحممرات ارملاتيممة التدييممد يف ذهممن السممامال حبيممث يصمملم ان يعتمممد عليممه املممتللم إذ اطلممم اللممالم مريممداً وبعبممارة أخممراع 
 واالستعمالية من دون قرينة قد ارملات السامال. ومفللاً بني ا رادة اجلدية (3)قده

دم إحمممرات ياميممة مدمممدماال بعمم مو ممم  إمجممال املمممراد مممن الصممادر عمممن املممتللم، (4)در ممةً  –أي الشممهرة  –نعممم يلفممي بلوقهممما 
العمموم لر مال اليمد عمن أو ما همو ننللتمه  (5)احرات ذلكللن يشرتط  احللمة، أو كون ملك الدر ة حبيث مو   إمجال العام عر ًا،

حبيمث لمه عر ماً بمالظهور  ا طالق أو دعوا االنصراف، وحمتممه الدرينيمة املتصمه إاما يو م  ا مجمال لمو كمان االحتممال وارداً أو 
                                                             

َنارواية  (1)  َما َعِلْمُتْم أَنَّهُ قـَْولَُنا فَاْلَزُموُه َوَما َلْم تـَْعَلُموا فـَُردُّوُه ِإلَيـْ
الظممواهر لعممد املشماطبني )كممما قالممه عمدم حةيممة مطلممم اوطماب و  وكماا ال إمجممان علمى حةيممة الظممواهر كمما قالممه يف  ممواهر اللتماب بعممض االخبمماريني أو (2)

 على حةية الشهرة وال قول اللعوي.. اخل.ال إمجان صاح  الدوانني( وكاا 
 أي قد ا طالق. (3)
 ا بدرائن كمناسبة احللم واملوضون م اًل.هبااهتا أو نعونة اعتضاد (4)
 البلوغ إىل ملك الدر ة. (5)
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 دون مطلم االحتمال.  تأمه ،ويدخله يف دائرة ايمه وإن مل يبلغ در ة الدرينية على اوالف
 مؤيدان لتقييد الرواية باالعتقاديات

 انه قد يؤيد ما ذكرناه بو هني آخرينعويف مدابه ذلك  
 اختصاص اآليات الرادعة عن الظن، باالعتقاديات -أ
ِإْن يـَتَِّبُعــوَن ِإالَّ الظَّــنَّ َوِإنَّ التلاممماً كدولممه معمماىلع أو  مضمممناً  أو مممه بممالظن مطابدممةً اآليمماال الدالممة علممى الممردن عممن العاألول: 

ْئ َ ــْي ا   ، بمدعوا ادمما  ماهرة يف النهممي عممن (2)َوال تَـْقــُ  َمـا لَــْيَك لَــَ  بِـِه ِعْلــم  وكدولمه معمماىلع  (1)الظَـّنَّ ال يـُْغِنــِ ِمـْن اْلَ ــ
ممال  ال للودما املمورد وامأن النملول بمه اسمتناداً إىل  همور ان معركمة النم   -أي أصمول المدين  – امبان العلم يف االعتدادياال

املشممركني كانمما علممى مدليممدهم اآلبمما  وإمبمماعهم الظممن يف أصممول الممدين ومل ملممن علممى إمبمماعهم خممه الواحممد واممبهه يف األحلممام 
الناام  ممن ها العام وان العلة العائية األساسية هي ردعهم عن إمبمان الظمن مون اأن النلول وسياق اآلياال و و  اجللئية  يلون جم

همو املو م  لظهمور اآليماال عر ماً يف ان املمراد نما الظمن وقفمو قمد العلمم يف أصمول  ،وقمد ذلمك وامبهه مدليد اآلبا  يف ر ض نبومه
 .(3)الدين

َنــا َمــا َعِلْمــُتمْ وحينئمماف  ممان ّل ذلممك صمملم قرينممة علممى ان املممراد بممم ــا َفــاْلَزُموُه َوَمــا َلــْم تَـْعَلُمــوا فَـــُردُّوُه ِإَليـْ هممو ذلممك   (4)أَنَّــُه قَـْولَُن
علمى ان  ان اآلية سابدة على الرواية  هي كالدرينة املتصملة أو همي صماحلة كدرينمة علمى املمراد منهما، كمما صملم ذلمك قرينمة كالك 

