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

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(364) 

 الطوسي واالخباريين عنالشيخ  نقلهفيما مناقشتان 
دين، ولكون الو ي يبودو ان نوا نقلوه نقل ستة أقووال يف اعتبوار الظون يف أ وول الو الشيخ  أن  سبق 
  عن الشيخ  يف العودة ريود يقيوو، وكو ل  نوا نقلوه هوا حكوا  العالنوة عون االخبواريني  انوه ريود

  حيح ظاهراً.
نووا نقلووه الشوويخ عوون الشوويخ  قوود  سووردا:  هووو   السوواي   كفايووة ايوو م بوول الظوون نوون التقليوود، نوو   أمااا 

يف نسووةلة حةيووة أخبووار  يظهوور نوون عوودة الشوويخ عنووه، كمووا  كووون النظوور وامبووا نسووتقال لكنووه نعفووو  
 .:2 ::1 اآلحاي ويف أواخر العدة

 ال مطلقا   (المقلِّد للمحق معفو عنه)الطوسي:  -3
الشوويخ اسووانح يف عوودم نقلووه لووه رريووم أديتووه،  ووان  د بقيوود نهووم ولكوون  كووالم الشوويخ الطوسووي نقي وو  أقااول:

الشيخ الطوسي ال يرى  كفاية اي م بل الظن نن التقليد: بقول نطلو بل إمنا يرى كفايته إذا كوان التقليود 
إذا أحرز اقليد  للحو، ال نطلقاً، بعبارة أخورى  حكموه بنحوو الق وية ايارميوة  أيخا ة للمحو اقليداً 

اي م  ثأور ءان التقليد نطلقاً كاٍف سواء إذ ال يريد ال احلقيقية  ملن يعلم انه يقلد احملو ويتب  احلوبالنسبة 
 .:3 الظن، وسواء الشيعي والعاني واملشرك والكا ر مأ

ه جيوز للعاني  ال  ي ال يقدر على البحث والت فتوي  اقليود عباراه   وال  ي ن هب إليه  أن    الحظ نص
 .:4 العامل

عان ة الط ائفوة نون عهود أنود املوعننني عليوه الس والم إا زناننوا هو ا يرمعوون  يدل  على ذل   أّن  ومدت  
                                                           

 .131  2، و 132  1العدة  :1 
 .555ص 1الشيخ نرا ى األنصاري،  رائد األ ول، جمم  الفكر اإلسالني و قم  ج :2 
 ميكن أن يقال  اهنا حقيقية نقيدة، وهو األظهر.نعم  :3 
 ر هو ال ي أومب الوهم  اوهم اإلطالق يف كالم العدة:.ده ا الصلعل  :4 
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هنم إا علمائها، ويستفتوهنم يف األحكام والعبايات، ويفتووهنم العلمواء  يهوا، ويسوو ريون لوم العمول ووا يفتوو 
ال جيوووز لوو  االسووتفتاء وال العموول بووه، بوول ينبمووي أن انظوور كمووا  فتٍ ت  س  م  ونوونهم قووال لوو بووه، ونووا  عنووا أحووداً 

عليه العمول ووا يفتووهنم، وقود كوان نونهم ايلوو العظويم عا وروا األئموة  نظرت واعلم كما علمت، وال أنكر  
وو نوون هووعالء وال إجيوواب القووول  ال ووه، بوول   نوون األئمووة الن كوود علووى أحوودٍ  عوون واحوودٍ     علوويهم الس ووالم، ومل   

 ملا هو املعلوم خال ه. كانوا يصو بوهنم يف ذل ،  من خالفه يف ذل  كان خمالفاً 
ووورعي ة، ومووودناهم أي وووا كوووانوا   وووان قيووول  كموووا ومووودناهم يرمعوووون إا العلمووواء  يموووا طريقوووه األحكوووام الش 

