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َّ
مَّ
ِّبس ِّمَّاللَّ ِّهَّالرح ِّمنَّالرحي ِّ َّ
َّ

ختصص ًّيا حول
َت ّثل هذه الرسالة الق ّيمة التي نضعها بني يدي القارئ العريب ،بح ًثا فقه ًّيا ّ

عمل عىل حياة اإلنسان المسلم يف العرص احلارض،
تأثري
فر ٍع ٍّ
ٌّ
مهم من فروع الفقه اإلسالمي ،له ٌ
ِ
وحتديد حكم اإلنسان ـ مطلق اإلنسان ـ لناحية الطهارة الذات ّية .والرسالة من تأليف سامحة
الطهراين دامت بركاته ،وهي َت ّثل نتاج بحوثه الفقه ّية
احلسيني
حممد حمسن
آية اهلل
ّ
ّ
احلاج الس ّيد ّ
ّ
ولام كان موضوع هذه الرسالة
قم المقدّ سةّ .
التي ألقاها يف دروس البحث اخلارج يف مدينة ّ
ٍ
ٍ
خاص ًة أنّه مل يعد هناك بلدٌ ليس فيه أتباع لألديان المختلفة؛
بشكل
يمس القارئ العريب
مباشّ ،
ّ

لذا بادرت جلنة ترمجة وحتقيق «دورة علوم ومباين اإلسالم والتش ّيع» بتعريبها وحتقيقها وتقديمها

لتعم الفائدة منها.
للقارئ العريب ّ

وهنا نو ّد أن نلفت عناية القارئ الكريم إىل بعض المالحظات والتنبيهات حول عمل

اللجنة يف هذه الرسالة:

ّأو ًالّ :
إن أصل هذه الرسالة مع مجيع هوامشها هو باللغة الفارس ّية ،وقد قامت اللجنة

بتعريبها .وهنا جتدر اإلشارة إىل ّ
أن الكتاب كان قد ترجم ساب ًقا وطبع بالعرب ّية ،ولكن اللجنة

ارتأت إعادة الرتمجة من أساسها ،دون تعديل الرتمجة السابقة .ومن هنا فهذه الرتمجة هي ترمجة
ً
تعديال للرتمجة السابقة ،فاقتىض التوضيح.
جديدة للكتاب وليست

ثانيًا :قامت اللجنة بمراجعة وحتقيق التخرجيات التي كانت موجودة يف النسخة الفارسيّة
المطبوعة من الرسالة ويف حال كان هناك إضافة إىل أصل التخريج الموجود يف األصل
الفاريس فقد ُو ِضع بني معقوفتني [ ]..للتنبيه عىل أنّه من قبل اللجنة ،كام وأضافت اللجنة بعض
التخرجيات التي رأت ّأهنا رضور ّية يف اهلامش ،هذا باإلضافة إىل بعض اهلوامش التوضيح ّية،
التي أضافتها اللجنة وليست من قبل المؤ ّلف المحرتم ،وقد أشنا إليها بالرمز (م).

َ ة ة ة ة
رج وت ةقي ةق
جلية ت ج
َ
« ة
ّ
ة
السالم والشيع»
ومان إ
دورة عولم ج

ةه
ْ
ْ
تم ِهيد

تة

مهي د

مَّ
منَّالرحي ِّ َّ
ِّبس ِّمَّاللَّ ِّهَّالرح ِّ
َّ

الحمدََّّللهَّرتَّالعالمينََّّ
َّوسيدَّيرينهَّ
وصليَّاللـهَّعليَّاسرفَّخلفه ِّ
محمدََّّوالهَّاحمعينََّّ

ِ
المحرتمني ،حصيلة المباحثات
للقراء ُ
الرسالة التي ُنقدّ مها ّ
َُت ِّثل هذه ِّ
اإلنسان» سنة ٍ
روس التي طرحناها حول موضو ِع « َطهارة ِ
ِ
ألف وأر َبعامئة
والدّ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
حممد.
وعرشين للهجرة ،يف بلدة ُقم الط ّيبة حوزة العلم والدراية وفقه آل ّ

لقد وقعت مسألة طهارة اإلنسان ونجاسته منذ القديم ًّ
حمال للبحث
الشيعة العظام؛ فأفتى َمجع منهم بنَجاسة مجيع َأف ِ
والنّقد بني فقهاء ّ
راد ال َبرش
ٌ
المسلمني ،يف حني أدخلت جمموع ٌة أخرى أهل الكتاب يف هذا
باستثناء ُ

قليال من الفقهاء ،ذهب إىل ّ
أن عد ًدا ً
االستثناءّ ،إال ّ
أن نجاسة المخالفني من
فرقة أو ٍ
ٍ
فئة كانوا ،إنّام هي نجاس ٌة باطنيّ ٌة وليست نجاسة ظاهر ّية
أي
ّ
واصطالح ّية ،لكنّنا نعتقد ّ
بأن البحث حول هذه المسألة مل يكن كاف ًيا،
والتحقيق فيها مل يكن واف ًيا.

َّالإبس ِّانَّ
طهارة ِّ
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خصوصا يف العرص احلارض ،وبالنظر إىل ما
وبالنظر إىل أمهيَّة المسألة،
ً
ِ
المبادئ اإلسالم ّية ّ
المعاندين
الشاخمة من قبل ُ
حيصل من اهلجامت ضد َ
خصوصا يف هذا الموضوع البال ِغ األمه ّية؛ لذا فقد عزم
والمعارضني،
ً
ُ
ٍ
موسع جدً ا ،بل يف حدود استطاعتي ولياقتي
احلقري عىل القيام
بتحقيق غري ّ
الفكر ّية ،مع مج ٍع من اإلخوة ال ُف َضالء واألَخالّء الروحان ّيني ،مبتعدً ا خالل
ٍ
ِ
مسبق يتناول هذا الفرع الفقهي
أي فرض ّية أو ُحك ٍم
البحث
والتحقيق عن ّ

ِ
تم هذا العمل اهلام ووصل البحث إىل النتيجة
اهلا ّم .وبحمد اهلل ومنّته ،فقد ّ

المرجوة ،وقد وصلنا بواسطة التوفيقات واأللطاف اإلهل ّية إىل نتائج زاهرة،
ّ
فق جديدٌ من ِ
العلم والمعرفة الفقه ّية ،بعد أن كان األمر يبدو
و ُفتح أمامنا ُأ ٌ

التصور المطروح علينا يف السابق
صعب المنال بالنسبة لنا ،وبعد أن كان
ّ
تصو ًرا آخر للمسألة.
ّ

نقر ونذعن ّ
االجتهادي عند الشيعة
بأن الفقه
ّ
لكن بالطبع ،ينبغي أن ّ

دائام ألتباع مذهب اإلما َمة والوالية أن يبحثوا
كان وال يزال يسمح وجييز ً
ٍ
جلبة أو غوغاء ،من أجل أن يصلوا من خالل
أي
بكامل احلر ّية وبعيدً ا عن ّ
المدونة إىل ّ
حاق الواقع وإىل حقيقة األحكام
متون األد ّلة وحجج الرشع
ّ

ضمن حدود القدرة والطاقة البرش ّية ،وعلينا أن نكون شاكرين هّلل المتعال،
ِ
وبرس وجودنا وسويدائه؛ عىل هدايته لنا
وهدايا ُه بأرواحنا
وأن نستقبل منَن ُه َ
ّ
إىل منهج األولياء عليهم السالم ومذهبهم وألنّه وضعنا عىل رصاطهم
المستقيم ،أولئك الذين جعلوا شعارهم وأوامرهم ودساتريهم لشيعتهم،
كل ٍ
ٍ
كل ٍ
رتبة أو ٍ
ظرف ويف ّ
احلق ومتابع َة الواق ِع يف ّ
جمال ويف
نطاق أو
اتّباع ِّ

يم ِّهيد
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رس
مجيع احلاالت واألطوار المختلفة للحياة .وهذا األمر الدقيق هو ّ
تفوقه عىل سائر
ورس تقدّ مه
موفق ّية الفقه
المستمر ،والسبب وراء ّ
ّ
ّ
الشيعي ّ

المذاهب واألديان.

ومن البدهيي أ ّن ال يكون هذا الكتاب يف صدد رفض كلامت الفقهاء

الكرام وفتاوهيم أو االنتقاص منها أو من اجلهود والمساعي الق ّيمة التي
بذلوها؛ أل ّن اجلميع مأجورون وحممودون يف إطار سعيهم للوصول إىل

األحكام اإلهل ّية والبلوغ إليها.

ونأمل من المح ّققني الكرام والفضالء المحرتمني ْ
أن ُينبّهوا الكاتب إىل

مواضع النقد والنقص من خالل التد ُّبر والتأ ّمل بام يستح ّقه الموضوع فيمنّوا
عل بلطفهم وكرمهم ،عىس أن يكون هذا النتاج المتواضع بادر ًة تؤ ّدي
بذلك ّ
احلق ،وأن
إىل تقريب وجهات النظر المختلفة وتصحيح اآلراء المب ّعدة عن ّ

المرجوة يف أفكار األمم وثقافاهتم.
تبعث عىل حتقيق الوحدة
ّ
ومن اهلل التوفيق وعليه التكالن.

المسهدَّالرصويَّالمفدسَّعليَّياويهَّالإفَّاليحيهَّواليناءَّ
السيدَّمحمدَّمحسنَّالحسينيَّالطهرانيَّ
ّ 14
محرم الحرام  1423هجري قمري

ُ ة ّ ه ةُ
املق ِدمة
فيََّّعدمَّياينرَّعامليَّالرمانَّوالمكانََّّ
عليَّالتسريعاتَّالإلهيهََّّ

ة
ُ ةه ّ ه ة َ ْ ه ه ةه أ ْ ه ه الََّ ه َ ه ه ه َ ه ه ةه ْ ْ ه
ات الإ ِهل َّي ِة
ان وا ملَك ِن عل الش رِي ةِ
املق ِد مة ِف َع ِم ت ِث رِ َع ِمل م ِ

مَّ
منَّالرحي ِّ َّ
ِّبس ِّمَّاللَّ ِّهَّالرح ِّ
َّ

َّسيدَّالإيتناءَّوالمرسلينََّّ
وصليَّاللَّهَّعلي ِّ
محمدَّوالهَّالطاهرينََّّ
ولعيهَّاللَّهَّعليَّاعدائهمَّاليَّي ِّومَّالدينََّّ

بحث َطها ِ
ِ
رة األصناف المختلفة لإلنسان ونجاستهم،
َقبل الدخول يف
البدّ من مقدّ ٍ
مة تبحث ولو باختصار حول مسألة تأثري َ
والمكان
عامل الزَّ مان َ

حلكم الفقهي ،أو عدم تأثريمها.
عىل كيف َّية االجتهاد وحركة استنباط ا ُ

عدم تأ ثير الزمان وا لمكان على الا جتهاد عمومًا
ا ّ
لمقد مة الأو لى :ا لعلا قة ا لو ثيقة بين ا لدين وفطرة الإ نسان

إ ّن عامل اخللق والظهور ـ بنا ًء لمدرسة التوحيد والوحي ـ يستند يف مجيع

المبدع والفاعل الواحد األحد ،سوا ًء يف مرتبة الشهادة أم يف مرتبة
مراتبه إىل ُ

المجردة البسيطة عىل اإلطالق ،والغن ّية عن
الغيب ،يعني :يستند إىل الذات
ّ
َ َ َُ
الغري يف مجيع مراتب الفعل والصفات والذات ،واآلية الكريمة :أل اَلا
َ
ق ا َاوٱۡلم ُار ( )1دا ّل ٌة عىل إثبات هذا االستناد المطلق ،وكذلك اآلية
ٱۡلَل ُا
َّ
َ
َّ
َ َ
َ َ َ َ َ ُ َّ َ
اخلَ َق اٱ َّ
س ا َاوٱلق َم َارا
ۡرض ا َو َسخ َر اٱلشم َ ا
ت ا َاوٱۡل ا
لس َم َٰ َو َٰ ِا
الرشيفة :ولئِناسأۡلهمامن
( )1سورة األعراف ( ، )7اآلية .54
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َ َ ُ ُ َّ َّ ُ َ َ َّ َٰ َ ُ َ
الرشيفة:
َّن ايُؤفك ا
للهافأ
ن اٱ ا
َلقول ا
ون ( ،)1وكذلك اآلية ّ
َ
َ
َ
ُ
َ َ
ُ
َ
َ
خلَ َقاٱ َّ
ِيم (.)2
يزاٱل َعل ُا
ناٱل َعزِ ُا
ۡرضاَلَقول َّناخلق ُه َّا
تا َاوٱۡل ا
لس َم َٰ َو َٰ ِا

َّالإبس ِّانَّ
طهارة ِّ

ناس َأۡلَ ُه َّ
َولَئ َ
مامنا
ِ

ٌ
ّ
ا لمقد مة ا لثا نية :فطرة الإ نسان ثا بتة لا تتغيّ ر

وبنا ًء هلذه المدرسة ،وحتّى بنا ًء للمدارس اإلحلاد ّية التي تنفي الصانع
ٍ
ٍ
دقيقة
أسس وقوانني
والمبدأ األعىل ،إ ّن وجود اإلنسان يقوم ويرت ّكب عىل

وجمم ٍ
وعة من الظواهر المختلفة واألمور المتنوعة سوا ًء أكان ذلك يف حقيقة

اإلنسان التي َت ّثل نفسه الناطقة أم يف جسمه وظاهره الذي يم ّثل مرتب ًة نازل ًة
َ َ َ
ََ َ
اخلَقنَااٱ ِۡل َ َٰ
يم ا ( .)3وهذا
نس َا
من مراتب تلك النفس؛ لقد
ن ا ِِفٓ اأحس ِن اتقوِ ٖ
الرتكيب هو الذي ُُيرج حقيقة النفس الناطقة من حالة وحيث ّية االستعداد

والقوة إىل حالة وشأن ّية البلوغ والكامل والفعل ّية .وقد ُع ّّب يف لسان الرشع عن
ّ
ََ
ِ
تلك المجموعة من الظواهر وذلك الرتكيب بالفطرة ،قال تعاىل :فأق ِما
َ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ
َ ٗ
َّ
َ
ل اتبدِيل ِ
للِۚا
اۡلَل ِق اٱ ا
اس اعليها ۚا ا
ت افطر اٱنل ا
للِ اٱل ِ ا
احن ِيفا ۚاف ِطرت اٱ ا
ِين
َوج َهك ال دِل
ِ
َ
َ
َ
َ َٰ َ د ُ َ
َ َ
ك َّناأك َ َ
(.)4
اسال َايعل ُم ا
ون
َثاٱنلَّ ِ ا
ذل ِكاٱل ا
ِيناٱلق دي ِ ُاما َول َٰ ِ
أن هذه األمور ثا ٌ
شك َّ
وال ّ
وأهنا من اللوازم التي ال تنفك عن
تتغريّ ،
بتة وال ّ
ٍ
مقتض
لآلدمي ،بحيث إ ّن ثبوت الموضوع
ال ّطبيعة اإلنسان ّية والنّفس النّاطقة
ّ
لثبوهتا ،كام ّ
أن نفي هذه اللوازم وعدم وجودها ،يكشف عن زوال وانعدام تلك
الرشيفة حني قالت:
النفس الناطقة ،وهذا المعنى هو ا ّلذي ُأشري إليه يف اآلية ّ
َ َ َ
َّ
ِيل ِ َ
ظل المعايري ِ
للِۚ ا  .والدِّ ين هو نفس احلركة يف ّ
والمالكات
اۡلل ِق اٱ ا
ل اتبد
( )1سورة العنكبوت ( ، )29اآلية.61
( )2سورة الزخرف ( ،)43اآلية .9
( )3سورة التني ( ، )95اآلية .4

( )4سور الروم ( ، )30اآلية .30
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ٍ
ِ
ٍ
واحد من المواطن التي ُأودعت يف اإلنسان،
موطن
الفطر ّية وعدم إمهاهلا ولو يف
َ َٰ َ د ُ َ
ِيناٱلق دي ِ ُاما حيكي عن هذا المعنى.
الرشيفة :ذل ِكاٱل ا
وتعبري اآلية ّ
ِ
ِ
ومن هناّ ،لام كانت الفطرة اإلنسان ّية ً
أصل
عام هي عليه يف
تتغري ّ
ثابتة ال ّ
ِ
اخللقةّ ،
يتغري؛ ألنّه يم ّثل الكيف ّية جلميع أفعال
فإن الدِّ ين هو اآلخر ٌ
ثابت ال ّ
ّ
ا لمقد مة ا لثا لثة :ثبات فطرة الإ نسان يستلزم ثبات ا لدين

المك ّلفني وحركاهتم وتكاليفهم ،أي :ينبغي للقواعد الكل ّية العا ّمة للدِّ ين

ً
موضوعة من أجل حتقيق الكامل والفعل ّية وفق
وكذلك ينبغي للفروع أن تكون
ِ
ترصح
احلاجة الفطر ّية للبرش بواسطة تلك المالكات الثابتة التي ال ّ
تتغري .ولذا ِّ

الشورى ً
الرشيفة الواردة يف سورة ّ
قائلة:
اآلية ّ
َ
َّ
َ
َ
ٓ
َ َ َ
َ
ع ال ُ
َّص اب اهِۦ انُ ٗ
كم د
ام َِن اٱ د
او َّ َٰ
ِي اأو َحي َنا اإَِلكا
اوٱَّل ٓا
وحا َا
ِين ا َما َا
ل ِا
َش
ِ
ٓ َ َ َ ُ َ َٰ َ َ َ َ ُ ْ د َ َ َ
َ
َّ
َ
َو َما اوصينا اب ِ اهِ اۦ اإِبرَٰهِيم اوموَس اوع ى
لا
ِين او ا
ِيسه اأن اأقِيموا اٱل ا
َّ ُ َ َ ٓ َ
َ َ َ ُ ُ َ
َ َ َ َّ ُ ْ
ََُ ََ ُ
ب اإَِلهِا
لل اَيت ِ ا
وهم اإَِلهِِۚ اٱ ا
ِي اما اتدع
ۡشك ا
تتفرقوا افِيهِِۚ اكُب الَع اٱلم ِ
ِياإ ََله َ
َ ََ ٓ ََ ٓ
ُ ()1
ِامنايُن ا
ِيب
منايشا ُءاويهد ِ

نعم ُيمكن وقوع بعض االختالفات يف بعض فروع األحكام ،ففي سورة

الامئدة يقول تعاىل:

َ
ََ َ َٓ َ َ
ااب َ
ق ا ُم َص دد ِٗقاال د َِم َ
ك اٱلك َِت َٰ َ
ب اابٱ َ
با
ي ايَ َديهِام َِن اٱلكِت َٰ ِا
ۡل دِا
ا
وأنزنلا اإَِل
ِ
ُ َ َ ُ َ ٓ َ َ َ َّ ُ َ َ َ َّ َ َ َٓ
َ َُ ً ََ َ
ُ
لله اول اتتبِع اأهواءهما
افٱحكم ابيانهم ابِما اأنزل اٱ ا
ومهي ِمنا اعليهِِۖ ا
َ َّ َ ٓ َ َ َ َ د ُ د
ُ
اومِن َه ٗ
َ
َ
َ
اَش َع ٗة َ
اجا ۚا َولَوا ا َشآءاَ
ق ال
عما اجاءك امِن اٱۡل ِِۚا
ِك اجعلناامِنكم ِ
دَ َُُ
َّ ُ َ َ َ َ ُ ُ َّ ٗ َ ٖ َ ٗ َ ََٰ
َٓ َ َ
ُ
َٰ
ِف اما اءاتىكمها
اَلبلوكم ا ِ ا
ٱ ا
لل اَلعلكم اأمة اوَٰحِدة اولكِن ِ
ْ
َ َّ َ ُ ُ َ ٗ َ ُ َ د ُ ُ َ ُ
َ
ُ
َ
َ
ُ
جعكم اَجِيعاافينبِئكم ابِمااكنتما
وا اٱۡلي َرَٰتِِۚا اإَِل اٱ ا
افٱستبِق ا
لل ِ امر ِ
َ ُ َ
ون (.)2
فِيهِاَت َتل ِف ا

( )1سورة الشورى ( ، )42اآلية .13
( )2سورة الامئدة ( ، )5اآلية .48
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أمري المؤمنني عليه السالم عن بعثة األنبياء وحقيقة التّرشيع هبذا
وقد ّ
عّب ُ

النحو من التعبري:

اص َط َفى ُس ْب َحا َن ُه ِم ْن ُو ْل ِد ِه(َ )1أنْبِ َيا َء َأ َخ َذ ع ََىل ا ْل َو ْح ِي ِمي َثا َق ُه ْم،
«و ْ
ِ
الر َسا َل ِة َأ َما َنت َُه ْم َل َّام َبدَّ َل َأ ْك َث ُر َخ ْل ِق ِه ع َْهدَ اهّللِ إِ َل ْي ِه ْم؛
وع ََىل َت ْبلي ِغ ِّ
ِ
()2
َف َج ِه ُلوا َح َّق ُهَّ ،
َن
اجتَا َلت ُْه ُم ال َّش َياطنيُ ع ْ
واخت َُذوا ْاألَنْدَ ا َد َم َع ُه ،و ْ
َم ْع ِر َفتِ ِه ،وا ْق َت َط َع ْت ُه ْم عَ ْن ِع َبا َدتِ ِه؛ َف َب َع َث فِ ِ
يه ْم ُر ُس َل ُه ،و َوات ََر إِ َل ْي ِه ْم
وه ْم ِمي َث َ
وه ْم َمن َّ ِ
ِْس نِ ْع َمتِ ِه،
اق فِ ْط َرتِ ِه ،و ُي َذ ِّك ُر ُ
َأنْبِ َيا َء ُه ل ِ َي ْس َت ْأ ُد ُ
()3
و َ ْحيت َُّجوا َع َل ْي ِه ْم بِال َّت ْبلِي ِغ ،و ُيثِ ُريوا َهل ُ ْم َد َفائِ َن ا ْل ُع ُقول إلخ».

ِ
ومن هنا ،فال يمكن أن يتعارض أو يتناقض وجود وبعثة احلجج اإلهل ّيني
نفصل ـ مع ِ
ـ الذين يعّب عنهم بالعقل الم ِ
المالكات الفطر ّية للبرش وأصول
ُ
ُ ّ
ٍ
إن انطباق الترشيع مع كيف ّية التكوين ،هو ٌ
وبعبارة أخرىّ :
أصل
تلك المباين.
ا لنتيجة  :ا ستحا لة تعارض ا لدين مع ا لملا كات ا لفطر يّة

أو ٌّيل وقاعد ٌة أوىل مس ّلم ٌة مفرو ٌغ عنها يف تدوين األحكام.
ا
وأ ّما ما ُيقال ِمن أ ّن قض ّية اخللق والتكوين كام ّأهنا منوط ٌة بمشيئة اهلل
ٍ
جعل من اجلاعل
وإرادته ،فكذلك مسألة الترشيع ـ والتي هي عبارة عن
ٍ
ّ
وجل
واعتبار من المعتّب لنحو التكليف ـ هي األخرى خاضع ٌة إلرادة اهلل عزّ
الإ شكالات على هذه ا لنتيجة و الردّ عليها

الإ شكا ل الأوّ ل :الا ستدلال بآ ية { لا ي سۡئۡ ل ع ّما ي فۡ عل

} على إمكا نيّ ة ا لتعارض ،وا لردّ على الإ شكال.

احلق يف أن يعتّب ما يشاء كيف يشاء ،سوا ًء أوافق التكوين أم
واختياره ،وله ّ
ٍ
قول ٍ
ألحد أن يسأل ،فهو ٌ
الصحة ،وال يرقى لمرتبة
عار عن
خالفه ،وليس
ّ

التحقيق.

( )1والضمري يعود إىل آدم عليه السالم الذي ورد ذكره قبل هذه الفقرة( .م)
( )2اجتالتهم :رصفتهم عن قصدهم( .م)

(حممد عبده)  ،ج ،1ص ،23اخلطبة.1
( )3هنج البالغة ّ
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ُ َ
َ ُ ُ َ
اع َّم َ
اايف َع ُل َ
او ُهمايُسائلونا ( ،)1فهو
وأ ّما معنى اآلية الرشيفة :ل ايسائل

ّ
أن مسؤول ّية اإلجابة عىل األفعال هي عىل عهدة المك ّلفني ،وليست عىل عهدة

احلق؛ ّ
المك ّلف يف قبال التكليف هو مقام االختيار
حرضة
ّ
ألن مقام ُ
ّ
وجل ومشيئته وفعله ،فال يقتيض
واالنتخاب ،أ ّما مقام إرادة حرضة ّ
احلق عزّ
ِ
رعاية
أن ُيتار سبحانه أحدَ طريف الوجود والعدم عىل أساس األرجح ّية و
المصالح والمفاسد النفس األمر ّية ،وال يستلزم انطباق الفعل عىل أساس
احلق ومشيئته موجب ٌة
تلك المصالح والمفاسد .وإنّام نفس إرادة حرضة ّ

أمور
ومو ّلد ٌة ومنشئ ٌة للصالح والرجحان ،فالصالح والفضيلة واخلري هي
ٌ
ّ
وجل ،بعكس أفعال المك ّلفني
منتزعة ومنبعثة من نفس فعل ّية أفعال ّ
احلق عزّ

وترصفاهتم.
ّ

بل إ ّن المقصود والمراد ِمن انحصار مسألة الترشيع واجلعل

ّ
وجل ،هو أنّه سبحانه وتعاىل هو
واختصاصها بدائرة وحريم إرادة اهلل عزّ
األصل والمبدأ والفاعل لعامل الوجود؛ ولذا جيب ح ًقا وحقيق ًة أن تكون حيث ّية

ّ
وجل
المولو ّية وأن تكون شأنيّة الترشيع منحرصتان باختياره ومشيئته عزّ
وذلك بناء ِ
لمالك العقل واالنطباق مع نفس األمر .وهذه المسألة ليس فيها
ً
ٍ
مقتض يقتيض خمالفة الترشيع مع التكوين وكيف ّيته ،بل ّ
إن مقتىض احلكمة
أي
ُّ
ّ
وجل ،ومقتىض كونه الع ّلة الغائ ّية خللق المخلوقات هو
البالغة
ّ
للحق عزّ
نفس ذلك البيان النفيس والرشيف الوارد يف الكتاب المبني:
َ

َ َ َ
قال اف َمنا

َّ
َ ُ َّ َ
َ َ ُ َ
َّر ُّب ُ
َس ا* اقَ َال َ
ك َما َاي َٰ ُمو َ َٰ
ى  )2(.أو
ك اَش ٍء اخلق ُاهۥ اث َّم اه َد َٰا
ِي اأعط َٰى ا ا
اربُّ َنا اٱَّل ٓا
( )1سورة األنبياء ( ، )21اآلية .23

( )2سورة طه ( ، )20اآليتان  49و.50
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َ َّ َّ ُ
اءاخ ُِذ ُۢ ابنَ ِ َ َ ٓ َّ َ
اه َو َ
ار دّب َ َ َٰ
اص َر َٰ ٖطا
َّما امِن ادٓاب ٍة اإِل
الرشيفة:
اآلية ّ
الَع ِ
ِ
اصيتِها ۚاإِن ِ
َ
َ
َّ
ُ
َ َ َّ
او ِ َٗلدا افَارِر اٱ َّ
َتِ ُذ َ
تا
لس َم َٰ َو َٰ ِا
للِ اأ ا
ۡي اٱ ا
الرشيفة :قل اأغ
ُّمستَقِ ٖا
يم  )1(.أو اآلية ّ
ِ
َ
َ ُ َ ُ ُ َ َ ُ َ ُ ُ د ٓ ُ ُ َ َ ُ َ َ َّ َ َ َ َ َ
لا
امن اأسل َمه ا َو ا
ۡرض اوهو ايطعِ ام اول ايطعم اقل اإ ِ َِّن اأمِرت اأن اأكون اأول
َاوٱۡل ِ ا
َ ُ َ َّ َ ُ
()2
ِي .
ۡشك َا
تكوننامِناٱلم ِ

عام تقتضيه اخللقة
وبالتايل ،فليس هناك إمكان ّية ألن تتخ ّلف األحكام ّ
ِ
جعل األحكام التكليف ّية والوضع ّية
والتكوين ،وقط ًعا ينبغي أن تكون نشأ ُة
وإنشائها ـ ِمن ناحية اعتبارها وجعلها ـ منتزع ًة من حيثيّة التكوين ونشأة
اخللق؛ وذلك لكي يصبح بإمكاهنا أن تستوجب حصول الفعل ّيات والبلوغ إىل
غايات العامل.

ومع مالحظة هذا األمرّ ،
فإن السبيل والطريق الذي يمكن أن يكون

ً
موصال إىل هذه الغاية ،والذي يمكن له أن يكون مقدّ م ًة حلصول هذا الغرض،
وكل ٍ
هو ذلك الطريق الذي ال يتناىف أو يتعارض مع غاية الفعل وغرضهّ ،
أمر
ّ
المقدِّ ِم ّية
مرض هّلل عزّ
وجل وموافق الختياره ،فهو يكتسب قط ًعا حيث ّية ُ
ٍّ
والقدرة عىل اإليصال.
ً
وأ ّما ما ُيقالِ :من ّ
موصال إىل الواقع ونفس األمر،
أن الطريق قد يكون
ٍ
جمعول من قبله ،فهو كالم ٍ
عار عن
مرض للشارع وال
ولكنّه مع ذلك غري
ٍّ
إ شكالان آ خران والر دّ عليهما

التأ ُّمل والتحقيق.

أيضا لِام ُيقال :من ّ
أن تنجيز احلكم من قبل الشارع إنّام
وكذلك ال أساس ً

أي نو ٍع من التع ّلق باحليث ّية
حيصل
بمجرد اعتبار الشارع وبدون أن يكون له ّ
ّ
( )1سورة هود ( ، )11ذيل اآلية .56
( )2سورة األنعام ( ، )6اآلية .14
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التكوين ّية ،وبدون أن يكون منطب ًقا ومواف ًقا حليث ّية اخللق عند المك ّلفني يف
ٍ
وعات ألحكام شع ّية مغايرة.
ظروفهم المختلفة وحني صريورهتم موض
حكام عىل موضو ٍع من
وبمالحظة ما تقدّ م فعندما ُيرتّب الشارع
ً
يتخلف ذلك احلكم عن ذلك الموضوع يف
المواضيع ،فمن المستحيل أن
ّ
مجيع الظروف واألزمان؛ ّ
ألن تلك المخالفة تستوجب عدم حت ّقق الغرض

الغائي وبالنتيجة سيكون ذلك مج ًعا بني المتناقضني.

الإ شكا ل ا لرا بع :ال زمان وا لمكان ٌ
سبب لتغيّر ا لدين
ا لردّ عليه

ومن المسائل المطروحة يف هذه األ ّيام ،مسأل ُة «أثر الزمان والمكان عىل

كيفيّة االجتهاد وعىل استنباط احلكم الرشعي» .

ال ّ
شك أنّه ّلام كان الفقه الشيعي ـ بنا ًء عىل أصل االجتهاد ـ مستنب ًطا ِمن
ٍ
ولام كان نفس االستنباط ُمبتن ًيا عىل النحو الذي يفكّر به الفرد
ادر حمدّ دةّ ،
مص َ
ولام كان هناك
المستنبط وبنا ًء لتت ّبعه وخلصوص ّياته الروح ّية واألخالقيّةّ ،
ا ختلاف آراء ا لفقها ء يعود إ لى ا ختلا ف خصا ئصهم الشخصيّ ة و ليس للزمان وا لمكان

مراتب خمتلفة بني خمتلف األفراد يف حيازهتم وَتتّعهم هبذه الصفات والمعاين؛
لذا نرى ّ
أن فقهاء الشيعة الكرام مل يكونوا م ّتفقني أبدً ا يف اآلراء طوال األزمنة

كثريا ما كان هناك
المتعاقبة ،وكان هناك عىل الدوام اختالف يف اآلراء ،بل ً
أيضا .بل ويف ٍ
كثري من األحيان يكون لنفس الفقيه رأيان خمتلفان يف
تناقض ً
ٌ

نفس المسألة ،ولكن يف فرتتني زمن ّيتني خمتلفتني .نعمُ ،يستثنى بعض الفروع
لكوهنا من رضوري ِ
ات الدين ،فال نشاهد فيها هذا االختالف ،حتّى إنّنا نجد
ّ
أن هناك أحكا ًما خمالف ًة لإلمجاع يف ٍ
ّ
كثري من المواطن.
لك ّن هذه المسألة ال عالقة هلا بمسألة الزمان والمكان؛ يعني :لو افرتضنا

ّ
أن هؤالء الفقهاء الذين لدهيم آراء خمتلفة يف األزمنة المختلفة ،اجتمعوا يف
أيضاَ ،تا ًما كام
نفس الزمان ويف نفس الظروف ،الختلفوا يف اآلراء والفتاوى ً
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هو مشهو ٌد بالنسبة لفقهاء العرص الواحد بام هو أظهر من الشمس ،وهذا األمر
َيّبز أكثر يف مسألة القضاء وأمور احلكومة والمسائل االجتامعيّة عىل

اخلصوص ،وليس يف األمر ما يثري ال َع َجب .وعىل الرغم من ذلك ،فجميعهم
ومأجور.
مثاب
ٌ
ٌ

أما لو أرجعنا مسألة تع ّلق األحكام واالستنباط إىل ِ
العليّة الفاعل ّية للزمان
ّ

ا لتصو ير الأوّ ل لدخا لة الزمان وا لمكان في ا ستنباط ا لحكم ولوازمه ا لبا طلة

والمكان ،وليس إىل ع ّليتهام الصور ّية واإلعداد ّية( ،)1فال حميص من اإلذعان
بمسألة نسخ الرشيعة ،وحتول الرشيعة احل ّقة إىل ٍ
ٍ
مبتدعة ،وال بدّ ِمن
آراء
ّ
ّ
ليحل حم ّلها دي ٌن جديدٌ  ،وبالتايل نفي خاَتيّة
االعتقاد بتبدّ ل األحكام األبد ّية
الرشيعة؛ ألنّه عندما نعتقد هبذا األمر [أي :كون الزمان والمكان ع ّل ًة فاعليّة
ٍ
ٍ
أي
أي
يتغري يف الرشيعة ّإال وسيغدو يف ّ
لألحكام] ،فلن يبقى ّ
أصل ثابت ال ّ

ً
مشموال بقاعدة النسخ والنسيان ومرور الزمان ،ولن يبقى
فرصة من الفرص
ٍ
ٍ
رسم ،وعىل اإلسالم
حجر عىل
حينئذ
اسم وال ٌ
حجر ،ولن يبقى من اإلسالم ٌ
ٌ

السالم.

التغري أو
ينبغي عىل المعتقدين هبذه النظر ّية أن يلتفتوا إىل أنّه :ما هو
ّ
التحول الذي قد حصل يف البناء الوجودي للبرش من الناحية الظاهر ّية أو
ّ
األول :أن يكونا ع ّل ًة
( )1يمكن تصوير دخالة الزمان والمكان يف استنباط احلكم بنحوينّ :

يتغري أصل احلكم المجعول،
تغري الزمان أو المكان سوف ّ
فاعل ّي ًة لنفس جعل احلكم ،وهنا ك ّلام ّ
وهذا التصوير يستلزم عد ًدا من اللوازم الباطلة التي ب ّينها سامحة الكاتب المحرتم ٍ
ٍ
خمترص.
بنحو

سيتعرض له بعد قليل :بأن يكون الزمان والمكان
وأ ّما التصوير اآلخر هلذه الدخالة ،وهو الذي
ّ
عبارة عن ٍ
علل صور ّية أو علل معدّ ة فقط لتح ّقق موضوعات احلكم ،فهذا التصوير ال يلزم منه
سيوضحه سامحته يف السطور اآلتية( .م)
تلك اللوازم الباطلة عىل ما
ّ
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التحول
الروح ّية ،بحيث وجدوا أنفسهم ُملزمني أن يطرحوا ويبتدعوا ظاهرة
ّ

والتكامل()1؟! فهل اختلف وزن اإلنسان يف هذا الزمان عنه زمن نزول
أي
أي تبدّ ل يف بنية جسم اإلنسان؟! أم هل حصل ّ
الوحي؟! أم هل حصل ّ
ٍ
اختالف يف الصفات والغرائز واخلصوص ّيات الروح ّية عن ذلك الزمان؟! أم

هل ازدادت قدرة الفكر البرشي وقدرهتم عىل إدراك المصالح والمفاسد

النفس األمر ّية عن مدركات السابقني؟

بل ينبغي اإلقرار واإلذعان ّ
بأن األمر كان عىل العكس من ذلك يف العديد
َ َ َ
َّ
من الموارد المذكورة ،واآلية الرشيفة ل اتبدِيل ِ
للِۚ ا  2تنطق
اۡلَل ِق اٱ ا
ٍ
بنحو واضحٍ .
تعني مصداقها
بمفادها وتفصح عن معناها و ّ
ّ
إن النفس البرش ّية يف عرصنا احلارض ،غارق ٌة يف مستنقعات األهواء
الشيطانيّة والصفات احليوان ّية المنح ّطة َتا ًما كحالة البرش يف القديم ،وها هو
ٍ
مارد االستبداد واألنانيّة واحلرص والطمع والشهوة يّبز ّ
بمظهر
كل يو ٍم
ٍ
الس ُبع ّية والرشاسة واالستيالء والشهوة والغضب و ُيتحفنا
جديد من مظاهر َ
بت ٍ
ُحفة من حتفه حتّى ب ّيض وجوه الامضني.

فاالستيالء عىل النفوس واألمالك واألعراض مازال كام كان يف الامض،
ٍ
عرصي َتا ًما من خالل استعامر الشعوب
بنحو
مستمر يكمل طريقه لكن
وهو
ٍّ
ٌّ
ٍ
ٍ
أيضا ،وبرسعة فائقة .وقد غدت
واألمم واستثامر ثرواهتم بل باستحامرهم ً
وحش ّية القتل والنهب واإلغارة واالستيالء عىل األموال أبشع وأخطر بآالف

المرات عن السابق ،وقد أمست ساحة احلياة الوسيعة ض ّيق ًة وخانق ًة بالنسبة
ّ
التحول والتكامل يف الرشيعة والمعرفة الدين ّية( .م)
( )1أي:
ّ
( )2سورة الروم ( ، )30مقطع من اآلية .30
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والمتنمرة
والمتحرض واهلادف ،بسبب النفوس السلطو ّية
لإلنسان العاقل
ّ
ّ
ضمريا أو وجدانًا حيًّاّ .
إن االستثامرات الثقاف ّية التي برزت يف
التي ال َتلك
ً

التنوع احلاصل يف المسائل المعيش ّية الثقافيّة
أغلب جماالت التكنولوجيا ويف ّ
ويف الدعاية واإلعالم المسموم واهلدّ ام لبنية ِ
القيم األخالق ّية ،مرعب ٌة جدً ا
ُ
وموحش ٌة جدً ا بالنسبة لضامئر وقلوب العقالء والمث ّقفني جلميع األمم إىل احلدّ
يتصورون أنّه مازال باإلمكان إصالح ما جيري أو تغيريه
الذي صاروا معه ال
ّ
أو حتسني األوضاع الراهنة.

ومن أين نشأت ّ
كل هذه الفظائع؟ هل هلا منشأ آخر غري النفس األ ّمارة

والصفات البهيم ّية واخلصائص المنح ّطة والموبقة والمهلكة التي عند
هؤالء؟!
ّ
الرشيفة السابعة والعرشين من سورة األعراف:
وجل يف اآلية ّ
يقول اهلل عزّ
َّ
َ َٰ َ ٓ َ َ
ن ا َك َما ٓ اأَخ َر َج َاأبَ َوي ُ
اد َم َال َايفتنَ َّن ُ
كم د
ام َِنا
ك ُم اٱلشيا َطَٰ ُا
يب ِِن اء
ِ
ٓ
ُ
َّ
َ
كم ُ
اسوَٰءته َما ۚاإن ُاهۥ ايَ َرى َٰ ُ
اس ُه َما ال ُِۡي َي ُه َما َ
َل َّن اةِ ايَزنع اعن ُه َما اِلِ َ َ
ٱ َ
اه َوا
ِِ ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ
َّ
َ ُ
ث ا َل اتَ َرو َن ُهم اإنَّ َ
ي اأو َِلَا ٓ َء ال ََِّّل َ
ِينا
ااج َعلنَااٱلش َيَٰ ِط َا
حي ا
َوقبِيل ُاهۥ امِن ا
ِ
َ
َ
ونا  .ا
لايُؤمِنُ ا
ويف هذه اآلية إشارة إىل كيفيّة إضالل الشياطني واستيالئهم عىل نفوس

السنّة منذ أن ُخلق آدم ،وستبقى إىل يوم
البرش ،وقد بدأت
واستمرت هذه ُ
ّ

القيامة.

وبنا ًء عىل ذلك ،فمع االلتفات إىل خاَتيّة رسالة الرسول األكرم ،وبيانه
ِ
والمحرمات إىل يوم
الملزمة ،وبقاء المح ّلالت
لألحكام الملزمة وغري
ّ

ٍ
موطن هلذا النحو من التفكري.
أي
القيامة ،لن يبقى هناك ّ

المفدمهَّ
ا لتصو ير ا لثاني لدخا لة ا لزمان وا لمكان في استنبا ط ا لحكم
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أ ّما إذا كان المراد من تأثري الزمان والمكان ،هو تأثريها عىل سبيل العلل

المعدّ ة وكوهنا ش ًطا لتح ّقق الموضوعات؛ بحيث تكون احلوادث واألمور
ٍ
مكان من األماكن موجبًا حلصول ّ ٍ
الواقعة يف ٍ
تغري
زمن من األزمان أو يف
وتبدّ ٍل يف المبادئ والظروف المح ّققة للموضوع ،فطب ًعا سيكون احلكم عىل
ذلك الموضوع مبنيا عىل أساس األحكام الكلية ِ
والمالكات الكل ّية.
ّ
ً
نجس عند الشارع المقدّ س ،وشبه حرا ٌم،
ومن باب المثال :إ ّن الدم
ٌ

أيضا .ومن البدهيي أنّه مل يكن هناك يف زمان
وبالطبع كان بيعه وشاؤه حرا ٌم ً
ٍ
أي ٍ
منفعة عقالئيّ ٍة ترتتّب عىل استخدام الد ّم؛ وهلذا ّ
فإن العقالء
أثر أو
الشارع ّ
ٍ
ٍ
أي فائدة عقالئ ّية ترتتّب عىل استخدام الد ّم يف ذلك الزمان
كانوا ال جيدون ّ
حلكم
تم ج ْع ُلها وا ُ
بنا ًء هلذا األساس ـ أي عىل أساس نجاسة الدم العين ّية التي ّ
ٍ
شاء
هبا من قبل الشارع ـ فكانوا يرون المعاملة التجار ّية يف الدماء من بي ٍع أو
لغو ّي ًة ً
أيضا.
حرمه ً
وفعال عبث ًّيا ،والشارع ّ
أهم الموا ّد احلياتيّة
أ ّما يف هذا الزمان ،فقد أضحى الد ّم واحدً ا من ّ
تطور
وأكثرها رضور ًة من أجل بقاء احلياة واستمرارها ،وذلك بسبب ّ

الطب ،وقط ًعا هي من المصاديق البارزة لمقدّ مات
ورقي علم
الصناعة
ّ
ّ
تتم مراعاة
وأسباب احلكم بوجوب حفظ النفس المحرتمة عند الشارع ،ولن ّ
هذا احلكم ّإال من خالل بيع الدم وشائه واستخدامه من قبل َمن حيتاجه ِمن
المرىض .وبمالحظة هذا األمر ،نجد ّ
أن مالك المنع عن إجراء المعاملة
التجار ّية عىل الدم ـ وهو لغو ّية المعاملة وعدم قابل ّية االستفادة من الد ّم ـ قد
زال ،فدخل ضمن المنافع المرشوعة والمح ّللة ،لك ّن حكمي نجاسة الدم

وحرمة شبه باقيان عىل حاهلام.