 ابتداً  يف رواياال االر ا  هو لالك كالك  تأمه. األمر باالر ا 
وهممو ممما سنشممرن  يممه بعممد قليممه بمماذن اهلل  ،، إىل بيممان الو ممه(5)وإن مل يممتم احتا مما همماه اآليمماال كروايمماال االر مما  االبتممدائي

 الو وه السابدة.ما مضى من معاىل، إضا ة إىل 
 الروايات الدالة على مدارية وجدان  اهد من كتاب اهلل -ب

 عالرواياال الدالة على مدياسية ومدارية ما و دل عليه ااهداً أو ااهدين من كتاب اهلل لثانِ:ا
أو  ا حـدي  فوجـدتم عليـه  ـاهدا  كم عن ـء إذا جـايف حمديث قمالع  عن ر ه عن أيب  عفمر  ما رواه ابن بلدومنها 

 .(6)يستبين لكموه إلينا حتى  اهدين من كتاب اهلل فخذوا به وإال فقفوا عنده ثم رد  
عن اختالف احلمديث يرويمه ممن ن مم بمه وممنهم ممن ال ن مم بمه،  ما رواه ابن أيب يعفور، قالع سألا أبا عبد اهلل ومنهاع 

وإال فالـذ  جـاءكم بـه أولـى  فوجـدتم لـه  ـاهدا  مـن كتـاب اهلل أو مـن قـول رسـول اهلل إذا ورد عليكم حدي  قالع 
 .(7)به

                                                             

 .22النةمع  (1)
 .36االسرا ع  (2)
 ما  يه. وسيأيت (3)
 .121ص 27وسائه الشيعةع ج (4)
 إذ مل مر ال للعلمي وال للمر ةاال املاكورة يف املدبولة، به أمرال ابتدا  باالر ا . (5)
 .21ص 12وسائه الشيعة ج (6)
 .66ص 1ا سالمية( ج –اللايف )ط  (7)
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 الروايات بأصول الدين دون األحكاموجه اختصاص هذه 
 وذلك لوضوح اختصاصها بالرواياال الواردة يف اؤون أصول الدين دون األحلام الفدهية وحنوهاع 

اما األحلام الفدهية  لبداهة انه ال يشرتط يف حةية رواية ال دة يف حلم  دهي و ود ااهد عليه أو ااهدين من كتماب  -أ
 حا من علما  العامة.وال به  مل يصر إىل ذلك  ديه من علما  أهه البيا ه ب اهلل أو من قول رسول اهلل 

 لتاب اهلل؟لما من رواية إال وهي موا دة بإطالقها أو عمومها ال يقال: 
ذلمك  لمماً )أي اماهداً ممن عمموم أو إطمالق(  فوجدتم عليه  اهدا  أو  اهدين مـن كتـاب اهللليس املراد من  إذ يقال:

ايمة بتاماً لوضوح ادا يف مدام الضابط ويييمل الصمةيم ممن اوطمأ ممن الروايماال ولمو قيمه بمان كمه رو  (1)وإال للم لعوية هاه الرواياال
أي حبيمث ندركمه حنمن وإال  مان علمم اللتماب ومأويلمه ومفصميه كمه امي   يمه  –ممن كتماب اهلل  يف حلم  دهي  مان عليهما اماهد

وإال  وإال فقفــوا عنــده...همماا الضممابط للتمييممل لعممواً وملمما صممم قولممه يف عدممد السممل   للممان ذكممره  - هممو عنممد أهلممه 
 .فالذ ...