يانات، ومل نعوورف أحووداً  وو يرمعووون إلوويهم يف أ ووول الوود  علوويهم، ومل  ة علوويهم الس ووالم والعلموواء أنكوور  نوون األئم 
 اقليد العامل يف األ ول. سوغ  يدل  ذل  على أن ه ي  

وو نوونهم ذلوو  مل يطعوون ذلوو  يف هوو ا االسووتدالل، ألن  علووى بطووالن  ر أحوود  نك وول منا أن ووه مل ي  قيوول لووه  لووو س 
 ف يف الن كد.الت قليد يف األ ول أيل ة عقلي ة وشرعي ة نن كتاب وسن ة وريد ذل ، وذل  كا

، ألن  طريوووو ذلووو  االعتقووواي،    وووان  املقل ووود يف األ وووول يقووودم علوووى نوووا ال يوووةنن أن يكوووون مهوووالً وأي ووواً 
ووا اابعوة   ال يتموود  يف نفسوه عوون  ووفةٍ  قد  عت  م  ووالو وورعي ات ألهن   تنوو   للمصووا ، وال مي   إا ريدهوا، ولوويذ كو ل  الش 

يانات.يف مجي  ال  ا :1 أن يكون نن نصلحتهم اقليد العامل  ألحكام، وذل  ال يتةا ى يف أ ول الد 
ياناتم  و]علووى أن  ال وو ي يقوووى يف نفسووي  أن  املقل وود للوو يف اقليوود ،  خمطئوواً  :3 وإن :2 [حو  يف أ ووول الوود 

ووا قلنووا ذلوو  ملةوول هوو   الط ريقووة ال ووح قوود نناها ألّن  مل أموود أحووداً  :4 ريوود نعاخوو  نوون  بووه، وأن ووه نعفووو  عنووه، وإمن 
 يسند ذل  ئم ة عليهم الس الم قط  نواالة نن    قولم واعتقد نةل اعتقايهم، وإن ملالط ائفة وال نن األ

 .:5 :إا حة ة عقل أو شرع
يانات وإنأن  املقل ود للووم حو  يف أوالشاهد يف آخر  قرة  انه  ريح يف التقييود   خمطئواً يف  كوان   وول الود 

 .حمل البحث ميداً  وينقحبطوله لفائداه وليعلم  كالنه  اقليد ، ريد نعاخ  به، وأن ه نعفو  عنه:، وإمنا نقلنا

                                                           

 العلماء. :1 
 زياية يف النسخة الةانية. :2 
 كان.وإن   :3 
 يف األ ل  وامٍد. :4 
 .131-137ص 2ي، العدة يف أ ول الفقه، الناشر  اي هوش و قم، جالشيخ الطوس :5 
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نووا ذكوور  يف أول العوودة أي وواً، قووال   وأن ووا نووا يرويووه قوووم نوون الوووم قل دة  الصووحيح ال وو ي  التقييوود ويؤكااد
وواق.  ووال يلوو م أعتقوود ، أن الوووم قل د للحووو  وإن كووان خم طئوواً يف األ وول ن عف ووو  عنووه، وال أحكووم  يووه فكووم الفس 

 على ه ا ارك نا نقلو .
على أن  ن ن  أشار وا إليه ال ن سل م أهنم كلُّهوم نقل ودة، بول ال ميتنو  أن يكونووا عوال مني بالودليل علوى سوبيل 

ل  يف كةوود نوون أهوول األسووواق عانووة، ولوويذ نوون حيووث يتعوو  ر علوويهم وال  الوووة ملة كمووا اقولووه مجاعووة أهوول الع وود 
إيراي احلةج يف ذل  ينبمي أن  يكونوا ريد عاملني، ألن  إيوراي احلةوج واملنواظرة  وناعة ولويذ ي ق وو  ح صوول 

 .:1 املعر ة على ح صوله، كما قلنا  يف أ حاب الوة م ل:
ن نون التقليود، بول كول   اننا مل جند يف عبارات الع د ة يف املوضعني اصور اً بكفايوة الظو ،إا ذل  إضافة