َّالإبس ِّانَّ
طهارة ِّ
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مث ال آخر :مسألة السبق والرماية ،واختالف آالهتام وأدواهتام يف مرحلتني

من الزمن.

ٌ
مثال آخر :استعامل الكحول ومواطن استعامله يف زمنني خمتلفني،

وهكذا . ...
نتيجة ا لردّ

بنا ًء عىل ذلك ،طب ًقا لقانون ترتّب األحكام عىل الموضوعات ،فإنّه يف ّ
كل
ٍ
ٍ
ٍ
وقيود
ظروف
موضوع من المواضيع بنا ًء عىل اجتامع
موطن يتح ّقق فيه
ٌ
ٍ
خمصوصة ،فبالطبع سيصبح احلكم الذي يقتضيه ذلك الموضوع مرت ّت ًبا عليه
أيضا .ويف مثال الد ّم ،لو ّ
أن هذه الظروف واألرضيّة المساعدة لالستفادة من
ً

الد ّم التي نجدها يف زماننا احلارض ،كانت موجود ًة يف زمن رسول اهلل ،حلكم
رسول اهلل قط ًعا بجواز االستفادة منها للمرىض ويف سائر االستخدامات

العقالئيّة التي نراها يف عرصنا احلايل يف المستشفيات والمختّبات ،وألجاز
بيعه وشاءه؛ ولو زالت بعض الرشوط والظروف التي مكّنت من هذه

االستخدامات يف عرصنا احلايل أو يف بعض األمكنة ،فسيصبح شاؤه وبيعه
حرا ًما يف ذلك المكان قط ًعا.
عدم ار تبا ط ا لبحث حول طهارة الإ نسان با لظر وف ا لمعاصرة

ٍ
ُسمى
وإذا التفتنا إىل المسائل المذكورة ،يتّضح أنّه ال وجود لمسألة ت ّ

«الزمان والمكان وتأثريمها يف كيف ّية االستنباط»  ،فاألمر المهم والمؤ ّثر هو
وخمصصاهتا ومع ّيناهتا،
تبدّ ل ظروف موضوعات األحكام وشوطها وقيودها
ِّ
وهذه الموضوعات يمكن أن تتح ّقق يف ٍ
ثم تتبدّ ل يف نفس
زمن من األزمانّ ،
ثم تعود نفس الظروف السابقة كام كانت.
ذلك الزمن وتلك الفرتة ً
أيضاّ ،

وليس االجتهاد ّإال تبيني الموضوع وتطبيقه عىل األصول الكل ّية لألحكام

وكيف ّية اإلدراك األقرب إىل الواقع وإىل مصدر وحي أد ّلة األحكام.

المفدمهَّ
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تقسيم غري
وتقسيم االجتهاد إىل :اجتهاد تقليدي ،واجتهاد حيوي ،هو
ٌ
صحيح .ففي الواقعّ ،
إن العمل الذي يقوم به المجتهد ،هو أنّه يقوم بتشخيص

ٍ
ٍ
ثم حتصيل الفهم الدقيق
بنحو
الموضوع وحتديده
صحيح يف المرحلة األوىلّ ،
للمغزى الذي تفيده مصادر أد ّلة األحكام ،ويف النهاية القيام بتطبيق احلكم
جمبورا عىل اإلفتاء بخالف
الوضعي أو التكليفي عىل الموضوعات .وإذا ما صار
ً
ٍ
عنوان
حكمه االجتهادي يف موضو ٍع من الموضوعات بسبب احلرج ،أو بسبب
األويل عند
آخر من العناوين الثانو ّية ،فإنّه جيب عليه أن يس ّلم وحيكم باحلكم ّ

ارتفاع ذلك العنوان الثانوي ،وعليه أن يأمر الناس به ويرجعهم للعمل ً
طبقا له.

ومن اجل ّيد االلتفات إىل ّ
أن المسألة التي نحن بصدد البحث فيها ،والتي

سيتم النقاش والنقض واإلبرام حوهلا ،هي واحدة من الموارد التي ذكرت يف
مسألة تأثري موضوع الزمان والمكان؛ وذلك بسبب الظروف الراهنة ،وما حصل

من العالقات بني األمم المختلفة مع ما لدهيم من اختالف يف األديان

والمذاهب ،وكيف ّية تل ّقي هذه العالقات ،ورضورة االنسجام والتقريب بني
ٍ
وحدة حقيقيّة ،كام أشارت إليها اآلية الرشيفة:
األديان يف سبيل احلركة نحو
َ َ َ ْ َ َٰ َ َ َ َ ٓ َ َ َ َ َ َ ُ َ َّ
ُ َىَ َ
َ
ب اتعالوا اإَِل اَك ِمةٖ اسواء ِۢابيننااوبينكما األا
ايأهل اٱلكِتَٰ ِا
اقل
َّ
َ
َ
َ
ً
َّ
لل ا َول انُۡش َك اب اهۦ ا َشيائا ً ا َول َاي َّتخ َذ ا َبع ُ
ض َنا ا َبعضاا
نع ُب َد اإِل اٱ َا
ِ ِِ
ِ
َّ َ َ َ َّ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ َّ
َ
اام ُ
اب د
أَربَ ٗ
ون (.)1
واا اب ِأناا ُمسل ُِم ا
للِۚافإِناتولواافقولوااٱشهد ا
وناٱ ا
ِناد
ِ
ومن الممكن أن ُيطر يف بال الفقيه بأنّه إذا كان هناك ما يمنع ويسدّ

الطريق عن الوصول إىل هذا اهلدف وهذه الغاية المقدسة [أي الوحدة] ،فإنّه

يمكن له أن يرفع تلك الموانع االحتامل ّية من خالل االعتامد عىل ذلك األصل

( )1سورة آل عمران ( ، )3اآلية .64
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وكثريا ما جيعل
تغري احلكم]،
الموهوم المذكور [أي :تأثري الزمان والمكان يف ّ
ً

منزلته [أي :األصل الموهوم] ومرتبته التي يرى ّأهنا مندرجة حتت العنوان
الثانوي يف منزلة ومرتبة تع ّلق األحكام األول ّية.

ّ
إن هذه الرسالة هتدف إىل تبيني وتوضيح مسألة طهارة أهل الكتاب

والمرشكني أو نجاستهم بحسب المصطلح المتعارف ،بعيدً ا عن تأثري
ٍ
وببيان آخر :هي
ودخول العوامل اجلانب ّية واخلارج ّية عن أصل المسألة؛
بصدد العمل عىل التحقيق يف هذه المسألة والكشف عن حكمها كام كان يف

واستمر يف العصور التي عاش فيها زعامء الدين المبني
زمان نزول الوحي،
ّ

متنوعة للبحث والنظر.
األئمة المعصومون عليهم السالم ،وذلك من آفاق ّ
ّ
وعليَّاهللَّاليوكلَّويهَّالإعيصامَّ

***

أ
َ
الصل الول:

َ ه ة ْ ةه ة ََّ ه ه ة ه أ ةْ
َ
ه
ُ
ه
ان ح ِقي ِة ال ججس ِة واقشاُما
ث
ف
ِ ج ِ

َه ْ ُ أه ُ ه ة ةه ةُ ََّ
ة أ ةْ ُ ه
ص ل ال َّو ل :ح ِق ْية ال جهج هس ِة هواق هشا ُم ا
ال

مَّ
منَّالرحي ِّ َّ
ِّبس ِّمَّاللَّ ِّهَّالرح ِّ
ً
ا لنجا سة لغة

ما ّدة «نجس» يف ال ّلغة بمعنى القذارة وعدم النظافة .قال يف « لسان
العرب» :
«الن َّْج ُس والن ِّْج ُس والن ََّج ُس :ال َق ِذ ُر من الناس ومن كل يشء
َج َس اليشء بالكرسَ ،ين َْج ُس ن ََجس ًا ،فهو ن ِ
َق ِذرتَه .ون ِ
َج ٌس،
َج ٌس ون َ
ُ
ْ
ِ
َج ٌس. ...
ورجل نَج ٌس ون َ
َّ َ ُ ُ َ ََ
؛ َأي
ون اَنسا
ۡشك ا
و قال َأبو اهليثم يف قوله :إِنما اٱلم ِ
ْجاس َأخباث. ...
َأن ٌ

ٍ
رجل زىن بامر َأ ٍة تزوجها ،فقال« :هو
ويف احلديث عن احلسن يف
حق ِهبا».
َأن َْج َسها َو ُهو َأ ُّ
وناج ٌس ون ِ
ِ
َّج ُس :الدَّ نِس .وداء ِ
والن ِ
قام :ال يّب ُأ
نج ٌس
َج ٌ
يس و َع ٌ
ٌ
منه. ...
ٍ
َج َسه :ع َّو َذه ، ...
َجس له ون َّ
والن َّْجس :اختاذ عُو َذة للصبي ،وقد ن َّ
و النِّجاس :التعويذ . ...
الم َع َّوذ» ِمل َ قيل له «من ََّجس»
قال ثعلب :قلت له (البن األعرايب)ُ « :
وهو ْ
مأخوذ من النجاسة؟ فقال :إِ ّن للعرب َأ ً
فعاال ختالف معانيها
( )1سورة التوبة ( ، )9مقطع من اآلية .28

َ
ان
طهارة ا ِلإنس ِ
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فالن يتنجس إِذا فعل ً
ٌ
فعال ُيرج به من النجاسة
َألفاظهاُ ،يقال:
فعال ُيرج به من ِ
كام قيل َيت ََأ َّثم و َيت ََح َّر ُج و َيت ََحن َُّث إِذا فعل ً
اإل ْث ِم
واحلرج ِ
()1
واحلنث».
ََ
وكذلك ورد يف مادة « َق ِذ َر» يف «لسان العرب» ما يل:
ني ال َق ِ
ذارة. ...
«ال َق َذ ُر :ضدّ النظافة؛ ويش ٌء َق ِذ ٌرَ :ب ِّ ُ

ويف احلديث( :اتقوا هذه القا ُذور َة التي هنى اهلل عنها) ؛ قال
خالد بن َجنْ َب َة :القاذورة التي هنى اهلل عنها الفعل القبيح واللفظ
ٌ
ورجل َق ُذ ٌر َق ِذ ٌر و َق ْذ ٌر .و ُيقالَ :أ ْق َذ ْرتَنا يا فالن َأي
الِسء؛
ّ
َأ ْض َج ْرتَنا .ورجل َم ْق َذ ٌرُ :مت ِّ
َقذ ٌر. ...
ت اليشء َأ ْق َذ ُره ،إِذا َك ِر ْهته واجتنبته ، ...القاذورة من
يقالَ :ق ِذ ْر ُ
الرجال الفاحش السيئ اخلُ ُلق ،والقاذورة من الرجال :الذي ال
يبايل ما قال وما صنع. ...

وروي َأن النبي ّ
صىل اهلل عليه [وآله] وس ّلم كان قا ُذور ًة ال ْيأكل
ُ
ف .القاذورة هاهنا :الذي َي ْق ُذ ُر األَشيا َء ،و َأراد
الدجاج حتى ُت ْع َل َ
ب َع ْل ِفها َأن ُت ْط َعم اليش َء الطاهر ،واهلاء للمبالغة.
ويف حديث َأيب موىس يف الدجاج :ر َأيته ْيأكل شي ًئا َف َق ِذ ْرتُه؛ َأ ْي:
كرهت َأكله َ
كأ ّنه رآه ْيأكل ال َق َذر. ...
ُ
صىل اهلل عليه [وآله] وس ّلمِ ،
النبيّ ،
ماعزَ بن مالك قال:
ولام َر َج َم ّ
ّ
(.)2
اجتنبوا هذه القاذورة ،يعني :الزنا ».
( )1لسان العرب ،ج ،6ص.266

( )2المصدر السابق ،ج ،5ص  80و.81

الفصلَّالإولََّّ:حفيفهَّاليجاسهَّواقسامها
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ِ
المختلفة والمصاديق المتعدّ دة للفظي
بمالحظة ما ُذكر من المعاين ُ
النجس وال َقذر ،نستنتج أنّه كان لِ َلفظ «النجس» يف الامض مصاديق ومعاين
حقيقة ا لنجا سة وأ قسا مها

خمتلفة.

ٍ
جهةُ ،يمكن أن يكون المراد من الن َِّجس يف بعض المصاديق
فمن

المذكورة ،نفس ذلك المعنى االصطالحي [يف الفقه] أي :القذارة اخلَ َبث ّية.
ٍ
ِ
جهة أخرى ،قد يكون المراد منها يف بعض الموارد األخرى:
ومن

الكدور ُة النفسانيّة ُ
وخبث الرسيرة ،كام هو مستفا ٌد من حديث احلسن
البرصي ،ألنّنا نقط ُع ّ
أن المراد من عبارة« :هو أن َْج َسها» ال يمكن أن يكون
بمعنى أنجسها بالقذارة اخلبث ّية [أي :بامء الرجل]؛ ألنّه لن يكون هناك يف هذه
أي ٍ
فرق بني الزنا والنكاح الرشعي.
الصورة ّ
كام يطلق لفظ النجس من ٍ
جهة أخرى عىل المرض الذي يصعب عالجه
ُ

نجس وعَقا ٌم».
أو الذي يستحيل عالجه ،وقد م ّثل له بـ «دا ٌء ٌ
جهة أخرى يف ِ
ويستعمل هذا اللفظ من ٍ
أيضا.
احلرز وال َع ْوذة ً
ُ
أن موارد االستعامل خمتلفة عن بعضها َتا ًما؛ ّ
وعىل الرغم من ّ
ألن مصداق

النجاسة اخلبثيّة ال يتالءم أبدً ا مع النجاسة الباطن ّية ُ
وخبث الرسيرة ،مثلام ورد
ٍ
تناسب أبدً ا بني المرض غري
أي
يف حديث الزنا المذكور ،كام أنّه ال يوجد ّ

واضحا
القابل للعالج مع احلرز والعوذة؛ ولكن إذا دققنا النظر ،سوف يغدو
ً
ٍ
واحد ،وهو:
أن مجيع مصاديق لفظة «نجس» واشتقاقاهتا ،إنّام تعود إىل معنى

التن ّفر واالشمئزاز ،يعني مفاد ومعنى« :ما يتن ّفر عنه الطبع ويطرده» المأخوذ
يف مجيع مصاديق النجس ،ومآل مجيع هذه المفاهيم المت َّخذة من لفظة

«نجس» يعود إىل هذه احلقيقة.

َ
ان
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فالمرض الممتنع ِ
العالج ن ِ
ٌ
حقيقي
واقعي و
مصداق
َج ٌس من جهة أنّه
ُ
ٌّ
ٌّ
لتن ّفر الطبع ،والناس يستوحشون منه أشدّ االستيحاش ،وإذا ما ذكروه،
ٍ
ٍ
ٍ
ومشمئز.
وبوجه متن ّف ٍر
بحالة
ذكروه
كذلك األمر بالنسبة حلكم الناس عىل األفراد اخلبثاء واألرجاس،
أمور من ّف ٍ
ألهنم صادفوهم يف ٍ
أيضا ،وأ ّما مصداق احلرز والعوذة فهو من
رة ً
ّ
والمؤ ِّثر باسم عدم األثر؛ ّ
ألن
باب تسمية ع ّلة العدم باسم عدم المعلولُ ،
فيفرون
األمراض والباليا والمصائب هي من األمور التي تن ّفر الناس ّ

منها ،لذا فقد أطلقوا عىل الع ّلة الرافعة أو الدافعة هلا اسم المعلول واألثر،

كام ُيطلق عىل األدوية لفظ الشفاء بالعناية.

ومن هنا يتّضح أنّه :حينام قام صاحب «لسان العرب» بتفسري معنى

فرسه بمعنى جام ٍع ومان ٍع لام
النجس بأنّه اليشء القذر وغري النظيف ،فقد ّ

للكلمة من معنى ،وهو نفس مسألة إشاب المعاين المختلفة من حقيقة
ٍ
وملحوظة يف اجلميع.
واحد ٍة
واآلن ،بعد أن اتضح ّ
أن معنى النجس عبار ٌة عن األمر اخلبيث واألمر

الموجب لتن ّفر الطبع واشمئزاز طبائع الناس ،علينا أن نرى ما هو
المصداق والمعنى الذي كان متعار ًفا يف نظر الشارع المقدّ س ،ويف

تغري معنى اللفظ يف زمان الشارع أو
استعامل
المترشعة هلذا اللفظ؟ وهل ّ
ّ
المترشعة عن المعنى األصيل وعن الوضع االبتدائي الذي وضع له إىل
ّ

المصطلح الفعل المعارص وهو :النجاسة وعدم الطهارة اخلبث ّية ،بحيث إذا
ُ
أراد ِمن لفظ النجس سائر المصاديق األخرى للقذارة ،فإنّه حيتاج إىل
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مح ِ
العناية وإىل القرينة الصارفة؟ أم ّ
لة الوحي
بقي يف زمن َ َ
أن معنى اللفظ َ
والترشيع عىل نفس معناه ومفاده الوصفي األويل ،فلم حيدث أي ترص ٍ
ف
ّ
ّ
ّ
ٍ
جديد فيه؟
***

َ
َ
الصل الان:

َ ْ ة ْ ه ه َ َ ة َه
اسعم ِل لظة « ِجت ِس»
ف ِ
َ ْ ُ ْ َ ُ ةه ه
ت ّر هعةة
ف عر ِف امل ِ ِ

ََّ
َ ْ عُ رْ َ ُ ةه ه عه ة
َه ْ ُ ّ َ ْ ْ ْ ُ ه َْ َ
املت ّ ِر ِة
اسع هم ل ل ِظ « ال جِج ِس» ف ِف
ال ص ل الا ن :ةِ

مَّ
منَّالرحي ِّ َّ
ِّبس ِّمَّاللَّ ِّهَّالرح ِّ
شك يف ّ
ليس هناك من ٍّ
أن لفظ «النجس» مل ُيرج يف االستعامل الرشعي

هل خر ج لفظ ا لنجس في الا ستعما ل ا لشر عي عن ا لمعنى ا للغوي؟

عن المعنى اللغوي وموارد استعامله يف العرف؛ ألنّه يف العرف بمعنى القذارة

المن ِّفر ،سوا ًء كان هذا األمر معنو ًّيا أم ظاهر ًيا كام تقدّ م ،وأ ّما ما قاله
واألمر ُ
البعضِ :من ّ
أن استعامله يف القذارة اخلبث ّية يتناىف مع القذارة الباطن ّية ،فاعتّب أ ّن
هذا االستعامل هو من باب االشرتاك اللفظي بني المعنيني المختلفني ،فهو
ّب ٍر ،بل [الصحيح] أنّه من باب اختالف المصاديق مع المحافظة
كال ٌم غري م ّ
ّ
وجل يف اآلية الرشيفة (ِ )28من
عىل حيث ّية الطبيعة النوع ّية؛ يقول اهلل عزّ
َ
َّ
ْ
َّ
ِين ا َء َ
المنورة َ :ى
امنُ ٓوا اإِن َماا
يأ ُّي َها اٱَّل َا
سورة التوبة التي نزلت يف المدينة
ّ
َ َٰ َ
َ
ٱل ُمۡش ُك َا َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ
ج َاداٱ َ
اما َبع َداَع ِم ِهماهذاۚ .
ۡل َر َا
وناَنساافَلايقربوااٱلمس ِ
ِ
وينبغي االلتفات إىل أ ّنه رغم اختالف اآلراء والتفاسري حول مفاد هذه

اآلية ،ورغم ّ
والمفرسين محلوها عىل النجاسة
أن العديد من الفقهاء
ّ
أن القرائن والشواهد الموجودة ّ
تدل عىل ّ
االصطالح ّيةّ ،إال ّ
أن المراد من

النجاسة هنا هو اخلبث الباطني ،وعدم جواز دخول هذا النوع من األفراد إىل
المقدّ س؛ ذلك أل ّنه ال فرق بني المسجد احلرام والمساجد
هذا احلريم ُ

طهارة َ
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األخرى يف عدم جواز دخول ِ
النجس إليها بالنظر إىل نفس النجاسة وبدون
النظر إىل أي ٍ
جهة أخرى ،مع أ ّنه كان هناك العديد من المساجد يف المدينة
ّ
عند نزول اآلية ،ولذا ّ
فإن ختصيص عدم جواز الدخول وحرمته بالمسجد
كام
احلرام ُي ّ
قوي هذا االحتامل يف الذهن وهو أ ّن احلكم بعدم اجلواز كان ُح ً
أمري.
نفس
ٍّ
سياس ًّيا وليس طريق ًّيا َ
والشاهد عىل هذه الفكرة :أنّه بمراجعة التاريخ يقطع اإلنسان هبذا األمر،

وهو ّ
أن دخول المرشكني والملحدين إىل المسجد احلرام يف زمان
مسموحا به ،ومل يكن هناك أحدٌ يمنع
المعصومني عليهم السالم كان
ً
دخوهلم ،وقد ُذكر يف الكتب ّ
األئمة عليهم السالم مع
أن حماججات بعض
ّ

الملحدين كانت جتري يف نفس المسجد احلرام ،كام سيأيت الح ًقا.

وبنا ًء عىل ذلك ،إذا كان االرتكاز ال ُعريف يف هذه المسألة مبن ًّيا عىل حت ّقق

ّبر
النجاسة االصطالح ّية ،وكانت ُحرمة الدخول هلذا السبب ،فام هو الم ّ
ٍ
ّبر دخول هؤالء األفراد بدون أن يمنْعهم أحدٌ من
الذي يمكن حينئذ أن ُي ّ

وخصوصا اإلمام عليه السالم؟!
المسلمني
ً

ومن هنا ،ينبغي إ ّما أن ُيقالّ :
إن المراد من « َن َجس» هو النجاسة
ٍ
ٍ
وظروف
خاص
بزمن
االصطالح ّية ،ولك ّن األحكام المرتتّبة عليها ،تتع ّلق
ٍّ
خاص ٍة ،وإ ّما أن يكون المراد هو ذلك اخلُبث الباطني والقذارة النفس ّية
ّ

والروح ّية ،ال النجاسة الظاهر ّية واالصطالحيّة.
ا ستعما ل لفظ ا لنجس في ر وا يا ت ا لعامّة

وممّا يؤ ّيد هذا األمر ،أ ّن المرشكني كانوا يأتون إىل مسجد المدينة يف نفس

زمان رسول اهلل.
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حيث ينقل يف «صحيح البخاري» ،ج ،1ص  :120عن قتيبة قال حدثنا
الليث قال حدثني سعيد بن أيب سعيد أنه سمع أبا هريرة قال:

خيال ِقبل ٍ
« َب َ
النبي ّ
نجد فجاءت
صىل اهلل عليه[وآله] وس ّلم ً َ
عث ُّ
ٍ
ٍ
بسارية من
برجل من بني حنيفة ُيقال لهُ :ثاممة بن أثال ،فربطوه
سواري المسجد.)1(»...

ٍ
رواية أخرى ّ
أن رسول اهلل قال:
وقد ورد يف
« ِ
ٍ
أطلقوا ثاممة ،فانطلق إىل ٍ
ثم
نخل
قريب من المسجد فاغتسلّ ،
ُ
دخل المسجدَ َ ،
رسول
فقال :أشهدُ أ ْن ال إِله إِالّ اهلل وأ ّن حمُ مد ًا
اهلل .)2(»...

باب يف ّ
ينجس ،وقد
أن المسلم والمؤمن ال ُ
وكذلك يف صفحة  74هناك ٌ

ذكر فيه:

النص ،قالَ :و ِيف
القصة يف كتاب عوايل اللئايل ،ج ،1ص 227هبذا ّ
( )1وقد وردت هذه ّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اد ِ
ْاألَح ِ
رس َّي ًة َف َأرسوا َواحد ًا اسم ُه ُثامم ُة ْب َن ُأ َث ٍ
صىل اهلل عَل ْيه وآله َأ ْر َس َل ق َب َل ن َْجد َ ِ
يث َأ َّن ُه ّ
ال
َ
ْ ُ َ َ
َُ
صىل اهلل عَ ليهِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
احلنَف ُّي َس ِّيدُ ُث َام َم َةَ ،فأت َْوا به َو َشدُّ و ُه إ َىل َسار َية م ْن َس َواري ا ْل َم ْسجدَ .ف َم َّر به النَّب ُّي ّ
ْ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وآله َف َق َالَ :ما عنْدَ َك َيا ُث َام َم ُة؟ َف َق َالَ :خ ْ ٌري ،إِ ْن َق َت ْل َت َق َت ْل َت َوار ًماَ ،وإِ ْن َمنَن َْت َمنَن َْت ع ََىل َشاك ٍر،
ِ
ِ
ِ
اينَ ،ف َق َال ِم ْث َل َذل ِ َكُ ،ث َّم َم َّر
َوإِ ْن َأ َر ْد َ
ت َم ًاال ُق ْل ُت ْع َط َما شئ َْتَ ،ف َ َ
رت َك ُه َو َمل ْ َي ُق ْل َش ْيئ ًا َف َم َّر بِه ا ْل َي ْو َم ال َّث َ
بِ ِه ا ْل َي ْو َم ال َّثال ِ َثَ ،ف َق َال ِم ْث َل َذل ِ َكَ ،و َمل ْ َي ُق ِل النَّبِ ُّي ّ
صىل اهلل عَل ْي ِه وآل ِ ِه َش ْيئ ًاُ ،ث َّم َق َالَ :أ ْطلِ ُقوا ُث َام َم َة،
َب إِ َىل َق ْو ِم ِه َف َجا ُءوا ُم ْسلِ ِمني.
َف َأ ْط َل َق ُه َف َم َّر َوا ْغت ََس َل َو َجا َء َو َأ ْس َل َم َو َكت َ
هذا وقد استشهد ّ
العالمة ّ
تقيض احلرب
احلل هبذه الرواية عىل جواز َم ِّن اإلمام عىل األسري بعد ّ

احلق وكشف الصدق ،ص( .520م)
يف كتابه هنج ّ
( )2صحيح البخاري ،ج ،1ص .118
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ِ ِ
ِ
مح ْيدٌ ،
حي َيىَ ،ق َالَ :حدَّ َثنَا ُ َ
َل ْب ُن َع ْبد اهّللَ ،ق َالَ :حدَّ َثنَا َ ْ
َحدَّ َثنَا ع ُّ
َق َالَ :حدَّ َثنَا َبك ٌْرَ ،ع ْن َأ ِيب َرافِعٍَ ،ع ْن َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َأ َّن النَّبِ َّي َص َّىل ا ُ
هلل
ض َط ِر ِيق ِ ِ
ِ
[وآلِ ِه] َو َس َّل َم َل ِق َي ُه ِيف َب ْع ِ
ُب،
المدينَة َو ُه َو ُجن ٌ
َع َل ْيه َ
َ
ِ
َفان َ
ب َفا ْغت ََس َل ُث َّم َجا َءَ ،ف َق َالَ « :أ ْي َن ُكن َْت َيا
ْخن َْس ُت( )1منْ ُهَ ،ف َذ َه َ
َأ َبا ُه َر ْي َر َة» َق َالُ :كن ُْت ُجنُبًاَ ،فك َِر ْه ُت َأ ْن ُأ َجالِ َس َك َو َأنَا ع ََىل َغ ْ ِري
ِ
ٍ
الم ْسلِ َم ال َ َين ُْج ُس»(.)2
َط َه َارةَ ،ف َق َالُ « :س ْب َحا َن اهّلل ،إِ َّن ُ
شخص يف سند ووثاقة هذه الرواية؛ نعم هذا ُممك ٌن ،لك ّن
قد ُيشكّك
ٌ

مقصودنا ومرادنا والنقطة التي نرومها من نقل هذه الرواية تَثبت حتّى عىل
فرض عدم حصول الوثاقة يف األصل المحكي ويف الواقعة ،وهي ّ
أن لفظة

النجس الواردة يف هذا اخلّب مل ترد بالمعنى المصطلح قط ًعا؛ ّ
ألن نفس أيب

هريرة يعلم ّ
أن البول وأمثاله يؤ ّديان إىل النجاسة الظاهر ّية للبدن ،وبالنتيجة

فينبغي غسلها ،إذن فكيف ينقل عن رسول اهلل ّ
أن المؤمن ال ينجس؟! أفليس

هذا ّإال أل ّن المراد من هذا اللفظ هو النجاسة الباطنيّة والقذارة الروحيّة
()3

وليس الظاهر ّية.

انخنست :مضيت عنه مستخف ًيا( .م)
( )1هكذا وردت يف الرواية بضمري المتك ّلم ،ومعنى
ُ

( )2صحيح البخاري ،ج ،1ص74؛ وقد جاء كذلك يف كتاب ال ُم صنَّف ،ج ،1ص 119
اخ ٍ
تالف يسري.

أيضا،راجع :كتاب الكايف ،ج،3
( )3وردت عبارة «المؤمن ال ينجسه يشء» يف كتب أصحابنا ً

ص ،21ويف كتاب المحاسن للّبقي ،ج ،1ص ،133حيث وردت فيه هبذا السندَ :عنْ ُه [أي
ِ
ِ
عن أمحد] َعن َأبِ ِ
يه َوا ْب ِن َأ ِيب ن َْج َر َ
يىس َع ْن َح ِري ٍز َع ْن زُ َر َار َة َو ُحم ََّم ِد ْب ِن ُم ْسلِ ٍم َع ْن
ْ
ان َع ْن َمحَّاد ْب ِن ع َ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
َ
يش ٌء» ( .م)
السال ُم ،قال« :ال ُمؤْ م ُن ال ُين َِّج ُس ُه َ
َأ ِيب َج ْع َف ٍر َعل ْيه َّ
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وكذلك ُروي يف «المصنّف»  ،ج ،1ص ،200قال:
حدَّ َثنا وكيع عَن مسع ٍر عَن ِ
واص ٍل عَن أيب وائِ ٍل عَ ن ُح َذي َف َة :إِ َّن
َ َ
َ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
النَّبِ َّي َص َّىل ا ُ
ُب َف َأعْ َر َض عَ ْن ُه
هلل عَ َل ْيه [ َوآله] َو َس َّل َم َلق َي ُه و ُه َو ُجن ٌ
َف ْ
اغت ََس َل ُث َّم َجا َء َف َق َال« :إِ َّن ا ْل ُمؤْ ِم َن َال َين ُْج ُس»(.)1

للج ّصاص ،ج ،3ص 115ما يل:
وكذلك أورد يف «أحكام القرآن» َ

امن ِ
بن َس َل َم َة عَن محيد ِ
عَن احلَ َس ِن عَ ن عُ ث َ
بن أيب
َو َقد َر َوى َمحّا ُد ُ
العاص« :إِ َّن و ْفدَ َث ِق ٍ
يف َلام َق ِدموا عَ َىل رس ِ
ِ
ول اهللِ َص َّىل ا ُ
هلل َع َل ْي ِه
َ
َ ُ
َّ ُ
ِِ
رض َب َهل ُ ْم ُق َّب ًة ِيف ا ْل َم ْس ِج ِدَ .ف َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
ول اهللِ!
[ َوآله] َو َس َّل َم َ َ
اسَ .ف َق َال َر ُس ُ
ول اهللِ َص َّىل ا ُ
هلل َع َل ْي ِه [ َوآل ِ ِه] َو َس َّل َم :إ َّن ُه
ْج ٌ
َق ْو ٌم َأن َ
َل ْي َس ع ََىل ْاألَ ْر ِ
اس الن ِ
اس الن ِ
ض ِم ْن َأن َْج ِ
َّاس َع َىل
يش ٌء ،إن ََّام َأن َْج ُ
َاس َ
َأ ْن ُف ِس ِه ْم».

ُفرس هذه الرواية ومحلها عىل المعنى التايل ،وهو :إن كان
من الممكن أن ت ّ

هؤالء نجسني ،فالنجس هو بدهنم ،وال عالقة لألرض وتنجيسها باألمر،

وبالتايل فال مانع من بيتوهتم يف المسجد.

الممكن أن نحملها عىل معنى آخر ،وهوّ :
أن نجاستهم ال
ولكن من ُ
تصيب األرضّ ،
وأن النجس هو أنفسهم وباطنهم ،وهذا النوع من النجاسة
ٍ
غري ٍ
فإن هذا المعنى ّ
موطن آخر .وباعتقادنا ّ
أدق وأقرب
قابل للرساية إىل

للواقع؛ ّ
نجس يف أحد
ألن تنجيس المسجد حرا ٌم ش ًعا ،وقط ًعا إذا بات فر ٌد ٌ
أي ٍ
أثر
األماكن ،وبقي يف ذلك المكان عدّ ة أ ّيام ،فليس باإلمكان أن ال يرتك ّ
حممد بن سلمة)  ،ج ،1ص َ ... :13و َقدْ
( )1ونظريها ما جاء يف شح معاين اآلثار (ألمحد بن ّ
هلل َع َليْ ِه [ َوآل ِ ِه] َو َس َّل َم َ
َرأ ْينا ُه َص َّىل ا ُ
قال :ا ْل ُمؤْ ِم ُن َال َين ُْج ُس.
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أو حتصل رساي ٌة للنجاسة طوال هذه المدّ ة من خالل الغسل أو الرطوبة أو
خروج العرق من بدنه ،وهذه األمور باعث ٌة عىل تنجيس المسجد ،ولذا ينبغي

أن نحمل هذا اللفظ الصادر عن رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله عىل ذلك

المعنى من القذارة الباطن ّية والكدورة يف النفس؛ واهلل العامل.

نعم ،لقد شكّك البعض يف داللة الرواية ،واعتّب ّ
أن هذه الواقعة قد
َّ َ ُ ُ َ َ
ون اَنَسا ( ،)1ولك ّن ً
قليال من التأمل
ۡشك ا
حصلت قبل نزول آية إِنمااٱلم ِ
يوضح ضعف هذا التشكيك؛ ّ
رصحوا
يف مدلول الرواية سوف ّ
ألن المسلمني ّ

بنجاستهم ،مع أنّه قبل نزول اآلية مل يكن هناك من حك ٍم بالنجاسة ،حتّى

النجاسة الباطنيّة والروح ّية ،وبالتايل ينبغي أن نذعن ّ
أن المسلمني مل يكونوا قد

فهموا النجاسة الواردة يف اآلية بالشكل الصحيح ،ومحلوها عىل المعنى

االصطالحي ،فقام رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله عّب هذا البيان بتنبيههم عىل

ثم حدّ د هلم أحد مصاديق
االشتباه والفهم اخلاطئ الذي وقعوا فيه ،ومن َّ
اآلية.

ا ستعما ل لفظ ا لنّجس في ر وا يا ت ا لخاصّة

أيضا دالئل عديدة يف روايات الشيعة عىل استعامل لفظي
وهناك ً

«النجس» و «الطاهر» بمعنى النجاسة والطهارة النفس ّية والباطن ّية.
ّ
ّ
ً
أوّ لا :ا لر وا يات ا لمعبّرة عن ا لنجا سة أو ا لطهارة بتعا بير تدل على كو نهما معا ني مشككة

األول من «الوسائل»،
احلر العامل يف اجلزء ّ
يروي المرحوم الشيخ ّ
حممد بن القاسم عن ابن
ص :219عن بعض األصحاب عن ابن مجهور عن ّ
أيب يعفور عن اإلمام الصادق عليه السالم أنّه قال:
احلام ِم َف َّ ِ
« َال َت ْغت َِس ْل ِمن ا ْلبِئ ِْر ا َّلتِي َ ْ ِ ِ
يها ُغ َسا َل َة
إن ف َ
جتتَم ُع ف َ
َ
يها ُغ َسا َل ُة ْ َ َّ
ِ
ِ
و َل ِد الزِّ نَا و ُهو َال ي ْطهر إِ َىل سبعة آباء ،وفيها ُغسا َل َة الن ِ
َّاص ِ
ب َو ُه َو
َ
َ َْ َ َ َ َ َ
َ َ َ ُُ

(للجصاص)  ،ج ،3ص ( .115م)
( )1أحكام القرآن
ّ
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ِ
شا ِم َن ا ْل َك ْل ِ
مها .إِ َّن ا َ
ب َأ ْه َو ُن
هلل َمل ْ َ ْ
ب َوإِ َّن النَّاص َ
شَُ
ُي ُل ْق َخ ْل ًقا َ ًّ
َ ُّ
عَ َىل اهللِ ِم َن ا ْل َك ْل ِ
ب».

حممد بن احلسن... ،
َظري هذه الرواية ما ُروي يف « ِعلل ّ
الرشائع» عن ّ
ون ُ
[م ِ
عنعنًا] عن عبد اهلل بن أيب يعفور ،الذي يروي عن اإلمام الصادق عليه
ُ
السالم ،أ ّنه قال:
احلام ِمَ ،ف ِفيها َجيت َِمع ُغسا َل ُة ا ْليه ِ
ِ
ِ ِ
« َوإِ َّي َ
اك ْ
ود ِّي
َُ
َ ْ ُ َ
أن َت ْغتَس َل م ْن ُغ َسا َلة ْ َ َّ
ِ
ِ
ويس والن ِ
َوالن ْ ِ
َّاص ِ
ش ُه ْمَ .ف َّ
إن
اين َوا ْل َم ُج ِّ َ
ب َلنَا َأ ْه َل ا ْل َب ْيت َو ُه َو َ ُّ
َّرص ِّ
َ
ِ
ِ
ُي ُل ْق َخ ْل ًقا َأن َْج َس م َن ا ْل َك ْل ِ
ب َو َّ
ا َ
ب َلنَا
هلل َت َب َار َك َو َت َع َاىل َمل ْ َ ْ
إن النَّاص َ
َأ ْه َل ا ْلبي ِ
ت َأن َْج ُس ِمنْ ُه»(.)1
َْ

وبمالحظة هاتني الروايتني ونظائرمها ،سوف يتّضح ّ
أن المراد من
النجاسة أو الطهارة يف الرواية السابقة مل يكن المعنى االصطالحي والفقهي؛

ذلك ّ
ألن لفظة «الطهارة» الوارد يف الرواية السابقة قد استخدمت يف مورد ولد

قائم عىل ّ
أن أوالد الزنا طاهرون وهذا من رضورات
الزنا ،مع أ ّن اإلمجاع ٌ
ٍ
نجاسة عرضيّة [بسبب والدهتم من الزنا] ،وإنّام
أي
الدين ،وال يرتتّب عليهم ّ

نوع من الكدورة واالنقباض الباطني والمعنوي،
المراد من هذا اللفظ هو ٌ
ٍ
شعي ،وهذا
طريق
وهو األمر الذي يرتتّب عىل التوالد والتناسل من غري
ٍّ

المعنى ال إشكال فيه.

أيضا يف هذه الرواية الثانية أ ّن اإلمام عليه السالم قد هنى الراوي
ونالحظ ً
عن االغتسال يف ٍ
ماء اغتسل فيه اليهود والنصارى وغريهم ،مع ّ
أن هؤالء
( )1علل الرشائع ،ج ،1ص 292؛ [ويف وسائل الشيعة ،ج ،1ص.]220
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اجلامعة حمكو ٌم عليهم بالطهارة الذات ّية قط ًعا كام سيأيت الح ًقا ،ولو ّ
أن هناك
ٌّ
شك جتاه البعض ،فهو بالنسبة للمرشكني فقط ،وليس بالنسبة هلم.

يستحق االلتفات إليه يف هذه الرواية هو ّ
أن اإلمام عليه
وأ ّما األمر الذي
ّ

السالم جعل الناصبي أنجس من الكلب ،عىل الرغم من ّ
أن النجاسة

[االصطالح ّية] ليست من المقوالت والمفاهيم المشكّكة ،واألحكام
المرتتِّبة عليها وعىل إزالتها ال عالقة هلا بنجاسة الام ّدة ،بل هلا عالقة
بخصوص ّية نفس الامدةً ،
تطهر النجاسة
مثال :يف مورد الك ّلب ،ينبغي أن ّ

تطهر بالامء ،وأ ّما البول
ثم ّ
[احلاصلة ُبولوغ الكلب يف اإلناء] بالرتاب ّأو ًالّ ،
ٍ
ٍ
بيشء آخر ،ويف
بحجر أو
فرتفع النّجاسة بخرقة أو
ف ُيزال بالامء ،وأ ّما الغائط ُ
مجيع هذه الموارد ال عالقة للطرق المختلفة من اإلزالة بأصل النّجاسة وإنّام

يرجع األمر إىل نفس ما ّدة النجس ،وأ ّما نفس عنوان النجاسة فال حيتمل الق ّلة

أو الكثرة وال الشدّ ة أو الضعف ،ولو كان لعنوان «شدّ ة النجاسة الظاهر ّية» أ ّية
مدخل ّي ٍة أو ٍ
نطهر النجاسة
أثر يف األحكام المرتتبة عليه ،لكان ينبغي أن ّ
الناصبي أكثر من سؤر الكلبّ ،
ألن الناصبي أنجس من
احلاصلة من سؤر
ّ
الكلب طب ًقا هلذه الروايةَ ،ومل ْ َي ُقل بِه َأ َحدٌ .
إذن ،فمراد اإلمام من عنوان «األكثر نجاسة» هو النّجاسة المعنو ّية
والقذارة الباطنيّة اللتان هلام مراتب خمتلفة من الشدَّ ة والضعف والق ّلة

والكَثرة.