هممو الشمماهد باملممدلول املطممابدي أو التضممم  أو  اهللوجــدتم عليــه  ــاهدا  أو  ــاهدين مــن كتــاب واحلاصممهع ان املممراد مممن 
 وليس العموم وا طالق.  تدبر  يداً. بأقسامهااللتلامي 
فوجدتم عليه  اهدا  أو  اهدين من كتاب اهلل فخذوا به وإال فقفوا عنـده ثـم رد وه إلينـا حتـى ان معميم : قد يقالبل 

تَـُهوالألحلام الفدهية خالف الدرآن نفسه لدوله معاىلع  يستبين لكم  (2)َوَما آَتاُكْم الرَُّسـوُل َفُخـُذوُه َوَمـا نـََهـاُكْم َعْنـُه فَـانـْ
حيممث وممدون عليممه امماهداً أو امماهدين مممن  إال  شمماوا بممه ومل مدممه  ممال مأخمماوا بممه  ان اآليممة صممر ة يف ان ممما أممماه الرسممول  مم

دون مطالبتمه بالمدليه عليمه ممن  به الرسول   بداهة ان سدة األصةاب طراً كانا على األخا نا  اإضا ة إىل كتاب اهلل! 
 .حس  املعلوم عندهم واملرملل لديهم بنفسه اللتاب، ومن خالف  لعناده أو  هله ال لعدم حةية قوله 

همي بأنفسمها ممن األحاديمث  عنمدما نعرضمها لعد العدائدياال يسمتللم نفيهما لنفسمها إذ  (3)الرواياالواحلاصهع ان معميم هاه 
علممى   ماهرة،  هماه قرينمة يمة الشمريفة السممابدةعلمى كتماب اهلل ال  مد شما امماهداً ممن كتماب اهلل بمه الشماهد علممى علسمها وهمو اآل

 اختصاصها بأصول الدين.  تدبر ومأمه واهلل العامل.
به  بآية أو آيتني واما أصول الدين  انه ال ري  يف ان مجيعها مما صرح نا يف الدرآن اللرمي بالداللة املطابدية أو ابهها -ب

 .دانيته وقدرمه وعدله وعلمه نظائرها وقدهاح الحظ اآلياال الدالة على و ود اهلل وو  ،يف آياال ك دة
 .لى ااهد عليه أو ااهدين من كتاب اهلل معاىلعلى الع ور ع ،وعليهع يصم معليم صةة اوه الوارد

 مناقضة أهل العامة لـ)حسبنا كتاب اهلل(!
أال ممرا  !!همم بأنفسمهم هموقاله عمر وبىن عليه العديد من كبار علمائهم من )حسبنا كتماب اهلل(  ب ملاأول ملا  ان تنبيه: 

                                                             

 رواياال و دل عليه ااهداً أو ااهدين من كتاب اهلل. (1)
 .7احلشرع  (2)
 املشرتطة لو ود ااهد أو ااهدين من كتاب اهلل. (3)
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باالستةسممان والديممامل واملصممال املرسمملة مممال بداهممة ان االستةسممان منمموط بمماوق الفديممه واستةسممانه وأيممن هممو مممن  ادممم يعملممون 
 ملا احتا وا إليه أو إىل املصال املرسلة. حلُمهكتاب اهلل؟ وكالك الديامل ولو كان يف كتاب اهلل 

مممن بعممده   وسممنته وقممول وسممدة األئمممة واحلاصممهع ادممم أرادوا بممم)حسبنا كتمماب اهلل( طممرح ورد حةيممة قممول رسممول اهلل 
تَـُهوا طرحوهما رقمم قولمه معماىلع  مث  (1)ِلُتبَــيئَن ِللنَّـاِس َمـا نـُـزئَل ِإلَــْيِهمْ و َوَمـا آتَـاُكْم الرَُّسـوُل َفُخـُذوُه َوَمـا نـََهـاُكْم َعْنـُه فَـانـْ
 ومل يدولوا حينهاع حسبنا كتاب اهلل! وعملوا نا!!، أخاوا با تهاداهتم هم وقياسهم واستةسادم وبعد طرح كالم الرسول 

 (فالزموه م تمالت المراد بـ)وال تق ..( و)ما علمتم انه قولنا
َمـا َعِلْمــُتْم أَنَـُّه قَـْولُنَـا فَــاْلَزُموُه َوَمـا لَــْم تَـْعَلُمـوا فَـــُردُّوُه  وقولمه  َوال تَـْقــُ  َمـا لَـْيَك لَــَ  بِـِه ِعْلــم  مث ان قولمه معماىلع 