وريوود ،  كالنووه ان التقليوود كوواٍف، وأنووا يعوووى اإلطووالق يف كالنووه  بعيوودةمل للفوورق بووني كووالم املعصوووم 
كووان يف نقووام البيووان نوون هوو   ايهووة، بوول نقووول    علووى انووه ال يعلووم انووه  ،الحتمووال المفلووة يف األخوود

 نل.املقلدون عاية قاطعون  كالنه حممول عليه أو ننصرف إليه.  تة
 االخباريون: األخبار قطعية سندا  وداللة، فهي المعتمدة في أصول الدين -2

 ايانذ  كفاية الظن املستفاي نن أخبار اآلحاي،   االخباريني ننالعالنة عن عن شيخ لانا نقله  وأما
يف النهاية عن األخباريني  نن أهنم مل يعولوا يف أ ول الودين و روعوه  وهو الظاهر ها حكا  العالنة 

أ وحاب  ة  ل وف  إال على أخبار اآلحاي، وحكا  الشيخ يف عداه يف نسةلة حةيوة أخبوار اآلحواي عون بعو  ري  
 .:2 احلديث:
 حكايوووةلكووون  ،أ وووحاب احلوووديث علوووى القاعووودة ة  ل وووف  نقلوووه عووون الطوسوووي عووون بعووو  ري   ان  الظووواهر  وووان 

لعلوه قوال بو ل  شواذ نونهم، ، نعم ظاهراً  ة، ريد  حيحنهفسب نا نقله الشيخ ع العالنة عن االخباريني
نشوهورهم ال يقولوون بو ل  أي ال يقولوون بكفايوة الظون املسوتفاي كةوداً نونهم إن مل يكون ولكن الظاهر أن  

عية األخبار سنداً ويالاًل  هم يقولون بكفاية األخبار باعتبارها ألهنم يقولون بقط ذل نن أخبار اآلحاي، و 
 اورث القط  ال بكفاية الظن املستفاي نن أخبار اآلحاي. اوضيحه 

، اهنم يرون أخبار اآلحاي قطعية إنا لدعوى اواارها، أو لدعوى اعت وايها بوالقرائن املفيودة للقطو  أوال :
                                                           

 .133-132ص 1الشيخ الطوسي، العدة يف أ ول الفقه، الناشر  اي هوش و قم، ج :1 
 .555ص 1الشيخ نرا ى األنصاري،  رائد األ ول، جمم  الفكر اإلسالني و قم  ج :2 
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 .:1 أو لدعوى  حة نا يف الكتب األربعة خا ة
أي وواً، إنووا لتعاضوود الظووواهر إذ نووا يانووت نتووواارة  ووان ظواهرهووا  اهنووم يوورون ظواهرهووا نفيوودة للقطوو  ثانيااا :

 .أسبو نتعاضدة، أو لومو  أخرى ها  ص لنا  يف فثٍ 
عية،  كيو يقال باهنم يقولوون فر وبعبارة أخرى  مين  االخباريون نن إاباع الظن يف األحكام الشرعية ال

 ؟فةيتها يف األحكام األ ولية
 أن   أعتقوود   حسووبما نقوول عنووه ان ننقوول ههنووا اصووريح األنووني االسوولابايي يف الفوائوود املدنيووة قوواليكفووي و 

 الروايات ألن   إلمراءهامل جمال ال إكماله، بعد لكنو  الدين، إكمال قبل هكناً  كان األ لية بالرباءة التمس 
 احلقوائو ثبتوت وقود النوا ، إليوه  تواج حوايث كول   يف االئموة نون نتوواارة ماءت قد النا  عانة  تامها الح