ٍ
رواية أخرى يف «الكايف» باب التطهري ،ص ،35ما يل:
وقد ورد يف
َبد اهللِ َع َل ِ
عَن السكُوين ،عَن أيب ع ِ
ِ
«عَ ِل ،عَن ِ
أبيهِ ،
يه
عَن النَّوف ِّلَّ ِ ،
ِّ
ٌّ
ِ
ِ
ِ
ِ
قالَ :ق َال َر ُس ُ
السال ُمَ ،
ول اهلل َص َّىل ا ُ
هلل َع َل ْيه َوآله َو َس َّل َمَ :ط ِّه ُروا
َّ

ثا نيً ا :ا لر وا يات ا لمعبّرة عن الأ غلف وا لشيطان بأ نّ هما نجسان

الفصلَّاليانيَََّّّ:اسيعمالَّلفطهَّنحسَّفيَّعرفَّالمتسرعهََّّ

السابِ ِع َفإ َّن ُه
َأ ْو َال َد ُك ْم [أي :اختنوهم] َي ْو َم َّ
لِنَب ِ
ات ال َل ْح ِمَ ،و َّ
إن ْاألَ ْر َض َتن ُْج ُس ِم ْن
َ
()1
احا» .
َص َب ً
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ب َو َأ ْط َه ُر
أ ْط َي ُ
بو ِل ْاألَ ْغ َل ِ
ف
َْ

رس ُع
َو َأ ْ َ
َأ ْر َب ِعنيَ

وقد نُقلت هذه الرواية يف «التّهذيب» باب الوالدة والنّفاس والعقيقة(،)2

بي وجواز تركه( ،)3ويف «بحار
ويف «وسائل الشيعة» باب وجوب ختان ّ
الص ّ
وسنن احلمل والوالدة(.)4
األنوار» باب اخلتان واخلفض ُ

كذلك روي يف كتاب «قرب اإلسناد» ( )5رواي ٌة شبيهة هبذه الرواية ٍ
بسند

آخر عن ابن ظريف عن ابن علوان عن اإلمام الصادق عليه السالم .وكذلك

الصدوق عن أبيه
نُقلت يف كتاب «اخلصال» ( )6بطريق آخر ً
أيضا .حيث يروهيا ّ

عن عل بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن احلسني بن يزيد النّوفل عن

السكوين عن اإلمام الصادق عن آبائه.
إسامعيل بن مسلم ّ
والمورد اآلخر هو الدعاء المروي عن رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله
عند الدخول إىل بيت اخلالء.
( )1الكايف ،كتاب العقيقة ،باب التطهري ،احلديث ،2ج ،6ص.35
( )2هتذيب األحكام ،ج ،7ص .455

( )3وسائل الشيعة ،ج ،21ص.434
ٍ
( )4بحار األنوار ،ج  ، 104ص ،108مع اختالف يسري.

( )5قرب اإلسناد ،ص ّ ،122
طهروا»؛ و «لسبعة أيام»
[إال أنّه ورد فيها «اختنوا» بدالً من « ّ
ب ً
دال من «يوم السابع»].
[إال أنّه ورد فيها «ختّنوا» ً
( )6اخلصال ،أبواب األربعني ،احلديث  ، 6ص ّ ،538
بدال من قوله
طهروا»].
« ّ
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ورد يف «الوسائل» باب استحباب التسمية ،ويف « من ال حيرضه الفقيه»
فقد َ

باب ارتياد المكان للحدَ ث:
هلل َع َل ْي ِه َوآل ِ ِه َو َس َّل َم إ َذا َأ َرا َد ُد ُخ َ
ان َر ُس ُ
« َو َك َ
ول اهللِ َص َّىل ا ُ
ول
اخلبِ ِ
ِ
س الن ِّْج ِ
الر ْج ِ
يث
س َْ
ا ْل ُمت ََو َّض َأ َق َال :ال َل ُه َّم ّإين َأعُ و ُذ بِ َك م َن ِّ
ا ْلم ْخبِ ِ
ِ
ث َّ
الر ِجي ِم .)1( »...
الش ْي َطان َّ
ُ
مروي يف «مستدرك الوسائل» باب استحباب التَّسمية
وشبيه هذه الرواية
ٌّ

واالستعاذةً ،
نقال عن كتاب «اجلعفريّات» :
ِ ِ
« َع َّلمنِي رس ُ ِ
يف
وس ّلم إِ َذا َد َخ ْل ُت ا ْلكَن ِ َ
ول اهّلل ص ّىل اهلل عل ْيه وآله َ
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
الر ْج ِ
اخلبِيث ا ْل ُم ْخبِث الن ِّْج ِ
َأ ْن َأ ُق َ
س
ول َأل َّل ُه َّم إِ ِّين َأعُ و ُذ بِ َك م َن ْ َ
س ِّ
ِ
َّ
الر ِجي ِم»(.)2
الش ْي َطان َّ

واجلل جدً ا ّ
أن المراد من النجاسة يف رواية «األغلف»
حسنًا ،من الواضح
ّ
جس األرض ِمنه أربعني يو ًما ،ليس هو النجاسة الظاهر ّية؛ وكذلك
الذي َتنْ ُ
إطالق لفظة «النِّجس» عىل الشيطان ،لن يكون بمعنى النجاسة االصطالحيّة.
وهناك رواي ٌة أخرى يف «علل الرشائع» بسلسلة ٍ
ٍ
متصل إىل معاذ بن
سند
ثا لثً ا :الر وا يات ا لتي تصف ا لشرك بأ نّه نجس

جبل ،عن رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله ،أنّه قال:
احلَ َس َن َو ْ
هلل عَزَّ َو َج َّل َخ َل َقن ِي َوعَلِ ًّيا َو َفاطِ َم َة َو ْ
« َّ
إن ا َ
ني َق ْب َل َأ ْن
احلُ َس ْ َ
ُي ُل َق الدُّ ْنيا بِسبع ِة َآال ِ
ف عَا ٍمُ .ق ْل ُتَ :ف َأ ْي َن ُكنْت ُْم َيا َر ُس َ
ول اهللِ؟
َْ
َ َ َْ
َق َالُ :قدَّ ا َم ا ْل َع ْر ِ
ش ن َُس ِّب ُح ا َ
هلل َت َع َاىل َون َْح َمدُ ُه َو ُن َقدِّ ُس ُه َون َُم ِّجدُ ُه.
ُق ْل ُت :ع ََىل َأ ِّي ِم َث ٍ
ال [وت ُّ ٍ
اح
َعني كان وجودكم آنذاك؟]؟ َق َالَ :أ ْش َب ُ

( )1وسائل الشيعة ،ج ،1ص307؛ وكذا يف من ال حيرضه الفقيه ،ج ،1ص .23
([ )2اجلعفر ّي ات (األشعث ّيات)  ،ص]13؛ مستدرك الوسائل ،ج ،1ص.253
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ن ٍ
ُورَ ،حتَّى إ َذا َأ َرا َد ا ُ
ُي ُل َق ُص َو َرنَا [وأن ُيظهرنا يف
هلل عَزَّ َو َج َّل َأ ْن َ ْ
ٍ
خلقة ماد ّي ٍة عنرص ّي ٍة] َ ،ص َّرينَا َع ُمو َد ن ٍ
ُور ُث َّم َق َذ َفنَا ِيف ُص ْل ِ
ب آ َد َمُ ،ث َّم
َ

ِ
اء و َأرحا ِم ْاألُمه ِ
َأ ْخ َر َجنَا َإىل َأ ْص َال ِ
ات َو َال ُي ِصي ُبنَا نِ ْج ُس
َّ َ
ب ْاآل َب َ ْ َ
ِ
ِّ ِ
اح ا ْل ُك ْف ِر .)1( »...
الرشك َو َال س َف ُ
ْ

ترصيح َّ
الرشك» هو قذارتُه الباطن ّية
يف هذه الرواية
بأن المراد من «نجاسة ِّ
ٌ
وكدورته المعنوية؛ ّ
مستقرا يف
ألن الوجود المبارك لألنوار اخلمسة الذي كان
ً
ٍ
حقيقة نور ّي ٍة ،وليس
أصالب اآلباء وأرحام األمهات كان قط ًعا عىل صورة
ٍ
ٍ
رصحت به الرواية،
صورة ما ِّد ٍية أو
عىل
عنرص ما ّد ٍي ،وهذا المعنى هو الذي ّ

ولذا يمكن لنا أن نعتّب هذه الرواية ً
كام وقاط ًعا عىل مفاد اآلية
دليال ُحم ً
َّ َ ُ ُ َ َ
ون اَنَس ا ّ ،
الرشك» الواردة
ۡشك ا
المراد من «نجاسة ِّ
ّ
وأن ُ
الرشيفة :إِنمااٱلم ِ
يف اآلية ،هو الكدورة والقذارة النفس ّية والمعنو ّية.

ِ
فضائله
باب
وهناك مور ٌد آخر جاء يف « بحار األنوار» جُ ،374 ،16
ِ
وخصائصه ّ
صىل اهلل عليه وآله وسلم ،حيث ينقل عن «تفسري فرات بن
إبراهيم» :

بن ُعمر الزُّ َهري عَن ع ِ
َبد اهللِ ِ
َل ب ُن ُحم ََّم ِد ِ
بن
ِّ
َل ِ َ َ
بن ع ّ
«[عن] ع ّ
هلل َع َلي ِه وآلِهِ
ِ
َع ّب ٍ
هلل عَن ُه ـ َق َالَ :قا َم َر ُس ُ
ضا ُ
ول اهلل َص َّىل ا ُ ْ َ
اس ـ َر َ
[و َس َّل َم] فِينَا َخطِي ًباَ ،ف َق َالْ :
احلَ ْمدُ هَّلِلِ عَ َىل َآالئِ ِه َو َب َالئِ ِه ِعنْدَ نَا َأ ْه َل
َ
ا ْلبي ِ
ت ...
َْ

( )1علل الرشائع ،ج ،1ص 208؛ وقد ورد نظري هذه الرواية يف مصادر أخرى منها :دالئل

عل عليهام السالم ،ص 157؛ و مدينة المعاجز،
اإلمامة ،معرفة والدة أيب ّ
حممد احلسن بني ّ
ج ،3ص229و ص 446؛ وبحار األنوار ،يف ٍّ
كل من ج ،15ص7؛ و ج ،35ص.34
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سَ ،فنَحن الص ِ
وإنَّا َأه َل ا ْلبي ِ
هلل ِم ْن ُك ِّل ن َْج ٍ
اد ُق َ
ت َط َّه َرنَا ا ُ
ون إ َذا
ْ
ْ ُ َّ
َْ
َ
ِ
ِ
()1
َن َط ُقوا َو ا ْل َعال ُم َ
ون إ َذا ُسئ ُلوا  ...إلخ» .

أيضا قد استعملت لفظة «نجس» بمعنى قذارة الباطن وكدورة
وهنا ً

النفس قط ًعا.
را بعً ا :شواهد أخرى متفرّ قة (هـ)

وهذه بعض الموارد التي صادفها الكاتب ،والتي يمكن االستعانة هبا
ودليال عىل رواج استعامل لفظ ِ
ً
النجس يف القذارة والكدورة
بعنواهنا شاهدً ا
النفسانية؛ وبالطبع ِمن الممكن أن توجد موارد أخرى كذلك.

()2

( )1تفسري فرات الكويف ،ص  305إىل .307

ج د وسالح المتعب ّد ،ج ،2ص  ، 789يف زيارة اإلمام
( )2من مجلتها ما ورد يف مصباح المته ّ
ِ
ِ
ِ
الشاخم َة و ْاألرحا ِم ال ّط ِ
نورا يف ْاأل ْص ِ
الب ّ
احلسني عليه السالمْ « :
اه َرة َمل ْ ُتن َِّج ْس َك
َ ْ
أش َهدُ أن َّك ُكن َْت ً
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلي ُة بِأن ِ
ْ ِ
ِ
ِ
ّك م ْن َدعائ ِم الدّ ِ
أش َهدُ أن َ
ت م ْن ثياهباَ ،و ْ
ين».
ْجاسها َو َمل ْ ُت ْلب ْس َك ا ْل ُمدْ َهل ّام ُ
اجل َّ
عل بن أيب طالب عليه السالم ،ص  ، 648قال:
ونظريه ما ورد يف كتاب المسرتشد يف إمامة ّ
ٍ
َل َق ُّطُ ،ث َّم َمل ْ َين ُْج ْس
«و ُرو َي أ َّن َأبا َبك ٍْر َه َر َب َي ْو َم أ ُحد َو ْاهنَزَ َم َي ْو َم خيْ َّب ُه َو َوع َُمرَ ،و َمل ْ َينْ َه ِز ْم ع ٌّ
ِ
ِ ِ
األصنا ِم َق ُّطَ .وت ََر َك أبا ُه َو ُه َو َأعَزُّ ُق َر ْي ٍ
أيضا ما ورد يف دالئل اإلمامة،
ش» .ومثله ً
األوثان َو ْ
بِعبا َدة ْ
ص  ،510قالْ « :
ني َيدَ ْي َم ْوالنا َفنَ َظ َر أبو
إس َ
حق ِجرا َب ُه ِم ْن َط ِّي كِسائِ ِهَ ،ف َو َض َع ُه َب ْ َ
أخ َر َج ْ
أمحَدُ ْب ُن ْ
ِ
ٍ
واليكَ .ف َ
السال ُم َإىل ا ْلغُال ِم َو َ
قال :يا ُبن ََّىُ ،ف َّض ْ
َ
قال :يا
اخلات ََم َع ْن َهدايا شي َعتِ َك و َم
حمُ ََّمد َع َليْه َّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َجس ٍة َوأم ٍ
أح َر ِمها؟
أح ُّلها بِ ْ
يب َ
وال َر ِج َسة َقدْ ش َ
ْ
َم ْوال َي؛ َأجيوزُ يل أ ْن أ ُمدَّ َيدً ا طاه َر ًة إىل َهدايا ن َ
ِ
احل ِ
است َْخ ِر ْج ما يف ِْ
اجل ِ
َف َ
الل ِمنْها َو ْ
احلَرا ِم».
إس َ
راب ليُ َميّز َب ْ َ
ني ْ َ
حق! ْ
السال ُمَ :يا ْب َن ْ
قال َم ْوالنا َع َليْه َّ
ِ
ِ
أيضا نُقل يف كتاب مكارم األخالق ،ص  ،52م ْن ك ِ
رض هُ ا ْل َف قيهُ ،ع ْن
و ً
تاب مَ ْن ال َحي ْ ُ ُ
ت ا َّلذى َتن ِْزع فيهِ
احلامم َف ُق ْل يف ا ْلو ْق ِ
ِ
ِ
ُحم ََّم ِد ِ
قالَ :
ْران َ
بن َمح َ
السال ُم« :إذا َد َخ ْل َ
ُ
َ
قال ّ
ت َّْ َ
الصاد ُق َع َل ْيه َّ
اق و َثبتْني ع ََىل ْاإل ِ
ِ
ت ْاأل َّو َل َف ُق ْل :ال َل ُه َّم ّإين
ت ا ْل َبيْ َ
يامنَ .وإذا َد َخ ْل َ
ثيا َب َك :ال َل ُه َّم ان ِْز ْع َعنِّى ِر ْب َق َة النِّ َف ِ َ ِّ
ِ
ِ
ت ا ْل َب ْي َت الثّ ِ
أست ُ
ب َعنِّي
َعيذ بِ َك ِم ْن أذا ُهَ .وإذا َد َخ ْل َ
اين َف ُق ْل :ال َل ُه َّم أ ْذه ْ
ش َن ْفِس َو ْ
أعو ُذ بِ َك م ْن َ ِّ
الرجس النِّجس و َطهر جسدي و َق ْلبي ،و ُخ ْذ ِمن ا ْل ِ
امء ْ
احل ِّار َو َض ْع ُه ع ََىل ها َمتِ َك».
َ
َ
َ
ِّ ْ َ
ْ َ َ ِّ ْ َ َ
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وأما المعنى الثاين للنجاسة وبعبارة أخرى المصداق الثاين هلا :فعبار ٌة

والبني
عن هذا المعنى المتعارف والمصداق الفقهي الفعل الواضح
ّ
للجميع.
***
***

ومن مجلتها من ورد يف كتاب الثاقب يف المناقب ،ص  ،586أنّه قالَ « :ف َل ّام َف َر َغ ِم ْن َكتْبِ ِه
ياض ا َّلذي كا َن بِيَ ِد ِه ْ
ني َيدَ ْي ِهَ ،فنَ َظ َر
إس َح َق ِجرا َب ُه ِم ْن َط ِّي كِسائِ ِهَ ،ف َو َض َع ُه َب ْ َ
ا ْلبَ َ
أخ َر َج أ ْمحَدُ ْب ُن ْ
ِ
ِ
ِ
ٍ
السال ُم َإىل ا ْلغُالمَِ ،و َ
قال :يا ُبنَ َّي ُف َّض ْ
اخلَتْ َم َع ْن َهدايا شي َعت َك ا َّلتي َب َعثوها
ا ْل َم ْو َىل أبو حمُ ََّمد َع َل ْيه َّ
ِ
ِ
َجس ٍة َوأم ٍ
إ َليْ َكَ ،ف َ
وال َو ِح َش ٍة َقدْ ُخلِ َط
ْ
قال :يا َم ْوال َي ،جيوزُ يل أ ْن أ ُمدَّ َيدي ال ّطاه َر َة َإىل َهدايا ن َ
ِ
ِ
احلاللِ
ِ
اجل ِ
ِح ُّلها بِ َحرامها؟ َف َ
است َْخ ِر ْج ما يف ْ
إس َ
يم ّيزَ َب ْ َ
ني ْ َ
راب ُل َ
حقْ ،
السال ُم :يا ْب َن ْ
قال َع َل ْيه َّ
َو ْ
احلَرا ِم ِمنْها».
وكذلك ما ورد يف كتاب المزار (البن المشهدي)  ،ص ، 91وذلك يف زيارة إبراهيم ابن
ِِ
أش َهدُ أن ََّك َق ِد ْ
تار ا ُ
الرسول صىل اهلل عليه وآلهْ « :
ُب َع َل ْي َك
دار إنْعامه َق ْب َل أ ْن َي ْكت َ
هلل َل َك َ
اخ َ
أحكامه أو ي َك ِّل َف َك حال َله وحرامهَ ،فنَ َق َل َك إ َلي ِه َطيبا زاكيا مرضيا ِ
طاه ًرا ِم ْن ُك ِّل ن ِ ْج ٍ
سُ ،م َقدَّ ًسا
ً َ ْ ًّ
ْ ِّ ً
َ ُ َ َ َُ
ْ َُ ْ ُ
ِ
ِم ْن ُك ِّل َدن ٍ
َس َو َب َّو َ
أك َجنَّ َة ا ْل َم ْأ َوىَ ،و َر َف َع َك َإىل َد َرجات ا ْل ُع َىل».
ِ
ونقل يف كتاب سعد السعود ،ص  39و  ، 40ما هذا لفظهٌ « :
القائمة
فصل فيام نذ ُكره من
اس الثّ ِ
جهة الثّ ِ
الو ِ
الثّ ِ
انية من ِ
الث من ِ
انية ِمن الك ُّر ِ
الصيام َط ِّهروا
سنن
إدريس :إنَّام إذا َد َخ ْلت ُْم يف ِّ
َ
َن ْاأل ْف ِ
لوب خال ِ َص ٍة صاف َي ٍة ُمنَزَّ َه ٍة ع ِ
س َو ُصوموا هَّلِلِ بِ ُق ٍ
َس ون ِ ْج ٍ
ُفوسك ُْم ِم ْن ُك ِّل َدن ٍ
الس ِّيئ َِة
كار َّ
ن َ
هلل َحييس ا ْل ُقلوب ا ْل َلطِ َخ َة والنّي ِ
ِ
َو ْاهل ِ
واج ِ
ات ا ْل َمدْ ُخو َل َة»( .م)
َ ّ
َ
س ا ْل ُمنْك ََرة َفإ َّن ا َ ُ
َ

َ
الصل الال
َ ه ْ َه ّ ْ ه ه َه
َ
ُ
ة
ه
الر ِك ومقاد ات ِة:
ف جثان َمن ِ
ََّ ه ْ ُ ْ ُ َه َه
ه
ِإاتم املش ِركون جتس

َه ْ ُ ّ ُ ه ْ َه
ّ رْ ه ه َه ُ ه ة ََّ ه ْ ُ ْ ُ َه َه ه
املش رِكون جت س
ال ِك وم قاد ا ت ِة إِ ات م
ال ص ل ال ِالَ :من ِ

مَّ
منَّالرحي ِّ َّ
ِّبس ِّمَّاللَّ ِّهَّالرح ِّ
من وجهة ٍ
نظر فقهيّ ٍة ،الدليل الوحيد الذي ُيمكن أن ُي ّ
ستدل به عىل
َ
َ ى ُّ َ َّ َ َ َ ْ َّ
امنُ ٓوا اإِن َماا
ِين اء
نجاسة المرشكني هو ـ كام تقدّ م ـ اآلية الرشيفة :يأيهااٱَّل ا
َ َ
ام ا َبع َد َ
ٱل ُمۡش ُك َا َ َ
ََ َ َُ ْ َ
ج َاد اٱ َ
اَع ِم ِهم اهَٰذاۚ ( .)1ولذا كان
ۡل َر َا
ون اَنسا افَل ايقربوا اٱلمس ِ
ِ
ِ
والم ِ
ثم نقوم بتقييم مدى داللة اآلية
علينا أن نبدأ بتَبيني
َ
رشكّ ،
عنواين الرشك ُ
عىل المقصود والمراد.
وينبغي االلتفات هنا ،إىل ّ
خصوص المسجد
المذكور يف اآلية ،هو
أن
ُ
َ

احلرام وليس المساجد األخرى ،وبالتايل لو كان مراد الشارع هو عدم دخول
الم ِ
لمح عىل األقل إىل ذلك
رشكني إىل مجيع المساجد ،لكان عليه أن ُيشري أو ُي ّ
ُ

المراد .وعدم القول بالفصل [بني المسجد احلرام وباقي المساجد] يف المقام
أثر هنا؛ ألنّه كان هناك العديد من المساجد يف زمان
ال ُيمكن أن يكون له ٌ

المنورة وحميطها وضواحيها ،األمر الذي ُيش ِّكل بنفسه
نزول اآلية يف المدينة
ّ

قرين ًة عىل عدم حلاظ تلك المساجد يف كيف ّية نزول احلكم.
( )1سورة التوبة ( ، )9صدر اآلية .28
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ٍ
بنحو معاكس ،أي ّ
إن عدم القول
بل يمكن هلذه القض ّية أن تكون مؤ ّثر ًة
بالفصل بني حرمة دخول المرشك إىل المساجد وعدم حرمته من ٍ
جهة ،وعدم

ذكر سائر المساجد يف اآلية الرشيفة من ٍ
سينتج هذه النظر ّية وهي
جهة أخرى،
ُ
المراد من لفظ الن َِّجس ليس النّجاسة الذات ّية ِ
واجلب ّلية ،بل المقصود هو
أ ّن ُ
القذارة المعنو ّية والكدورة النفس ّية ،واآلية إنّام ذكرت هذا احلكم من باب

تعظيم مقام المسجد احلرام وتكريم بيت اهلل وجتليله وتفخيم مرتبته ،وهو
ِ
المتعارف ،وإرادة مصداق آخر
بنفسه ُيوجب
َ
رصف لفظ النجس عن المعنى ُ
من هذا المعنى.
سائر ِ
ِ
ّ
احلصص
السهم والنّصيب يف ُمقابل
إن ِّ
الرشك يف اللغة معناه َّ
معنى عنوا ني ا ِلشر ك وا لمشر ك

والسهام ،يقول يف «لسان العرب» :
ِّ
الرش َك ُة َّ ِ
رتكنا بمعنى
والرشكة سواء :خمالطة الرشيكني .يقال :اش َ
« ِّ ْ
شارك َأحدُ مها
َشاركا و َ
َشاركنا ،وقد اشرتك الرجالن وت َ
ت َ
الم ِ
شارك  ،...واألَ ْش ُ
الرشك
اآلخرَّ ،...
والرشيك ُ
اك َأيض ًا مجع ِّ ْ
ِ
شك باهلل :جعل له
وهو النصيب كام يقال ق ْس ٌم وأقسام ،...و َأ ْ َ
والرش ُك:
الرش ُكْ ِّ ،...
َشيك ًا يف ملكه ،تعاىل اهلل عن ذلك ،واالسم ِّ ْ
الرشكاء واألَنداد،...
َأن جيعل هّلل شيك ًا َيف ُربوبيته ،تعاىل اهلل عن ُّ َ
َ ُ ُ ْ َّ
لل ِا َماالَم ُاي َ د
زنِل اب ِ اهِۦ ا ُسل َطَٰ ٗناا ؛
ۡشكوا ااب ِٱ ا
[ َو] قوله تعاىل :وأ ا
نات ِ
ألَن معناه عَدَ ُلوا به ،ومن عَدَ َل به شيئ ًا من َخلقه فهو كافر ُم ْ ِ
رشك،
َ
شيك له وال نِدَّ له وال نَديد .ويف حديث َت ْلبية
ألَن اهلل وحده ال
اجلاهلية :لبيك ال شيك لك إِ َّال شيك ُه َو لك َتلكه وما َم َل َك،

( )1سورة األعراف ( ، )7مقطع من اآلية .33
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َي ْعنون بالرشيك :الصنم ،يريدون َأن الصنم وما يملكه وُيتص
به ِمن اآلالت التي تكون عنده وحوله والنذور التي كانوا
ّ
يتقربون هبا إليه ك ّلها ِم ٌ
وجل ،فذلك معنى قولهََ :تلِكه
لك هّلل عزّ
ّ
و َما َملك».

()1

واستنا ًدا إىل ما ُيستنتج من مفاد الرشك ومصاديقهّ ،
فإن معنى الرشك هو

جعل غري اهلل ذا سه ٍم سوا ًء يف نفس الذات وحقيقة الوجود (كالقائلني بتعدّ د
والرش ،مثل :الزرداشتيني الذين يعتقدون بوجود أصلني و ُأقنومني،
آهلة اخلري
ّ

مها «يزدان» إله اخلريات والّبكات ،و «أهرمن» وهو إله الرشور والباليا)  ،أو

يف األسامء والصفات وأفعال الذات ،كالمرشكني وعبدة األصنام وعبدة

احليوانات وعبدة األجرام السامو ّية ،والتي يعتّبوهنا واسطة الفيض اإلهلي،

وجهون نحو هذه اآلثار ،فجميع هؤالء األصناف سيكونون داخلني يف
فيت ّ
مقولة الرشك ،وسيكونون مصدا ًقا له.

ِ
طاب
وقد خاطبت آيات القرآن الكريم ع ّباد النجم والقمر والشمس خ َ
المرشكني ،قال تعاىل:
َ
َ َ َ َٰ َ ُ ٓ َ َ َ َ ُ
ُ َ
ك َ
وت اٱ َّ
ۡرض ا َو َِلَكونا
ت ا َاوٱۡل ِ ا
لس َم َٰ َو َٰ ِا
وكذل ِك انرِي اإِبرَٰهِيم امل
َ َ َّ َ َّ َ َ َّ ُ َ َ َ َ ٗ َ َ َ َٰ َ َ د
اار ِّبِۖا
ل ارءااكوكباهاقال اهذ
ِي ا* افلمااجن اعليهِاٱَل ا
م َِن اٱل ُموقِن َا
ُ
ََ ٓ َََ َ َ
ٗ َ َ َ َ
َ
ال ا َلٓاأح ُّ
ِيا*افَلَ َّم َ
اار َءااٱلق َم َار ابَازِٗغ اقالاهَٰذاا
ِب اٱٓأۡلفِل َا
فل َّما اأفل اق ا
َّ
َ د ََ ٓ َََ َ َ َ
َ
َد ََ ُ َ
كون َّن ام َِن اٱلقو ِاما
ّبِۖ افل َّما اأفل اقال الئِن الم َايهد َِِّن ار ِّب اۡل
ر ِا
َّ د
َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ ٗ َ َ َ َٰ َ َ د َ
اهَٰ َذا ٓاأَك اَ
َ
ُبهاُ
س ابازِغة اقال اهذاار ِّب
ِي ا* افلماارءااٱلشم ا
ٱلضٓال ا
د
َ
د
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
د
َّ
َ
يء ام َّ
اوجه ُ
فَلَ َّما ٓ اأَفَلت اقال ايَٰقو ِم اإَّن ابر ٓ
ون ا اإَّن َ
تا
ۡشك ا
ات
ا
ِم
ِِ
ِ
ِِ ِ
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َ َ َّ
ٓ ََ۠
َ
َ ٗ
َ َ
اف َط َر اٱ َّ َ َ
حن ِيفااه ا َو َما اأنا ام َِنا
ۡرض ا
تا ا َاوٱۡل ا
ِه ال َِّلِي
لسمَٰو َٰ ِ
وج ِ
ُ
ِي (.)1
ۡشك َا
ٱلم ِ

ّ
كذلك يف اآلية  105من سورة البقرة ،نجد ّ
وجل َس ّمى عبدة
أن اهلل عزّ
األصنام «المرشكني» ّ ،إال أنّه يف نفس الوقت م َّيز أهل الكتاب عنهم من
بعض الآ يات التي أ خرجت أهل الكتا ب من عنوان ا لمشرك

خالل عنونتهم بعنوان الكُفر ،قال تعاىل:

َ َ ُ َ َّ َ
َّ َ َ ُّ َّ َ َ
ك َف ُروا ْامِن اأَهل اٱلك َِت َٰ ا َ َ ُ
زنلا
ِي اأن اي
ۡشك ا
ِين ا
ماايود اٱَّل ا
ِ
ب اول اٱلم ِ
ِ
ٓ
َ
َ َ َ ُ َ َّ
َ َ ُ د َ د َّ د ُ َ َّ
للاَي َت ُّصاب َر َ
للا
اوٱ ُا
ۡحت ِ اهِۦامنايشاء ۚ ا
اوٱ ُا
ۡيٖامِناربِك ۚم ا
عليكمامِناخ ا
ِ
ُ َ
لاٱل َعظِي ِاما
ذواٱلفض ِا

فرغم ّ
أن العديد من اآليات شملت أهل الكتاب بعنوان الرشك ،إ ّما
باستخدام لفظ المضارع أو الامض(ّ ،)2إال أهنا مل ت ِ
أت عىل ذكرهم أبدً ا هبذا
ّ
الوصف مستخدم ًة لفظة « ُم ِ
رشك» عىل نحو اسم الفاعل الذي ّ
يدل عىل ثبوت

المصدر وحت ّققه يف نفس الفاعل.

َ َ ُ َّ َ َ َ ْ
ِين اكف ُرواا
وكذلك يقول يف اآلية األوىل من سورة الب ّينة :لم ايك ِن اٱَّل ا
ُ
َ ُ َ د َ َ َّ َٰ َ
مِناأَهلاٱلك َِتَٰ ا َ ُ
تاتأتِيَ ُه ُاماٱِلَيدِنَ اة
ِيامنفكِياح
ۡشك ا
ِ
با اوٱلم ِ
ِ
السادسة من نفس السورة:
تكرر هذا المعنى ً
أيضا يف اآلية ّ
وقد ّ
َ
َّ َّ َ َ
ِي اِف انَار َ
َ
ك َف ُروا ْامِن اأهل اٱلك َِتَٰ ا َ ُ
اج َه َّن َما
ِين ا
إِن اٱَّل ا
ِ
ب ا اوٱلم ِ
ۡشك ا ِ ِ
ِ
ُ
َ
ٓ
َ َٰ َ َ ْ ى َ
ك ُ
اهم َ ُّ
خ ِل ا
اَشاٱل َُبِ َّي اةِ
ِينافِيها ۚاأولئ ِ

( )1سورة األنعام ( ، )6اآليات  75إىل .79

َ
َ
َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ٓ َّ
َ َ َ
او َل َ
اءابَا ٓ ُؤنَا َ
َشك َن َ
ااو َلٓ َ
لل ا َما ٓ اأ َ
ِكا
اح َّرم َنا امِن اَشءٖ ِۚ اكذَٰل ا
وا الوا اشا َء اٱ ُا
ِين اأَشك ا
( )2كقوله تعاىل :سيقول اٱَّل ا
َّ َ ُ ٓ ْ َ
َّ
َ َّ
َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ِين امِناقبل ِ ِهم ا [سورة األنعام ( ،)6مقطع من اآلية  ،]148وكقوله تعاىل :ٱَتذوا اأحبارهم اورهبَٰنهماا
كذ َب اٱَّل َا
ُ
َّ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ٓ ُ ٓ ْ َّ َ ُ ُ ٓ ْ َ َٰ ٗ َ َٰ ٗ َّ ٓ َ َٰ َ َّ ُ َ ُ َ َٰ َ ُ َ َّ ُ ُ َ
َ َ ٗ د ُ
ۡشك ا
ون
اَلعبدوا اإِلهااوحِداها ا
ن امري ام اوما اأمِروا اإِل ِ
ح اٱب ا
للِا اوٱلمسِي ا
ون اٱ ا
أرباباامِناد ِ
ل اإِله اإِل اهوۚاسبحن اهۥ اعمااي ِ
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ّ
إذن بالنظر إىل هذه اآليات ،نجد ّ
وجل ُُيرج أهل الكتاب فقط
أن اهلل عزّ

من دائرة لفظ «المرشك»  ،أ ّما بق ّية األصناف من عبدة األصنام والنجوم
والقمر والشمس واحليوانات ،فإنّه يدخلهم يف دائرهتا.

أيضا ّ
حيذرهم من أن ُيرشكوا
بل هناك
خطاب يف القرآن الكريم للمؤمنني ً
ٌ

موج ٌه هلم بصيغة
يف أعامهلم وعباداهتم مع اهلل أحدً ا غريه ،وهذا اخلطاب ّ
الفعل وليس بصيغة اسم الفاعل( ،)1كام أنّه يعتّب أ ّن ألولئك الذين جعلوا هّلل

نصيب من هذا الرشك ،وذلك كام يف اآلية
شيكًا يف أمور عامل التكوين،
ٌ
َ
َ
َ
ْ
َ َ َ ُ ْ
َ
ُ
َ
ُ
َّ
َ
يا َُل اٱ د
ُبِا
ااَنَّى َٰ ُهم اإَِل اٱل َ دا
ِين افل َّم ا
ل َا
لل اُمل ِِص َا
اِفاٱلفلكِااد َع ُوااٱ َا
الكريمة :فإِذاارك ِبوا ِ
َ ُ ُ ُ َ
ۡشكونا
إِذااهماي ِ

معنى ومفهو ًما مش ِّككًا ،لذا
ولام كان هذا المعنى [أي :مفهوم الرشك]
ً
ّ
ٍ
ٍ
فهو موجو ٌد ومتح ّق ٌق يف ّ
بعض وينقص عند آخر ،كام د ّلت
كل فرد يزيد عند

ٌ
مرشك يف القرآن
أيضا .وأ ّما المرشك المصطلح عليه أنّه
عليه الروايات ً
خاص ٍة ،فمصداقه أولئك األصناف الذين ذكرناهم
والمقتيض ألحكا ٍم
ّ
أعاله(.)3
ُ
فأهل الكتاب غري مشمولني قط ًعا لآلية الرشيفة:
ومن هنا،
ُ َ َ

ْ

ََ

َ

َّ
إِن َماا

َ
ام ا َبع َد َ
ٱل ُمۡشك ا َ
َ َُ
َ
ج َاد اٱ َ
اهَٰذاۚ ( ،)4وأ ّما داللة
اَعمِ ِهم
ۡل َر َا
ون اَنسا افَل ايقربوا اٱلمس ِ
ِ

ّ
للشك فيه.
فقطعي وال جمال
اآلية الرشيفة عىل أصناف المرشكني،
ٌّ
( )1كام يف قوله تعاىل:

اآليات  29إىل ( . ]36م)

َ

َّ

ْ

ْ

َ ُ

ُ ْ

ِين ا َء َ
وا اٱ َّ َا َ
َى
ۡشكوا اب ِ اهِۦ ا [سورة النساء (، )4
وا ا *...ا ...ا َاوٱعبُ ُد ا
امنُ ا
يأ ُّي َهااٱَّل َا
لل اول ات ِ

( )2سورة العنكبوت ( ، )29اآلية .65
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ّ
نّ
هل تد ل آ ية إِ ما ا لمشرِ كون نج ٌس

على ا لنجا سة الاصطلا حيّة؟

وعمدَ ة الكالم هو يف داللة اآلية عىل نجاستهم وهو الذين ينبغي أن
ُ

ُيبحث .وهنا مسائل عدّ ة ينبغي أن تؤخذ بعني االعتبار:
مسا ئل ينبغي أن تؤ خذ بعين الا عتبار في مفاد الآ ية

ا لمسأ لة الأو لى :عدم تعميم ا لحكم في الآية لسا ئر ا لمساجد

ّأو ًال :هل اآلية يف مقام إثبات النجاسة الذات ّية للمرشكني ،أم ّأهنا ّ
تدل

عىل القذارة الذاتيّة والباطن ّية التي تُوجب هتك حرمة المسجد احلرام يف

حال تر ّددوا عليه ،فيصبح يف النتيجة مأمنًا ومأو ًى هلم؟

وهنا ينبغي االلتفات إىل هذه النقطة الدقيقة ،وهي :إن كان المراد

إثبات نفس النجاسة الذات ّية هلم ،فلامذا إذن مل تطرح اآلية هذا احلكم عىل

نحو العموم ،فتقول ً
نجس فال
مثال« :يا ّأهيا الذين آمنوا إنّام المرشكون
ٌ
يقربوا مساجدكم» ؟!
ٍ
وبعبارة
ِمن الممكن أن ُيعرتض عىل ذلك ،فيقال :ليس لآلية مفهو ٌم،
أخرى :هي ال تنفي احلكم عن سائر المساجد؛ ّ
ألن اآلية يف مقام بيان نفس
ٍ
مصداق من
التعرض ل
احلكم ،وذكر المسجد احلرام كان فقط بسبب
ّ
المصاديق الذي له عظم ٌة يف الشأن وخصوص ّي ٌة يف الموردّ ،
وإال ّ
فإن
اإلطالق يشمل مجيع المساجد.

وهذا اإلشكال يندفع بأنّه :رغم ّ
أن مقتىض األصول الموضوعة ،وأنّه

اجلهة الفن ّية المتبادر ابتدا ًء إىل الذهن هو هذا المعنى وهذه الفكرة
من ّ
المذكورةّ ،إال أنّه بااللتفات إىل ّ
المنورة كانت يف زمن نزول
أن المدينة
ّ
مركزا للحكومة اإلسالم ّية وموطنًا لرسول اهلل
اآلية واألزمان الالحقة
ً

ّ
النبي
ومقرا للخلفاء من بعده ،وكان مسجد
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم،
ّ
ًّ
ٍ
مركز لرت ّدد الك ّفار
ُيم ّثل المسجد الثاين يف اإلسالم ،وكان يعدّ أهم
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أهم
والمرشكني؛ وإذا مل نقل إنّه كان من ناحية األمه ّية
ّ
وتوجه األنظار ّ
وأرفع شأنًا من المسجد احلرام ،فقط ًعا ينبغي أن نذعن عىل األقل بأنّه كان
ُيعدّ مواز ًيا له.

فلو كان مراد اآلية بيان حكم النجاسة الذات ّية للمرشكني فقط ،فلامذا
ِ
َ
النبوي يف المدينة مع ما له من الرشف والمجد
كر المسجد
ّ
أغفل فيها ذ ُ
والعظمة؟! مع أنّه ال فرق بني هذين المسجدين من حيث احلكم وترتّب
اآلثار!
ولو افرتضنا أنّنا نرى للمسجد احلرام حرم ًة وأمه ّي ًة أكّب ،يبقى أنّه ليس
ٍ
دخالة يف ترتّب احلكم بنجاسة المرشكني أو عدمها؛ ّ
ألن
أي
هلذه المسألة ّ
ٍ
مكان آخر؛ وأ ّما لو كان
نجس سوا ًء أكان يف المسجد احلرام أم يف
النجس ٌ
َ
المرشكون غري نجسني ،فهم طاهرون يف ّ
كل مكان ،وال مانع من دخوهلم
عندها.
بنا ًء عىل ذلك ،فالمنع عن المسجد احلرام ال يعود ّإال إىل جوانبه
ٍ
رواية عن رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه
أي
السياس ّية واالجتامع ّية؛ وليس لدينا ّ
وآله ّ
تدل عىل المنع من دخول المرشكني والك ّفار إىل مساجد المسلمني أو
تثبت حرمة ذلك؛ بل كام ذكر ساب ًقا ،لدينا من الروايات ما ُيالف ذلك،

ني فقط عىل هذه اآلية الرشيفة.
والتمسك بالمنع مب ٌّ
ّ
ا لمسأ لة ا لثا نية  :ا لتقييد ا لوارد في الآ ية يد ّل على ا لمنع في خصوص ا ّ
لحج

فإن اآلية الرشيفة تقولّ :
وأ ّما المسألة الثانيةّ :
نجس،
إن المرشكني
ٌ
ولذا ال ينبغي أن يدخلوا المسجد احلرام بعد هذا العام ،والمراد من
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عل عليه السالم
«العام» يف اآلية ،هو ذلك العام الذي قرأ فيه أمري المؤمنني ّ

آيات الّباءة يف مكّة ،وهو العام التاسع للهجرة( ،)1والمراد من دخول

للحج كام كان يدخله المرشكون عرا ًة يف موسم
المسجد احلرام ،هو الدخول
ّ

اخلاصة.
احلج للقيام بعبادهتم
ّ
ّ

َتنع من دخول المرشكني يف مجيع األحوال ويف
وبنا ًء عىل هذا ،فاآلية ال ُ

ّ
باحلج عىل تلك الصورة وبذلك الوضع
خمتص ٌة
كل الصور ،بل هي
ّ
ّ
واخلصوص ّية؛ ّ
وإال لقالت اآلية :ال يدخل المرشكون المسجد احلرام ،ومل
تكن لتقول :ال ينبغي للمرشكني أن يدخلوا المسجد احلرام بعد هذا العام.