َنا   تمه يف معناها وو هها أحد احتماالال  سةع (2)وكالك نظائرها ِإَليـْ
 المراد: خصوص أصول الدين -2
 ما سبم من ان املراد نا العلم يف الشؤون االعتدادية.األول: 
 المراد من العلم األعم من العلمِ -1
)كمما  يمما قمام عليمه خمه ال دمة  العلميماالان املراد من العلم األعم من العلمي بنةو ايات يف الللمة، أو بدعوا ان الثانِ: 

 وابهه( هي علم عر اً  ليس نةات. وللةديث صلة
 وصلى اهلل على م مد وآله الطاهرين

 

   )ال كمة(:
َواْعَلُموا ِعْلما  َيِقينا  أَنَُّكْم َلْن تَـْعرُِفوا التـَُّقى َحتَّى تَـْعرُِفوا ِصـَفَة اْلُهـَدى َولَـْن َتَمسَّـُكوا  ا مام احلسن ايتىب  من حلم

َّْ ِتاَلَوتِـِه َحتَّـى تَـْعرِفُـوا الَـّذِ  لُـوا اْلِكتَـاَب َحـ ِإَذا َعـَرفْـُتْم َذلِـَ  َعـَرفْـُتُم   َحرَّفَـُه فَـِبِميَثاِق اْلِكَتاِب َحتَّى تَـْعرُِفوا الَِّذ  نـََبَذُه َوَلْن تَـتـْ
ُتْم َكْيَ  يـَْهِو  َمْن يـَْهِو  َواَل  ُتُم اْلِفْرَيَة َعَلى اللَِّه َوالتَّْ رِيَ  َورَأَيـْ  ُيْجِهَلنَُّكُم الَِّذيَن اَل يـَْعَلُموَن  اْلِبدََع َوالتََّكلَُّ  َورَأَيـْ

اْلِعْلِم َوَمْوُت اْلَجْهِل َوُهـُم الَـِّذيَن  َواْلَتِمُسوا َذِلَ  ِعْنَد َأْهِلِه َفِإنَـُّهْم َخاصَّة  ُنور  ُيْسَتَضاُء ِبِهْم َوأَِئمَّة  يـُْقَتَدى ِبِهْم ِبِهْم َعْيشُ 
َّْ َوال َيْخَتِلُفـوَن ِفيـِه َوقَـْد َوُحْكُم َمْنِطِقِهْم َعْن َصْمِتِهْم َوظَ  (1)َأْخبَـرَُكْم ِحْلُمُهْم َعْن َجْهِلِهمْ  اِهُرُهْم َعْن بَاِطِنِهْم اَل ُيَخاِلُفوَن اْلَ 

 َخَلْت َلُهْم ِمَن اللَِّه ُسنَّة  َوَمَضى ِفيِهْم ِمَن اللَِّه ُحْكم  ِإنَّ ِفِ َذِلَ  َلذِْكَرى ِللذَّاِكرِيَن 
   تَـْعِقُلوُه َعْقَل ِرَواَيٍة َفِإنَّ ُرَواَة اْلِكَتاِب َكِثير  َورَُعاَتُه َقِليل  َواللَُّه اْلُمْسَتعانَواْعِقُلوُه ِإَذا َسِمْعُتُموُه َعْقَل رَِعاَيٍة َواَل 

 (حتف العدول عن آل الرسول )

                                                             

 .44النةهع  (1)
 ومنها رواياال ما و دل عليه ااهداً من كتاب اهلل، وقدها لو مل نسلم بتفسدنا اآلنف شا. (2)
يهم. أو عمن عمدم  هلهممم أو را مال إىل املشمالفني كممما يظهمر ممن السممياق و املعمىن أخمهكم حلمهممم عمن  همه إممالف«  هلهممم»كماا. و لعمّه الضممد يف  (3)

 [. انه مصةيف  هدهم. و يف الروضة ]هم عيش العلم و و موال اجلهه، لهكم حلمهم عن علمهم و  اهرهم عن باطنهم إخل