 .:2 :اثنني بني ونرا عة خالف لكل القطعية األحكام  درت وقد القيانة، يوم إا واملوضوعات
 يف ننتقوى ايموان  املهم ان ننقل عبارة السيد املرا ى يف أموبة املسوائل التبانيوات كموا نقلهوا عنوهونن 

 : اآلحاي بةخبار املتعلقة التبانيات املسائل مواب  يف املرا ى وقال 
 اإلشووواعة طووورق نووون بوووالتواار انوووا  وووحتها، علوووى نقطوعوووة نعلونوووة، كتبنوووا يف املرويوووة اخبارنوووا أكةووور ان 

 وموودناها وان للقطوو ، نقت ووية للعلووم، نومبووة وهووي رواهتووا و وودق  ووحتها علووى يلووت بانووارة أو واإلذاعووة
 :.اآلحاي طريو نن خمصوص بسند الكتب يف نويوعة
 ذكوروا، نوا ننهوا عر ووا الوح ايهوات علوى االطالع إا سبيل لنا يبو مل انه خاف وريد   أي اً  قالنعم 
 بوواب عنووا سوود ان موورم  ووال بووايرب، عنووه وعوضوونا بالعيووان و ووازوا األثوور، حظنووا وأ ووبح بووالعني حظوووا حيووث

 .نتسعة  يها لم املسال  كانت ن اهب وضاقت نشرعة، األبواب لم كانت نا على االعتماي
 سووبباً  بووه لكفووى نراابهووا أيىن هووي الووح اإلمووازة مهووة ريوود نوون عنووا الروايووة طريووو انقطوواع إال يكوون مل ولووو

 .:4 ::3 طالبها على الدراية الباء
                                                           

 .35لرمال صكليات يف علم ايرام    :1 
 .171ص املدنية، الفوائد ألسلابايي،ا :2 
 العبوارة وهو   الرموائي، نهودي حتقيوو املرا وى الشوريو رسوائل ضومن حاليوا املطبوع املرا ى للسيد - التبانيات املسائل مواب :3 

 :.االنانية نصنفات يف اآلحاي أخبار وموي عن ايواب 22 - 25   فحة انظر  سقطا النسخة يف الن نوموية ريد
 .3 - 2  الةاّن الشهيد بن حسن للشيخ ايمان ننتقى :4 
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لكن الظاهر ان ه   النسبة على االقول بالنسوبة إا كةود نونهم ريود بع  نا طرحنا  سابقاً   ولنقتطف
نفوا يف يائورة القوول ايوانذ، بول يورون ال يرون اخبار االحاي نفيدة للظون حوي يصو :1 اانة ألن االخباريني

اخبووار االحوواي نفيوودة للقطوو   هووم يف يائوورة اخوورى، أي أن االخبوواري يقووول ان القطوو  احلا وول نوون اخبووار 
االحاي حةة، والتعبد االيق انه يقول ان اخبار االحاي اورث القط   هي حةة ، ال اهنا اورث الظن، بل 

لكالنهوم  أن   ل  احد انرين وكالدا حمول للبحوث ولكون الشواهدانه ال يعترب الظن حةة، ونستندهم يف ذ
 وقد ير  ه را    -نبدئياً على األقل  –ومهاً وميهاً 

 قطعية السند :أوال  
اهنم يدعون اواار اخبار االحاي  دوهنا نورثة للقط  ،  إهنم يرون ان ه   االخبار كانت  الوجه االول:

وكوو ل  الصوودوق يف نوون ال   وور  الفقيووه  يف الصوودر االول نتووواارة  سووةلها الكليوويف يف الكووايف عوون اووواار
 والطوسي يف الته يب واالستبصار.