ستحق الد ّقة والتأ ّمل.
وهذه النقطة ت
ّ

ا لمسأ لة ا لثا لثة :قيد ( يقر بوا) ا لوار د في الآ ية ودلا لته على ا لنجا سة ا لبا طنيّ ة

أ ّما المسألة الثالثة :فقد ُذكر يف اآلية الرشيفة ّ
أن احلكم المرتتّب عىل
نجاسة المرشكني هو عدم االقرتاب من المسجد احلرام؛ وهذا التعبري ال

يتناسب مع القذارة أو النجاسة الظاهر ّيتني؛ ألنّه عىل الرغم من ّأهنم
ِ
ِ
احل َس ِن
( )1يؤ ّيد ذلك ما ورد يف تفسري الق ّم ي ،قالَ :ف َحدَّ َثني َأ ِيب َع ْن حمُ ََّمد ْب ِن ا ْل ُف َض ْي ِل َع ْن َأ ِيب ْ َ

ِِ
ِ
الس َال ُم إِ َّن َر ُس َ
ول اهّللِ َص ّىل اهلل عَل ْي ِه َوآلِه َأ َم َر ِين َأ ْن ُأ َب ِّل َغ َع ِن اهّللِ ـ َأ ْن
الر َضا َق َالَ « :ق َال َأم ُري ا ْل ُمؤْ مننيَ َعل ْيه َّ
ِّ
َ َ ٌ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
وف با ْل َبيْت ع ُْر َيا ٌن َو َال َي ْق َر َب ا ْل َم ْسجدَ ْ
احلَ َرا َم ُم ْرش ٌك َب ْعدَ َه َذا ا ْل َعا ِم ـ َو َق َرأ َع َليْه ْم براءة امِن االل ِا
َال َي ُط َ
َْْ ََََْ َ
َ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
ِ
وااِف ااۡلر ِض اأربعة اأشه ٍار َف َأ َح َّل ا ُ
َو َر ُس ِ
هّلل ل ْل ُم ْرشكنيَ ا َّلذي َن
ۡشك ِي افسِيح ِ
وَل ِاإَِل ااَّلِين اَعهدتم امِن االم ِ
ِ
السنَ َة َأ ْر َب َع َة َأ ْش ُه ٍر ـ َحتَّى َي ْر ِج ُعوا إِ َىل َم ْأ َمن ِ ِهم ْـ ُث َّم ُي ْقتَ ُلو َن َحيْ ُث ُو ِجدُ وا».
َح ُّجوا ت ْل َك َّ

قريب منه يف تفسري فرات الكويف ،ص .158وكذلك وردت العديد من الروايات يف هذا الصدد
وورد
ٌ
ِ
َل ْب ِن
يف وسائل الشيعة ،باب وجوب سرت العورة يف الطواف ،ج ،13ص ،400منها :ما عن ُحم ََّمدُ ْب ُن ع ِّ
اجي َلوي ِه َعن َعم ِه ُحم َم ِد ب ِن َأ ِيب ا ْل َق ِ
ني ِيف ا ْل ِع َل ِل َع ْن ُحم َم ِد ْب ِن ع َِل م ِ
احل َس ْ ِ
محدَ ْب ِن ُحم ََّم ِد ْب ِن َخال ِ ٍد َع ْن
اس ِم َع ْن َأ ْ َ
َّ ْ
َ ْ ْ ِّ
ٍّ َ
َّ
ُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
محاد ْ َ
احلكَ ِم ْب ِن م ْق َس ٍم ع ِ
ان ع ِ
األ َسد ِّي ع ِ
احل َس ِن ا ْل َع ْبد ِّي َع ْن ُس َل ْي َام َن ْب ِن م ْه َر َ
َن ا ْب ِن
َأبِيه َع ْن َخ َلف ْب ِن َ َّ
َن ْ َ
َن َأ ِيب ْ َ
ِ
ِ ِ
يثَ « :أ َّن رس َ ِ
اس ِيف ح ِد ٍ
ِ
حي ُّج َب ْعدَ َه َذا ا ْل َعا ِم
َع َّب ٍ َ
الس َال ُم ُينَاديَ :ال َ ُ
ول اهّلل َص ّىل اهلل عَليْه َوآله َب َع َث عَليّ ًا عَليْه َّ
َ ُ
ِ
ِ
ُم ْ ِ
احلد َ
يث»( .م)
رش ٌك َو َال َي ُط ُ
وف بِا ْل َبيْت ع ُْر َيا ٌن ـ ْ َ
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سيتس ّببون بنجاسة المسجد احلرام [عىل فرض نجاستهم الذات ّية]ّ ،إال أ ّن
لغو وال معنى
التعبري بعدم االقرتاب يف الموطن المتع ّلق بالنجاسة الظاهر ّية ٌ
ٍ
صنف آخر من أصناف النجاسات التي قال فيها
أي
له ،ونحن ليس لدينا ُّ
الشارع :ال تأخذوا هذا اليشء النجس حتّى بالقرب من المسجد أو من

المسجد احلرام.
ّ
وجل عنوان الطهارة والنظافة يف
وبنا ًء عىل ذلك ،مثلام أطلق اهلل عزّ
توصيفه لبيته احلرام ،وذلك يف ٍّ
كل من اآلية  125من سورة البقرة حيث قال:
َ
َّ
َ َٰ َ َ َ د َ َ َ َّ ٓ َ َ َ
َو َع ِهدنَا ٓ اإِ ى
ي ا َاوٱ ُّلركعِاا
كفِ َا
َل اإِب َرَٰهِا َم اسِإَسمعِيل اأن ار ِهرا ابي ِت ال ِلطاِِفِي ا
اوٱلع َٰ ِ
َ َٰ َ َ َ َ
َ َّ َ
ُّ ُ
امَكنا
ااۡلبرهِيم
ٱلسجو ادِ واآلية  26من سورة ّ
احلج ،حيث قال :سِإَذ ابوأن ِ ِ
َّ
َ ْ َ َ د َ َ َّ ٓ َ َ َ ٓ
َ َّ ُ
ي ا َاوٱ ُّلركعِاا
اوٱلقاِ ِ ِم َا
ب اش ايئا اور ِهر ابي ِت ال ِلطاِِفِي ا
ۡشك ا ِ ا
ٱِلَي ِا
ت اأن ال ات ِ
ٱ ُّ
لس ُجو ادِ ّ ،
فإن المناسب هلذا النوع من النظافة والطهارة هو القذارة الروح ّية
والكدورة المعنو ّية والظلمة الباطنيّة والنفس ّية ،وذلك ألن الطهارة المقابلة
ملكوت ِ
ِ
بيت اهلل احلرام
هلذه النجاسة هي قط ًعا الطهارة الباطن ّية وصفا ُء

بملوثات عامل الكثرات وخلوصه وارتكازه إىل حقيقة التوحيد ،ال
تلوثه ّ
وعدم ّ
ََ َ َُ ْ
ّ
وجل :فَل ايقربواا
طهارة الظاهر والنظافة اجلسميّة والظاهر ّية؛ ولذا قال عزّ
َ
ج َاد اٱ َ
ام ؛ يعني :ال تسمح هلم ـ مع ما هم عليه من كدورة الباطن ـ
ۡل َر َا
ٱلمس ِ
والمطهرة ،وهذا
حتّى باالقرتاب من تلك الساحة المقدّ سة والملكوت ّية
ّ
ٍ
رصح المرحوم
واضح
المعنى
وجل جدً ا ،ولن يكون عليه ُّ
ٌ
أي إشكال؛ وقد ّ
ٌّ
ّ
أيضا ،قال سامحته يف
العالمة الطباطبائي ـ رضوان اهلل عليه ـ هبذا المعنى ً

المج ّلد التاسع من «الميزان»  ،ص :239
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والنهي عن دخول المرشكني المسجدَ احلرام بحسب المتفاهم
«
ُ
العريفُ ،يفيد أمر المؤمنني بمنعهم عن دخول المسجد احلرام،

اعتبار نو ٍع
نجسا
ويف تعليله تعاىل َ
ُ
منع دخوهلم المسجد بكوهنم ً
ِمن القذارة هلم كاعتبار نو ٍع من الطهارة والنزاهة للمسجد
آخر وراء احلكم باجتناب مالقاهتم
أمر ُ
احلرام ،وهي كيف كانت ٌ
بالرطوبة وغري ذلك»(.)1

ّ
ّ
ا لمسأ لة ا لرا بعة  :ا لقرا ئن ا لحاف ة بزمان تلقي ا لخطاب وما بعده

شك فيه ّ
فمام ال ّ
أن انعقاد الظهور من اللفظ وتل ّقيه
وأ ّما المسألة الرابعةّ ،

من قبل المخاطبني باخلطاب ،إنّام يكون عىل أساس كيف ّية حت ّقق الموضوع

وارتكازه يف نفس المخاطب ،وهذه المسألة تبتني عىل كيف ّية داللة الشواهد
وحكاية القرائن احلال ّية والمقال ّية ،والظروف المقارنة يف زمان تل ّقي اخلطاب

أيضا.
وحتّى من الممكن أن تؤ ّثر القرائن الالحقة عىل زمان تل ّقي اخلطاب ً

وبنا ًء عىل هذاّ ،
أمرا اعتبار ًّيا ،بل هو
فإن انعقاد الظهور وتشكّله ليس ً
ٍ
تكوهنا أو
أي دخالة يف كيف ّية ّ
حقيق ٌة عرف ّي ٌة وطبع ّي ٌة ،وليس العتبار الشخص ّ

تشكّلها.

مر حول إنزال رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله
وبنا ًء عىل هذا األصل ،وكام ّ

مر حول
النبي وجعله إقامتهم فيه ،وكذا ما ّ
وس ّلم وفدَ المرشكني يف مسجد ّ

ذلك الرجل المرشك بنا ًء لرواية أيب هريرة ،وحول دخول المرشكني إىل
المسجد احلرام حتّى بعد نزول هذه اآلية ،وحصول المحاججات الكالم ّية
األئمة المعصومني عليهم السالم مع الملحدين يف المسجد احلرام،
ِمن قبل
ّ
ٍ
بنحو أوضح يف تفسريه اآلخر البيان ،ج ،5ص ،110قال:
رسه بذلك
رصح قدّ س ّ
( )1وقد ّ

«والمراد بذلك قذارهتم الباطنيّة دون الظاهر ّية ،و هو ظاهر»( .م)
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فإنّه يتداعى من حيث المجموع هذا الظهور للمخاطبني ،وهو ّ
أن المراد من
النجاسة ،ليس النجاسة الظاهر ّية ،بل المراد هو الكدورة الباطنيّة والنفس ّية.

ومن مجلة الروايات التي ّ
تدل عىل ّ
األئمة المعصومني عليهم السالم
أن
ّ

وخصوصا يف المسجد
كانوا جيلسون مع الك ّفار والزنادقة يف المساجد،
ً
وأهنم كانوا ُيناظروهنم هناك ،ما يل:
احلرامّ ،

1ـ الرواية الواردة يف «االحتجاج» المج ّلد الثاين ،ص  ،334قال فيها:

ِ
قالَ :ك َ ِ ِ
«وعَن ِهشا ِم ِ
بن احلَكَم َ
َن
رص َي ْب ُل ُغ ُه ع ْ
ان زنْد ٌيق بِم ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
الم ِد ْين َِة ل ِ ُينَاظِ َر ُهَ ،ف َل ْم
الس َال ُم ع ْل ٌمَ ،ف َخ َ
رج َإىل َ
َأيب َع ْبد اهلل َع َل ْيه ّ
ِ
ِ
َح ُن َم َع
ُي َصاد ْف ُه ِ َهبا؛ َو ق َيلُ :ه َو بِ َم َّك َةَ ،ف َخ َر َج َاىل َم َّك َة َو ن ْ
َأ ِيب َعب ِد اهللِ َع َلي ِه الس َالم َفا ْنتَهى إ َلي ِه و ُهو ِيف ال َّط ِ
وافَ ،فدَ نَا ِمنْ ُه
ْ َ َ
َ
ْ
ْ َّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الملكَ .ق َال:
اس ُم َك؟ َق َالَ :ع ْبدُ َ
َو َس َّل َمَ .ف َق َال َل ُه َأ ُبو َع ْبد اهللَ :ما ْ
َف َام ُكنْ َيت َُك؟ َق َالَ :أ ُبو َع ْب ِد اهللِ.
ِ
ِ ِ
ْت َع ْبدُ ُه،
الملِ ُك ا َّل ِذي َأن َ
الس َال ُمَ :ف َم ْن َذا َ
َق َال َأ ُبو َع ْبد اهلل َع َل ْيه َّ
ِ
ِ
ِ
َأ ِمن م ُل ِ
وك األَ ْر ِ
ّب ِين عَ ْن ا ْبن ِ َك
الس َامء؟ َو َأ ْخ ِ ْ
ضَ ،أ ْم م ْن ُم ُلوك َّ
ْ ُ
ِ
ِ
ِ
الس َامء َأ ْم َع ْبدُ إ َله األَ ْر ِ
َت.
ض؟ َف َسك َ
َأ َع ْبدُ إ َله َّ
ِ ِ ِ
َتَ .ف َق َال :إِ َذا َف َر ْغ ُت ِم َن
الس َال ُمُ :ق ْل! َف َسك َ
َف َق َال َأ ُبو َع ْبد اهلل َع َل ْيه َّ
اف َف ْأتِنَا! َف َلام َفر َغ َأبو عَ ب ِد اهللِ َع َلي ِه الس َالم ِمن ال َّطو ِ
ال َّطو ِ
اف َأتَا ُه
َ
ْ َّ ُ َ
َّ َ ُ ْ
َ
ون ِعنْدَ هَ ،ف َق َال أبو عَ ب ِد اهللِ
ِ
َح ُن ُجم ْت َِم ُع َ
الزِّ ْن ِد ْي ُقَ ،ف َق َعدَ َب ْ َ
ُ ْ
ُ
ني َيدَ ْيه َو ن ْ
ِ
()1
الس َال ُم  ...إلخ».
َع َل ْيه َّ

ٍ
اختالف يسري يف العبارةٌ ،
كل من الشيخ الصدوق يف « التوحيد»  ،ص
( )1كام أورد هذه الرواية مع

 ،293بسنده المتّصل عن هشام بن احلكم ،والكليني يف « الكايف» ج ، 1ص  ، 72بسنده المتّصل عن

هشام بن احلكم( .م)
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2ـ «االحتجاج»  ،ج ، 2ص:354
بن ِغ ٍ
ت المس ِ
فص ِ
« َو عَن َح ِ
ياثَ ،
جدَ احلَ َرا َم
قالَ :ش ِهدْ ُ
َ ْ
و ابن َأ ِيب العوج ِ
ِ ِ ِ
اء َي َ
الس َال ُم عَ ْن َق ْول ِ ِه َت َع َاىل:
َْ َ
َ ْ ُ
سأ ُل َأ َبا عَ ْبد اهلل َع َل ْيه َّ
ُ
َ
اجل ُ
َُكَّ َماانض َ
جت ُ
ود ُهم...
ِ
3ـ رواية اإلرشاد طبع [مؤسسة] آل البيت ،ج ،2ص :199
«أخّب ِين أبو ِ
اس ِ
القاس ِم َجع َف ُر ب ُن ُحم ََّم ِد ال ُق ّمي  ...عَن ال َع ّب ِ
بن
ََ
َع ِ
مرو ال ُف َق ْيم ّي:
إن ابن َأ ِيب العوج ِ
الم َق َّف ِع ِيف
اء وا ْب َن َطا ُل َ
َْ َ
َّ ْ َ
وت وا ْب َن األَع َْمى وا ْب َن ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
حلرا ِم
الم ْوس ِم بِا ْل َم ْسجد ا َ
َن َف ٍر م َن الزَّ نَاد َقة َكانُوا ُجمْتَمعنيَ ِيف َ
يه  ...إىل ِ
و َأبو َعب ِد اهللِ جع َفر بن ُحم َم ٍد َع َلي ِهام الس َالم فِ ِ
آخ ِر
ْ
َ
ْ َ َّ ُ
َ ْ ُ ْ ُ َّ
ِ ()3
احلَديث».
عل عليه
4ـ الروايات واألخبار الدا ّلة عىل مناظرات أمري المؤمنني ّ

السالم مع أهل الكتاب يف مسجد المدينة ،ومن مجلتها ما ورد يف كتاب «بحار
األنوار» ج ، 10ص  ،52الباب الثالثً ،
نقال عن «االحتجاج» :

ِ
ِ
الم ِد ْين َِة َع َىل َع ْه ِد َأ ِيب َبك ٍْر
الرو ِم َإىل َ
« ُر ِو َي َأ َّن ُه َو َفدَ َو ْفدٌ م ْن بِ َالد ُّ
ول اهللِ
اهب ِمن رهب ِ
ِ
ِ
جدَ رس ِ
ان النَّصارى؛ َف َأ ََت مس ِ
ْ ُ َ
وف ِيه ْم َر ٌ
َ ُ
َ ْ
َ

( )1سورة النساء ( ، )4مقطع من اآلية .56

( )2ابن أيب العوجاء هو عبد الكريم بن أيب العوجاء ،كان من الزنادقة (راجع :أمايل المرتىض ،ج،1

ص )128؛ هذا وقد روى الكليني يف « الكايف» جمموع ًة من مناظراته مع اإلمام الصادق عليه السالم يف
يرصح فيها بإنكاره الصانع وترصيح اإلمام عليه السالم بِ َعدَ م إسالمه حتّى بعد
المسجد احلرام ،والتي ّ
تلك المناظرات( ،راجع :الكايف ،ج ،1ص( . )74م)

أيضا يف ٍّ
كل من « كنز الفوائد» للكراجكي (ت 449 :هـ )  ،ج ،2ص75؛
( )3وقد وردت هذه الرواية ً
النص ،ص ( .290م)
و « إعالم الورى » للطّبيس ،الطبعة القديمةّ ،
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ِ
ِ ِ
هلل َع َل ْي ِه وآل ِ ِه و َس َّل َم َ ...ف َقا َم َس ْل ُ
ضا ُ
َص َّىل ا ُ
هلل َعنْ ُه ـ
يس ـ َر َ
امن ال َفار ُّ
ِ
و َأ ََت َع ِ َّل ْب َن َأ ِيب َطال ِ ٍ
وه َو َجال ِ ٌس ِيف َص ْح ِن َد ِار ِه َم َع
الس َال ُم ُ
ب َع َل ْيه َّ
ني َع َلي ِهام الس َالم ،و َقص َع َلي ِه ِ
الق َّص َة؛ َف َقا َم َع ِ ٌّل َع َليْ ِه
ْ
َّ
احلَ َس ِن واحلُ َس ِ ْ َ َّ ُ
الس َال ُم َف َ
الس َال ُم َحتَّى َأ ََت
حل َس ْ ُ
ني َع َليْ ِه َام َّ
خ َر َج و َم َع ُه احلَ َس ُن وا ُ
َّ
هلل و َقاموا إ َليهِ
ِ
ِ
ومحَدُ وا ا َ
ا ْل َم ْسجدَ ؛ َف َل َّام َر َأى ال َق ْو ُم َعل ًّيا َك َّّبوا ا َ
هلل َ
ْ
ُ
ِ
ِ
بِ َأ ْ َ ِ
الس َال ُم و َج َل َسَ ،ف َق َال َأ ُبو َبك ٍْرَ :أ ُّ َهيا
مجع ِه ْمَ .فدَ َخ َل َع ٌّل َع َليْه َّ
اهب! سائِلهَ ،فإِ َّنه ص ِ
()1
ِ
اح ُب َك و ُبغيَت َُك »...
الر ُ َ ُ ُ َ
َّ

ومن مجلتها ما ورد يف نفس الكتاب ،احلديث الثالث عرش:
ب ،عَن ِ
المؤَ ّد ِ
أبيه و َ
كان ُمؤَ ّد ًبا
«عَن ا ْب ِن ُعقدَ َة  ...عَن أيب أ ّي َ
وب ُ
ول اهللِ
عض و ِ
ِ
بن ُحم ََّم ٍد َع َل ِ
لد َجع َف ِر ِ
قالَ :ل َّام ت ُُو ِّ َيف َر ُس ُ
السال ُم َ
ل َب ِ ُ
يهام َّ
ِ ِِ
َص َّىل ا ُ
المدينَ َة َر ُج ٌل ِم ْن ُو ْل ِد َد ُاو َد َع َىل
هلل َع َل ْيه وآله و َس َّل َمَ ،د َخ َل َ
ِ ِ
ِد ِ
َك َخال ِ َي ًةَ ،ف َق َال ل ِ َب ْع ِ
السك َ
الم ِدين َِةَ :ما
ض َأ ْه ِل َ
ين ال َي ُهود َّية َف َر َأى ِّ
()2
َحاكِ ُمك ُْم؟
َف َقالوا َله :ا ْنتَظِر َقلِي ًال! و َأ ْقب َل َأ ِمري ا ْلمؤْ ِمن ِ َ ِ
َل ْب ُن َأ ِيب َطال ِ ٍ
ب
َ
ْ ْ
ُ ُ
ُْ ُ ْ
ني ع ٌّ
ِ
ِ
ِ
اب ا ْلمس ِ
الس َال ُم م ْن َب ْع ِ
جد َف َقا ُلوا َل ُهَ :ع َل ْي َك بِال َفتَى،
ض َأ ْب َو ِ َ ْ
َع َل ْيه َّ
ب  ...إىل ِ
َف َقام إ َلي ِهَ ،ف َلام دنَا ِمنْهَ ،ق َال َلهَ :أن َ ِ
َل ْب ُن َأ ِيب َطال ِ ٍ
آخ ِر
ُ
ُ
َّ َ
َ ْ
ْت ع ُّ
ِ ()4( )3
خل َّب» .
ا َ
( )1االحتجاج ،ج ،1ص205؛ بحار األنوار ،ج ،10ص( .52م)
( )2ضبطت يف « البحار» طبع دار الكتب اإلسالم ّية «ما حالكم؟» .

( )3بحار األنوار ،باب  ،1احلديث  ،13ج ،10ص23؛ [وقد وردت يف ٍّ
كل من كتاب فضائل أمري
المؤمنني عليه السالم (البن عقدة) ،ص 46؛ و الغيبة (للنعامين)  ،ص.]100

( )4ومن مجلتها ما ورد يف كامل الدين وَتام النعمة (للشيخ الصدوق)  ،ج ،1ص 297بسنده المتصل
عن الصادق عليه السالم ؛ و إرشاد القلوب (للديلمي)  ،و بحار األنوار ،ج ،36ص:224
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طهارة َ
ان
الإنس ِ
ِ

وكذلك األخبار والروايات التي حتكي عن دخول أهل الكتاب والمرشكني

إىل مسجد رسول اهلل يف المدينة( ،)1والذي اعتّب بعضهم جوازه مستندً ا إىل اآلية
اهّلل عليه السالمَ ،ق َالَ :لام بايع النَّاس عُمر بعدَ مو ِ
« َعن َأ ِيب َعب ِد ِ
ت َأ ِيب َبك ٍْر َأتَا ُه َر ُج ٌل ِم ْن
ُ ََ َْ َْ
َّ َ َ َ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َش َب ِ
عمرا]
اب ا ْل َي ُهود َو ُه َو ِيف ا ْل َم ْسجد َف َس َّل َم َع َل ْيه َوالن ُ
َّاس َح ْو َل ُه َف َق َال َيا َأم َري ا ْل ُمؤْ مننيَ [يعني ً
ِ ِ
ِِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
عل عليه السالم ...إلخ» .
ُد َّلني ع ََىل َأ ْع َلمك ُْم بِاهّلل َوبِ َر ُسوله َوبِكتَابِه َوبِ ُسنَّته َف َأ ْو َم َأ بِيَده إىل ٍّ
وما ورد يف بحار األنوار ،ج ،10ص  ،58عن الفضائل البن شاذان يف كتاب الروضة
اإلسن ِ
ِ
اخلَ َّط ِ
َاد َي ْر َف ُع ُه إِ َىل َأن ِ
اين ع ََىل ع َُم َر ْب ِن ْ
اب ِألَ ْج ِل
َس ْب ِن َمال ِ ٍك َأ َّن ُه َق َالَ :و َفدَ ْاألُ ْس ُق ُ
«ب ِ ْ ِ ْ
ف الن َّْج َر ُّ
ِ
َأ َدائِ ِه ِْ
اجلزْ َي َة َفدَ عَا ُه إِ َىل ْ ِ
اموات
الس
اإل ْس َال ِم َف َق َال َل ُه ْاألُ ْس ُق ُّ
ُ
ف َأ ْنت ُْم َت ُقو ُلو َن إِ َّن هَّلِل َجنَّ ٌة ع َْر ُض َها َّ
َت ع َُم ُر َو َمل َي ُر َّد َج َواب ًا َ ...فإِ َذا بِ َب ِ
اب ا ْل َم ْس ِج ِد َر ُج ٌل َقدْ َسدَّ ُه
َو ْاألَ ْر ُض َف َأ ْي َن َتكُو ُن الن َُّار َق َال َف َسك َ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َل ْب ُن َأ ِيب َطال ِ ٍ
ب عليه السالم َقدْ َد َخل  ...إلخ» .
بِ َمنْكبَيْه َفت ََأ َّم ُلو ُه َو إ َذا بِه َعيْبَ ُة ع ْل ِم النُّبُ َّوة ع ُّ
وما ورد يف ٍّ
كل من اخلصال ،ج ،2ص 476؛ و عيون أخبار الرضا عليه السالم ،ج،1

ص53؛ و كامل الدين وَتام النعمة ،ج ،1ص 301؛ و االحتجاج ،ج ،1ص 226؛ و بحار

األنوار عن العيون ،ج ،10ص  9معنعنًاَ :ع ْن َصال ِ ِح ْب ِن ُع ْق َب َة َع ْن َج ْع َف ِر ْب ِن ُحم ََّم ٍد عليه السالم
است ْ
ف ع َُم َر َر َج َع ع َُم ُر إِ َىل ا ْل َم ْس ِج ِد َف َق َعدَ َفدَ َخ َل َع َل ْي ِه َر ُج ٌل َف َق َال َيا
َخ َل َ
َق َالَ :ل َّام َه َل َك َأ ُبو َبك ٍْر َو ْ
َأ ِمري ا ْلمؤْ ِمنِنيَ [يعني عمرا] إِ ِّين رج ٌل ِمن ا ْليه ِ
ت َأ ْن َأ ْس َأ َل َك َع ْن َم َسائِ َل
ود َو َأنَا ع ََّال َمتُ ُه ْم َو َقدْ َأ َر ْد ُ
َ َُ
َ ُ
ً
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ...و إِ ْن َك َ
ان يف ا ْل َق ْو ِم َأ َحدٌ َأ ْع َل َم من َْك َف َأ ْرشدْ ين إِ َل ْيه َق َال َع َل ْي َك بِ َذل َك َّ
َل ْب َن َأ ِيب
الش ِّ
اب َي ْعني ع َّ
َطال ِ ٍ
ب عليه السالم َف َأ ََت عَلِيّ ًا عليه السالم َف َس َأ َل ُه َف َق َال َل ُه  ...إلخ»( .م)
النبي ورضهبم بالناقوس وقت صالهتم
( )1منها ما ورد عن دخول نصارى نجران إىل مسجد ّ
النبي هلم بذلك حتّى بعد االعرتاض،
النبي ،وسامح ّ
داخل المسجد واعرتاض المسلمني عند ّ

(راجع :تفسري الق ّم ي ،ج ، 1ص 104؛ و بحار األنوار ،ج  ،21ص 340؛ و تفسري الّبهان،

ج ، 1ص 629؛ و تفسري فرات الكويف ،ص. )88
ِ
ومنها ما ورد يف بحار األنوار ،ج ،41ص[ :198عن] اخلرائج واجلرائحُ « :ر ِو َي َأ َّن َق ْوم ًا م َن
َخر ُج َو ن ِ
َجي ُء بِ َأ ْهلِينَا َو َق ْو ِمنَا َفإِ ْن
الن ََّص َارى َكانُوا َد َخ ُلوا ع ََىل النَّبِ ِّي ص ّىل اهلل عليه وآله َو َقا ُلوا ن ْ ُ
ول اهّللِ
احلج ِر سوداء ِمن ُك ِّل و ِ
ٍ ِ
ِ
احدَ ٍة َف ِص ٌيل ،آ َمنَّا َف َض ِم َن َذل ِ َك َر ُس ُ
ْت أَ ْخ َر ْج َ
َأن َ
َ
ت َلنَا ما َئ َة نَا َقة م َن ْ َ َ َ ْ َ َ ْ
ِ
ِِ
اة رس ِ
ول اهّللِ ّ
صىل اهلل عليه وآله
ْرص ُفوا إِ َىل بِ َالده ْم َف َل َّام َكا َن َب ْعدَ َو َف َ ُ
ص ّىل اهلل عليه وآله َوان َ َ
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َ ْ َ َ ٌ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ
االلا ، 1
جره احت ايسمع الَكم
ۡشكي ااستجارك افأ ِ
الرشيفة و اإِن اأحد امِن االم ِ
()2
ٍ
دنيوي.
لغرض ودا ٍع
وأ ّنه ال جيوز دخوهلم إن كان
ٍّ

وحمصل الكالم أنّه :مع مالحظة الروايات المذكورة ،والقرائن والشواهد
ّ

عىل المسألة ،نرى ّ
أن ع ّلة عدم رواج دخول المرشكني وأهل الكتاب إىل

لمجرد التعظيم والتفخيم واالحرتام لذلك المكان
المسجد احلرام كانت
ّ
المقدّ س وحسبّ ،
وإال فنفس الدخول مل يكن هناك ما يمنع أو يردع عنه.
ّ
الشك في ا لنجا سة فالأصل هو ا لطهارة
ا لمسأ لة ا لخ امسة :عند

وأ ّما المسألة اخلامسة :فمع مالحظة المسائل المتقدّ مة ،وعدم ظهور اآلية

الشك يف انعقاد ذلك الظهورّ ،
ِّ
فإن
الرشيفة يف النجاسة الظاهر ّية ،وعىل األقل مع

يدل ٌ
األصل هو طهارهتم وعدم جتنّب مالقاهتم؛ ّإال أن ّ
خاص من السنّة
دليل
ٌّ

واحلديث يؤ ّيد القذارة الظاهر ّية.

وبنا ًء عىل هذاّ ،
فإن احلكم باجتناب المرشكني وعدم اقرتاهبم من المسجد

احلرام ،ال يستند ّإال إىل عدم إمضاء الشارع وعدم رضاه بمخالطتهم ومعاشهتم
والرت ّدد إليهم ،وهذا األمر ممّا ال ّ
شك وال تر ّدد فيه؛ وهو المعنى الذي يمكن لنا
َر َج ُعوا َفدَ َخ ُلوا ا ْل َم ِدينَ َة َف َس َأ ُلوا ع ِ
َن النَّبِ ِّي ّ
صىل اهلل عليه وآله َف ِق َيل َهل ُ ْم ت ُُو ِّ َيف صلوات اهلل عليه
وآلهَ ، ... ،ف َق َال بع ُضهم لِبع ٍ ِ ِ
اهنم ما َكا َن َأمر حمُ َم ٍد إِ َّال باطِ ًال و َكا َن س ْلام ُن ح ِ
ف
ارض ًا َو َكا َن َي ْع ِر ُ
َ َ َ
َ
َ
َْ ُ ْ َْ
ْ ُ َّ
ض بِل َس ِ ْ َ

ِ
ِ
ٍ ِ
ني
ل َقدْ َد َخ َل ا ْل َم ْس ِجدَ َفنَ َه ُضوا إِ َل ْي ِه َو َج َث ْوا َب ْ َ
ِص حمُ ََّمد َفإ َذا بِ َع ٍّ
ُل َغت َُه ْمَ ،ف َق َال َهل ُ ْمَ :أنَا َأ ُد ُّلك ُْم ع ََىل َو ِّ
َيدَ يه  ...إلخ»( .م)

( )1سورة التوبة ( ، )9صدر اآلية .6

( )2يضاف هلذه الطوائف ،طائفة الروايات التي ّ
تدل عىل دخول بعض اليهود والنصارى إىل

مسجد الكوفة يف عهد أمري المؤمنني عليه السالم ،منها ما ورد يف البحار ،ج ،28ص  ،13عن
ِ
اإلسن ِ
َاد َي ْر َف ُع ُه إِ َىل ُس َل ْي ِم ْب ِن َق ْي ٍ
َل
س َق َالَ « :د َخ ْل ُ
الفضائل البن شاذان يف كتاب الروضة بِ ْ ِ ْ
ت ع ََىل ع ِّ
ب عليه السالم ِيف مس ِج ِد ا ْلكُو َف ِة و النَّاس حو َله إِ ْذ د َخ َل َع َلي ِه رأْس ا ْليه ِ
ا ْب ِن َأ ِيب َطال ِ ٍ
ود َو َرأْ ُس
ْ َ ُ َُ
ُ َ ْ ُ َ
َ
َ ْ
الن ََّص َارى َف َس َّل َام َو َج َل َسا َف َق َال ْ
اجلَ َامعَة  ...إلخ»( .م)
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أن نستنبطه من مفاد قوله تعاىل:
َ
فضل ِ اهِ اۦٓ  ، 1واهلل العامل.

ُ َ
َّ
اعيلَ ٗة افَ َسو َف ُايغن ُ
لل امِنا
ِيك ُم اٱ ُا
سِإَن اخِفتم

أهل ا لسنّة في حكم ا لمشركين من حيث الطهارة وا لنجا سة
أ قوال ِ

فكثري منهم يرون النجاسة الظاهر ّية للمرشكني وغري
وأ ّما أهل السنّة،
ٌ
المرشكني معتمدين عىل هذه اآلية الرشيفة ،كام ّ
أيضا.
أن ِمنهم من يرى طهارهتم ً

فالفخر الرازي( )2وابن رشد( )3وابن حزم األندلِس( )4هم من مجلة القائلني
بالنجاسة الذاتية للمرشكني ،ويف المقابل يمكن أن نشري فيام يأيت إىل ٍ
مجلة من
ّ
القائلني بالطهارة الذات ّية للمرشكني:
األول من
عبد الرمحن اجلزيري حيث يقول يف الصفحة السادسة من المج ّلد ّ

كتابه « الفقه عىل المذاهب األربعة» :
ِ
اإلنسان َسوا ٌء َ
ُ
كان َح ًّيا أو َم ِّيتًا َكام
ثريةٌِ :منها
واألشيا ُء ال ّطاه َر ُة َك َ
َّ
َ َ َ َ َّ َ َ ٓ َ َ
َ
اد َام  5؛ وأ ّما َقو ُل ُه ت َ
قال ت َ
َعاىل :إِن َماا
َعاىل :ولقداكرمنااب ِِناء
َ
ُ
ٱل ُمۡشك َا َ
ِ
المعنَو َّي ُة التي َحك ََم ِهبا
ِّجاس ُة َ
المرا ُد بِه الن َ
ون اَنسا َف ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الش ِ
جاسة اخل ِ
الم ِ
المرا ُد َّ
ّ
نزير.
أن َ
ار ُع َو َل َ
رشك نَج َس ٌة َكن َ
ذات ُ
يس ُ

حممد الغزّ ايل يف كتاب «الوجيز»
وكذلك أبو حامد ّ
العسقالين يف كتاب « فتح الباري برشح صحيح البخاري»( )7يقوالن بطهارة
()6

 ،وابن حجر

( )1سورة التوبة ( ، )9مقطع من اآلية [ .28وجتدر اإلشارة إىل ّ
أن هذا المقطع هو ذيل آية النهي عن
دخول المرشكني إىل المسجد احلرام].

( )2التفسري الكبري ،ج  ، 16ص .24
( )3بداية المجتهد ،ج ،1ص .44

َّ
المحىل  ،ج ،1ص.129
()4

( )5سورة اإلرساء ( ، )17صدر اآلية .70
( )6الوجيز ،ج ،1ص.111

( )7فتح الباري برشح صحيح البخاري ،ج ،1ص.334
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اإلنسان؛ وكذلك بدر الدين العيني ،حيث يقول يف « عمدة القاري يف شح
صحيح البخاري»  ،ج ،3ص :240

احلي ليس بنجس العني ،وال فرق بني الرجال والنساء».
«
اآلدمي ّ
ّ

وقد ذكر ّ
العالمة اآللويس ـ يف تفسري « روح المعاين» ،المج ّلد ،10

ص  76ـ ّ
أن أكثر الفقهاء يذهبون إىل الطهارة الذات ّية للمرشكني.

()1

هؤالء مجل ٌة من القائلني بالنجاسة أو الطهارة الذاتيّة من أهل السنّة.

ّ
ا لد ليل الأول  :الا ستدلال على ا لنجاسة ا لذا تيّ ة بالآ ية

َ
ة َ
[ أا ّ ة
دل َ ةفهاء الي ة
املشملي َ
َ
وماقةش ةتا ]
اسة غر
عة عل جت

اخلاصة وعلامء الشيعة ،فالظاهر ّ
أن مجيعهم متّفقون يف الرأي
وأ ّما عند
ّ

عىل النجاسة الذات ّية للمرشكني .ولذا ينبغي علينا اآلن أن نعمد إىل ذكر أد ّلتهم

قوهتا أو ضعفها عىل إثبات المطلوب.
عىل ذلك ،ونرى ما هي حدود ّ
َّ َ ُ ُ َ ََ
()2
وناَنسا .
ۡشك ا
الدليل ّ
األول  :هو عبارة عن اآلية الرشيفة :إِنمااٱلم ِ
ا لتقرير الأوّ ل للا ستدلال على نجا سة ا لمشركين بالآ ية

مصدرا ،و «ذو» حمذوف ًة؛ وبالتايل
َجس» بالفتح
وتقرير الدليل إ ّما بجعل «ن َ
ً

ٍ
نجس» .واإلشكال عىل هذا
فالمعنى والمراد من اآلية« :إنّام المرشكون ذو
ونص كالمه « :وختريج اآلية عىل أحد األوجه المذكورة هو الذي يقتضيه كالم أكثر
()1
ّ
الفقهاء حيث ذهبوا إىل أن أعيان المرشكني طاهرة وال فرق بني عبدة األصنام وغريهم من
أصناف الكفار يف ذلك»  ،راجع :روح المعاين ،ج ،5ص( .269م)

( )2نلفت نظر القارئ الكريم إىل ّ
أن سامحته لن يستعرض كا ّفة أد ّلة الفقهاء الشيعة أعزّ هم اهلل
ولام كان هذا
يف هذا الفصل ،ولكن ّلام كان الدليل ّ
األول لدهيم هو االستدالل باآلية الرشيفةّ ،

خمص ًصا للبحث يف مفاد هذه اآلية ،كان من المناسب بحث هذا الدليل يف هذا الفصل،
الفصل ّ
ونشري إىل ّ
أن سامحته سيبحث األد ّلة األخرى يف الفصول الالحقة( .م)
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االستدالل بأنّه يف هذه احلالة ،يمكن لآلية أن تشمل يف داللتها ً
كال من
أي ّإهنم بسبب مباشهتم للنجاسة وأكل حلوم
النجاسة الذات ّية والعرض ّية م ًعاّ ،

مندفع بام يل:
اخلنزير وشب اخلمر ،ذ ُوو نجاسة عرضيّة،
ٌ
الإ شكالات على ا لتقر ير الأوّ ل

ّأو ًال :إن كان المراد هو النجاسة العرض ّية ،فال وجه لتخصيص اآلية

بالمرشكني فقط ،وعدم ذكر اليهود والنصارى وغريهم يف القرآن.

ثانيًاّ :
أن اندراج مجيع المرشكني حتت عنوان النجاسة بواسطة مباشهتم
ٍ
للنجاسات ّ
يطهرون أنفسهم بالامء بعد مباشهتم
كثريا ما ّ
حمل إيراد؛ ّ
ألهنم ً
للنجاسة ،وبالتايل تزول تلك القذارة ،كام ّ
معروف ومشهو ٌد يف
أن هذا المعنى
ٌ

العادة ،بل ّ
كثريا منهم قد يكونون متقدّ مني عىل المسلمني يف هذا اجلانب
إن ً
وأكثر نظاف ًة منهم()1؛ وعدم اعتناء عدّ ٍة من المرشكني أو ترك مباالهتم
بالقذارة والنجاسة ،واشتامهلم بالتايل عىل النجاسة العرضيّة ،لن يوجب رسيان

هيتمون بالطهارة ورفع القذارة
احلكم إىل مجيعهم حتّى لو كان أكثرهم ال ّ
الظاهر ّية.
والنقطة األخرى هي ّ
ّب عىل
أن احلكم بالنجاسة الوارد يف اآلية مرتت ٌ
وصف الرشك ،وليس عىل خمالطة المسكر أو حلم اخلنزير وغريه؛ وإن كان

مراد الشارع من هذا الرتتّب ،ليس نفس عنوان الرشك ،بل عدم االحرتاز عن
حممد حسن يف اجلواهر قري ًبا من هذا المضمون ،ج ،6ص ،42
( )1وقد ذكر المرحوم الشيخ ّ

قال« :عىل أ ّن النجاسة اللغو ّية مع من ِع حت ّققها يف المرتفني منهم ليست من الوظائف الر ّبانيّة».

وهو يريد هبذه العبارة أن يقولّ :
إن المرتفني من المرشكني ،أو قل أهل اآلداب والرسوم منهم،

ويطهرون أنفسهم بالامء ،وال يوجد قذارة ظاهر ّية عىل أبداهنم.
دائام ما ين ّظفون
ّ
ً
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النجاسات ،فلامذا إذن ذكر هذا احلكم مع عنوان الرشك ،مع ّ
أن غري المرشكني

أيضا ال يأبون عن أكل حلم اخلنزير أو شب المسكرات وغريها؟! وهلذا
هم ً

ّ
لغوا؛ فتن ّبه!
فإن ذكر هذا الوصف سيكون ً

ا لتقرير ا لثا ني للا ستدلال على نجا سة ا لمشركين بالآ ية

وإ ّما أن ُيق ّرر الدليل ّ
بأن المراد هو المبالغة يف القذارة ،من باب« :زيدٌ

الإ شكا ل على كلا ا لتقر يرين

وعىل كال التقريرينّ ،
فإن احتامل داللة اآلية عىل النجاسة الذاتيّة

ٌ
عدل».

للمرشكني وار ٌد ،ولكن قط ًعا ال يمكن أن يكون المراد من هذه اآلية هو
نجاستهم العرض ّية .وكذلك ّ
فإن احتامل داللة اآلية عىل القذارة النفس ّية سوف

قوته.
يبقى عىل ّ

ٍ
كدليل عىل النجاسة
َتسكهم باآلية
وقد اتفق نظر الفقهاء الشيعة يف ّ

ّ
تمسك فقها ء ا لشيعة بالآ ية على ا لنجا سة ا لذا تيّة لم يصا حبه أي تبر ير

أي توضيحٍ .
الذات ّية للمرشكني ،ولكنّهم مل ُيقدّ موا لذلك ّ

يقول المرحوم صاحب «اجلواهر» يف المج ّلد السادس ،ص  41من

الطبعة اجلديدة:

َّهذيب» و « ِ
« ِ
اإلنت ِ
صار» َو «ال ُغني َ ِة»
العاش :الكافِ ُر ،إمجا ًعا يف «الت
ِ َ
ُ
ظاهر «الت ِ
و «الرس ِائ ِر» و «ال من َت ه ى» و َغ ِريها و ِ
َّذك َر ِة» ؛ َبل يف
َ
َ
َ ُ َ
ُ
َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َص
ِّجاس َة يف اجلُم َلة ،لن ِّ
المسلمنيَ َ .لكن َل َع َّل ُه ُيريدُ الن َ
ْاألُ َول م َن ُ
ِ
اآلي ِة َّ ِ
لوهنا بِاحلُكم َّي ِة ال ال َعين َّي ِةَ .ن َعم
َ
الرشي َفة وإن كانَت العا َّم ُة ُيؤَ ِّو َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
َّصارى و َغ ِري ِهمَ ،كام
ه َي َك َذل َك عندَ نا من َغ ِري َفرق َبنيَ ال َيهود والن َ
ِ
ِ
ِ
حي ُه ،وال َبنيَ
ُه َو َرص ُ
المرتَىض وظاه ُر َغ ِريه َبل َرص ُ
يح َمع َقد إمجا ِع ُ
الم ِ
رش ِك َ
والم ْرتَدِّ  ،و َل َع َّل ما عَن « َغر َّي ِة»
وغ ِري ِه وال َبنيَ
األصل ُ
ُ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّصارى ُيريدُ ِهبا
َراهة يف ُخ
المفيد م َن الك َ
صوص ال َيهود والن َ
ُ
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اختيار ُه َهلا يف أك َث ِر ُكتُبِ ِه عَىل ما َ
قيل ،وعَدَ ُم
حلر َم َةَ ،كام ُيؤَ ِّيدُ ُه
ُ
ا ُ
َقل اإلمجا ِع ِمن ت ِ
َمعروف َّي ِة ِحكا َي ِة ِخالفِ ِه َكن ِ
َالم َذتِ ِهَ ،م َع أ َّن ُه
ِ
ذه ِ
ب».
لم َ
المؤَ ِّس ُس ل َ

أي ٍ
فرق بني
وكام يالحظ ،فإ ّنه يدّ عي اإلمجاع ،حتّى إنّه ال يرى ّ

المرشكني واليهود والنصارى من حيث النجاسة ،وحتّى كالم الشيخ
يؤوله،
المفيد القائل بطهارة أهل الكتاب كام ُيستفاد من لفظة الكراهة ،فإنّه ّ

وحيمل الكراهة فيه عىل احلرمة!! ولكن إذا رصفنا النظر عن هذا التوجيه

والتأويل المذكورّ ،
فإن دعواه حول اإلمجاع عىل نجاسة المرشك ُيمكن

القبول هبا ،ولكن كام ن ّبه هوّ ،
مبني عىل استفادة النجاسة
فإن هذا اإلمجاع ٌّ
ٍ
وبعبارة أخرىّ :
إمجاعا مدرك ًّيا ال
إن هذا اإلمجاع سيكون
من اآلية الرشيفة،
ً

كشف ًّيا.

يقول ّ
العالمة ّ
احلل ـ رضوان اهلل عليه ـ يف «القواعد» :
ِ
وسوا ٌء انت ََمى َإىل اإلسال ِم
«والكاف ُر َسوا ٌء كا َن أصليًّا أو ُمرتَدًّ ا َ
وارجِ وال ُغ ِ
َكاخلَ ِ
الة أو ال »(.)1
فقد ذكر مجيع أقسام الكافر ،كنو ٍع من أنواع النجاسات ،وحيث أنّه ال

خالف يف المسألة بني فقهاء اإلمام ّية كام يظهر .بالتايل ّ
فإن ذكر أقوال

الفقهاء حول المرشك سيؤدي إىل إطالة الكالم واخلروج عن وضع

الرسالة.
( )1قواعد األحكام ،ج ،1ص .191
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َتسكوا بمفاد اآلية الرشيفة ،واستفادوا
وما ينبغي ذكره هنا ،هو ّأهنم ّ

ظهورها يف النجاسة االصطالح ّية .وكام ذكرنا ساب ًقاّ ،
فإن اآلية بنظرنا
قارص ٌة عن إفادة هذا المراد ،والقرائن احلال ّية والمقام ّية ،تؤ ّيد عدم إفادهتا

له.

***
***

َ
الصل الا جتع

َف ِ َدرك ر هو ه
ه
ة
ات
ال
ت
ات
ج
ِج
ِ ِ ِ
ه ِ
ه ْ ُ
ه َ َّ ة ه ه ه ة ه ه
وك ِقي ِة دل ِلها عل املظول ِجت

َال صل ع :روات ةت الات وك َق ّي ةة ة
املظولت
دللها ع ل
ج
ج ج
الاتج

منَّالرحيَّمَّ
َِّّبس ِّمَّاللَّ ِّهَّالرح ِّ

الدليلَّاليانيَّ:الرواياتَّالواردةَّفيَّالياتَّ،معَّينانَّكيفيهَّدلإليهاََّّ

ممّا جيدر ذكرهّ ،
أن الروايات الواردة عن المعصومني عليهم السالم هلا

مراتب خمتلف ٌة؛ سوا ًء من جهة السند أم من جهة الداللة ،ما جعل طريق
ً
فقيها كصاحب
االستفادة منها
مشكال ،وسبيل االجتهاد هبا صع ًبا ،حتّى أ ّن ً

حكم بنجاسة المرشكني وأهل الكتاب يف بداية البحث،
«جواهر الكالم» قد
َ
وعدّ ذلك ِمن بدهييّات المذهب ورضور ّياته( ،)1كام اعتّب ّ
أن البحث والنِقاش
ٌ
تطويل بال طائلّ ،إال أنّه يف آخر البحث ،عدّ روايات
يف هذا الموضوع
ٍ
الطهارة ُمقدَّ م ًة من ّ
جهة عىل روايات النجاسة ،وإنام طرحها و َح َكم
كل
نظرا النعقاد اإلمجاع(.)2
بنجاسة المرشكني وأهل الكتاب ً
ٍ
وأ ّما اآلن فسنعمد إىل دراسة الروايات ،وحتديد منزلة ّ
طائفة ،وسنقوم
كل
بعون اهلل و ُق ّوته بإبراز النتيجة التي نصل إليها ٍ
ٍ
مّبهن.
بنحو
ا لطا ئفة الأو لى :ا لر وا يات ا لتي ّ
تنص على ا لطهارة أو تظهر فيها

ظهور
تنص عىل الطهارة أو التي هلا
ال ّطائفة األوىل :وهي الروايات التي ّ
ٌ
ٍ
كاف يف طهارة أهل الكتاب وغريهم:

( )1جواهر الكالم  ،ج  ، 6ص ( .42م)
( )2جواهر الكالم  ،ج  ، 6ص ( .44م)

طهارة َ
ان
الإنس ِ
ِ
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بن َحي َيى ،عَ ن أمح َِد ِ
عقوب ،عَ ن ُحم ََّم ِد ِ
بن ُحم ََّم ٍد ،عَ ن
بن َي
َ
1ـ ُحم ََّمدُ ُ
ب ،عَن زَ َكر ّيا ِ
بن احلَكَ ِم ،عَن ُمعاو َي َة ِ
عل ِ
بن َو َه ٍ
إبراهيم َ
قال:
بن
َ
ّ
« ُكن ُْت نَرصانِيا َف َأس َلم ُتَ ،ف ُق ْل ُت ِألَ ِيب َعب ِد اهللِ َع َليهِ
الس َال ُم :إ َّنِ
ْ
ْ َّ
ْ َ ًّ ْ ْ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َأ ْه َل َب ْيتِي ع ََىل ِد ِ
َّرصان َّيةَ ،ف َأ ُك ُ
ون َم َع ُه ْم ِيف َب ْيت َواحد وآ ُك ُل
ين الن ْ َ
ون َحلم ْ ِ
ِ
ِ ِ ِ
اخلن ِْز ِير؟ ُق ْل ُتَ :ال.
الم :أ َي ْأ ُك ُل َ ْ َ
الس ُ
م ْن آن َيت ِه ْم؟ َف َق َال ِيل َع َل ْيه َّ
َق َالَ :ال َب ْأ َس»(.)1

ٍ
أيضا(.)2
وقد رويت هذه الرواية
بطريق آخر ً
يرصح اإلمام عليه السالم يف هذه الرواية الصحيحة السند ،بطهارة أهل
ّ
الكتاب ،وال يعتّب ّ
أن هناك مان ًعا من االختالط هبم ّإال أكلهم للحم اخلنزير فقط،
وأ ّما يف غري هذه احلالة فال إشكال يف االختالط هبم وتناول الطعام يف آنيتهم،
ٍ
ً
إشكاال يف مشاركتهم الطعام .ولو ّ
أن ألهل الكتاب
وبعبارة أخرى :ال يرى
ً
مسهم هلا ،ولكان االختالط هبم
نجاسة ذات ّي ًةّ ،
لتنجست أوانيهم قط ًعا بسبب ّ
حرا ًما طب ًعا.

بن احلَ َس ِن [الطويس ،بسنده المتصل عن معاوية بن
2ـ ُحم ََّمدُ ُ
اب السابريةِ
ِ
ِ
ِ
الس َال ُم ِ
عامر]َ ،
عَن ال ِّث َي ِ َّ ُ َّ
قالَ « :س َأ ْل ُت َأ َبا عَ ْبد اهلل َع َل ْيه َّ
ّ
ِ
ون ْ
رش ُب َ
جو ُس َو ُه ْم َأ ْخ َب ٌ
اخلَ ْم َر َون َساؤُ ُه ْم ع ََىل
َي ْع َم ُل َها ا ْل َم ُ
اث َو ُه ْم َي ْ َ
ِ
ِ
ِ
احل ِ
يها؟
الَ ،أ ْل َب ُس َها َو َال َأ ْغس ُل َها َو ُأ َص ِّل ف َ
ت ْل َك ْ َ

( )1وسائل ّ
الش يعة ،ج ،3ص.517

بنصني أحدمها خمترص واآلخر
( )2وذلك يف المحاسن ،ج ،2ص453؛ هذا وقد وردت هذه الرواية ّ

النص المذكور أعاله وهو المخترص ،فقد روي يف
مطول ،وهلام نفس الداللة عىل المطلوب ،وأ ّما
ّ
ّ
ٍ
ٍ
أيضا يف وسائل
الكايف ،ج ،6ص 264؛ ويف المحاسن ،بسند
متصل عن زكر ّيا بن إبراهيم ،وقد نقلت ً
الشيعة بالتخريج أعاله؛ كذلك وردت يف الوايف ،ج ،19ص ،127عن الكايف؛ ويف بحار األنوار،

النص اآلخر وهو المطول ،فهو احلديث رقم ( )20من األحاديث
ج ،77ص ،49عن المحاسن .وأ ّما ّ
التي استعرضها سامحة المؤ ّلف ،وسيأيت ذكره قري ًبا( .م)

الفصلَّالرايعََّّ:رواياتَّالياتَّوكيفيهَّدلإليهاَّعليَّالمطلوتََّّ
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ِ
()1
َق َالَ :ن َع ْم! َق َال ُم َع ِ
يصا َو ِخ ْط ُت ُه َو َف َت ْل ُت َل ُه
او َي ُةَ :ف َق َط ْف ُت َل ُه َقم ً
ِ
مج َع ٍة ِحنيَ
السا ُبر ِّيُ ،ث َّم َب َع ْث ُت ِ َهبا إِ َل ْي ِه ِيف َي ْو ِم ُ ُ
إِزَ ًارا َو ِر َدا ًء م َن َّ
ف َما ُأ ِريدُ َ ،ف َخ َر َج ِ َهبا إِ َىل ْ
اجلُ ُم َع ِة»(.)2
ْار َت َف َع الن ََّه ُارَ ،فك ََأ َّن ُه ع ََر َ
ـع ٍ
بـن س ِ
ِ
حل َس ِ
3ـ َوبِ
إسناد ِه [أي :الشيخ الطـويس] عَ ِ
يد ،عَ ـن
ـني ِ َ
ـن ا ُ
قال« :س ِ
الم َع َّىل ِ
اجِ ،
يل ِ
بن ُخن ٍ
َفضا َل َة ،عَن َمج ِ
بن َد ّر ٍ
ـم ْع ُت
َيسَ َ ،
عَن ُ
ولَ :ال ب ْأس بِالص ِ
ِ ِ ِ
الة يف ال ِّث َي ِ
الس َال ُم َي ُق ُ
ـاب ا َّلتِـي
َّ
َ َ
أ َبا عَ ْبد اهلل عَ َل ْيه َّ
وس والن ََّص َارى وا ْل َي ُهو ُد»(.)3
َي ْع َم ُل َها ا ْل َم ُج ُ

بن س ِ
بن ِ
ِِ
عيد ِ
بن
حممد ِ َ
4ـ وبِإسنَاده [أي :الشيخ الطويس] عَن أمحَدَ ِ َّ
أبيه ،عَ ن عَ ِ
سن ،عَ ن ِ
يل ِ
بداهللِ ِ
حل ِ
عُ قدَ ةَ ،عَن أمحدَ ِ
بن َمج ِ
بن
بن ا َ
اش ،عَن أيب عل البزّ ِاز ،عَ ن ِ
عَ ّي ٍ
أبيه َ
قالَ « :س َأ ْل ُت َج ْع َف َر ْب َن ُحم ََّم ٍد
ٍّ َ
َابُ ،أص ِّل فِ ِ
ِ
ِ
الس َال ُم ِ
عَن ال َّث ْو ِ
يه َق ْب َل ْ
أن
ب َي ْع َم ُل ُه َأ ْه ُل ا ْلكت ِ َ
َع َل ْيه َّ
ب إِ َ َّيل»(.)4
ُي ْغ َس َل؟ َق َالَ :ال َب ْأ َسَ ،و إِ ْن ُي ْغ َس َل َأ َح ُّ

بن َحييى ،عَ ن أمحَدَ ِ
عقوب ،عَن ُحم ََّم ِد ِ
بن ُحم َّم ٍد َو ُحم َّم ِد
بن َي
َ
5ـ ُحم َّمدُ ُ
حل َس ِ
عيىس ،عَن َسامعَ َة عَن أيب َب ٍ
ثامن ِ
ِ
ني ،عَ ن عُ َ
صري ،عَ ن
بن َ
ابن ا ُ
ِ
المَ ،
قالُ « :ق ْل ُت َل ُه :ال َّط ْي َل َس ُ
وس
ان َي ْع َم ُل ُه ا ْل َم ُج ُ
الس ُ
أيب َجع َف ٍر عَ َليه َّ
ُأص ِّل فِ ِ
يه؟ َق َالَ :أ َل ْي َس ُي ْغ َس ُل بِا ْل َام ِء؟ ُق ْل ُتَ :ب َىلَ ،ق َالَ :ال َب ْأ َس.
َ
احلائِ ُكُ ،أص ِّل فِ ِ
ُق ْل ُت :ال َّثوب ْ ِ
يه؟ َق َالَ :ن َع ْم!»(.)5
َ
اجلديدُ َي ْع َم ُل ُه ْ َ
ْ ُ َ
فقطعت له ( .» ...م)
( )1وردت يف بعض النسخ« :
ُ

( )2وسائل ّ
الشيعة ،ج  ،3ص.518
( )3وسائل الشيعة ،ج ،3ص .519

( )4وسائل الشيعة ،ج ،3ص .519
( )5وسائل الشيعة ،ج ،3ص .519

طهارة َ
ان
الإنس ِ
ِ
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ِ
حل َس ِ
ني ،بِ
إسناد ِه عَ ن أيب َمجي َل َة ،عَ ن أيب
6ـ ُحم ََّمدُ ُ
بن عَ ِّل ب ِن ا ُ
ِ
ِ
ِ ِ
الم« :أ َّن ُه َس َأ َل ُه عَ ْن َث ْو ِ
ويسَ ،أ ْل َب ُس ُه
الس ُ
عَ بد اهلل عَ َليه َّ
ب ا ْل َم ُج ِّ
ِ ِ
ون ْ
رش ُب َ
اخلَ ْم َر! َق َالَ :ن َع ْم،
و ُأ َص ِّل فيه؟ َق َالَ :ن َع ْم! َق َالُ :ق ْل ُتَ :ي ْ َ
السا ُب ِر َّي َة َفنَ ْل َب ُس َها و َال َن ْغ ِس ُل َها»(.)1
ن َْح ُن ن َْش َ ِرتي ال ِّث َي َ
اب َّ
اإلسناد»  ،عَن عَ ِ
ِ
ِ
بداهللِ ِ
بن َجع َف ٍر يف « ُق ِ
حل َس ِن،
رب
7ـ عَ بدُ اهلل ُ
بن ا َ
اب ا ْليه ِ
ِ
ِ
عَن َجدِّ ِه عَ ل ِ
أخيه َ
ود
بن َجع َف ٍر ،عَ ن
قالَ « :س َأ ْل ُت ُه عَ ْن ث َي ِ َ ُ
َوالن ََّص َارى َأ َينَا ُم َع َل ْي َها ا ْل ُم ْسلِ ُم؟ َق َالَ :ال َب ْأ َس»(.)2

ب ال َّطّبيس يف « ِ
بن عَ ِّل ِ
بن أيب طال ِ ٍ
االحت جاجِ »  ،عَ ن
8ـ أمحَدُ ُ
َ ْ ِّ
ِ
ِ
بن عَ ِ
ب الزَّ ِ
بد اهللِ ِ
ُحم ََّم ِد ِ
صاح ِ
مان
َب َإىل
مري ِّي ،أ َّن ُه َكت َ
بن َجع َف ٍر احل َ
ِ
ِ
ون ا ْل ِم ْي َت َة َو َال َي ْغت َِس ُل َ
ُوسَ ،ي ْأ ُك ُل َ
ون
الم« :عنْدَ نَا َحا َك ٌة َجم ٌ
الس ُ
عَ َليه َّ
ِ ِ
اجلنَاب ِة و ين ِْسج َ ِ
ِ
يها ِم ْن َق ْب ِل َأ ْن
الصالة ف َ
ون َلنَا ث َيا ًبا؛ َف َه ْل َجتُوزُ َّ
م َن ْ َ َ َ َ ُ
ِ ِ
اجلَ َو ِ
َب إِ َل ْي ِه ِيف ْ
يها»(.)3
الصالة ف َ
ابَ :ال َب ْأ َس بِ َّ
ُت ْغ َس َل؟ َف َكت َ
بن َحي َيى) عَن أمحَدَ ِ
بن أمح َِد ِ
(حم ََّم ِد ِ
إبراهيم
بن ُحم ََّم ٍد ،عَ ن
9ـ َوعَ ن ُه ُ
َ
ِ
ِ
ابن أىب َحم ٍ
الس َال ُمِ َ ْ :
ِ
مود َ
َّرصانِ َّي ُة
قالُ « :ق ْل ُت ل ِّلر َضا َع َل ْيه َّ
اجلار َي ُة الن ْ َ
َرصانِ َّي ٌة َال َتت ََو َّض ُأ َو َال َت ْغت َِس ُل ِم ْن َجنَا َب ٍة؟
َخت ِْد ُم َك َو َأن َ
ْت َت ْع َل ُم َأ َّهنَا ن ْ َ
َق َالَ :ال َب ْأ َس؛ َت ْغ ِس ُل َيدَ ْ َهيا»(.)4

ترصيح بطهارة أهل الكتاب ،وذلك ألنّه:
يف هذه الرواية
ٌ
( )1وسائل الشيعة ،ج ،3ص520؛ [و من ال حيرضه الفقيه ،ج ،1ص.]259
( )2وسائل الشيعة ،ج ،3ص .520
( )3وسائل الشيعة ،ج ،3ص .520
( )4وسائل الشيعة ،ج ،3ص.422
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َتس يدُ
ّأو ًال :إ ْن كان المراد من اخلدمة فقط االختالط هبا بدون أن ّ
ٍ
عندئذ لكالم
النرصانيّة بأشياء المنزل وبدون رسيان الرطوبة ،فال معنى
اإلمام حينام قالَ « :ال َب ْأ َس؛ َت ْغ ِس ُل َيدَ ْ َهيا».
منحرصا يف حال كوهنا ال
وثان ًيا :إ ّن الراوي جعل سؤاله عن رسيان النجاسة
ً

تتوضأ وبقائها عىل اجلنابة ،ونعلم بذلك ّ
أن المرتكز عند األصحاب والمسلمني
ّ
وقطعيّ ،
يف ذلك الزمان هو ّ
ّب ٍر
أمر مس ّل ٌم
وإال ّ
فبأي ُم ّ
ٌّ
أن طهارة أهل الكتاب ٌ

يسأل عن النجاسة العرض ّية المشكوكة الوجود ،مع وجود النجاسة الذات ّية؟!
ً
وثال ًثاّ :
إشكاال
إن قول اإلمام عليه السالمَ « :ت ْغ ِس ُل َيدَ ْ َهيا»  ،جيعل األمر أكثر
ٍ
ً
وبعبارة أخرى:
نجاسة ذات ّي ًة!
والوضع أكثر سو ًء لو كانت نجاسة أهل الكتاب
لكان بمثابة ٍ
بمجرد مالقاهتا للامء ،تبدأ النجاسة بالرساية
عذر أقبح من ذنب؛ ألنّه
ّ

نجس ّ
كل حميط اإلمام؛ لذا ،مع االلتفات إىل
إىل األشياء المجاورة ،وسوف ُت ّ

أمرا قطع ًّيا و ُمس ّل ًام بسبب
النقاط أعاله ،يمكن اعتبار احلكم بطهارة أهل الكتاب ً
هذه الرواية الصحيحة.

سناد ِه عَ ن س ٍ
10ـ ُحم َمدُ بن احلس ِن ،بِإِ ِ
عد ،عَ ن أمحَدَ ِ
بن ُحم ََّم ٍد ،عَ ِن
َ
َّ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
بوب ،عَ ن عَ بد اهلل ِ
احلَ َس ِن ِ
بن َحم ٍ
بن سنان َ
قالَ « :س َأ َل َأ ِيب
ِ
ِ
ِ ِ
ارضّ :إين ُأ ِع ُري ِّ
الذ ِم َّي َث ْو ِيب َو َأنَا
َأ َبا عَ ْبد اهلل َع َل ْيه ال َّس َال ُم و َأنَا َح ٌ
اخلمر وي ْأ ُك ُل َحلم ْ ِ
َلَ ،ف َأ ْغ ِس ُل ُه َق ْب َل
رش ُب ْ َ ْ َ َ
َْ
اخلن ِْز ِير َف َ ُري ُّد ُه ع َ َّ
َأ ْع َل ُم َأ َّن ُه َي َ
يه؟ َف َق َال َأبو َعب ِد اهللِ َع َلي ِه الس َالم :ص ِّل فِ ِ
َأ ْن ُأص ِّل فِ ِ
يه و َال َت ْغ ِس ْل ُه
ْ َّ ُ َ
ُ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
تس َت ْيق ْن َأ َّن ُه ن ََّج َس ُه،
عَر َت ُه إِ َّيا ُه و ُه َو َطاه ٌر و َمل ْ ْ
م ْن َأ ْج ِل َذل َكَ ،فإِن ََّك َأ ْ
ِ
ِ ِ
َج َس ُه»(.)1
َف َال َب ْأ َس َأ ْن ت َُص ِّ َل فيه َحتَّى ت َْس َت ْيق َن َأ َّن ُه ن َّ

[وأيضا يف هتذيب األحكام ،ج ،2ص361؛ و االستبصار ،ج،1
( )1وسائل الشيعة ،ج ،3ص521؛
ً
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عىل الرغم من ّ
ترصح بطهارة أهل الكتاب مثل الرواية
أن هذه الرواية ال ّ

السابقةّ ،إال ّ
أن الظهور يف طهارة أهل الكتاب يقوى بوجهني:

األول :أنّه بحسب االستعامل المتعارف للباس واقرتابه من رطوبة البدن أو
ّ
ٍ
بشكل
مماسة ُمرسية مع بدن الكتايب
الرطوبة اخلارج ّية ،إن مل نقل أنّه سيحصل ّ

ّ
ّ
المرجح
رافع لألصل هنا؛ ألنّه كام هو
ظن
األقل
قطعي ،فعىل
ّ
غالب ٌ
ٌ
سيتحقق ٌّ
ٍّ
ّ
فإن جريان األصل يف صورة احتامل تبدّ ل الموضوع يبقى هو المحكّم ما دام مل
متاخم للعلم الذي هو نفس العلم العادي العريفّ ،
وإال منع
ظن
يوجد يف البني ٌّ
ٌ
ِمن جريان األصل ،كام ُح ّقق يف حم ّله.
الوجه الثاين :أنّه عىل الرغم من علم الراوي بإحراز المورد يف خصوص

أهل الكتابّ ،إال أنّه جعل سؤاله لإلمام متع ّل ًقا بأكل اخلنزير وشب اخلمر .وأ ّما
ٍ
ارتكاز عند المسلمني
عدم سؤاله عن النجاسة الذات ّية ألهل الكتاب ،فناىش ٌء عن
بعدم نجاستهم الذات ّية.

بن َحي َيى ،عَن أمحَدَ ِ
عقوب ،عَن ُحم ََّم ِد ِ
بن ُحم ََّم ٍد ،عَ ِن
بن َي
َ
11ـ ُحم ََّمدُ ُ
ِ
ِ
زين ،عَ ن ُحم ََّمد ِ
بن َر ٍ
بوب ،عَ ِن ال َعالء ِ
ِ
ابن َحم ٍ
بن ُمسلِ ٍم َ
قال:
ِ
الذ َّم ِة وا ْل َم ُج ِ
الس َال ُم عَن آنِ َي ِة َأ ْه ِل ِّ
وس.
« َس َأ ْل ُت َأ َبا َج ْع َف ٍر َع َل ْيه َّ
َف َق َالَ :ال ت َْأ ُك ُلوا ِيف آنِيتِ ِهم ،و َال ِمن َطع ِ
ام ِه ُم ا َّل ِذي َي ْط ُب ُخ َ
ون ،و َال ِيف
ْ َ
َ ْ
آنِيتِ ِهم ا َّلتِي ي ْرشب َ ِ
()1
يها ْ
اخلَ ْم َر» .
ون ف َ
َ َُ
َ ُ

عىل الرغم من ّ
هني عن مباشة أواين أهل
أن صدر هذه الرواية فيه ٌ
الكتابّ ،إال أ ّن ذيلها ُُي ّصص االجتناب باألواين المعدّ ة لرشب اخلمر؛ وأ ّما
أي تفصيل بني األواين التي يأكلون فيها الطعام أو
يف غري هذه احلالة فال يوجد ّ

[وأيضا يف الكايف ،ج ،6ص264؛ و هتذيب األحكام ،ج ،9ص88؛
( )1وسائل الشيعة ،ج ،3ص419
ً
و المحاسن ،ج ،2ص.]454
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يرشبون فيها شا ًبا آخر؛ ولذا يمكن أن نعدّ هذه الرواية من مجلة الروايات

الظاهرة يف طهارة أهل الكتاب.

بن ُحم ََّم ٍد ،عَ ن عَ ِّل ِ
[حممد بن يعقوب]  ،عَن أمحَدَ ِ
بن
12ـ َوعَ ن ُه ّ
قال« :س َأ ْل ُت َأبا َعب ِد اهللِ
بد ِ
احلكَ ِم ،عَ ن عَ ِ
ِ
اهلل ِ
َ ْ
بن َحي َيى الكاه ّلَ َ ،
َ
ِ
ِ
ِ
الس َال ُم عَ ْن َق ْو ٍم ُم ْسلمنيَ َي ْأ ُك ُل َ
ُويس،
ون َ
َع َل ْيه َّ
رض ُه ْم َر ُج ٌل َجم ٌّ
وح َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ويس .و َأ ْك َر ُه
َأ َيدْ عُو َن ُه إ َىل َط َعام ِه ْم؟ َف َق َالَ :أ َّما َأنَا َف َال ُأ َواك ُل ا ْل َم ُج َّ
َأ ْن ُأ َح ِّر َم َع َل ْيك ُْم َش ْيئًا ت َْصنَ ُعو َن ُه ِيف بِ َال ِد ُك ْم»(.)1

ظاهر بطهارة أهل الكتاب؛ ألنّه:
إشعار
أيضا يوجد
يف هذه الرواية ً
ٌ
ٌ

ّأو ًال :إجابة اإلمام عليه السالم عن السؤال بقولهَ « :أ َّما َأنَا َف َال ُأ َواكِ ُل
ِ
ويس» ! فلو كانت نجاسة أهل الكتاب [الذات ّية] مس ّلم ًة عند اإلمام ،فام
ا ْل َم ُج َّ
معنى هذه العبارة؟! كان عىل اإلمام أن يقول :غري ٍ
جائز وينبغي أن ُيرتك.

وثانيًا :جوابه بأنّهَ « :أ ْك َر ُه َأ ْن ُأ َح ِّر َم َع َل ْيك ُْم َش ْيئًا ت َْصنَ ُعو َن ُه ِيف بِ َال ِد ُك ْم»  ،ال

جيعل ً
للشك ّ
ّ
بأن اإلمام يريد أن حيكم بكراهة المامسة مع أهل الكتاب،
جماال
ال بحرمة ذلك؛ ألنّه يف حال التي ّقن باحلرمةِ ،
فمن غري اجلائز عىل اإلمام أن
يوقع الناس هكذا يف اجلهالة والضاللة والفساد؛ وهو مثل ما لو قال اإلمام
ٍ
أحرم عليكم شب اخلمر أل ّنكم
عن أفراد يرشبون اخلمر :أنا ال أريد أن ّ
ترشبوهنا عادةً!

وبنا ًء عىل هذا ،فالمراد من الرواية ها هنا هو الكراهة.
( )1وسائل الشيعة ،ج ،3ص .419
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13ـ أبو عَ ل األشعري ،عَ ن ُحمَم ِد ِ ِ
جل ّب ِ
ار ،عَ ن َص َ
فوان،
َ ّ
بن عَ بد ا َ
َّ
ٍّ
ِ
ِ
ِ
ِ
عيص ِ
ِ
بن القاس ِمَ ،
الس َال ُم عَ ْن
عَن
قالَ « :س َأ ْل ُت َأ َبا َع ْبد اهلل َع َل ْيه َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ويسَ ،ق َالَ :ف َق َال :إِ ْن َك َ
ان ِم ْن
اين وا ْل َم ُج ِّ
َّرص ِّ
ُمؤَ ا َك َلة ا ْل َي ُهود ِّي والن ْ َ
َطع ِ
ام َك َفت ََو َّض َأ َف َال َب ْأ َس بِ ِه»(.)1
َ
ترصيح بطهارهتم.
ويف هذه الرواية
ٌ
عيىس ،عَن ُحم ََّم ِد ِ
بن ُحم ََّم ِد ِ
بن َحي َيى ،عَن أمحَدَ ِ
بن
14ـ ُحم ََّمدُ ُ
بن َ
قال« :س َأ ْل ُت َأبا َعب ِد اهللِ
ِس ٍ
نان ،عَ ن عَ ّام ِر ِ
بن َم َ
َ ْ
روان ،عَن َسامعَ َة َ َ
ِ
الس َال ُم عَ ْن َط َعا ِم َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب َو َما َحيِ ُّل ِمنْ ُهَ ،ق َال:
َع َل ْيه َّ
ْ
وب»(.)2
احلُ ُب ُ

قريب من الترصيح بطهارهتم؛ ّ
ألن طعام
ظهور
أيضا
ويف هذه الرواية ً
ٌ
ٌ
ِ
مسهم له
أهل الكتاب المعدَّ والمطبوخ من احلبوب ،إنّام أعدّ َقط ًعا من خالل ّ
بأيدهيم الرطبة ،ولو ّأهنم نجسون نجاس ًة عينيّ ًة ّ
نجسا،
فإن الطعام سيصبح ً

حمر ًما.
وتناوله ّ

ومن هنا ،يبدو عجي ًبا وغري ًبا جدًّ ا ما ورد يف بعض الفتاوى من احلكم بعدم

طهارهتم باالستناد إىل حل ّية احلبوب من طعام أهل الكتاب ،وذلك هبذا البيان:

ً
مرتفع
نجسة ،وأ ّما عروض النجاسة عليها فهو
إ ّن احلبوب يف حدّ نفسها ليست
ٌ
أيضا؛ ّ
غريب
أمر
باألصل ً
ٌ
ألن أكل نفس احلبوب (يعني غري المطبوخة منها) ،هو ٌ
ٍ
متعارف ،وأ ّما المطبوخ منها ،فهو قط ًعا ممّا المسته الرطوبة التي يف
جدًّ ا وغري
أيدي أهل الكتاب ،وهذا األمر ممّا ال شبهة فيها؛ وبنا ًء عىل ذلك ،فكام ذكرنا :يف
ترصيح بذلك.
تام يف الطهارة ،إن مل نقل فيها
هذه الرواية
ٌ
ظهور ٌّ
ٌ

( )1الكايف ،ج ،6ص.263

( )2الكايف ،ج ،6ص263؛ [و المحاسن ،ج ،2ص .]455
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ثامن ِ
بن ُحم ََّم ِد ِ
15ـ ِعدَّ ٌة ِمن أصحابِنا ،عَ ن أمحَدَ ِ
بن خالِ ٍد ،عَ ن عُ َ
بن
ِ ِ ِ
المَ « :
قالَ :س َأ ْل ُت ُه عَ ْن
الس ُ
عيىس ،عَ ن َسامعَ َة ،عَ ن أيب عَ بد اهلل عَ َليه َّ
َ
ِ
ِ
ِ
()1
َط َعا ِم َأ ْه ِل ا ْلكت ِ
َاب و َما َحي ُّل منْ ُهَ ،ق َالْ :
وب» .
احلُ ُب ُ

وداللة هذه الرواية كداللة الرواية السابقة.

بن ِس ٍ
بن ُحم ََّم ٍد ،عَ ن ُحم ََّم ِد ِ
بن َحي َيى ،عَن أمحَدَ ِ
نان ،عَ ن
16ـ ُحم ََّمدُ ُ
قال« :س َأ ْل ُت َأبا جع َف ٍر َع َلي ِه الس َالم َعن َقو ِل اهللِ
ِ
اجلارود َ
أىب
ْ َّ ُ ْ ْ
َ َ ْ
َ
ُ
َّ
ْ
َ ُ
َ
ام ُ
ب اح دِل الَّ ُ
عَزَّ وج َّلَ :و َر َع ُ
كم ا َو َر َع ُ
كماا
ِين اأوتوا اٱلكِتَٰ َ ا
ام اٱَّل ا
َ
د َّ
ِ
()2
وب وا ْل ُب ُق ُ
ول»(.)3
حِلال ُه امه
احل ُب ُ
الس َال ُمُ ْ :
َف َق َال َع َل ْيه َّ
باإلضافة إىل داللة هذه الرواية باالستدالل السابقّ ،
فإن اآلية الرشيفة

المذكورة ّ
أيضا عىل طهارهتم.
تدل ً

17ـ أبو عَ ل األشعري ،عَن ُحمَم ِد ِ ِ
جل َّب ِ
ار ،عَ ن َص َ
فوان
َ ّ
بن عَ بد ا َ
َّ
ّ
قالُ « :ق ْل ُت ِألَ ِيب َعب ِد اهللِ
إسامعيل ِ
ا ِ
بن جابِ ٍر َ
َ
بن َحي َيى ،عَ ن
ْ
ِ
ول ِيف َط َعا ِم َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
الس َال ُمَ :ما َت ُق ُ
َاب؟ َف َق َالَ :ال ت َْأ ُك ْل ُه! ُث َّم
َع َل ْيه َّ
َت ُهنَ ْي َئ ًةُ ،ث َّم َق َالَ :ال ت َْأ ُك ْل ُه
َت ُهنَ ْي َئ ًةُ ،ث َّم َق َالَ :ال ت َْأ ُك ْل ُه! ُث َّم َسك َ
َسك َ
ِ
َرت ْك ُه َت ُق ُ
َ
َرت ُك ُه َتنَزُّ ًها َعنْ ُه ،إِ َّن يف آنِ َيتِ ِه ُم
ول :إِ َّن ُه َح َرا ٌمَ .و َلك ْن ت ْ ُ
وال ت ْ ُ
اخلمر و َحلم ْ ِ
اخلن ِْز ِير»(.)4
َْ ْ َ ْ َ

ترصيح بطهارهتم الذات ّية.
يف هذه الرواية
ٌ
( )1الكايف ،ج ،6ص.263

( )2سورة الامئدة ( ، )5مقطع من اآلية .5

( )3الكايف ،ج ،6ص 264؛ [و المحاسن ،ج ،2ص .]454
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ِ
ِ
اإلسناد( )1عَن عَ ِّل ِ
بن أيب طال ِ ٍ
المَ « :أ َّن
وهبذا
الس ُ
ب عَ َليه َّ
18ـ ِ َ
هلل َع َلي ِه وآل ِ ِه دعَاه رج ٌل ِمن ا ْليه ِ
ود إِ َىل َط َعا ٍم ،و َدعَا
َ َُ
َ ُ َ ُ
النَّبِ ّي َص َّىل ا ُ ْ
َم َع ُه َن َف ًرا ِمن أصحابِ ِهَ ،ف َ
قال النَّبِ ُّي َص َّىل ا ُ
هلل َع َل ْي ِه وآل ِ ِهَ :أ ِجي ُبوا!
اب النَّبِ ُّي َص َّىل ا ُ
هلل َع َل ْي ِه وآل ِ ِه َفأ َك َل»(.)2
َف َأ َجا ُبوا و َأ َج َ

أيضا.
وداللة هذه الرواية عىل طهارة أهل الكتاب تا ّم ٌة ً
بد اهللِ عَ َل ِيه السالم يف ح ٍ
سري ِه ،عَ ن أيب عَ ِ
19ـ ال َع ّيايش يف َت ْف ِ
ديث:
َّ ُ َ
ُ
َّ
ْ
َ َٰ َ د
َ ُ
« َأ َّنه َق َال رج ٌلَ :ف َأين َقو ُل اهللَِ :و َر َع ُ
باحِلا
ِيناأوتوااٱلكِت ا
اماٱَّل ا
ْ َ ْ
َ ُ
ُ
َّ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
الس َال ُمَ :ك َ
الس َال ُم
ان َأ ِيب َع َل ْيه َّ
لكما ؟ َف َق َال َأ ُبو َع ْبد اهلل َع َل ْيه َّ
َي ُق ُ
ول :إِن ََّام َذل ِ َك ْ
اه َها»(.)3
وب َو َأ ْش َب ُ
احلُ ُب ُ
تم بيان كيف ّية االستدالل هبا عىل
ُذكر ساب ًقا نظري هذه الرواية ،وكذلك ّ
()4

طهارة أهل الكتاب.

بط ال َّطّبيس يف « ِم ِ
ِ
َقال ِمن كِ ِ
األنوار»  ،ن ً
20ـ ِس ُ
تاب
شكاة
ْ ّ
ِ
ِ
ب ،عَ ن زَ َكر ّيا ِ
لّبق ّي ،عَن ُمعاو َي َة ِ
بن َو َه ٍ
بن إبراهي َم
«ال َم حاس ِن» ل َ
َ
َرصانِ ًّيا َف َأ ْس َل ْم ُت َو َح َج ْج ُتَ ،فدَ َخ ْل ُت ع ََىل
قالُ « :كن ُْت ن ْ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّرصانِ َّي ِة َوإِ ّين
َأ ِيب َع ْبد اهلل َع َل ْيه َّ
الس َال ُم و ُق ْل ُت َل ُه :إ ّين ُكن ُْت م َن الن ْ َ

ونص اإلسناد يف
( )1وهو اإلسناد المطابق لام ورد يف كتاب «اجلعفر ّي ات»  ،ص159؛
ّ
اهّلل َأ ْخّبنَا ُحم َمدٌ حدَّ َثنِي موىس َق َال حدَّ َثنَا َأ ِيب َعن َأبِ ِ
اتَ ،أ ْخّبنَا َعبدُ ِ
يه
اجل ْع َف ِر َّي ُ
ْ
َ
ُ َ
َّ َ
ََ ْ
ََ
«المستدرك» َ ْ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َل عليه السالم(.م)
َل ْب ِن ْ ُ
احل َس ْني َع ْن َأبِيه َع ْن ع ٍّ
َع ْن َجدِّ ه َج ْع َف ِر ْب ِن ُحم ََّمد َع ْن َأبِيه َع ْن َجدِّ ه ع ِّ
( )2مستدرك الوسائل ،ج  ،16ص .234

( )3مستدرك الوسائل ،ج  ،16ص 198؛ [و تفسري العيايش ،ج ،1ص 296؛
وبحار األنوار ،ج ،63ص.]24

( )4راجع ص  96من هذا الكتاب ،احلديث .14
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ِ
َأ ْس َل ْم ُت؛ ـ إِ َىل َأ ْن َق َال ـ ُ :ث َّم َ
السال ُم :ال َل ُه َّم ْاه ِد ِه! َث َال ًثا؛
قالَ :ع َليه َّ
ْت َيا ُبنَ ّي!
َس ْل ع ََّام ِشئ َ
ِ
ِ
َّرصانِ َّي ِة ،و ُأ ِّمي َم ْك ُفو َف ُة ا ْل َب َ ِ
رص،
َف ُق ْل ُت :إ َّن ُأ ِّمي و َأ ْه َل َب ْيتي َع َىل الن ْ َ
ون َحلم ْ ِ
ِ ِ
اخلن ِ
َف َأ ُك ُ
ْزير؟ َف ُق ْل ُت:
ون َم َع ُه ْم وآ ُك ُل م ْن َب ْيت ِه ْمَ .ف َق َالَ :ي ْأ ُك ُل َ ْ َ
ّب»(.)1
َال ،و َال َي َم ُّسو َن ُهَ .ق َالَ :ال َب ْأ َس ـ اخلَ َ َ

وقد ُذكر ساب ًقا ( )2نظري هذه الرواية يف داللتها عىل الطهارة الذات ّية ألهل

الكتاب.