التو م اهنم يدعون ان اخبار االحاي حمفو ة بالقرينة القطعية املومبوة للعلوم، وهو   الودعوى  الوجه الثاني:
أكةور أخبارنوا نتوواارة كموا يف أموبوة املسوائل التبانيوات أو حيوث ذهوب إا ان حي نةل السويد املرا وى هبا 
 ز ، اوضيح ذل  بإجيا:2 حمفو ة بالقرائن القطعية هي

انا التواار  إن يعواهم التواار يف اخبوار االحواي لويذ بةبعود او اريورب نون يعووى اوواار القوراءات السوبعة 
ننقطعوة يف  :3 السلسولة يقوال انه قود الح ايعاها كا ة علماء اهل ايالف وقسم نن علماء الشويعة نو  انو

ر اخبووار االحوواي بةبعوود او ليسووت يعووواهم اوووااكمووا ول،  بعوو  الطبقووات نوون القووراء السووبعة عوون الصوودر األ
اريرب نن يعوى بع   حول الرماليني املتةخرين اواار اوثيقات النةاشي وانةاله ن  أنه يفصله نا يقارب 

ألن اوثيقااووه ريالبووا نرسوولة  مووا ومووه حةيتهووا؟ السوويد ايوووئي  :4 القوورنني إا الةالثووة قوورون عوون زنوون الوورواة 
 ه   الدعوى ليست اريرب نن يعوى االخباريني، بل يعوواهم اوواار االخبوار اقورب   واخرون ايعو اواارها،

  رام . سابقاً إليه شرنا أكما 
                                                           

 الكةد ننهم على االقل :1 
 ربعة.هي الح أيرمت يف الكتب األاهنا مث   :2 
 أي سلسلة التواار.  :3 
 .لفقهاء ال ين ذهبوا إا التوااريف فث سابو ذكرنا ا اء بع  ا :4 
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يف وانووه  كلمووا اباعوود الوو نن عوون نرموو  نووا  ووان الطوورق اليووه اقوول  انووه  اننووا نالحووظ هوو ا الومووه يقوور ب وهووا 
ص العوودي،  وواذا اقل وو ميوول   اصوور مهوون  وو  الكووالم ننووه نباشوورة لكوون كلمووا  يوموود العشووراتقوود ول الصوودر األ

أي لوو و ولت الو  الكتوب إلينوا  يهوا  هو   الشوهايات يف كتواب أو كتوب  هوي نتوواارةاييل االول حفظ 
بطريووو نتووواار، أو كانووت قطعيووة االنتسوواب أل ووحاهبا، كمووا هووو كوو ل  بالنسووبة للكتووب األربعووة وإن  وور  

 ر نقل استنايها لم.عدم اواا
قابل للنقاش، والرأي السائد اهنا ظنيوة، لكون لوو قمنوا بتنقويح نا يعوى احتفا ها بالقرينة القطعية،  انه أ

ننهووا ان االئمووة الالحقووني علوويهم السووالم و عديوودة  قوود نكتشووو نعيوودات بوول أيلووة  مديوود لتوواريخ الروايووات
ففوظ الروايوات و ورز الصوحيح عون السوقيم  موةاًل االنوام الرضوا عليوه السوالم كوان يطلوب  شد العناية أابدوا 

  حيح. كتب االن ة االنام الصايق عليه السالم ويرامعها ويقول نةال ه ا الكتاب بةكمله
واحلا وول  ان االخبوواري الوو ي يوودعي التمسوو  بةخبووار االحوواي ال يوودعي اهنووا اووورث الظوون بوول يوورى أهنووا 

ل علوووى ان  لووو ٍ نط   :1 اووورث القطووو  ألن هووو   االخبوووار و ووولتنا بعووود ريربلوووة شوووديدة مووودا نووون نعصووووم ال وووال 
عهووا اورثنووا هوو   القرينووة لووو حققووت اكةوور  لو ، اللنبوشوووب املوواء بوو وواولون خلووغ المووث بالسوومني واملنحوور ني 

بوموووي روايووات يف ضووة ننهووا حووي ال يستشووكل أي وواً القطوو  بووان هوو   الروايووات نتووواارة أو قطعيووة اال املعار  
   ه ا عن قطعية السند، وأنا قطعية الداللة :2 :الكايف نتعارضة  إهنا على ندرهتا يري علمها إا اهلها