ِ
ٍ
إسامعيل ِ
ست ِ
َ
بن جابِ ٍر ،عَ ن أيب
نصور ،عَن
بن أيب َم
تاب ُد ُر َ
21ـ ك ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الم َ
الس َال ُم:
قالُ « :ق ْل ُت ألَ ِيب عَبد اهلل َع َل ْيه َّ
الس ُ
عَ بد اهلل عَ َليه َّ
ِ
ِ
ِ
ُج ِع ْل ُت فِدَ َ
اين؟ َق َالَ :ف َق َالَ :ال
َّرص ّ
اك! آ ُك ُل من َط َعا ِم ال َي ُهود ّي والن َ
إس َام ِع ُيل! َال تَدَ ع ُه َحت ِر ًيام َل ُه ،و َلكِ ْن َد ْع ُه
ت َْأ ُكل! َق َالُ :ث َّم َق َالَ :يا ْ
َتنَزُّ ًها َله و َتنَجسا َله؛ إِ َّن يف آنِيتِ ِهم اخلمر و ِ
اخل ِنز َير»(.)3
ُ َ ُّ ً ُ
َ ُ َ َ

ّ
وبأن اجتناب مؤاكلتهم هو
ترصيح بالطهارة الذات ّية،
يف هذه الرواية
ٌ

بسبب عدم اجتناهبم عن تناول حلوم اخلنزير واخلمر.

ٍ
اختالف يسري يف العبارة
( )1مستدرك الوسائل ،ج  ،16ص [ .199هذا وقد وردت هذه الرواية مع
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
يف ٍّ
َل
كل من :الكايف ،ج ،2ص 160هبذا اإلسناد« :عدَّ ٌة م ْن َأ ْص َحابِنَاَ ،ع ْن َأ ْمحَدَ ْب ِن ُحم ََّمد ْب ِن َخالدَ ،ع ْن ع ِّ
ِ
ِ
احل َك ِمَ ،ع ْن ُم َعاو َي َة ْب ِن َو ْه ٍ
أيضا يف ٍّ
كل من مشكاة األنوار،
يم» ؛ كام ُرويت ً
بَ ،ع ْن زَ َك ِر َّيا ْب ِن إِ ْب َراه َ
ا ْب ِن ْ َ
ص( 159عن معاوية بن وهب عن زكريا بن إبراهيم ، )...ويف الوايف ،ج ،5صً 499
نقال عن الكايف،

ويف بحار األنوار ،ج ،47ص374؛ وأ ّما يف وسائل الشيعة ،فقد رواها بنفس اإلسناد ولكنّها ّ
ملخصة

عىل ما يظهر ،راجع :وسائل الشيعة ،ج ،21ص.]491

( )2راجع :ص 90من هذا الكتاب ،احلديث ( .1م)
( )3مستدرك الوسائل ،ج  ،16ص.199
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بن ع ِ
إسناد ِه عَن س ِ
ِ
حل َس ِن ،بِ
عد ِ
َبد اهللِ ،عَن أمحَدَ
َ
22ـ حمُ ََّمدُ ب ُن ا َ
عيد الم ِ
بن س ٍ
بن َف ّض ٍ
ال ،عَن ع ِ
َل ِ
بن احلَ َس ِن ِ
ا ِ
دائن ّي،
َ
َمرو ِ َ
بن ع ّ
َبد ِ
بن صدَ ق َة ،عَن عَام ٍر الساباطي ،عَن أيب ع ِ
اهلل
عَن ُم َصدِّ ِق ِ َ
ّ
ّ
ِ
الر ُج ِلَ :ه ْل َيت ََو َّض ُأ ِمن ُك ِ
قالَ « :س َأ ْل ُت ُه ع ِ
السال ُمَ ،
وز َأو
َن َّ
َع َليه َّ
ِ
شب ِمنْه ع ََىل َأ َّنه هي ِ
ِ
تِ :م ْن
ود ٌّي؟ َف َق َالَ :ن َع ْم! َف ُق ْل ُ
إِنَاء َغ ْ ِريه إِ َذا َ ِ َ ُ
ُ َُ
ِ ِ
ِ
رش ُب ِمنْ ُه؟ َق َالَ :ن َع ْم»(.)1
َذل َك ا ْل َامء ا َّلذى َي ْ َ

ترصيح بطهارة أهل الكتاب ،ومل ُي ِبق اإلمام عليه
كذلك يف هذه الرواية
ٌ

ّ
للشك مع تكراره للسؤال.
أي نو ٍع
السالم للراوي ّ

بن أمحَدَ ِ
إدريس ،عَن ُحم ََّم ِد ِ
23ـ عَن أمحَدَ ِ
بن َحي َيى ،عَن
بن
َ
َن الو ّش ِ
اء ،عَمن َذ َكره ،عَن أيب ع ِ
وب ِ
ابن ٍ
َبد اهللِ َع َل ِيه
َُ
نوح ،ع ِ َ
أ ّي َ
َّ
ِ
ِ
َّرص ِاين،
َّ
السال ُمَ « :أ َّن ُه َك ِر َه ُسؤْ َر َو َلد الزِّ نَاَ ،و ُسؤْ َر ا ْل َي ُهود ّي والن ْ َ
وا ْل ُم ْ ِ
ف ْاإل ْس َال َم ،و َكا َن َأ َشدُّ َذل ِ َك
رش ِكَ ،و ُك ِّل َما [ َمن خ ل] َخا َل َ
ِعنْدَ ه سؤْ ر الن ِ
َّاص ِ
ب»(.)2
ُ ُ َ

ٌ
عىل الرغم من ّ
مرسل ،ولك ّن رواة احلديث حيكون عن
أن هذا احلديث

موافق لمضمون
صحة انتسابه لإلمام عليه السالم ،مضا ًفا إىل أ ّن مضمونه
ٌ
ّ
سائر األحاديث المسندة والصحيحة التي ُذكرت ساب ًقا.

( )1وسائل الشيعة ،ج ،1ص.229

[وأيضا وردت يف الكايف ،ج ،3ص11؛ وهتذيب
( )2وسائل الشيعة ،ج ،1ص229؛
ً
حممد بن
األحكام ،ج ،1ص223؛ و االستبصار ،ج ،1ص 18بنفس السند المذكور أعاله عن ّ

يعقوب].
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وينبغي أن ُن ِ
ذعن ب ّ
أن مجيع أصناف الناس حمكومون عند اإلمام عليه
السالم بالطهارة الذاتية ،وظهور ِ
لفظ « َكر َه» يف عدم النجاسة فيه دالل ٌة عىل
ّ
هذا المعنى ،مضا ًفا إىل قرينة وحدة السياقّ ،
نجسا
ألن سؤر ولد الزنا ليس ً
باإلمجاع ،ومحل لفظ « َكر َه» عىل ٍّ
كل من مصداقي نجس العني وطاهر العني

مستبعدٌ جدً ا؛ بل غري مستسا ٍغ أن يصدر ذلك من اإلمام عليه السالم؛ ألنه إن
مكروها بسبب كدورة الطعام،
كان المراد من كراهة النفس ،هو كون التناول
ً

حتام طهارهتا]،
فستشمل هذه القاعدة العديد من أصناف الطعام [والتي نعلم ً

يب والمرشك بالنجاسة
من قبيل سؤر احلائض وغريه؛ ولذا فاختصاص الكتا ّ

ووجوب اجتناهبام ،واختصاص ولد الزنا بالطهارة مع استحسان اجتنابه ،بعيدٌ
عن أسلوب الكالم واحلوار.

والمستفاد من جمموع هذه الروايات ـ والتي ينبغي أن حتسب ممّا وصل إىل

حدّ التواتر ـ احلكم القطعي بالطهارة الذات ّية ألهل الكتاب؛ ألنّه يف بعضها

ترصيح بالطهارة ،من قبيل الرواية األوىل ،والتاسعة ،والثانية عرش ،والسابعة
ٌ

عرش ،والعرشين ،واحلادية والعرشين ،والثانية والعرشين؛ وأ ّما بق ّية الروايات
ٍ
بظهور غري ٍ
ّ
للشك والرت ّدد يف طهارهتم .وهلذا مع
قابل
فهي كذلك تتمتّع

مالحظة األمر المذكور ،عدّ المرحوم الشيخ األنصاري ـ رمحة اهلل عليه ـ
المتعني لوال مسألة
احلكم بطهارة أهل الكتاب طب ًقا للروايات الواردة هو
ّ

اإلمجاع المدّ عى وحكم األصحاب بنجاستهم( ،)1وهذا األمر يبدو عجي ًبا

وغري ًبا جدً ا كام سنب ّينه فيام بعد.

( )1كتاب الطهارة (للشيخ األنصاري)  ،ج ،5ص( .101م)
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طهارة َ
ان
الإنس ِ
ِ

ا لطا ئفة ا لثا نية :الر وا يا ت ا لناهية عن الا حتكا ك والار تبا ط بأهل ا لكتا ب

وأ ّما الطائفة الثانية :فهي الروايات التي ُهن َي فيها عن التَّامس واالرتباط

بأهل الكتاب ،ولكن مع أدىن تأ ّمل يمكن حتديد الغرض واحلكمة من النهي
يف كالم اإلمام عليه السالم:
ِ
ِ
بن عَ بد اجلَ ّب ِ
1ـ عَن أيب عَ ّل األش َعر ِّي ،عَن ُحم ََّمد ِ
ار ،عَ ن َص َ
فوان،
عَن الع ِ
زين ،عَ ن ُحم ََّم ِد ِ
بن َر ٍ
الء ِ
بن ُمسلِ ٍم ،عَن أيب َج ْع َف ٍر
ِ َ
عَ َلي ِه السالمِ « :يف رج ٍل صا َفح رج ًال َجم ِ
ُوس ًّياَ ،ف َق َالَ :ي ْغ ِس ُل َيدَ ُه،
َ ُ َ َ َ ُ
ْ َّ ُ
ُ ()1
و َال َيت ََو َّضأ» .
بن ٍ
2ـ عَن َمح ِ
يب ِ
زياد ،عَ ِن احلَ َس ِن ِ
يد ِ
بن َح ٍ
بن ُحم ََّم ٍد ،عَ ن ُو َه ِ
فص،
صري ،عَ ن ِ ِ
عَن أيب َب ٍ
المِ « :يف ُم َصا َف َح ِة ا ْل ُم ْسلِ ِم
َ
الس ُ
أحدمها عَ َل ِيهام َّ
ا ْل َي ُهود ّي َو الن ْ ِ
اينَ ،ق َالِ :م ْن َو َر ِاء ال َّث ْو ِ
ب؛ َفإِ ْن َصا َف َح َك بِ َي ِد ِه
َّرص ّ
َ
َفا ْغ ِس ْل َيدَ َك»(.)2
بن ُحم ََّم ِد ِ
3ـ وعَن ِعدَّ ٍة ِمن أصحابِنا ،عَ ن أمحَدَ ِ
بن خال ِ ٍد ،عَ ن
ِ
بن َيزيدَ  ،عَن عَ ّل ِ
عقوب ِ
موىس
أخيه أيب احلَ َس ِن
بن َجع َف ٍر ،عَن
َي
َ
َ
ويس ِيف َقصع ٍة و ِ
ِ
ِ
ِ
المَ ،
احدَ ٍة،
ْ َ َ
الس ُ
عَ َليه َّ
قالَ « :س َأ ْل ُت ُه عَن ُمؤَ ا َك َلة ا ْل َم ُج ّ
اش و ِ
ِ
اح ٍد ،وأ َصافِ َح ُه؟ َق َالَ :ال»(.)3
وأر ُقدَ َم َع ُه عَ َىل ف َر ٍ َ
بن ٍ
هران ،عَ ن ُحم ََّم ِد ِ
إسامعيل ِ
َ
بن ِم َ
زياد،
4ـ وعَ ُنهم ،عَن أمحَدَ  ،عَ ن
ِ ِ ِ
ِ
بن ِ
هارون ِ
خار َج َة َ
َ
الس َال ُم :إِ ّين
عَن
قالُ « :ق ْل ُت ألَيب َع ْبد اهلل َع َل ْيه َّ
ُأ َخال ِ ُط ا ْلمجوس ،فآ ُك ُل ِمن َطع ِ
ام ِه ْم؟ َق َالَ :ال»(.)4
ْ َ
َ ُ َ

( )1وسائل الشيعة ،ج ، 3ص.419
( )2وسائل الشيعة ،ج ، 3ص.420
( )3وسائل الشيعة ،ج ، 3ص.420
( )4وسائل الشيعة ،ج ، 3ص.421
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أبيه ،عَن عَ ِ
بن إبراهيم ،عَ ن ِ
بد اهللِ ِ
5ـ وعَن عَ ّل ِ
الم َغ َري ِة ،عَ ن
بن ُ
َ
ِ ِ ِ
س ِ
األعر ِجَ ،
َن ُسؤْ ِر
عيد
الس َال ُم ع ْ
قالَ « :س َأ ْل ُت َأ َبا َع ْبد اهلل َع َل ْيه َّ
َ
َ
ِ
َ َ َ َ ()1
ِ
اين .فقال :ال» .
َّرص ِّ
ا ْل َي ُهود ِّي والن ْ َ

ٍ
شاهد عىل النجاسة
أي
وكام هو المالحظ يف هذه الروايات ،ليس هناك ّ

الذاتيّة ألهل الكتاب؛ ّ
ألن الراوي ر ّكز سؤاله عىل جواز المؤاكلة ومشاركة

أهل الكتاب الطعام ،وليس عىل نجاستهم الذات ّية ،وأ ّما هني اإلمام عليه
السالم ،فكام يمكن أن يرتتّب عىل نجاسة أهل الكتاب الذاتيّة ،كذلك يمكن
أن يرتتّب عىل عدم طهارهتم العرض ّية الناشئة من عدم اجتناهبم للخمر وحلم

اخلنزير ،وذلك كام ب ّيناه يف روايات الطائفة األوىل.
ٍ
ظهور يف ّ
أن احلرمة ناشئة من النجاسة الذاتيّة.
أي
وبنا ًء عىل هذا ،ال ينعقد ّ

ولوال الروايات الرصحية بالطهارة الذات ّية ألهل الكتاب ،لكان المقام ،مقا َم
جريان األصل واحلكم بالطهارة.
ٍ
كذلك ّ
رواية من هذه الروايات
أي
فإن اإلمام عليه السالم مل يكن هنيه يف ّ
أمرا باالجتناب فقط؛ وهذه
بسبب النجاسة الذات ّية ألهل الكتاب ،وإنّام كان ً

وتلميح إىل نجاستهم العرضيّة.
المسألة فيها إشارة
ٌ
كذلك مع وجود الروايات الرصحية بطهارهتم ،فمقتىض قاعدة اجلمع

احلكم بطهارهتم الذات ّية ،وكراهة مؤاكلتهم بسبب عدم اجتناهبم عن
َ
النجاسات عادةً ،والشاهد عىل ما نحن فيه ،هو الرواية التالية:
حل َس ِن ِ
الكويف ،عَ ن عَ ّب ِ
اس
بن عَ ّل
ّ
وعَ ن ُه [أبو عل األشعري] ،عَ ِن ا َ
بن معم ٍر ،عَن خالِدَ َ ِ
ا ِ ِ
ِسَ ،ق َالُ « :ق ْل ُت ِألَ ِيب
القالن ّ
بن عام َر ،عَ ن عَ ّل ِ َ َ
( )1وسائل الشيعة ،ج ، 3ص.420

طهارة َ
ان
الإنس ِ
ِ

104

ِ ِ
ِ
ِ ِ
الس َال ُمَ :أ ْل َقى ِّ
حها
الذ ِّم ّي َف ُيصاف ُحنيَ .ق َال :ا ْم َس َ
َعبد اهلل َع َل ْيه َّ
اب وبِ ْ ِ ِ
ِ
الرت ِ
ب؟ َق َال :ا ْغ ِس ْل َها»(.)1
احلَائط! ُق ْل ُتَ :فالنَّاص َ
بِ ُّ َ

أمر اإلمام عليه السالم يف هذه الرواية بإزالة القذارة بمسحها بالرتاب
لقد َ

أو باحلائط ،ومقتىض فقه احلديث هو أنّه يف حال عدم الرطوبة يف يد الذ ّمي،
ّب ٍر لإلزالة؟ وكيف حيكم اإلمام عليه السالم بالنسبة للذ ّمي باإلزالة
ف ّ
أي م ّ
بواسطة الرتاب أو احلائط ،أ ّما بالنسبة للناصب فيحكم باإلزالة بالامء ،مع أ ّن

يدهيام كليهام جا ّف ٌة ،وال فرق بني األمرين اجلا ّفني يف مسألة رساية النجاسة؟
وبالتايل قط ًعا ينبغي أن يكون األمر يف حال رطوبة اليد ورساية عرق البدن إىل
الذمي حمكو ًما عليه بالنجاسة الذاتيّة،
يد المسلم؛ ويف هذه احلال إن كان
ّ
فكيف ترتفع بالمسح بالرتاب أو باحلائط؟ مضا ًفا إىل ذلك ،كيف ُحكم
بالنسبة للناصب باإلزالة بالامء ،فهل هناك ٌ
فرق بني الناصب وغري الناصب

من ناحية ترتّب احلكم بالنجاسة الذات ّية؟

وهلذا يمكن أن نعدّ هذه الرواية من مجلة الروايات الدا ّلة عىل الطهارة

الذات ّية للذ ّمي وغري الذ ّميّ ،
ألن وحدة السياق يف الذ ّمي والناصب تُظهر

احلكم بقذارهتم العرضيّة وليس الذات ّية؛ غاية األمر ّأهنا أشدّ وأقوى يف

الناصب.

فإن َ
وعىل هذاّ ،
احلر ـ رمحة اهلل عليه ـ الرواي َة عىل
محل المرحوم الشيخ ّ
()2

عدم الرطوبة ال ُيلو من اإلشكال.
( )1وسائل الشيعة ،ج ، 3ص .420

( )2راجع :وسائل الشيعة ،ج ،3ص ( .420م)
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الروايات التي اعتّبها العديد من الفقهاء ً
دليال
ونظري الروايات السابقة،
ُ

عىل نجاسة أهل الكتاب:

ِ
1ـ وبِ
إسناد ِه عَ ن عَ ّل ِ
وىس ْب ِن َج ْع َف ٍر
بن َجع َف ٍرَ « :أ َّن ُه َس َأ َل َأ َخا ُه ُم َ
ِ
عَن الن ْ ِ
الس َال ُم ِ
اين َي ْغت َِس ُل َم َع ا ْل ُم ْسلِ ِم ِيف ْ
احلَ َّام ِمَ ،ق َال :إِ َذا
َع َل ْيه َّ
َّرص ّ
َ
َعلِم َأ َّنه نَرص ِاين ا ْغتَس َل بِ َغ ِري م ِ
اء ْ
احلَ َّام ِم ،إِ َّال َأ ْن َي ْغت َِس َل َو ْحدَ ُه عَ َىل
ْ َ
َ
َ ُ ْ َ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
عَن ا ْل َي ُهود ّي والن ْ ِ
وس َأ َل ُه ِ
احلَ ْو ِ
ْ
اين ُيدْ خ ُل
ض َف َي ْغس ُل ُه ُث َّم َي ْغتَس ُلَ .
َّرص ّ
َ
ِ
ِ ِ
لص َال ِة؟ َق َالَ :ال؛ إِ َّال َأ ْن ُي ْض َط َّر إِ َل ْي ِه»(.)1
َيدَ ُه ِيف ا ْل َامء َأ َيت ََو َّض ُأ منْ ُه ل َّ

أيضا بأن ال يغتسل المسلم بداي ًة
حيكم اإلمام عليه السالم يف هذه الرواية ً

ثم يف آخر الرواية ،يقول :إن
فيام إذا كان الكتايب قد اغتسل يف نفس ذلك الامءّ ،
واضح جدًّ ا
يتوضأ بنفس ذلك الامء؛ مع أنّه
مل يكن هناك ما ٌء غريه ،يمكن له أن ّ
ٌ

ّ
طاهرا
أن الوضوء جيب أن يكون بالامء الطاهر ،وحينام ال جيد المك ّلف ما ًء
ً
يتمم ً
يتوضأ
بدال من الامء ،ال أنّه يمكنه أن يغتسل أو ّ
للصالة ،جيب عليه أن ّ
بنفس الامء النجس.

ومن هذا الباب الرواية التالية:
ِ
2ـ وبِ
بن أمحَدَ ِ
إسناد ِه عَن ُحم ََّم ِد ِ
مرك ّي ،عَن عَ ّل
بن َحي َيى ،عَ ِن ال َع َ
ِ
ِ
موىس ِ
ِ
الم َ
قالَ « :س َأ ْل ُت ُه
أخيه
ابن َجع َف ٍر ،عَن
َ
الس ُ
بن َجع َف ٍر عَ َليه َّ
اش ا ْليه ِ
ِ
ود ّي والن ْ ِ
اين ُينَا ُم َع َل ْي ِه؟ َق َالَ :ال َب ْأ َسَ ،
وال ُي َص َّىل
عَ ْن ف َر ِ َ ُ
َّرص ّ
َ
ويس يف َقصع ٍة و ِ
ِ
ِ
ِيف ثِ َي ِ
احدَ ٍة،
َ َ
اهبِ َام .و َق َالَ :ال َي ْأ ُك ُل ا ْل ُمسل ُم َم َع ا ْل َم ُج ّ
ِ ِ ِ
ِ
وال مس ِ
ج ِد ِه َ
وال ُي َصافِ ُح ُه.
َو َال ُي ْقعدُ ُه ع ََىل ف َراشه َ َ ْ
( )1وسائل الشيعة ،ج ، 3ص .421
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َق َال :وس َأ ْل ُت ُه َع ْن ر ُج ٍل ْاش َرتى َث ْو ًبا ِم َن الس ِ
وق ل ِ ُّل ْب ِ
س َال َيدْ ِري
ُّ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ل ِ َم ْن َك َ
رتا ُه م ْن
انَ ،ه ْل تَص ُّح [ َتص ُلح خ ل] َّ
الص َال ُة فيه؟ َق َال :إِن ْاش َ َ
يه ،وإِ ِن ْاش َرتاه ِمن نَرص ِاين َف َال يص ِّل فِ ِ
مسلِ ٍم َف ْليص ِّل فِ ِ
يه َحتَّى
ُ َ
ُ َ
ُ ْ
َ ُ ْ ْ َ ّ
ِ
َي ْغس َل ُه»(.)1

وكذلك هذه الرواية:

بد اهللِ الّب ِقي يف «الم ِ
 -3أمحَدُ بن أيب عَ ِ
حاس ِن»  ،عَن ُحم ََّم ِد
ُ
َ
َ ّ
بن َب ٍ
موىس ِ
فوان ِ
ا ِ
عيىس ،عَ ن َص َ
رارةَ،
بن َحي َيى ،عَ ن
َ
كر ،عَ ن زُ َ
بن َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
جو ِ
س؟ َق َال :إ َذا
المِ « :يف آن َية ا ْل َم ُ
الس ُ
عَن أيب عَ بد اهلل عَ َليه َّ
وها بِا ْل َام ِء»(.)2
ْ
اض ُط ِر ْرت ُْم إِ َل ْي َها َفا ْغ ِس ُل َ

وهذه الروايات هي األخرى تشمل نفس حكم الروايات السابقة؛ ألنّه

عىل الرغم من ّ
أن النهي عن التناول يف آنية المجوس أو لبس الثياب ،بدون

موجب للظهور
مر ـ
ٌ
األخذ بعني االعتبار الروايات الدا ّلة عىل احل ّل ّية ـ كام ّ

البدوي بنجاستهمّ ،إال ّ
أن رصيح الروايات الدا ّلة عىل احل ّل ّية يف مجيع المواطن
ّ

المذكورة ،ال ُيبقي ً
ّ
للشك بالبناء عىل النجاسة الذاتيّة ألهل الكتاب،
جماال
وبالتايل فالنهي يف هذه الروايات هو من باب الرتجيح واالحتياط واجتناب
القذارة ،وليس من باب النهي التحريمي المولوي.
ٍ
مر ،إ ّما
وعىل الرغم من وجود روايات أخرى يف هذا البابّ ،إال ّأهنا كام ّ
رصحية يف الداللة عىل طهارهتم ،أو ظاهر ٌة يف ذلك ،أو ّأهنا سوف ترجع إىل
الروايات الدا ّلة عىل الطهارة.
( )1وسائل الشيعة ،ج ، 3ص.421

( )2وسائل الشيعة ،ج ، 3ص .422
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ً
إرساال يف
أ ّما النقطة اجلديرة بالذكر فهي :عىل الرغم من أنّنا قد نُشاهد

صحة سند باقي الروايات وداللتها
بعض األد ّلة أو ضع ًفا ،ولكن مع مالحظة ّ

القطع ّية ،ال يبقى ٌّ
شك للفقيه يف الداللة عىل الطهارة الذاتيّة .وأ ّما التشكيك

تعني هذه الطائفة من الروايات فليس بلحاظ نفس
[من قبل بعض الفقهاء] يف ّ
داللتها وال من جهة استنادها للمعصوم ،بل من جهتني أخريني :األوىل:

ا ّدعاء إمجاع اإلمام ّية عىل نجاسة أهل الكتاب؛ والثان ّية :إعراض األصحاب

عن هذه الطائفة من الروايات .ولكن كام سوف نذكر الح ًقاّ ،
فإن كال األمرين
ٌ
خمدوش وفيه إشكال عىل التحقيق.

ا لطا ئفة ا لثا لثة :طا ئفة جواز ا لز واج من أهل ا لكتاب

إحدى األد ّلة عىل طهارة أهل الكتاب ،جواز الزواج منهم ،والروايات يف

هذا الباب خارج ٌة عن حدّ التواتر؛ من مجلتها:
بن َحي َيى ،عَ ن أمحَدَ ِ
عقوب ،عَ ن ُحم ََّم ِد ِ
بن ُحم ََّم ٍد ،عَ ِن
بن َي
َ
1ـ ُحم ََّمدُ ُ
بوب ،عَن ُمعاو َي َة ِ
حل َس ِن ِ
بن َو ٍ
بن َحم ٍ
هب َ
وغ ِري ِه َمجي ًعا عَن أيب
ا َ
بد اهللِ عَ َل ِيه السالمِ « :يف الرج ِل ا ْلمؤْ ِم ِن يتَزَ وج ا ْليه ِ
عَ ِ
ود َّي َة
َ َّ ُ َ ُ
َّ ُ
ُ
َّ ُ
والنَّرصانِي َةَ ،ف َق َال :إِ َذا َأصاب ا ْلمسلِم َة َفام يصنَع بِا ْليه ِ
ود َّي ِة
ُ ْ َ َ َ ْ ُ َُ
َ َ
َ ْ َ َّ
ِ
ِ
َّرصانِ َّية؟! َف ُق ْل ُت َل ُهَ :يك ُ
يها ْاهل َ َوىَ ،ق َال :إِ ْن َف َع َل
ُون َل ُه ف َ
والن ْ َ
ِ
ِ
ِ
ش ِ
اخلَ ْم ِر و َأ ْك ِل َحلْ ِم ْ
ب ْ
اخلن ِْز ِير؛ وا ْع َل ْم َأ َّن َع َل ْيه ِيف
َف ْل َي ْمنَ ْع َها م ْن ُ ْ
اض ًة»(.)1
ِدين ِ ِه َغ َض َ
ُيستفاد من هذه الرواية الصحيحة السند أنّه ال مانع ش ًعا [من الزواج

واضح ،لك ّن الكراهة هي فقط من باب االختالط والمسائل
بالكتاب ّية] كام هو
ٌ

الروح ّية والتأثريات والتأ ّثرات.
( )1وسائل الشيعة ،ج  ،20ص .536
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2ـ وعَ نه ،عَ ن ِ
إسامعيل ِ
َ
بن َم ّر ٍار َ
وغ ِري ِه ،عَ ن يون َُس عَ ُنهم
أبيه ،عَ ن
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
قالَ « :ال َينْ َبغي ل ْل ُم ْسل ِم ا ْل ُم ِ
الم َ
ورس َأ ْن َيتَزَ َّو َج ْاألَ َم َة إِ َّال
الس ُ
عَ َل ِيه ُم َّ
َأ ْن َال َجيِدَ ُح َّرةً؛ و َك َذل ِ َك َال َينْ َب ِغي َل ُه َأ ْن َيتَزَ َّو َج ا ْم َر َأ ًة ِم ْن َأ ْه ِل
ِ
ا ْلكِت ِ ِ ِ
ور ٍة َح ْي ُث َال َجيِدُ ُم ْسلِ َم ًة ُح َّر ًة َ
وال َأ َم ًة»(.)1
رض َ
َاب إ َّال يف َحال َ ُ
ِ
عيل ِ
3ـ وعَ ن عَ ّل ِ
إسم َ
بن َم ّر ٍار ،عَ ن
بن
إبراهيم ،عَ ن أبيه ،عَن َ
َ
ِ
الرمح َِن ،عَ ن ُحم ََّم ِد ِ
يون َُس ِ
بن ُمسلِ ٍم ،عَ ن أيب َجع َف ٍر
بن عَ بد َّ
قالَ « :ال ينْب ِغي ل ِ ْلمسلِ ِم َأ ْن يتَزَ وج هي ِ
عَ َل ِيه السالم يف ح ٍ
ديثَ ،
ود َّي ًة
َ َ
َ
ُ ْ
َّ ُ
َ َّ َ َ ُ
َ
وه َو َجيِدُ ُم ْسلِ َم ًة ُح َّر ًة َأ ْو َأ َم ًة»(.)2
َرصانِ َّي ًة ُ
وال ن ْ َ

ّ
ظاهر يف الكراهة وليس يف
إن لفظ «ال ينبغي» الوارد يف هاتني الروايتني
ٌ

احلرمة كام هو مشهو ٌد ،وسبب هذه الكراهة هو اختالط المسلمني بغري
الملتزمني من سائر األديان ،ما يؤ ّدي يف النتيجة إىل تبدّ ل األحوال والنفوس.

ٍ
ُ -4حم َمدُ بن احلس ِن بِإسن ِ
فص ِ
َاد ِه  ...عَن َح ِ
غياث َ
َب
بن
قالَ « :كت َ
َّ ُ َ َ
ِ
ِ ِ
الس َال ُم عَ ْن َم َسائِ َل،
َب ْع ُض إِ ْخ َو ِاين َأ ْن َأ ْس َأ َل َأ َبا َع ْبد اهلل َع َل ْيه َّ
َف َس َأ ْل ُت ُه ِ
احلَ ْر ِ
عَن ْاألَ ِس ِري َه ْل َيتَزَ َّو ُج ِيف َد ِار ْ
ب؟ َف َق َالَ :أ ْك َر ُه َذل ِ َك؛
ِ
ِ
الرت ِك
الرو ِم َف َل ْي َس ُه َو بِ َح َرا ٍمُ ،ه َو نك ٌ
َاح؛ َو َأ َّما ِيف ُّ ْ
َفإِ ْن َف َع َل ِيف بِ َالد ُّ
والدِّ ْي َل ِم و ْ
اخلَزَ ِر َف َال َحيِ ُّل َل ُه َذل ِ َك»(.)3

رصح بجواز اختيار المسلم زوج ًة نرصانيّ ًة له من بالد
يف هذه الرواية ُ ّ

الروم.

( )1وسائل الشيعة ،ج  ،20ص .537
( )2وسائل الشيعة ،ج  ،20ص .536

( )3وسائل الشيعة ،ج  ،20ص .537
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رار َة ِ
أعني َ
قالَ « :س َأ ْل ُت َأ َبا َج ْع َف ٍر
بن َي
بن َ َ
َ
5ـ ُحم ََّمدُ ُ
عقوب  ...عَن زُ َ
ِ ِ
ِ
َن نِك ِ
َّرصانِ َّي ِةَ ،ف َق َالَ :ال َي ْص ُل ُح
الس َال ُم ع ْ
َع َل ْيه َّ
َاح ا ْل َي ُهود َّية والن ْ َ
ِ
ِ ِ
وال ن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َاح
َرصان َّي ًة؛ إِن ََّام َحي ُّل من ُْه َّن نك ُ
ل ْل ُم ْسل ِم َأ ْن َينْك َح َ ُهيود َّي ًة َ ْ َ
ا ْل ُب ْل ِه»(.)1
6ـ وعَ ن عَ ّل ِ
رار َة َ
قالُ « :ق ْل ُت ِألَ ِيب َج ْع َف ٍر
بن
إبراهيم  ...عَ ن زُ َ
َ
ِ
َش َأ ْن َال َحيِ َّل ِيل َأ ْن َأتَزَ َّو َج ِمم َّ ْن َمل ْ َي ُك ْن ع ََىل
الس َال ُم :إِ ّين َأ ْخ َ
َع َل ْيه َّ
َأ ْم ِريَ .ف َق َال :و َما َي ْمنَ ُع َك ِم َن ا ْل ُب ْل ِه؟ ُق ْل ُت :و َما ا ْل ُب ْل ُه؟ َق َالُ :ه َّن
الال ِيت َال َين ِْص ْب َن َ
ات ِم َن َ
وال َي ْع ِر ْف َن َما َأ ْنت ُْم َع َل ْي ِه»(.)2
ا ْل ُم ْست َْض َع َف ُ
ران ِ
7ـ عَ ن ُحم ََّم ِد ِ
أعني َ
قالَ « :ك َ
بن َحي َيى  ...عَ ن َمح َ
ان َب ْع ُض
بن َ َ
ِ
ت َذل ِ َك
يج َف َل ْم َجيِد ا ْم َر َأ ًة ُم ْسلِ َم ًة ُم َوافِ َق ًةَ ،ف َذ َك ْر ُ
َأ ْهلِه ُي ِريدُ التَّزْ ِو َ
ِ ِ
ِألَ ِىب عَ ب ِد اهللِ َع َلي ِه الس َالمَ ،ف َق َالَ :أين َأن َ ِ
ين َال
ْت م َن ا ْل ُب ْله ا َّلذ َ
ْ َ
ْ
ْ َّ ُ
()3
َي ْع ِر ُف َ
ون َش ْيئًا» .

ُيستفاد من هذه الروايات مع ترصحيها بجواز الزواج من الكتابيّة ،أ ّن

المراد والغاية من كراهة زواج المسلمني من أهل الكتاب هي تأثري أخالقه ّن
وسلوك ّياهت ّن عىل أزواجه ّن بسبب الرابطة الزوج ّيةّ ،
فمجرد الزواج هب ّن
وإال
ّ
ٍ
مشكلة ،وهو ما نجده فيام ُذكر من الترصيح باحلكم بجواز
أي
ليس فيه ّ
الزواج من ال ُبله.
أيضا عىل هذا األمر [أي :جواز النكاح من الكتاب ّية] ،رواية أيب
ومن األد ّلة ً
مريم األنصاري عن اإلمام الباقر عليه السالم:

( )1وسائل الشيعة ،ج  ،20ص .538
( )2وسائل الشيعة ،ج  ،20ص .539
( )3وسائل الشيعة ،ج  ،20ص .539
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َاب ونِك ِ
ِ
َن َط َعا ِم َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاح ِه ْم،
الس َال ُم ع ْ
« َس َأ ْل ُت َأ َبا َج ْع َف ٍر َع َل ْيه َّ
ْت َط ْلح َة هي ِ
ود َّي ٌة»(.)1
َت َحت َ
َح َال ٌل ُه َو؟ َق َالَ :ن َع ْم َقدْ َكان ْ
َ َُ

حممد بن مسلم عن اإلمام الباقر عليه السالم:
وكذلك رواية ّ

ِ ِ
ِ
َّرصانِ َّي ِةَ ،ف َق َالَ :ال َب ْأ َس بِ ِهَ ،أ َما
« َق َالَ :س َأ ْل ُت ُه عَ ْن نكَاحِ ا ْل َي ُهود َّية والن ْ َ
ْت َط ْلح َة ب ِن ُعبي ِد اهللِ هي ِ
ود َّي ٌة َع َىل َع ْه ِد النَّبِ ِّي
عَلِ ْم َت َأ َّن ُه َكانَت َحت َ
َ ْ َْ
َُ
َص َّىل ا ُ
هلل َع َل ْي ِه وآل ِ ِه»(.)2

ترصيح بجواز هذا النكاح .وبنا ًء عليه يمكن محل
ويف هذه الروايات
ٌ

عُّب عنها بلفظي «ال ينبغي» و «ال
الكراهة الواردة يف الروايات األخرى والتي ِّ

ّ
حيل» عىل المواطن التي ُحيتمل فيها أن يؤ ّثر هذا الزواج عىل الفرد المسلم،
مر الترصيح به يف الروايات الامضية.
وذلك كام ّ

بعض من الروايات الدا ّلة عىل جواز النكاح والزواج
ما ُذكر حتّى اآلن هو ٌ

روايات أخرى يف مصادرنا الروائ ّية تصل إىل
الدائم مع الكتاب ّية؛ وبالطبع هناك
ٌ
حدّ الوفور والتي ّ
تدل عىل جواز النكاح من الكتاب ّية ً
متعة ،ولكنّنا سنرصف النظر

اختصارا وحلصول المطلوب باألد ّلة السابقة.
عنها
ً

وأ ّما بيان االستدالل عىل طهارة أهل الكتاب ،وكيف ّية استفادة ذلك من

الروايات أعاله ،فهو كالتايل:

ٌ
ال ّ
اختالط
دائام ـ سيحصل
وخاص ًة إذا كان
شك أنّه يف الزواج ـ
ً
ّ
زواجا ً

واتصال بني الزوجني وذلك بطريقني:
( )1وسائل الشيعة ،ج  ،20ص.541
( )2وسائل الشيعة ،ج  ،20ص.541
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األول :االتصال المباش بني الطرفني ،وقط ًعا يف حال كان أحد الطرفني
ّ

ٍ
عمل حم ّر ٍم(،)1
لتنجس الطرف اآلخر ،وارتكاب
نجسا ذاتًا ،فسيؤ ّدي ذلك ّ
ً
وهذا ممّا ال ّ
شك فيه أبدً ا.

الثاين :بواسطة االتصال مع األشياء داخل المنزل واألواين واأللبسة

نجسا [ذاتًا]،
وطبخ الطعام وغريه ،ويف هذه الصورة فمع كون أحد الطرفني ً

فسوف يؤ ّدي قط ًعا حلصول المحذور أعاله؛ وأ ّما االحتياط يف الصورة الثانية
ً
مستحيال ،بل قط ًعا هو مردو ٌد من الناحية الرشع ّية؛ ألنّه
فعاد ًة ما يكون

وجب للعرس واحلرج وسيكون يف حدّ ما ال حيتمل.
م
ٌ

وجه هبا البعض لرواية اإلمام الرضا
وبنا ًء عىل هذا ،إ ّن التوجيهات التي ّ

عليه السالم والتي حتدّ ثت عن وجود اجلارية النرصانيّة يف منزله ،فحملوها
عىل صورة التق ّية ،أو ّ
أن اإلمام كان مسلوب االختيار بالنسبة لوجود تلك

اجلارية يف منزله ،هي توجيهات مردودةٌ؛ ألنّه:

ّأو ًال :سياق الرواية يتناىف مع التق ّية ،وتعبري اإلمام يمنع محلها عىل التق ّية.

ثانيًا :كان بإمكان اإلمام أن حيدّ عملها يف المنزل بحيث ال ترسي

النجاسة يف ّ
كل مكان.

ثالثًا :عىل فرض ّ
أن اإلمام كان مسلوب اإلرادة يف إبقاء اجلارية ،فلامذا

إذن ُك ّل تلك الروايات الصحيحة السند التي سبق ذكرها؟!

ٍ
مستمر،
بشكل
سيتنجس من مباشة زوجته بالعرض وهذا األمر سيكون
( )1ذلك ألنّه
ّ
ٍّ
يعرضه للصالة ً
مثال يف البدن أو الثوب النجس ،أو تناول
متعرسا ،ممّا قد ّ
واجتناب ذلك سيكون ّ ً

المتنجس ،فيكون قد ارتكب حرا ًما وضع ًّيا أو تكليف ًّيا( .م)
الطعام
ّ
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ومع مالحظة األمور المذكورة ،يمكن اإلذعان ّ
بأن أد ّلة جواز النكاح من

ٍ
ٍ
مستقل عىل الطهارة الذات ّية
كدليل
الكتاب ّية بإمكاهنا أن تُقدَّ م يف حدّ نفسها
ألهل الكتاب.
تنبيه

تنبيه :نُقلت رواي ٌة يف كتاب علل الرشائع تتع ّلق بمسألة جواز أو عدم

جواز النكاح من المرشكني ،وهي:
أبيه ،عَن س ٍ
الع َل ِل» ،عَن ِ
ني يف « ِ
احلس ِ
بن عَ ِّل ِ
عد ،عَ ِن
ُحم ََّمدُ ُ
َ
بن َ
ِ
عيىس ِ
ابن ُحم ََّم ٍد ،عَن ُس َل َيام َن ِ
القاس ِم ِ
بن يون َُس ،عَ ِن
بن ُ
داو َد ،عَ ن َ
بن احلُ َس ِ
األوزاع ّي ،عَ ِن الزُّ َهر ّي ،عَ ن عَ ّل ِ
الم َ
قال:
الس ُ
ني عَ َل ِيهام َّ
أل ِس ِري َأ ْن َيتَزَ َّو َج َما َدا َم ِيف َأ ْي ِدي ا ْل ُم ْ ِ
« َال َحيِ ُّل ل ِ ْ َ
رشكِنيَ َخم َا َف َة َأ ْن ُيو َلدَ
َل ُه َف َي ْب َقى َو َلدُ ُه َكافِ ًرا ِيف َأ ْي ِدهيِ ْم»(.)1

السجاد عليه السالم يف هذه الرواية أن السبب لعدم جواز
يعتّب اإلمام
ّ

الزواج ،هو اخلوف من تأثري أخالق المرشكني وآداهبم عىل أوالد المسلمني،

ومع مالحظة كيف ّية تعليل اإلمام عليه السالمّ ،
فإن المستفاد من هذه الرواية

هو ما يل:

ّأو ًالّ :
أن عدم جواز النكاح من المرشكني ليس بسبب احلرمة الذات ّية

لذلك النكاح ،بل بسبب عروض وطروء مانعٍ ،وهو تأثري آداب الكفر يف بالد
المرشكني.

ثانيًا :لو أ ّن نفس المرشكني كانوا نجسني نجاس ًة ذات ّي ًة ،عندها فام هو
الداعي لإلمام عليه السالم ألن يع ّلل عدم جواز النكاح بتأثري آداب الكفر؟!

( )1وسائل الشيعة ،ج ،2ص 537؛ و علل الرشائع ،الباب  ،270احلديث ،1ج ،2ص .503
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ألنّه من الواضح يف حال كان المرشكون نجسني ،فقط ًعا سيكون النكاح منهم
حرا ًما للعلل التي ُذكرت آن ًفا ،وقط ًعا ِذ ْك ُر الامنع والصارف الذايت أوىل من
ذكر الامنع والصارف اخلارجي والعرض ،فتد ّبر.

وبنا ًء عىل هذا ،سوا ًء كان بإمكاننا أن نستنبط من هذه الرواية جواز
النكاح بالمرشكة أو مل يكن بإمكاننا ذلك ،تبقى هذه الرواية بنفسها ً
دليال عىل

الطهارة الذاتيّة للمرشكني بنفس الكيفيّة التي ُذكرت يف االستدالل.

ا لطا ئفة الرا بعة :الر وا يات ا لدا لة على جواز إرضاع ا لكتا بيّة للطفل ا لمسلم

من األد ّلة األخرى عىل الطهارة الذات ّية ألهل الكتاب ،جواز إرضاع الكتاب ّية

للطفل المسلم ،وقد ورد يف هذا المجال العديد من الروايات ،من مجلتها:

عقوب ،عَن ِأيب عَ ّل األش َعر ّي ،عَ ن ُحم ََّم ِد ِ
بن
بن َي
َ
1ـ ُحم ََّمدُ ُ
سار ،عَ ن أيب عَ ِ
فوان ،عَ ن س ِ
ِ
بن َي ٍ
جل ّب ِ
عيد ِ
ار ،عَ ن َص َ
بد اهللِ عَ َل ِيه
َ
عَ بد ا َ
ِ
قالَ « :ال تَس َ ِ
المَ ،
رت ِض ُع َل ُه
رتض ِع َّ
الصبِ َّي ا ْل َم ُجوس َّي َة ،وت َْس َ ْ
ْ ْ
الس ُ
َّ
ودي َة و الن ِ
ِ
اخل ْم َرُ ،ي ْمنَ ْع َن ِم ْن َذل ِ َك»(.)1
رش ْب َن ْ َ
َّرصان َّي َة و َال َي ْ َ
ا ْل َي ُه َّ َ ْ َ

ٍ
كراهة ال حتري ٍم،
هني
النهي الوارد يف هذه الرواية عن إرضاع المجوس ّيةُ ،

كام س ُيذكر يف الروايات اآلتية.

بن إبراهيم ،عَن أبي ِه ،عَن َمح ٍ
2ـ وعَن عَ ِ ّل ِ
ّاد ،عَن َح ِر ٍيز ،عَ ن ُحم ََّم ِد
َ
قالَ « :لبن ا ْليه ِ
ِ
ِ
ِ
المَ ،
ود َّي ِة
َ ُ َُ
الس ُ
ابن ُمسل ٍم ،عَ ن أيب َجع َف ٍر عَ َليه َّ
ِ ِ
والن ِ ِ
ب إِ َ َّيل ِم ْن َو َل ِد الزِّ نَا»(.)2
َّرصان َّية وا ْل َم ُجوس َّية َأ َح ُّ
ْ َ

( )1وسائل الشيعة ،ج ،21ص.464
( )2وسائل الشيعة ،ج ،21ص.464
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بن ُحم ََّم ٍد ،عَن عَ ّل ِ
بن َحي َيى عَن أمحَدَ ِ
3ـ وعَن ُحم ََّم ِد ِ
حل َك ِم ،عَ ن
بن ا َ
بد ِ
الل ،عَ ن أيب عَ ِ
الكاهل ،عَ ن عَ ِ
بد ِ
عَ ِ
ِ
بن ِه ٍ
بد اهللِ ِ
اهلل ِ
اهلل
بن َحي َيى
ّ
ِ
ِ
ِ
الم َ
ويسَ ،ق َالَ :ال؛ و َلكِ ْن
الس ُ
عَ َليه َّ
قالَ « :س َأ ْل ُت ُه َع ْن ُم َظا َء َرة ا ْل َم ُج ّ
َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب»(.)1

وقد عدّ ت الرواية الرابعة (التالية) ّ
أيضا:
أن إرضاع المرشكة جائزٌ ً
ٍ
4ـ وعَن ُمح ِ
بن ُحم ََّم ِد ِ
حل َس ِن ِ
َيد ِ
بن ُسامعَ َة ،عَ ن َغ ِري
بن ِزياد ،عَ ِن ا َ
بن أيب عَ ِ
ِ
ِ
الرمح َِن ِ
أبان ِ
بد اهللِ َ
واح ٍد ،عَ ن َ
قال:
بن عُ ثام َن ،عَن عَ بد َّ
ِ ِ ِ
الس َال ُمَ :ه ْل َي ْص ُل ُح ل ِ َّلر ُج ِل َأ ْن ت ُْر ِض َع َل ُه
« َس َأ ْل ُت َأ َبا َع ْبد اهلل َع َل ْيه َّ
ِ
َّرصانِ َّي ُة وا ْل ُم ْ ِ
وه ْم
رش َك ُة؟ َق َالَ :ال َب ْأ َس! و َق َال :ا ْمنَ ُع ُ
ا ْل َي ُهود َّي ُة والن ْ َ
ش َب ْ
اخلَ ْم ِر»(.)2
ُْ
بن َي ٍ
يل ِ
بن عَ ّل ِ
بن ا ْل َع ّب ِ
َّجايش  ...عَ ِن ال ُف َض ِ
سار
اس الن
5ـ ْ
ّ
أمحَدُ ُ
وديةِ
قالَ « :ق َال ِيل جع َفر بن ُحم َم ٍد َع َلي ِهام الس َالم ِر َضاع ا ْليه ِ
َ
ُ َ ُ َّ
ْ َ َّ ُ
َ ْ ُ ْ ُ َّ
والنَّرصانِي ِة َخري ِمن ِر َضا ِع الن ِ
َّاصب َّي ِة»(.)3
ْ َ َّ ْ ٌ ْ

ترصيح بجواز إرضاع الناصب ّية ،مع ّ
أن اإلمام عليه
ويف هذه الرواية
ٌ
ٍ
رواية ُذكرت ساب ًقا ّ
الناصبي أنجس من الكلب( ،)4وهذه
بأن
السالم قال يف
ّ

الرواية هي بنفسها ٌ
دليل عىل ّ
أن المراد من النجاسة التي يعنيها اإلمام عليه
السالم هي القذارة النفس ّية والكدورة الباطن ّية ،وليس النجاسة الذات ّية.
( )1وسائل الشيعة ،ج ،21ص.464

( )2ا وسائل الشيعة ،ج ،21ص.465
( )3وسائل الشيعة ،ج ،21ص .466

( )4إشار ًة إىل الرواية الواردة يف ص 55من الكتاب ،والتي قال فيها اإلمام َ « :فإ َّن ا َ
هلل َت َب َار َك
َّاصب َلنَا َأ ْه َل ا ْلبي ِ
ِ
ُي ُل ْق َخ ْل ًقا َأن َْج َس ِم َن ا ْل َك ْل ِ
ت َأن َْج ُس ِمنْ ُه ».
َو َت َع َاىل َمل ْ َ ْ
َْ
ب َوإ َّن الن َ
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بد ِ
اهلل بن جع َف ٍر يف « ُق ر ب اإلس ناد»  ،عَن عَ ِ
ِ
اهلل
6ـ عَ بدُ
ْ ُ
ُ َ
ْ
ِ
موىس ِ
حل َس ِن ،عَن َجدِّ ِه عَ ّل ِ
ا ِ
بن َجع َف ٍر
أخيه
بن َجع َف ٍر ،عَ ن
َ
بن ا َ
ِ
قالَ « :س َأ ْل ُت ُه ع ِ
المَ ،
الر ُج ِل ا ْل ُم ْسلِ ِمَ ،ه ْل َي ْص ُل ُح َل ُه َأ ْن
َن َّ
الس ُ
عَ َليه َّ
ودي َة والن ِ
ِ
يس َ ِ
رش ْب َن ْ
وه َّن
اخلَ ْم َر؟ َق َال :ا ْمنَ ُع ُ
رتض َع ا ْل َي ُه َّ
َْ ْ
َّرصان َّي َة و ُه َّن َي ْ َ
ْ َ
ِ
اخلَ ْم ِر َما َأ ْر َض ْع َن َلك ُْم .و َس َأ ْل ُت ُه ِ
ش ِ
ب ْ
ت ِم ْن
عَن ا ْل َم ْر َأ ِة َو َلدَ ْ
م ْن ُ ْ
ت
رت َض َع َل َبن َُها؟ َق َالَ :ال ،و َال ا ْبنَتِ َها ا َّلتِي ُولِدَ ْ
ِزناَ ،ه ْل َي ْص ُل ُح َأ ْن ُي ْس َ ْ
ِم َن الزِّ نَا»(.)1

ٌ
تنبيه

بن ٍ
ِ
7ـ وبِ
عيىس ،عَ ن ُحم ََّم ِد ِ
بن ُحم ََّم ِد ِ
إسناد ِه عَن أمحَدَ ِ
زياد ،عَ ِن
بن َ
ِ
حل َلب ّيَ ،
َ
قالَ « :س َأ ْل ُت ُه عَ ْن َر ُج ٍل َد َف َع َو َلدَ ُه َإىل ظِئ ٍْر
ابن ُم
سكان ،عَ ِن ا َ
ودي ٍة َأو نَرصانِي ٍة َأو َجم ِ
ِ
ُوس َّي ٍة ت ُْر ِض ُع ُه ِيف َب ْيتِ َها َأ ْو ت ُْر ِض ُع ُه ِيف َب ْيتِ ِه.
َ ُهي َّ ْ ْ َ َّ ْ
ِ
ودي ُة والن ِ ِ ِ
ِ
ِ
ش ِ
ب
َق َالُ :ت ْرض ُع ُه َل َك ا ْل َي ُه َّ
َّرصان َّي ُة يف َب ْيت َك و ََت ْنَ ُع َها م ْن ُ ْ
ْ َ
اخلم ِر وما َال َحيِ ُّل ِم ْث ُل َحل ِم ْ ِ
اخلن ِْز ِير و َال َي ْذ َه ْب َن بِ َو َل ِد َك إِ َىل ُب ُي ِ
وهتِ َّن،
ْ
َْ ْ َ
والزَّ انِي ُة َال تُر ِضع و َلدَ َك َفإِ َّنه َال َحيِ ُّل َل َك ،وا ْلمج ِ
وس َّي ُة َال ت َْر ِض ُع
َ ُ
ُ
ْ ُ َ
َ
َل َك َو َلدَ َك َّإال َأ ْن ت ُْض َط ُّر إِ َل ْي َها»(.)2

تنبي ٌه :مع مالحظة الروايات األخرى التي ّ
تدل عىل جواز إرضاع

المجوسيّة ،يتّضح ّ
أن المراد من االضطرار [هنا] ليس المعنى المصطلح
الموجب حلليّة أكل الميتة والنجس ،بل هو بمعنى العرس واحلرج المتعار َفني.
ٌ
وكذلك ّ
حممول عىل الكراهة
فإن النهي عن إرضاع المجوس ّية يف الروايات
أيضا وليس احلرمة؛ ألنّه باإلضافة إىل ما ُذكرّ ،
فإن الروايات عدّ ت حكم
ً
( )1وسائل الشيعة ،ج ،21ص.465
( )2وسائل الشيعة ،ج ،21ص.465
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ِ

المجوس ّية يف سياق حكم سائر أهل الكتاب ،وبالتايل مع مالحظة طهارهتم
نجسا.
الذات ّية ،فال وجه للحكم بحرمة اإلرضاع من ناحية كون اللبن ً

هذه بعض الروايات الواردة يف المجامع احلديث ّية فيام يتع ّلق بإرضاع أهل

الكتاب وغريهم [للطفل المسلم] ،وأ ّما بيان االستدالل عىل طهارة أهل
الكتاب بواسطة هذه الروايات ،فهو كالتايل:

رجح اإلمام عليه السالم
ّأو ًال :كام ُذكر يف بعض الروايات المذكورةّ ،

الرضاع من الكتاب ّية عىل الرضاع من لبن الزنا (الزانية)  ،هذا مع أنّه

ـ بالبداهة يف الرشع ـ ال يوجد ٌ
قائل بنجاسة الزانية وال بنجاسة اللبن

أي ٍ
دليل ّ
يدل عىل ذلك.
احلاصل بسبب الزنا ،كام ال يوجد ّ

ثان ًيا :جعل اإلمام عليه السالم يف العديد من هذه الروايات جواز
الرضاع من الكتاب ّية مرشو ًطا بعدم أكل حلم اخلنزير وعدم شب اخلمر ،مع
ّ
ثم
أن حرمة حلم اخلنزير وشب اخلمر سببه نجاستهام وقذارهتام الذات ّيتانّ ،
ّ
إن ع ّلة حتريم اإلمام عليه السالم لإلرضاع مع تناوهلام هو إ ّما نجاسة اخلمر

واخلنزير ،وإ ّما نفس تلك الكدورة والتأثري الِسء الموجبان للمفسدة

أي حال بسبب دخوهلام إىل البدن استحالتهام ال يمكن أن
الملزمة ،وعىل ّ
يعتّبا من النجاسة بعد ذلك.

ٍ
عندئذ كيف يعدّ اإلمام عليه السالم نفس اللبن الناىشء من المرأة
و

ً
حالال؟! مع ّ
أن هذا
الكتابيّة أو حتّى المرشكة (كام ورد يف بعض الروايات)

نجسا قط ًعا يف صورة نجاسة أهل الكتاب والمرشكني ،ورغم
اللبن سيكون ً
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ذلك جيعل الرشط بعدم أكل حلم اخلنزير وشب اخلمر ش ًطا إلزام ًّيا؟! وهذه
قابلة للتوجيه بأي ٍ
المسألة غري ٍ
()1
وجه من الوجوه.
ّ
َ
المأكول والمرشوب النجس
الصبي
ثال ًثا :مع مالحظة حرمة إطعام
ّ

والمتنجس ،كام هو وار ٌد يف الرواية الورادة يف شب اخلمر( )2وكذا حكم اإلمام
ّ
المتنجس( )3الدا ّلة عىل حرمة اإلطعام ـ وأ ّما ما قاله البعض
عليه السالم بإراقة
ّ
أن احلكم غري ٍ
عن رواية المسكرِ ،من ّ
للترسي إىل سائر أنواع النجاسات
قابل
ّ
ّ
المسكر] ،فمردو ٌد؛ ألنّه احلكم يف هذه
ألن احلكم
ٌّ
منصب عىل موضوعه [وهو ُ

حتام يدور مدار نجاسة المسكر ،ال خلصوص ّية المورد والعنوان ـ
المسألة يدور ً

فهل من الممكن أن حيكم اإلمام عليه السالم بجواز أكل البول والدم

للصبي المسلم؟!
والقاذورات بالنسبة
ّ

( )1بيان ذلك :أ ّنه بحسب الفرض اآلخر ّ
فإن المرأة الكتاب ّية أو المرشكة نجس ٌة ذاتًا ،وإن كان كذلك،
سبب تعليل اإلمام لتحريم تناوهلا للخمر أو حلم اخلنزير هو نجاسة هذه األطعمة
فال معنى ألن يكون
ُ
نجس ،والفرض هنا ّ
أن
ألهنام لن يزيدا نجاسة بدهنا نجاس ًة ،فالبدن (واللبن بتبعه) إ ّما
طاهر أو ٌ
ٌ
الذات ّيةّ ،

ٌ
حتصيل للحاصلّ ،إال مع فرض كون بدهنا ولبنها
بدهنا ولبنها بالتبع نجسان ،وعليه فدخول النجاسة
يتم المطلوب ّأو ًال وهو القول بطهارة
طاهرين ذاتًا فنخَش ّ
تنجس البدن واللبن بالتبع ،ولكن بذلك ّ

ثم ُيشكل عليه أ ّن النجس يطهر باالستحالة ،وعند دخول اخلمر واخلنزير
الكتاب ّية والمرشكة الذات ّيةّ ،
مفر من االلتزام بكون السبب يف حتريم تناول اخلمر
للبدن ويستحيالن بدنًا ولبنًا فإهنام يطهران .وعليه فال ّ

السلبي الناتج منهام.
واخلنزير عىل المرضع حال اإلرضاع هو األثر
ّ

أي إشكال؛ ولكن إن كان
وهذا االحتامل إن كان عىل فرض الطهارة الذاتية للكتابية والمرشكة
يصح بال ّ
ّ

عىل فرض نجاستهام الذات ّية ،فس ُيشكل أنّه كيف جاز إطعامها للطفل المسلم اللبن النجس؟! فإن قيل
ٍ
تعرض هلا المؤ ّلف بقوله« :ثالثًا» .هذا وقد جياب
ألنّه غري مك ّلف .فاجلواب هو يف النقطة الثالثة التي ّ
أن الطفل غري مك ّل ٍ
أيضا ًّ
تنزال :فلامذا منع المرضعة من تناول اخلمر وحلم اخلنزير ،رغم ّ
ف؟! أليس هذا
ً
ٍ
ٍ
بأي وجه من الوجوه عىل القول بالنجاسة الذات ّية( .م)
ُ
حمض حتكّ ٍم؟! ولذا هذه المسألة غري قابلة للتوجيه ّ

( )2راجع :وسائل الشيعة ،ج ،25ص( .307م)

( )3راجع :وسائل الشيعة ،ج ،24ص 194وص( .196م)
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ترسي احلكم
أو أن حيكم بجواز أكل حلم اخلنزير له يف حال قلنا بعدم ّ
ترسي احلكم بحرمة إطعامه المسكر إىل غريه من النجاسات]؟!
[أيّ :
المتنجس ّإال يف
وعندها ماذا نفعل يف تلك الروايات الدا ّلة عىل إراقة
ّ

المتنجس كاستخدامه يف
المواطن التي يمكن االستفادة المعقولة من
ّ
اإلرساج وغريه؟! مضا ًفا إىل ذلك ،شدّ ة ابتالء المسلمني فيام يتع ّلق بأطفاهلم

تنجس مأكوالهتم ومرشوباهتم ،ويف نفس الوقت ال
وأهنم غالبًا يف معرض ّ
ّ
للصبي المسلم يف الروايات
المتنجس أو شبه بالنسبة
أثرا جلواز أكل
ّ
ّ
نجد ً

الصادرة عن اإلمام عليه السالم ،فام بالك بالنجس.
وبنا ًء عىل ذلك ّ
فإن فتوى البعض بحليّة أكل النجس وشبه بالنسبة

للصبي المسلم المبني عىل روايات جواز الرضاع من لبن الكتابيّة والمرشكة
ّ
مر ،ببيان أنّه عىل الرغم من ّ
أن أهل الكتاب حمكومون بالطهارةّ ،إال أ ّن
كام ّ
ٍ
المرشك حمكو ٌم بالنجاسة ،فهو ّ
إيراد ؛ ألنّه عند دوران األمر بني ترجيح
حمل

غض
جواز تناول نجس العني ،وبني [ترجيح] طهارة المرشك يف الرواية ـ مع ّ
النظر عن كيف ّية ارتباط هذه الرواية بسائر األد ّلة الدا ّلة عىل طهارة المرشكني
وأهل الكتاب ـ فقط ًعا ستكون األرجح ّية لطهارة المرشكني؛ إذ إ ّن جتويز اإلمام
عليه السالم لرشب الصبي المسلم ِمن لبن المرشكة النجسة العني مستبعدٌ أشدّ
البعد ،وهو ما يوجب انعقاد القرينة عىل ّ
أن الروايات المفيدة لطهارة المرشك
()1
الصبي المسلم من اللبن النجس العني.
حاكمة عىل جواز اسرتضاع
ّ
( )1ال بدّ من االلتفات إىل ّ
حلرمة ،هي من األحكام
أن الطهارة والنجاسة ،وكذا احل ّلية وا ُ
ِ
موجه إىل األفراد من حيث ّية انتحال اإلسالم ،وليس من
الوضع ّية ،وعند اخلطاب ،فاخلطاب ّ
َّ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َّ َ َ َ
َ
حيثية البلوغ؛ ً
ختتص اآلية الرشيفة :إِنما احرم اع اليكم اٱلميت اة ا اوٱل ام اوۡلم اٱۡل ِزنِ ا
مثال ال
ّ
يرِ
ٍ
ٍ
بالمك ّلفني والبالغني فقط ،بل تشمل ّ
غري بال ٍغ،
كل فرد
منتحل لدين اإلسالم سوا ًء كان بال ًغا أم َ
مثل النكاح والمعامالت واآلثار المرتتّبة عليها من احل ّلية واحلرمة وغريمها.
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ومع مالحظة األد ّلة السابقة فيام يتع ّلق بجواز الرضاع من المرأة اليهود ّية

يتجىل ّ
ّ
أن طهارة أهل الكتاب وكذا
والنرصان ّية والمجوس ّية والمرشكة،
واضحا ومتعار ًفا.
أمرا
ً
غريهم ،كان ً

ّ
ا لطا ئفة ا لخامسة :ا لر وا يات ا لدا لة على جواز تناول طعام أهل ا لكتاب

ّ
إن أحدى األد ّلة التي يمكن إقامتها عىل طهارة خصوص أهل الكتاب،

ُ
اشرتاط رسول اهلل ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم عىل أهل الذ ّمة أن ُيطعموا جيش

اإلسالم [وغريهم من المسلمني] يف األوقات التي يعّبون فيها عّب
أراضيهم.

والروايات الواردة يف هذا الموطن ،حتكي حكاي ًة تا ّم ًة عن جواز تناول

مأكوالت أهل الكتاب ،بل هي صادر ٌة عن الشارع بصيغة األمر.

ومن مجلة هذه الروايات ،ما جاء يف «السنن الكّبى» للبيهقي ،المج ّلد

الت ِ
ّاسع ،الصفحة  ،196حيث يقول:

حديث أيب احلو ِير ِ
«باب ِّ ِ
ث ِ
ُ
عن
الصلحِ ـ َقد َم َىض
َُ
الضيا َفة يف ُّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
النَّب ّي َص َّىل ا ُ
وس َّل َم ُمنْ َقط ًعا ،أ َّن ُه َج َعل عَىل
هلل َع َليه [ َوآله] َ
ٍ
ٍ
إنسان وضيا َف َة َمن َم َّر ِهبِم ِمن
دينار ع ََىل ُك ِّل
َصارى أي َل َة ِجزي َة
ن َ
المسلِمنيَ »...
ُ

إىل أن يقول:

ُمر ِ
بن اخلَ ّط ِ
هلل عَن ُهَّ :
«عَن نافِ ٍع ،عَن أس َل َم َم َ
ضا ُ
أن
وىل ع َ
اب َر َ
هلل عَن ُه َرضب ِ
الذ َه ِ
ُمر ب َن اخلَ ّط ِ
اجلزي َة ع ََىل أه ِل َّ
ضا ُ
ب
ع َ
َ
اب َر َ
ِ
أر َبع َة َد ٍ
نانري وع ََىل ِ
مها و َم َع َذل ِ َك ْأر َ
زاق
أهل َ
الو َرق أر َبعنيَ در ً
المسلِمنيَ و ِضياف َة َثال َث ِة أ ّيا ٍم »...
ُ
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وبعد ذلك ،قال:

ديث أس َلم بِضيا َف ِة َث ٍ
« َ
الشافِع ُّي :و َح ُ
قال ّ
الث أش َب ُهِ ،أل َّن
َ
َر َ
سول اهللِ َص َّىل ا ُ
الضيا َف َة َثال ًثا ،و َقد
هلل َع َل ْي ِه [وآل ِ ِه] و َس َّل َم َج َع َل ِّ
َجيوزُ أن َيكو َن َج َعلها ع ََىل قو ٍم َثال ًثا و َع َىل قو ٍم َيو ًما وليل ًة و َمل
َجي َعل ع ََىل َ
بعض
آخري َن ضياف ًة َكام َُيتلِ ُ
لح ُه َهلم َفال َي ُر ُّد ُ
ف ُص ُ
احل ِ
عضا».
ديث َب ً
َ

وكذلك قال يف الصفحة :59

كر حمُ َمدُ بن احلس ِن  ...عَن ُمح ِ
بن ِه ٍ
َيد ِ
دوى
الل ال َع ِّ
«حدَّ ثنا أبو َب ٍ َّ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
هلل َعنْ ُه َي ُق ُ
َ
ضا ُ
اب
ولُ :د ِ َيل ِج َر ٌ
قالَ :سم ْع ُت َع ْبدَ اهلل ْب َن َم ْغف ٍل َر َ
ِ
ّب َف َأ َخ ْذ ُت ُه َفا ْلتَزَ ْمتُ ُهَ ،ف ُق ْل ُتَ :ه َذا ِيل َال ُأعْطِي
م ْن َش ْح ٍم َي ْو َم َخيْ َ َ
َأ َحدً ا ِمنْ ُه َشيْئًا! َفا ْلتَ ْف ُّت َفإ َذا َر ُس ُ
ول اهللِ َص َّىل ا ُ
هلل َع َليْ ِه [وآل ِ ِه]
ت ِمنْ ُه».
است َْح َي ْي ُ
و َس َّل َمَ ،ف ْ

محاد بن زياد:
أيضا ابن المبارك عن ّ
ويروي ً

« َف َق َال ِيف ْ ِ ِ
ازي م َع رس ِ
ول اهللِ َص َّىل ا ُ
هلل
احلَديثُ :كنَّا ن َْأ ِيت ا ْل َم َغ ِ َ َ ُ
ِ ِِ
ِ
الس َم َن َفن َْأ ُك ُل ُه»(.)1
وس َّل َم َفنُص ُ
يب ا ْل َع َس َل و َّ
َع َل ْيه [وآله] َ

وكذلك عن ا ْبن عمر:

ِ
ِ
ان رس ِ
ول اهللِ َص َّىل ا ُ
هلل َع َل ْي ِه [وآل ِ ِه]
« َأ َّن َجيْ ًشا َغن ُموا يف زَ َم َ ُ
و َس َّل َم َطعا ًما وع ََس ًال َف َل ْم ُيؤْ َخ ْذ ِمنْ ُه ُم ْ
اخلُ ْم ُس»(.)1

( )1السنن الكّبى ،ج ،9ص ( .59م)
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أيضا ابن المبارك معنعنًا عن سويد خادم سلامن:
ويروي ً
ِ
ٍ
ِ
ِ
ضا ُ
هلل َعنْ ُه
« َأ َّن ُه َأ َص َ
اب َس َّل ًةَ ،ي ْعني يف َغزْ َوةَ ،ف َق َّر َ َهبا إ َىل َس ْل َام َن َر َ
ِ
وجبْنَ ،فأ َك َل َس ْل َام ُن ِمنْ َها»(.)3
َف َفت ََح َها َفإِ َذا في َها ُح َّو َارى(ُ )2
ت ُّبني هذه الروايات التي وردت يف كتب أهل السنّة ،سرية المسلمني يف

زمان رسول اهلل القائمة عىل عدم االحرتاز عن مأكوالت أهل الكتاب

وغريهم ،وكذا حكم رسول اهلل فيام يتع ّلق بإطعام المسلمني من قبل أهل

ترصيح بطهارهتم الذات ّية.
الذ ّمة ،هو
ٌ

كبار ـ كصاحب «اجلواهر» ـ بجواز
وعىل هذا األساس ،أفتى فقها ٌء ٌ
أيضا من كالم ّ
العالمة يف «المنتهى» فيام
مؤاكلة أهل الكتاب( ،)4وهو ما يظهر ً
يلً ،
فضال عن أنّه ا ّدعى اإلمجاع عليه يف «التذكرة».
يقول العالّمة يف كتاب «المنتهى»:

أرضب عىل نصارى أ ْيلمة
«أل ّن النّبي صىل اهلل عليه وآله
َ
ثالثامئة دينار ـ وكانوا ثالثامئة نفر ـ يف ّ
كل سنة ،وأن يضيّفوا
مر هبم من المسلمني ثالثة أ ّيام ،وال ّ
يغشوا مسل ًام ،وشط
من ّ

عىل نصارى نجران إقراء رسله عرشين ليل ًة فام دوهنا .)5(»...

( )1السنن الكّبى ،ج ،9ص ( .59م)
( )2احلُ َّو َارى :الدقيق األَبيض ،و هو ُلباب الدقيق و َأجوده و َأخلصه ،راجع :لسان العرب،

ج ،4ص ( .220م)

( )3السنن الكّبى ،ج ،9ص ( .60م)

( )4جواهر الكالم ،ج ،6ص( .43 :م)
( )5منتهى المطلب ،ج ،15ص.64
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أي ٍّ
شك يبقى يف
مع مالحظة ما تقدّ م من األمور المذكورة ساب ًقاّ ،
طهارهتم ؟! فمع القول بثبوت النجاسة الذاتيّة ألهل الكتاب ،كيف يمكن
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم ْ
لرسول اهلل ّ
أن يشرتط عىل أهل الكتاب ش ًطا
كهذا؟! وكيف جييز للمسلمني تناول طعامهم وشاهبم (المح ّلل منه)  ،ولمدّ ٍة

ٍ
أيضا؟!
طويلة ً

ٍ
ّ
بشكل تا ٍّم عن الطهارة الذات ّية ألهل
إن هذه األد ّلة هي األخرى حتكي

الكتاب.
ّ
ا لطا ئفة ا لساد سة :الر وا يات ا لدا لة على جواز تغسيل ا لكتا بيّة للمسلمة

ومن األد ّلة عىل طهارة أهل الكتاب ،هي الروايات التي ّ
تدل عىل جواز

تغسيل المرأة الكتاب ّية للمرأة المسلمة الم ّيتة يف حال عدم وجود حمر ٍم هلا.

ِ
ِ
الم َ
قالَ « :أ ََت
1ـ زيدُ ُ
الس ُ
عل عَ ليه َّ
عل ،عَ ن آبائه ،عَ ن ٍّ
بن ٍّ
َر ُس َ
ول اهللِ َص َّىل ا ُ
هلل َع َل ْي ِه وآل ِ ِه و َس َّل َم َن َف ٌر َف َقا ُلوا :إِ َّن ا ْم َر َأ ًة ت ُُو ِّف َي ْت

ف َصنَ ْعت ُْم؟ َف َقا ُلواَ :ص َب ْبنَا
َم َعنَا و َل ْي َس َم َع َها ُذو َحم َْر ٍمَ .ف َق َالَ :ك ْي َ
َع َل ْي َها ا ْل َام َء َص ًّباَ .ف َق َالَ :أ َو َما َو َجدْ ت ُْم ا ْم َر َأ ًة ِم ْن َأ ْه ِل ا ْلكِت ِ
َاب
وها؟»(.)1
َت ْغ ِس ُل َها؟ َقا ُلواَ :الَ .ق َالَ :أ َف َال َي َّم ْمت ُُم َ
بد اهللِ عَ َل ِيه السالم ـ يف ح ٍ
 -2عَ امر بن موىس ،عَن أيب عَ ِ
ديث ـ
َ
َ
ّ ُ ُ
َّ ُ
َ
ات َر ُج ٌل ُم ْسلِ ٌم و َل ْي َس َم َع ُه َر ُج ٌل ُم ْسلِ ٌم و َال
قالُ :ق ْل ُتَ « :فإِ ْن َم َ
ت
ا ْم َر َأ ٌة ُم ْسلِ َم ٌة ِم ْن َذ ِوي َق َرا َبتِ ِه و َم َع ُه ِر َج ٌال ن ََص َارى ونِ َسا ٌء ُم ْسلِ َام ٌ
َل ْي َس َب ْينَ ُه و َب ْينَ ُه َّن َق َرا َب ٌة؟ َق َالَ :ي ْغت َِس ُل الن ََّص َارى ُث َّم َي ْغ ِس ُلو َن ُهَ ،ف َق ِد
اض َط َّر.)2(»...
ْ

( )1وسائل الشيعة ،ج ،2ص.516

( )2وسائل الشيعة ،ج ،2ص .515
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وكذلك ورد يف ذيلها ما يل:

«و ِ
وت و َل ْي َس َم َع َها ا ْم َر َأ ٌة ُم ْسلِ َم ٌة و َال َر ُج ٌل
عَن ا ْل َم ْر َأ ِة ا ْل ُم ْسلِ َم ِة ََت ُ ُ
ُم ْسلِ ٌم ِم ْن َذ ِوي َق َرا َبتِ َها و َم َع َها ن َْرصانِ َّي ٌة ِ
ور َج ٌال ُم ْسلِ ُم َ
ون [و َل ْي َس
َ
ِ
ِ
ِ
()1
َّرصان َّي ُة ُث َّم َت ْغس ُل َها».
َب ْين ََها و َب ْين َُه ْم َق َرا َب ٌة خ ل]؟ َق َال َت ْغتَس ُل الن ْ َ

ترصيح
بعض من الروايات الواردة يف هذا الباب،
يف هذه الروايات وهي ٌ
ٌ
يف داللتها عىل الطهارة الذاتيّة ألهل الكتاب؛ ألنّه إن كانوا نجسني نجاس ًة

ذات ّي ًة فكيف حيكم اإلمام عليه السالم بجواز تغسيلهم؟! وأ ّما ما قاله البعض

مذكور يف الروايات،
من أنّه يف حال الرضورة ،يرتفع شط طهارة الامء كام هو
ٌ

الكر ،فهو يف غاية الضعف
أو أنّه يمكن محل ذلك عىل صورة وجود الامء ّ

ومس غري
وعدم المتانة؛ ألنّه يف صورة دوران األمر بني تنجيس بدن الم ّيت ّ

المحرم ،فسيكون المقدّ م هو الصورة الثانية قط ًعا [هذا ّأو ًال].

مذكور يف نفس الروايات ،إن كان أهل الكتاب نجسني
ثان ًيا :بنا ًء لام هو
ٌ
ٍ
يب قبل
نجاس ًة ذات ّي ًة ،عندئذ كيف حكم اإلمام عليه السالم باغتسال الكتا ّ
تغسيل الم ّيت المسلم ،مع أ ّن االغتسال يتو ّقف عىل وجود القذارة الظاهر ّية
ٍ
بعدئذ لرفع
أي معنى
واالحتامل ّية ،وأ ّما إذا كانوا فيها نجسني ذاتًا ،فال يبقى ّ
القذارة الظاهر ّية واالحتامل ّية.
ٍ
بشكل
من األد ّلة األخرى التي يمكن إقامتها عىل الطهارة الذات ّية لإلنسان

ا ستر قاق ا لمسلمين لأهل ا لكتاب عند حر بهم مع ا لمسلمين د ليلٌ آ خر على طهار تهم ا لذا تيّ ة

عا ٍّم وعىل أهل الكتاب باخلصوص ،مسألة اسرتقاقهم يف حروب المسلمني

معهم ،وبالطبع فإ ّنه فيام يتع ّلق بأهل الكتاب ّ
فإن هذه المسألة ختتلف بني أهل
( )1وردت هذه الزيادة يف الكايف ،ج ،3ص .159
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الكتاب وغريهم من فرق الك ّفار من المرشكني؛ فحكم اإلسالم فيام يتع ّلق

باحلرب مع الكافر احلريب إ ّما القتل أو اإلسالم؛ وأ ّما بالنسبة لذرارهيم فاحلكم

واحدٌ وهو اسرتقاقهم وسبيهم.

وهذا بنفسه ٌ
دليل عىل عدم نجاستهم الذاتيّة؛ ألنّه مع ثبوت النجاسة

الذات ّية ،سيصبح حكم اإلسالم باألرس واالسرتقاق وإدخاهلم إىل المنزل
ّب ٍر أبدً ا؛ ّ
ألن دخوهلم وكذا أبناء
ومعاشهتم سوا ًء بالنكاح أو بغريه ،غري م ّ
المرشكني إىل منازل المسلمني يوجب نجاسة البيت واألثاث ،وتسبيب هذا

األمر فيه إشكال بحدّ ذاته.
نها ية الفصل

أن األد ّلة التي ُذكرت يف هذا الفصل والتي ّ
ينبغي االلتفات إىل ّ
تدل عىل

الطهارة الذات ّية جلميع األقسام والصنوف من بني آدم ،سوا ًء من أهل اإليامن
ِ
سام من جمموع األد ّلة التي ت ّ
دل
أم من أهل الكتاب أم من غريهم ،قد تكون ق ً
عىل طهارة اإلنسان ،ولع ّله يف المستقبل يتمكّن الفقهاء الكرام من خالل
مالحظة المسائل المطروحة والتأ ّمل فيها أن يقدّ موا أد ّل ًة أكثر وأقوى دالل ًة

عىل طهارة اإلنسان الذات ّية.

لقد كان سعي الكاتب يف هذا الفصل هو أن يقدّ م للساحة العلميّة
ٍ
نامذج من مدارك االستنباط مع توضيحٍ
خمترص هلا .وبالطبع بام أ ّن
والفقه ّية
َ
ظل ت ٍ
السنّة احلسنة يف التحقيق واالجتهاد طوال القرون واألعصار ويف ّ
أييد

ٍ
ٍ
وتسديد من حمققي الشيعة وفقهائهم الكرام والعظام جاري ٌة عىل كشف
كامل

النقاب عن مشكالت المسائل ّ
وحل عويصات معارف أهل البيت ،وجذب
المرة يمكن لنا أن نُّبز يف هذا المجال
تلك المعارف نحوهم ،كذلك يف هذه ّ

من خالل جتديد النظر واستيفاء التحقيق ،قد ًما راسخ ًة وخطو ًة متين ًة ،وأن
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ٍ
خوف أو
أي
ننهج هنج االجتهاد واالستنباط المتم ّثل باحلر ّية يف التفكري بدون ّ
ٍ
ٍ
موضوعة قد ال يكون هلا ٌ
فنتمسك بالمصادر
أصل،
أصول
مرتس ٍبة أو
ّ
أوها ٍم ّ
الفقه ّية للتش ّيع وبمصادر الوحي صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني .وينبغي
االهتامم هبذه النقطة ،وهي ّ
أن التزلزل واخلطأ يف االستنباط قد يوجب

استمرار هذه المسألة وانتقاهلا إىل األجيال الالحقة؛ وهو الموضوع الذي
ٍ
ٍ
خمترص يف الفصل الالحق.
ببحث
سنتعرض له
ّ

***

َ
الصل الَامس:

َ َ
رك
د
ِف ِ ِ
َُ ةه
َْ ه َُ
أه ة
ْ
ه
ه
هاء (رضوان اهلل َع ِتم)
اق ِال الق ِ
ه
َ َ
امل ْش أا هلة
هة ه
ف

أه
أه ة ُ َُ ةه
َه ْ ُ َه
َْ َُ
َ َ ه هة
ه ْ
امل ْشا ل
هاء رض هوان اهلل َع ِتم ف هة
ص ل ا ل ِام ُس :ا قهال الق ِ
ال

منَّالرحيمَّ
ِّبس ِّمَّالل ِّهَّالرح ِّ
كيفيّ ة تر تيب ا لبحث عند ا لفقهاء الشيعة

قسم فقهاء الشيعة ـ رضوان اهلل عليهم ـ البحث يف هذا الموضوع
ّ
(طهارة ونجاسة غري المسلمني) إىل قسمني :الكتايب ،وغري الكتايب؛ هذا عىل
ٍ
الرغم من ّ
واحد وهو نفس
أن العديد منهم بحث كال القسمني حتت عنوا ٍن

عنوان ِ
بعض ،فاعتّبوا
الرشك
والمرشك ،أو حتت عنوان الكافر كام فعل ٌ
ُ
ٍ
ٍ
ٍ
اجلميع ٍ
واحد ،فجعلوهم حتت عنوان الكافر.
منوال
واحد وعىل
بنسق
ِ
يقول العالّم ُة ِ
القواع د» :
احل ِّل ـ رضوان اهلل عليه ـ يف «
« َوالكافِ ُر(َ )1سوا ٌء َ
كان أصل ًّيا أو ُمرتَدًّ ا و َسوا ٌء ان َت َمى َإىل اإلسال ِم
وارجِ وال ُغ ِ
َكاخلَ ِ
الة أو ال»(.)2

ويقول صاحب «مفتاح الكرامة» يف تفسري «الكافر» :
ارصي ِ
رش ًكا أو َغريه ِذميا أو َغريه إمجاعًا يف «الن ِ
ات» َو «االنتِ ِ
« ُم ِ
صار»
ّ
َُ
َ ُ ّ ًّ
ِ
ِ
المن َت َهى» َو «البِ ِ
المعت َ ِ
حار»
َّب» َو « ُ
الرسائ ِر» َو « ُ
َو «ال ُغن َية» َو « َّ
َو «الدّ الئِ ِل» َو.)3( »...
( )1كان ّ
العالمة ّ
احلل يف مقام تعداد األعيان النجسة ،لذا فالعطف يعود عىل ما سبق من تلك

األعيان(.م)

( )2قواعد األحكام ،ج  ،1ص .191

( )3مفتاح الكرامة يف شح قواعد ّ
العال مة ،ج  ،2ص .35
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ٍ
ٍ
أن ّ
و ُيالحظ ّ
مطلق حتت عنوان
بنحو
العالمة جعل مجيع أقسام الك ّفار
ِ
نجس العني ،وقد قال يف «الغنية» :
ِ
الم ِ
رش ِك َ
«أ َّن ُك َّل َمن َ
َجاس ِة َغ ِري ِه ِم َن
قال بِن َ
َجاسة ُ
قال بِن َ
ال ُك ّف ِار»(.)1

ولكن كام سوف نرىّ ،
فإن يف هذا االدعاء تأ ّم ًال وخدش ًة.