 قطعية الداللة :ثانيا  
  وذل  للةهات التالية اً أو يف ايملةيقال  ان الظواهر اورث القط  نطلقوقد 

يف كةد نن األحيان االسوتناي اليهوا حوي  يموا لوو اشولطنا القطو  يف نباحوث علوم  الظواهر ميكن أوال : 
ومووه ذلوو  هووو اووراكم االحتموواالت واعاضوود الظووواهر  ووإن الظوواهر بنفسووه ال يفيوود اال الظوون لكوون  ،الكووالم

السور ال يصح السولب الكلوي،   ،حيانيفيد القط  يف كةد نن اال قدظاهراً ض م  اا اخر وإا ثالث وراب  
 :3 بنحو املاهيوة املهملوة: او بلحاظوه بشور  ال،  اقوداهو ان الظاهر وان كان بلحاظه وا هو هو لو لوحظ 

                                                           

 . بل نن عدي نن املعصونني  :1 
 تصرف.ب .هو1433ذي القعدة  21: اإلثنني 111االمتهاي والتقليد،  ير   :2 
 أي  اقداً ملورثية القط . :3 
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ذ اذ الظواهر بشور  شويء وامود ولوي ، اقود الشويء ال يعطيوهبان اال انه بشر  شيء وامد،  ال يستشكل 
القطو ، لكنهوا  ان يومودللقودرة علوى  ن اخبار احاي  كل واحد ننها  اقود اقدا، نظد املتواار  إنه نركب ن

بتعاضدها افيد القط ، وك ل  نة لنا يف التكوينيات بايي   ان كل مندي وا هو هو أو بشر  ال،  اقد 
 صر انا ايندي الواحد ال ينتصر.للقدرة على االنتصار اال انه وا هو نن م اا ريد  وامد،  ايي  ينت

الكةوود نوون  نرشوودة اا ق ووية  طريووة اراكازيووة لكوون  ان الظووواهر امنووا ال افيوود القطوو  لووو مل اكوون وثانيااا : 
، املرابطة بة ول الدينوالروايات اآليات  طرية اراكازية كما يف  ق ايانرشدة اا والروائية الظواهر القرآنية 

 وب ل   إهنا افيد القط 
لوة، إذ أهنوا لوو كانوت نعللوة أل وايت القطو  ان كانوت اهر امنا افيود الظون لوو مل اكون نعل  ان الظو  وثالثا :

 العلة نن العلل الح افيد القط  فد ذاهتا.
قولوه  نةول :ان الظواهر لو ا منت التنبيه علوى ق وية  طريوة اراكازيوة  هوي اوورث القطو للةاّن  ويشهد 

 إن هو   اآليوة انب وه علوى انور  طوري اراكوازي، لبداهوة أن  ُلوا َعَلى اللَِّه َما ال تَاْعَلُمونَ َوَأْن تَاُقو اعاا  
نون الوموداّن ان نون القبويح  نن القبيح عقاًل ان يقول االنسان على اهلل نا ال يعلم بل هو أنر  طوري  وإن  

لو واق ام ظون ظنوا شخصويا ان يقوول االنسوان علوى اهلل نوا ال يعلوم  ودور  ننوه سوواءا اظون ظنوا شخصويا با
بايالف، وسواءا أكان له ظن شةّن مل يوا قه ظن شخصي ام وا قه،  ه   ق ية  طريوة اراكازيوة ال جورج 

كموا يف  وروع الودين حيوث ان   :1  وورة نون الصوور  ن لوا نن لوة العلوماملووا بنفسوه  اسوتةىعنها إال  يما لوو 
 الشارع ن ل الظن نن لة العلم.

اْي ا  للةالث قوله اعاا  ويشهد  َْ لوو قبح ان يتبعوون اال  لكوهنوا اعلويالً  ِإنَّ الظَّنَّ ال يُاْغنِاي ِماْن اْلَحاقِّ 
 واملرم  سويكون   وعليوه ،ا منت اعليالً  اآليةالظن: بو ان الظن وا هو هو ال يميف نن احلو شيئا:،  ه   

انقويح حوال الصومرى: عون كوالم يوتم هبوا موبة  مروية  أ ه   ثالثة   ال، التعليل  ان ا اي القط   بها واال
وانوا لت ومنها انورا  :2  احب القوانني ، إذ ظهر ننها ان هو   الظوواهر كةودا نوا افيود القطو  انوا بالتعاضود

                                                           

 ر  معله حةة.ف تكون حينئٍ   قواًل على اهلل بعلم ووا نعلم: ال وا ال نعلم ل :1 
نفووذ التعاضوود وووا هووو هووو نومووب ان ا وومن التعليوول أو التنبيووه علووى أنوور  طووري، بوول أعووم نوون االخوودين إذ ال يشوول   يووه  هوووو  :2 

 للقط .
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 .:1 : طريا اراكازيا لالرشاي عليه والتنبيه عليه وانا لكوهنا نعللة
 كالم االخباريملخص  

قطعيوووة السوووند  يقوووول  أن  كا وووة األخبوووار الووووارية يف شوووعون أ وووول الووودينلالخبووواري أن  وبعباااارة أخااارى:
نعللووة بعلوة عقليوة ونرشوودة إا يليول عقلوي وإنووا هوي ننبهوة علووى ق وية  طريووة إنوا  والداللوةمل ملوا سووبو وألهنوا

شوعون أ وول  عنود البحوث يفكوانوا  يف هو   الودعوى ان األئموة  ا اورث القط ، والسور  هاراكازية،  كل
املشركني  املنكورين لوحدانيتوه: ن  لوموي اهلل: أو  ن  امللحدين  املنكرينحوار نا يف حالة إالدين ايال ية، 

أو كووانوا يف نقووام اعلوويم أ ووحاهبم، كهشووام بوون  املخووالفني  املنكوورين لعدلووه أو للعصوومة أو نووا أشووبه:نوو  أو 
كوانوا لو ل    لوم يكون املقوام نقوام التعبود بول كوان املقوام نقوام االسوتدالل،  احلوار ن  أولئو ،احلكم، طرق 

ه  طووري، إذ ال يصووح عقالئيوواً ريوود ذلوو  يف نقووام البحووث نوو  نب ووويشووفعون نوودعاهم باسووتدالل عقلووي أو 
 وروع األ وول:  يوناملشورك أو املخوالو، ولو ا  وان يعووى ان األخبوار الووارية يف أ وول الودين   أوالكا ر 

 كلها نورث للقط  ليست م ا اً.
هووول وري نصوووطلح أ وووول الووودين أو نوووا يقاربوووه يف الروايوووات الشوووريفة؟ وهووول البحوووث يف  بحاااث تمريناااي:

دم وروي هوو ا علووى وروي هوو ا املصووطلح؟ بعبووارة أخوورى  لووو  وور  عوو ولووو يف ايملووة نتوقووو ،أ ووول الوودين
 ،، نطلقوواً أو يف ايملووةاملصووطلح يف اآليووات والروايووات  هوول ذلوو  يموود نوون ااووا  البحوووث شوويئاً وهوول ي وور

 :2 باستدالل ه ا الطرف أو ذاك؟
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

 
نْاَيا َواْْلِخَرِة: َأْن تَاْعُفَو َعمَّْن ظَ   قال اإلنام الباقر  َلَمَك َوَتِصَل َثاَلٌث ِمْن َمَكارِِم اأْلَْخاَلِق ِفي الدُّ

 َمْن َقَطَعَك َوَتْحُلَم َعمَّْن َجِهَل َعَلْيكَ 
 :.223 حتو العقول  ص
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