أ ّما يف « حاشية المدارك» فقد تعدّ ى اإلمجاع وتر ّقى باألمر ليصل به إىل

حدّ الرضورة واتفاق األ ّمة؛ قال:

حكم بعض ا لفقهاء بطهارة خصوص أهل ا لكتاب

ِ ِ
ِ ِ
الشي َع ِةَ ،ي ِ
« َّ
عار ّ
نهمَ ،بل
عر ُف ُه ُع َلام ُء العا َّمة م ُ
َّجاسة ش ُ
كم بِالن َ
إن احلُ َ
ِ
َوعَوا ُّم ُهم َي ِ
ون َّ
عر ُف َ
ب ّ
بياهنُم
الشي َع ِة َبل ونِ ُ
أن َهذا َم َ
ذه ُ
ساؤهم وص ُ
عر ُف َ ِ
ِ
الشي َع ِة َي ِ
َي ِ
فون َّ
عر َ
يع ّ
األعصار
ذه ُب ُهم يف
أن َهذا َم َ
ون َذل َك ،و َمج ُ
ِ
األمصار»(.)2
و

وقد نقل هذا األمر عن صاحب «احلاشية»  ،مع أنّه ُينقل أ ّن العديد من

الفقهاء حكموا بطهارة أهل الكتاب! فقد ورد يف « مفتاح الكرامة» ما يل:
ِ
ِ
« َون ُِق َل ع ِ
َن ال َقديمني ال َق ُ
َّصارى
ول بِ َعدَ ِم نَجا َس ِة
أسآر ال َيهود والن َ
ِِ ِ
ِ
العزِّ ي ِة»  ،وربام َظهر َذل ِ َك يف م ِ
ِ
وض ٍع
المفيد يف ِرسا َلته « َّ
َ
َُ ََ
وعَن ظاه ِر ُ
أحدً ا ِم َن ال ُك ّف ِ
يث َ
ُ
ِم َن «النَّها َي ِة» َح ُ
ار
كر ُه أن َيدعُ َو
اإلنسان َ
قال :و ُي َ
سل يدَ ِ
ِِ
يه ُث َّم َيأ ُك ُل َم َع ُه
َإىل َطعامه َف َيأ ُك َل َم َع ُهَ ،فإن َدعا ُه َف ْل َيأ ُمر ُه بِ َغ ِ َ
( )1مفتاح الكرامة ،ج  ،2ص ً ، 36
[نقال عن :غنية النزوع إىل علمي األصول والفروع،
ص .]44

( )2مفتاح الكرامة ،ج  ،2ص ً ، 36
[نقال عن :احلاشية عىل مدارك األحكام ،ج،2

ص .] 199
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وض ٍع بِنَجاستِ ِهم عَ َىل اختِ ِ
إن َشاءَ .لكِنَّه رصح َقب َله يف َغ ِري م ِ
الف
ُ
ُ َ َّ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
صوصا َ
أهل ِّ
ِم َللِ ِهم ُ
الم َح ِّق ُق يف
وخ
ً
الذ َّمة ،ولذا اعت ََذ َر عَن ُه ُ
ور ِة ِ
المؤا َك َل ِة يف اليابِ ِ
«النُّ َك ِت» بِاحلَ ِ
س»(.)1
مل ع ََىل َّ
أو ُ
الرض َ

وينبغي أن نذعن ّ
بأن الشيخ مل يكن يقصد من هذه العبارة ّإال طهارة أهل

الكتاب؛ ّ
ظاهرا يف خصوص اجلواز فحسب ،بل هو
ألن لفظ « ُيكره» ليس
ً

النص يف اجلواز؛ ولو كان مراده من الكراهة احلرمة ،فام
األظهر القريب إىل ّ
معنى األمر بغسل اليد مع وجود النجاسة العين ّية؟! واعتذار المح ّقق ينبغي أن

يعدّ من التّبير بام ال يرىض به صاحبه ،وأ ّما المراد من نجاسة أهل الكتاب
التي نُقلت عن الشيخ المفيد ،فينبغي أن ُحتمل عىل النجاسة العرضيّة بسبب
خمالطتهم لألشياء النجسة العني مثل حلم اخلنزير واخلمر.
كلام ا لمر حوم صاحب «ا لجواهر» في ا لمسأ لة

صاحب الم ِ ِ
ِ
الم ِ
فاتيح»(.)2
هار ِهتِم
دارك و َ
ُ َ
ثم ُيكمل ويقول« :و َم َال َإىل َط َ
ّ

أ ّما صاحب «اجلواهر» فقد شع بطرح المسألة هو اآلخر بادعاء
ٍ
مر يف «مفتا ح الكرامة»
اإلمجاع كام ُذكر ،واستعمل عبارات مشاهبة لام ّ

بتأويل فتوى المفيد والشيخ يف «النهاية» وغريمها ،كام محل كالم ابن اجلنيد
()3

وابن عقيل عىل رفض أقواله عندنا

أو إطالق السؤر عىل الامء القليل

الذي ال ينفعل بنا ًء لفتوى ابن عقيل.

تتمة البحث كام يل:
وكانت عبارتُه يف ّ

( )1مفتاح الكرامة ،ج  ،2ص.36
( )2مفتاح الكرامة ،ج  ،2ص.36

( )3وذلك لام قيل من عمل ابن اجلنيد بالقياس كام ورد يف اجلواهر( .م)
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«و َل َقد أجاد األستا ُذ األكّب بِ َقول ِ ِهِ ِ َّ :
الشي َع ِةَ ،ي ِ
عار ّ
عر ُف ُه
َ
إن َذل َك ش ُ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ياهنُمَ ،بل و ُ
أهل
نهم ُع َلام ُء العا َّمة و َعوا ُّم ُهم ون
ُ
م ُ
ساؤهم وص ْب ُ
ضال ِ
الكِ ِ
تاب َف ً
اخلاص ِة.
عَن
َّ
ُ ُ َ
ِ
ِ
َّ َ
ونا
ۡشك ا
و َيدُ ُّل َع َليه ُمضا ًفا َإىل َذل َك َقو ُل ُه َت َعاىل :إِنما اٱلم ِ
َ
فظ الن ََّج ِ
يث َت َض َّمنَت َل َ
المت ََّم ُم ِدال َلتُها ـ َح ُ
س ا َّلذي َمل
َنَسا
ُ
المعنَى االصطِالح ّي ِمن ُهِ ،
الم ِ
رش ِك ـ
أو اخت َُّصت بِ ُ
ُيع َلم إرا َد ُة َ
ِ
ِ
ِ
َثري ِة التِي ِمنها
بِ ُظهور إرا َدة االصطالح ّي ُهنا َو َلو بِال َقرائ ِن الك َ
َّجه ّإال َع َل ِ
رهبِم الم ِ
يه ،ع ََىل َّ
أن
ساجدَ ا َّلذي َال َيت ِ ُ
تَفر ُ
يع عَدَ ِم ُق ِ ُ َ
ِ
ِ
يست ِم َن
المرتفنيَ م ُ
نهم َل َ
َّجاس َة ال ُّل َغو َّي َة َم َع َمن ِع َحت ُّققها يف ُ
الن َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الر ّبان َّي ِة ،واحتِ ُ
َّجاس ِة
َ
امل إرا َدة اخلُبث الباطن ّي م َن الن َ
الوظائف َّ
ِ
ِ
ِ
َصيب َل ُه يف م ِ
عض الن ِ
ذاق الفقه َت َب ًعا
ـ َكام
اختار ُه َب ُ
ّاس ممَّن ال ن َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الم ِ
عاين
يست م َن َ
للعا َّمة ال َعمياء ـ َرضور ُّي ال َفسادَ ،م َع َّأهنا َل َ
ِ ِ ِ
ِ
َّجاس ِة.
المعرو َفة ل َلفظ الن َ
المعهو َدة َ
َ
ِ ِ
صل بنيَ الم ِ ِ
وبِ َعدَ ِم ال َق ِ
المحك ّي يف
رشك و َغ ِريه م ُ
ول بِال َف ِ َ
نهم َك َ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
الم ِ
الر ِ
رش ِك
َعارف ُمط َل ِق الكاف ِر م َن ُ
ياض» إن َمل َن ُقل بِت ُ
«ال ُغن َية» َو « ِّ
َ َ
ِ
َّصارى ،ل ِ َقول ِ ِه ت َ
ودا
ت اٱَلَ ُه ُا
َعاىل :وََقال ِ
شم ُل ال َي ُهو َد والن َ
أو لام َي َ
َ َّ ُ ُ َ
ون ؛ ولِام ي ِ
ُع َزيا ٌار اإىل َقول ِ ِه ت َ
شع ُر بِ ِه
ۡشك ا
ُ
َعاىل :ا عما اي ِ
َّ ُ
ت ال َّ
نت اقُل َ
يه السالمَ :ءأ َ َ
عاىل ل ِ ِعيىس َع َل ِ
َقو ُل ُه َت َ
ونا
اس اٱَتِذ ِ ا
ِلن ِ
َّ ُ
َ
( )1سورة التوبة ( ، )9اآلية ( .28م)

( )2سورة التوبة ( ، )9اآليتان 30 :و .31
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َُدَ َ
َّ
ُ
أيضا؛ ول ِ َق ِ
أيضا :إن ُه اثالِثا
م اإِل َٰ َه ِا
وأ ِ ا
وهلم ً
ي (ِ )1من ِشكِ ِهم ً
ثََلثَ اة المش ِعر بِكَونِ ِه ِعندَ الي ِ
هود ثاين ا ْثن ِ
َني ،و َغ ِري َذل ِ َك»(.)3
ٍ
َ
ُ ُ
َ

ينبغي هنا أن نشري إىل عدّ ة نقاط تتع ّلق بكالم المرحوم صاحب

«اجلواهر» :

أمرا رضور ًيا من رضور ّيات
األوىل :لقد اعتّب مسألة نجاسة غري المسلم ً

شعارا يف قبال المخالفني وأهل السنّة كام ذهب إليه
الدين ،وطرحه بعنوانه
ً
ٍ
عبارات عن المفيد و «النهاية»
المرحوم الوحيد البهبهاين ،مع أنّه نقل بنفسه
عم
وابن اجلنيد وابن عقيل وفقهاء آخرين ممّن يقول بطهارة أهل الكتاب أو األ ّ
ٍ
ٍ
وبعدئذ تش ّبث يف مقام التوجيه والتأويل ّ
مستمسك حتّى يوجد
بكل
منهم،

وحد ًة يف االدعاء وينعقد اإلمجاع.
ٍ
وأي إمجا ٍع هو ذاك؟! وقد أفتى العديد
َ
وليت شعري ،أ ّي رضورة هذه ؟ ّ
ٍ
كحد
من الفقهاء العظام يف مسألة طهارة غري المسلم بطهارة أهل الكتاب
أدىن .فهذا من أعجب العجائب! بل ّ
كبريا كالمرحوم احلاج آغا رضا
إن ً
فقيها ً

اهلمداين ،عدّ هذه المسألة يف كتاب الطهارة من المسائل المشكلة والعويصة
ٍ
رضس قاط ٍع ّ
أن روايات الطهارة حاكم ٌة و وارد ٌة عىل الروايات
جدًّ ا ،واعتّب ب
الدا ّلة عىل النجاسة ،كام سيأيت.

( )1سورة الامئدة ( ، )5مقطع من اآلية .116
ّ
وجل:
()2
اقتباس ِمن قوله عزّ
ٌ
مقطع من اآلية ( . ]73م)

َّ َ
َ َ َ َّ َ َ ُ ٓ ْ َّ َّ َ َ ُ َ َ َ
ِث اثلَٰث اةٖ [سورة الامئدة (، )5
لل اثال ا
ن اٱ ا
ِين اقالوا ااإ ِ ا
القد اكفر اٱَّل ا

( )3جواهر الكالم ،ج ،6ص.42
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الثانية :لقد شكّك هو بنفسه يف انطباق اآلية الرشيفة عىل معنى النجاسة

ورجح ظهورها يف معنى الرجس والقذارة الباطن ّية،
االصطالحيّة وإفادهتا لهّ ،

اسام
يسم ً
لوال القرائن والشواهد التي أقاموها عىل النجاسة الظاهر ّية ،لكنّه مل ّ
من هذه الشواهد والقرائن الكثرية ،وفقط اعتّب عدم دخوهلم إىل المسجد

احلرام ً
داال عىل إرادة النجاسة االصطالحيّة ،مع ّ
أن هذه القرينة هي بنفسها

شاهدٌ عىل خالف مدّ عاه؛ ألنّه:

يدل بأي ٍ
وجه
ّأو ًال :النهي عن دخول المرشكني إىل المسجد احلرام ال ّ ّ

من الوجوه عىل نجاستهم الظاهر ّية ،ألنّه من الممكن أن يكون ذلك من أجل

احلفاظ عىل حرمة بيت اهلل احلرام من دخول األفراد واألشخاص غري

المسلمني بسبب قذارهتم الباطن ّية وكدورهتم النفسان ّية ،وليس بسبب
نجاستهم الظاهر ّية ،وهذا المعنى أرجح لدى العقل السليم والذوق المتني،

فهتك احرتام بيت اهلل ال يتح ّقق بدخول عني النجاسة بل بواسطة دخول

جلنب واحلائض والنفساء
الكدورة والقذارة الباطن ّية .أمل نحكم بحرمة دخول ا ُ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم ،مع ّ
النبي ّ
أن النجاسة
إىل بيت اهلل احلرام ومسجد
ّ

دائام؟!
الظاهر ّية قط ًعا منتفية غال ًبا إن مل يكن ً

ثان ًيا :ما هو اإلشكال يف دخول عني النجاسة إىل المسجد بالعنوان ّ
الكل أو

خصوصا يف حال مل يكن مناف ًيا عر ًفا حلرمة البيت أو لرعاية
المسجد احلرام
ً
ٍ
شعي عىل هذه المسألة غري الفهم العريف
دليل
أي
شؤونه؟! فليس هناك ّ
ٍّ
ٍ
موجود؛ واألمر مثله مثل الصالة عند
المتعارف ،وحكمه يف هذا المورد غري
ُقبور المعصومني عليهم السالم التي ُت ِ
وجب يف بعض المواطن اهلتك فتحرم،

وأ ّما يف بعض المواطن األخرى فال إشكال يف ذلك .وهذه المسألة ختتلف
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ً
باختالف المواطن والظروف واألوضاع ،و ّلام كان أصل ّ
موكال
حتقق الموضوع

أيضا أن حيدّ د كيف ّية اجتامع الظروف
إىل العرف ،فكذلك يبقى عىل عهدة العرف ً
واحلكم بثبوهتا أو عدمه ،وليس عىل عهدة الفقيه.

وري الفساد ،وعدّ هذا
الثالثة :لقد اعتّب احلكم بالنجاسة الباطنيّة رض ّ
المعنى من المعاين التي مل تُعهد للفظ النجاسة[ .ويرد عليه ما يل]:
أي ٍ
مر يف أمثال
ّأو ًال :أنّه مل ُيّبز ّ
دليل عىل دعواه هلذه الرضورةَ ،تا ًما كام ّ

أي معنى صحيح هلذه الرضورة.
ذلك؛ ونحن مل نجد ّ
مر( ،)1المواطن التي ُأطلقت فيها لفظة النجاسة يف
ثان ًيا :لقد ذكرنا فيام ّ
ٍ
شواهد ّ
تدل عىل
الرشع عىل معنى القذارة الباطنيّة ،ومن الواضح جدً ا وجود
األئمة عليهم
إرادة المعنى الباطني سوا ًء يف زمان نزول اآلية أم يف زمان
ّ
السالم ،وادعاؤه هنا هو ادعا ٌء من دون ٍ
دليل.
رسى حكم اآلية إىل سائر األفراد غري المسلمني من أهل
الرابعة :لقدّ َ َّ

الكتاب مستفيدً ا من القول بعدم الفصل [بني المرشك وغريه منهم] ،واعتّب
ّ
أن هذا أحد القرائن عىل ظهور اآلية يف النجاسة االصطالح ّية .ولكن ما
عالقة زمان اآلية مع عدم القول بالفصل؟!

كام ّ
أن استظهار نجاسة أهل الكتاب من عدم القول بالفصل هو اآلخر
ّ
حمل تأ ّم ٍل لام سيأيت يف الفصل التايل( .)2وكذلك إطالق المرشك عىل الكافر ،مل
خصوصا مع مالحظة القرائن الموجودة يف زمان نزول اآلية
مر،
ً
يكن ثابتًا كام ّ

وما بعد نزوهلا ،حيث يمكن أن نقطع ّ
أن المراد مل يكن أهل الكتاب.
المترشعة)(.م)
( )1راجع الفصل الثاين من هذا الكتاب( :استعامل لفظ النجس يف عرف
ّ

( )2ص (. 159م)
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طهارة َ
ان
الإنس ِ
ِ

كلام صا حب «ا لجواهر» بشأن الأ خبار ا لدا لة على طهارة أهل ا لكتاب

ا لردّ على ما أ فاده صاحب «ا لجواهر»

بعد ذلك يقول سامحته:
ِ
ِ
أيضا ِم َن
َجاس ِة ُخ
َّصارى ً
صوص ال َيهود َوالن َ
« َوما َد َّل ع ََىل ن َ
ِ
َّب ِةَ ،وه َي َو إن َ
هار ِة وفيها
كان يف ُمقابِلها أخب ٌار دا َّل ٌة ع ََىل ال َّط َ
المعت َ َ
ُ
لك ِدال َل ًة ،بل َلوال معلوميةِ
ِ
ِ
أوض ُح من ت َ
حيح و َغ ُري ُهَ ،بل ه َي َ
َّ
َ
الص ُ
َّ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلُك ِم َبنيَ االمام َّية و ُظ ِ
جت َه ال َع َم ُل ِهباَ ،لكن
هور َبعضها يف ال َّتق َّية َال َّ َ
ِ
عض
َب َب ُ
ال َين َبغي أن ُيص َغى إ َليها يف ُمقا َب َلة ما َت َقدَّ َم ،وإ ْن أطن َ
ِ
األصحاب يف الب ِ
ِ
رح َع َليها
حث عَنها و َ َ
جت َّش َم َحمام َل َهلا ُي َر َّج ُح ال َّط ُ
َ
َن التَّق َّي ِة؛ َكام أ َّن ُه ال َين َبغي اإلصغاء ل ِ ِالستِ ِ
ضال ع ِ
َف ً
دالل ع ََىل
ُ
ُ
َّ
ْ
د
َ ُ
َ
َعاىلَ :و َر َع ُ
أيضا بِ َقول ِ ِه ت َ
ب احِلا
ِين اأوتوا اٱلكِتَٰ َ ا
ام اٱَّل ا
هار ِة ً
ال َّط َ
د َّ
َ ُ ُ
َّ ُ
بعدَ و ِ
ِ
َّب ِة
رود
لكم ا َو َرعامكما احِل ال ُه امه
ُ
َ
المعت َ َ
األخبار ُ
س واحلُ ِ
والم َو َّث ُق و َغ ُري ُمها ،بِإرا َد ِة ال َعدَ ِ
بوب
حيح
الص ُ
وفيها َّ
ُ
َأييدها بِام ِ ِ
قول ِمن ال َّطعا ِم ِسيام مع ت ِ
الم ِ
نري» أ َّن ُه:
َّ َ َ
وال ُب ِ َ
عَن «المصباحِ ُ
ِ
أهل ِ
احل ِ
إذا أط َل َق ُ
خاص ًة .)2( »...
الّب َّ
جاز ال َّطعا َم َعنَوا بِه ُ َّ

عجيب من المرحوم صاحب «اجلواهر»  ،فعىل الرغم من أنّه
وكم هذا
ٌ

اعتّب ّ
أن أخبار الطهارة أوضح دالل ًة من أخبار النجاسة ،وعدّ احلكم بالطهارة
أي ٍ
دليل عىل هذه
المت ِّجه لوال معلوميّة احلكم بني اإلماميّة ،لكنّه مل ُيقم ّ
هو ُ
جمرد هذه المعلوم ّية ،والتي هي ليست ّإال ارتكازً ا ذهن ًّيا عنده
األرجح ّية غري ّ
وعند أمثاله ،وهو يريد من خالل هذا االرتكاز الذهني ،توجيه وتأويل أخبار

ومحل احلكم بجواز أكل الطعام من
الطهارة بحملها عىل التقيّة وغري ذلكَ ،
( )1سورة الامئدة ( ، )5مقطع من اآلية .5
( )2جواهر الكالم ،ج  ،6ص .43
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مر ،حتّى لو أمكن محل
مأكوالت أهل الكتاب عىل العدس وغريه؛ مع أنّه كام ّ
الطعام عىل احلبوب ّإال أنّنا مل نجد أحدً ا أكل احلبوب حتّى اآلن بدون طبخ

وهي يف حالتها اخلام! وإذا محلنا اآلية ـ عىل الرغم من استحالة هذا احلمل ـ
حلرمة الوارد
فأي
عىل احلبوب اجلا ّفة وغري المطبوخةُّ ،
معنى بقي للح ّلية وا ُ
ً
ٍ
حمذور يف أكل احلبوب غري المطبوخة ،حتّى تأيت اآلية
أي
فيها؛ ذلك ألنّه ُّ

فتحكم باحلل ّية؟!

يقول احلقري :من المناسب جدًّ ا هنا ْ
احلاج
أن ننقل كالم المرحوم
ّ
ٍ
الرشح ،وذلك حتّى يتّضح
آغا رضا اهلمداين ـ رضوان اهلل عليه ـ مع يشء من ّ
كلام الآ قا رضا ا لهمدا ني في ا لمسأ لة

مكرم من االضطراب والتشويش يف حكمه بنجاسة
ما كان لدى هذا الفقيه ال ّ

خصوصا أهل الكتاب ،وكام سيتّضح كيف أ ّن المسألة ليست
غري المسلمني و
ً
بتلك البساطة التي نُقلت من قبل ٍّ
كل ِمن صاحب «اجلواهر» والمرحوم
الوحيد البهبهاين.

ر دّه على حمل ر وا يات ا لطهارة على ا لتقيّة

قال بعد عرضه ألد ّلة القائلني بنجاسة أهل الكتاب ومحلهم أل ِ
خبار

ال ّطهارة عىل التق ّية ،وتوجيه اآلية الرشيفة باحلبوب:

«وال ُيفى ما يف هذا التقريبّ ،
فإن التق ّية ليست مقتضية ألن َيكره

حرمه اهّلل تعاىل.
السالم
حتريم ما ّ
َ
اإلمام عليه ّ
فالظاهر ّ
المجويس ِمن حيث هي ـ ولو بالنسبة إىل
أن مؤاكلة
ّ
اخلبز وغريه من األطعمة اجلامدة عىل ما يقتضيه إطالق أد ّلتها ـ

السالم.
من األمور المكروهة التي َيمقتها اهّلل وأولياؤه عليهم ّ

ّ
نحوا من الموا ّدة الممقوتة ،لك ّن اإلمام عليه
ولعل حكمته كوهنا ً
السالم كره أن يك ّلفهم بالمنع إرفا ًقا هبم وتوسع ًة عليهم.
ّ
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حرم عليكم»  :إ ّما مطلق المنع ال
السالم «أن ُأ ِّ
فمراده بقوله عليه ّ
التحريم المصطلح ،أو التحريم احلقيقي لكن بلحاظ تع ّلق أمر

السالم برتكه ،كام لو أمر الوالد ولده برتك بعض
اإلمام عليه ّ
ٍ
ٍ
واحد بوجوب
رصح غري
األشياء المح ّللة
لغرض صحيحٍ  ،وقد ّ
السالم يف ّ
كل ما يأمر به وينهى عنه وإن مل يكن
إطاعة اإلمام عليه ّ

مقتيض لرصف
متع ّلقه واج ًبا أو حرا ًما شع ًّيا بالذات ،فال
َ
مقتيض
المجويس ،إذ ال
الرواية عن ظاهرها ولو بنا ًء عىل نجاسة
َ
ّ
حلملها عىل إرادة خصوص الامئعات التي تنفعل بمالقاة النجس،

حمر ً
مة كانت أو
فالمقصود هبا بيان حكم المؤاكلة من حيث هيّ ،

مكروه ًة.

وكيف كان فال شهادة يف هذه الرواية عىل كون احلكم بطهارة

الكتايب يف سائر األخبار ألجل التق ّية» (.)1

حيا وهو الوجه الذي ُو ّجه به
ويالحظ هنا ،أنّه ر َّد محلها عىل التق ّية ر ًدا رص ً

أن المورد يتناىف ً
كر ّ
أصال مع موارد التق ّية .ولو
العديد من الروايات ،وقد َذ َ
كان المورد من موارد التق ّيةّ ،
أحرم
فإن اإلمام عليه السالم لن يقول :أكره أن ّ

فأي
حرم هذا التناول واق ًعاّ ،
حرم اهلل تعاىل! ألنّه لو كان اهلل قد ّ
عليكم ما ّ

معنى يبقى للكراهة؟!

وبالتايل يصبح معنى هذه العبارة هو التايل :أرى أنّكم ترتبطون مع
المجوس يف معامالتكم وعالقاتكم ،ولو ّأين هنيتكم عن هذا العمل ،فسوف
(للحاج آغا رضا اهلمداين)  ،ج ،7ص.252
( )1مصباح الفقيه
ّ

الفصلَّالحامسََّّ:اقوالَّالففهاءَّرصوانَّاهللَّعليهمَّفيَّهدةَّالمسالهَّ

139

يوجب ذلك العرس واحلرج لكم ،ولذا فأنا ال أهناكم عن معاشهتم واالرتباط
هبم.
حلرمة؛ ألنّه يف صورة
وهذا المعنى يتناسب قط ًعا مع الكراهة دون ا ُ
ٍ
ٍ
خمتلف ،فيقولّ :
إن تناول أطعمة
بنحو
يبني األمر
احلرمة ،يمكن لإلمام أن ّ
المجوس واالتصال هبم حرا ٌم ،وهم نجسونّ ،إال يف حالة الرضورة ،وذلك
كام يف سائر مواطن الرضورة ،حيث ُيرفع احلكم األصل.
بنا ًء عىل هذا ،كيف لإلمام عليه السالم مع ِعلمه باحلرمة والنجاسة الذاتيّة
شط ،أن ي ِ
ٍ
مطلق وبال أي ٍ
ٍ
ٍ
وقع أ ّم ًة بأكملها يف اجلهل والضاللة
قيد أو
بنحو
ُ
ّ
واإلقدام عىل المعصية وتناول النجس؟!

وعىل فرض ّ
أن مراد اإلمام هو التق ّية ،كان ينبغي أن يقول :أنا أكره أن

ّ
وجل .يعني :أنّه ال إشكال يف هذا األمر فقط يف
حرم اهلل عزّ
أحرم عليكم ما ّ
ّ
()1

 .فمن

حال الرضورة والتق ّية .ال أن يقول« :شيئًا تصنعونه يف بالدكم»
العجيب جدً ا ،كيف ّ
أن هذه المجموعة [من الفقهاء] مل يلتفتوا إىل هذا المعنى

كثريا! وأعجب من هذا ّأهنم أرادوا من
الواضح جدً ا والمتعارف يف العرف ً
أيضا عىل التق ّية!!
خالل هذه الرواية محل سائر الروايات الرصحية يف الطهارة ً
تر جيحه لأ خبار الطهارة على ا لنجا سة

بعدها ُيكمل سامحته فيقول:

«هذا ،مع أنّه يظهر بالتد ّبر فيام أسلفناه يف مبحث نجاسة اخلمر ّ
أن
احتامل صدور األخبار الدا ّلة عىل طهارهتا تق ّي ًة ليس بأقوى من

ِ
ِ
ويس .و َأ ْك َر ُه َأ ْن ُأ َح ِّر َم
( )1حيث قال اإلمام عليه السالم للسائلَ « :أ َّما َأنَا َف َال ُأ َواك ُل ا ْل َم ُج َّ
َع َليْك ُْم َشيْئًا ت َْصنَ ُعو َن ُه ِيف بِ َال ِد ُك ْم»  ،راجع :ص 95من هذا الكتاب( .م)
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احتامل كون ما ّ
دل عىل نجاستها كذلك .فاإلنصاف أنّه ليس يف
ٍ
يشء من أخبار الطهارة ما يشعر بصدورها تق ّي ًة فضال عن أن ّ
يدل
مصحح ًة لطرح هذه األخبار الكثرية ،فال
عىل ذلك دالل ًة معتّب ًة
ّ
ٍ
ٍ
معتّب .والذي
بدليل
جيوز رفع اليد عن مثل هذه الروايات ّإال
يقتضيه اجلمع بينها وبني أخبار النجاسة إنّام هو ارتكاب التأويل

نصا فال ّ
يف تلك األخبارّ ،
أقل من
فإن أخبار الطهارة لو مل تكن ًّ

كوهنا أظهر دالل ًة من تلك الروايات .مع ما أشنا إليه من أن ً
مجلة
من هذه الروايات تصلح أن تكون بمدلوهلا اللفظي قرين ًة لرصف

خصوصا مع ما عرفت من وهن
تلك الروايات عن ظاهرها،
ً

داللة تلك األخبار عىل النجاسة ،بل إمكان منع ظهورها فيها.

هم ّإال أن يدّ عى انجبار ضعف داللتها ـ كسندها ـ بفهم
ال ّل ّ
األصحاب وعملهم ،لكن ال يكفي ذلك يف ترجيحها عىل أخبار
الطهارة بعد عدم التنايف وإمكان اجلمع عر ًفا مع وجود الشاهد

عليهّ .إال أن يقالّ :
إن إعراض المشهور عن أخبار الطهارة
حج ٌة
أسقطها عن االعتبار ،فأخبار النجاسة عىل هذا التقدير ّ

ٌ
سليمة من المعارض جيب األخذ بظاهرها .لك ّن االقتناع هبذا
جمرد التقليد والتصديق من
القول يف طرح مثل هذه األخبار أراه ّ
غري تص ّو ٍر ،فال بدّ من حتقيق هذا القول» (.)1

احلاج آغا رضا كيف ّية داللة أخبار الطهارة ورجحاهنا
لقد ّبني المرحوم
ّ
ٍ
ٍ
وبني أنّه يف
بشكل
القطعي عىل أخبار النجاسة
حسن جدًّ ا وباستدالل متنيّ .
( )1مصباح الفقيه ،ج ،7ص.254

الفصلَّالحامسََّّ:اقوالَّالففهاءَّرصوانَّاهللَّعليهمَّفيَّهدةَّالمسالهَّ

141

مقام اجلمع مع الداللة الب ّينة ألخبار الطهارة ،ينبغي أن نق ّيد أخبار النجاسة

ونحملها عىل الكراهة ،بل هو يرى ّأهنا غري ظاهرة يف الداللة عىل النجاسة

أيضا.
ً

ٍ
بشكل قاطع ،مل
رجح سامحته أخبار الطهارة عىل أخبار النجاسة
بعد أن ّ

ا لقر ينة ا لو حيدة للحمل على ا لنجا سة هي عمل الأصحاب وإ عرا ض ا لمشهور عنها

جيد ّإال قرين ًة واحد ًة للحمل عىل النجاسة ،وهي عمل األصحاب وإعراض

المشهور عن أخبار الطهارة ،وطب ًقا للقول المشهورّ ،
فإن إعراض األصحاب
ٍ
قرينة َخفيت عىل المتأخرين ،وبسببها يرفع الفقهاء أيدهيم
يبتني عىل وجود
وكثريا ما قيل:
عن أخبار الثقاة ،وال يأخذون بالصحاح من الروايات واألد ّلة،
ً

قو ًة ازدادت وهنًا.
ُك ّلام ازدادت الرواي ُة ّ

ّ
ر دّ ا لمؤ لف على هذه ا لقر ينة

وهنا ينبغي أن نسأهلم :ما بال هذه القرينة المختفية ،مل يبحث عنها وال

حتّى ٌ
رجل واحدٌ من القدماء أو يأيت عىل ذكرها؟! وكيف ّ
أن نفس قدماء

األصحاب هؤالء الذين كانوا يف العديد من المسائل العاد ّية والروايات

المتعارفة يب ّينون نفس سياق الرواية طب ًقا لفهمهم العادي للرواية ،وكانوا إذا

ُوجدت قرين ٌة أو شاهدٌ عىل خالف الفهم المتعارف ،نقلوها .لكنّهم يف هذا

األئمة عليهم السالم ،مل ُيشريوا
الموطن الذي هو من أهم المسائل يف زمان
ّ
ٍ
ٍ
ً
تأويال ُحرمنا
ألهنم وجدوا قرين ًة أو
إىل ّ
أي قرينة أو شاهد ونحن نفرح ونسعد ّ
نرجح فهمهم عىل األصول المتقنة واألد ّلة المنصوصة من
منه ،فينبغي أن ّ
قبل اإلمام عليه السالم؟! بل ويف ٍ
فهم األصحاب
كثري من األحيان ُجيعل ُ
بنفسه ً
رجح
السنّة وكالم أهل البيت ،بل ُي ّ
أصال من أصول االستنباط يف قبال ُ

ً
األئمة
طويال عند مسألة أنّه ليس فقط مل يكن يف زمان
عليهام؟! ولن نقف
ّ
ٍ
ٍ
شاهد عىل نجاسة الك ّفار عمو ًماّ ،
وأن األمر عىل
وأي
عليهم السالم أ ّية قرينة ّ
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العكس من ذلك ،حيث كانت هناك يف زمان محلة الوحي وحفظة الدين

عليهم السالم شواهد عديدة ك ّلها تنطق بطهارة الك ّفار ،كام سيأيت.
رأي الآ قا رضا بتماميّ ة دلا لة و سند أ خبار ا لطهارة

تعرضه
أكمل المرحوم صاحب «مصباح الفقيه» المسألة ـ بعد ّ

لتوضيح هذه القرينة وبياهنا ـ بالنحو التايل:

«وعىل تقدير حصول القطع بذلك [أي بالقرينة المختفية عىل

المتأخرين] فال بحث فيه ،أل ّن القاطع جمبول عىل اتّباع قطعه،
وال يعقل أن يك ّلف بالعمل برواية يقطع بعدم كون مضموهنا
حكم اهّلل يف ح ّقه.

و لك ّن الكالم إنّام هو بالنسبة إىل من مل يقطع بذلك بحيث
يصح عقال أن يتع ّبد بالعمل باخلّب [المو ّثق أو الصحيح
ّ

واحلجج الملزمة والدليل المستند] الذي أعرض عنه األصحاب،

فإعراض األصحاب عنه بالنسبة إليه أمارة ظنّ ّية ال دليل عىل
اعتبارها»(.)1

ثم قال بعد ذلك:
ّ
«وكيف كان فأخبار الباب الدا ّلة عىل الطهارة ـ لتكاثرها أو

وصحة أسانيدها واعتضاد بعضها ببعض ـ ُّ
أجل من أن
تظافرها
ّ
يطرأ عليها وه ٌن يف سندها أو داللتها ،إلمكان دعوى القطع
بعض ،فال
بصدور أغلبها لو مل نقل بذلك يف ك ّلها ،كام ذهب إليه ٌ

القوة
يتطرق إليها الوهن من حيث السند .وأ ّما داللتها فهي من ّ
ّ
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المدّ عى ،فال نجد يف نفوسنا ريب ًة
بمكان كاد يكون بعضها ًّ
نصا يف ُ
تتطرق إليها إنّام هي يف ِجهة
يف داللتها ،وإنّام الريبة التي
ّ
فيتقوى بإعراض المشهور عنها احتامل كوهنا صادرة
صدورها،
ّ
عن تق ّي ٍة ونحوها من األمور المقتضية إلظهار خالف الواقع»(.)1

ٍ
يرصح سامحته ّ
قابلة للخدش ال سندً ا وال
بأن أخبار الطهارة غري
وهنا ّ

دالل ًة ،وأ ّما االحتامل الوحيد الذي يمكن أن ُيدش فيها فهو من جهة
ٍ
ٍّ
مفصل نو ًعا ما مسألة إعراض
ببيان
الصدور فقط .وهو بعد أن ّبني
األصحاب ومحل أخبار الطهارة عىل التقية ،قام بطرح ٍ
عدد من اإلشكاالت
ّ
َ

أيضا؛ ومن مجلتها مسألة اآلثار الوضع ّية للطهارة والنجاسة
عىل هذه اجلهة ً

والتي منها بطالن الوضوء والصالة يف حال مالمسة عني النجاسة ومساورته،

فقوى احتامل احلكم بالطهارة يف حال الرضورة ووجود العرس واحلرج ،ولكن
ّ

يف نفس الوقت ذكر ّ
أن هذا االحتامل ال يمكن أن جيري يف مجيع موارد

ٌ
حمتمل يف بعض الروايات فقط.
السؤال ،بل هو

ر دّه على ا لقول بأنّ جهة الصد ور هي ا لتقيّ ة

وعىل ّ
كل حال ،قال فيام يتع ّلق باحتامل التق ّية ما يل:
ِ
ُ
األخبار عىل التق ّية ال ُيلو عن بعد ،وعىل
فحمل
«وكيف كان،
تقدير قرب احتامله ال يكفي ذلك يف احلمل مع خمالفته لألصل ما

يدل عليه ٌ
مل ّ
ّب ،وقد أشنا إىل ّ
جمرد اإلعراض ال
أن ّ
دليل معت ٌ
يصلح ً
اللهم ّإال أن ُيدّ عى إفادته للقطع بعدم كوهنا
دليال عليه،
ّ
مسوق ًة لبيان احلكم الواقعي ،وعهدهتا عىل مدعيها ،فهي ال
حج ًة عىل من مل يقطع بذلك ح ّتى جيوز له طرح األخبار
تنهض ّ
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المعتّبة ،كام ّ
أن الشهرة ونقل اإلمجاع عىل الفتوى بل اإلمجاع

أيضا كذلك ،ما مل يوجب القطع بموافقة اإلمام عليه
المحقق ً
السالم»(.)1

وهو يف هذه العبارة مل يرتك ً
جماال لالنرصاف عن أخبار الطهارة أو المنع

عنها؛ ّ
ألن عمدة دليل المخالفني للقول بالطهارة ،هو مسألة اإلمجاع التي
حج ًة فيام لو كان كاش ًفا عن
ُذكرت ساب ًقا ،واإلمجاع إنّام ُيمكن أن يكون ّ
موافقة المعصوم عليه السالم ،وهذا المعنى ُيتلف باختالف األفراد؛ وقد
يكون موج ًبا للقطع بالنسبة للبعض ،أ ّما بالنسبة للبعض اآلخر فقد ال يوجب

هلم حتّى احتامل ذلك ،فام بالك بالقطع.

سبب عادي للقطع بموافقة اإلمام عليه
وأ ّما ما قاله البعض :اإلمجاع
ٌ
أيضا بعد أن مل يتح ّقق هذا المعنى يف نفس اإلنسان ويف
السالم ،فهو مردو ٌد ً
وجدانه.

«و هبذا ظهر لك ضعف االستدالل للنجاسة :بالشهرة ونقل
اإلمجاع وغريمها من المؤ ّيدات التي تقدّ مت اإلشارة إليها .لكن

لقائل أن يقولّ :
إن ما ُذكر من أد ّلة النجاسة وإن ال يصلح يش ٌء
منها يف حدّ ذاته إلثبات المدّ عى يف مقابلة هذه األخبار الكثرية،

لكن ر ّبام حيصل ـ بمالحظة المجموع من نقل اإلمجاع والشهرة
وشذوذ المخالف ومغروسيته يف أذهان المترشعة عىل ٍ
وجه صار
ّ
ّ
لدهيم نظري الرضور ّيات الثابتة يف الرشيعة ،التي يعرفها العوام
والنساء والصبيان ،وغريها من المؤ ّيدات المعاضدة لظواهر
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مؤول ًة أو
أخبار النجاسة ـ اجلزم بنجاستهم وكون أخبار الطهارة ّ

معلول ًة .واإلنصاف ّ
أن هذه الدعوى قريب ٌة جدًّ ا ،فإنّه ربام حيصل
واخلواص وجتنّبهم
بمالحظة معروف ّيته يف الرشيعة لدى العوام
ّ
عن مساورة أهل الكتاب اجلزم باحلكم ،لكوهنا ـ كالسرية

القطع ّية ـ كاشف ًة عن رأي المعصوم [عليه السالم]»(.)1

ِ
ِ
الوحيد
الفقرات نفس كالم
صاحب «مصباح الفقيه» يف هذه
كر ُر
ُ
ُي ِّ
البهبهاين ،فيعتّب احلكم بالنّجاسة من رضوري ِ
ات المذهبّ ،
وأن هذه المسألة كام
ّ
السنّة ،ولكنّه يستدرك عىل هذا الكالم
قيل من مجلة شعارات الشيعة يف قبال أهل ُ

ر دّه على ا لقول بأنّ نجاسة أهل الكتا ب شعارٌ للشيعة

من خالل طرح اإليرادات عىل هذا الدليل وبيان ما فيه من الوهن ،فيقول ما يل:

ِ
السري يف أخبار الباب،
«لك ّن الذي ُيوهنها يف خصوص المقام َ
فإهنا تشهد بحدوث هذه السرية ّ
األئمة عليهم
وتأخرها عن عرص ّ
ّ

بخلو أذهان السائلني ـ الذين هم من عظامء
السالم ،لشهادة ُج ِّلها
ّ
ّ

الشيعة ورواة األحاديث ـ عن احتامل نجاستهم الذات ّيةّ ،
وأن
الذي أوقعهم يف الريبة الموجبة للسؤال عدم جتنّبهم عن

النجاسات ،حتّى ّ
حممد بن عبد اهّلل بن جعفر احلمريي ـ الذي
أن ّ

عجل اهّلل تعاىل فرجه يف زمان الغيبة ـ
كتب إىل صاحب الزمان ّ

استشكل يف الصالة يف الثياب المتّخذة من المجوس بواسطة
ّأهنم يأكلون الميتة وال يغتسلون من اجلنابة ،ف ُيستفاد من مثل هذا

السؤالّ :
أن احتامل نجاسة المجوس ذا ًتا مل يكن طار ًقا بذهنه،

ّ
وإال لكان الفحص عن حكم الثياب بمالحظتها أوىل ،فيظ ّن
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بمثل هذه األسئلة ّ
أن معروف ّيتها لدى العوام ومغروس ّيتها يف
أذهاهنم نشأت من شهرة القول هبا بني العلامء الذين هم مرجع
خصوصا
تقليد العوام ،وهي يف حدّ ذاهتا ال تفيد اجلزم باحلكم
ً

قوة احتامل كون مستند المشهور يف احلكم بالنجاسة ـ كام
مع ّ

يساعد عليه مراجعة كتبهم ـ استظهارها من اآلية الرشيفة ببعض

جيوزوا رفع اليد عن ظاهر الكتاب
المتقدِّ مة ،فلم ّ
التقريبات ُ
بأخبار الطهارة إ ّما بنا ًء منهم عىل ّأهنا أخبار آحاد ،وال جيوز
المخصص بالمعارض،
ختصيص الكتاب هبا ،أو لزعمهم ابتالء
ّ

أو غري ذلك من جهات الرتجيح ،فال وثوق بوصول احلكم إليهم
ٍ
ٍ
السالم ،أو عثورهم عىل ٍ
معتّب غري
دليل
يدً ا بيد عن معصو ٍم عليه ّ
ما بأيدينا من األد ّلة.

واحلاصل :أنّه ال جيوز طرح األخبار الدا ّلة عىل الطهارة أو

المؤ ّيدة هلا ـ التي ال تتناهى كثر ًة ـ بمثل هذه التلفيقات التي
تش ّبث هبا القائلون بالنجاسة حتّى أحلق المسألة بعضهم
بالبدهي ّيات التي رأى التك ّلم فيها تضيي ًعا للعمر ،مع أنّه ال يرجع
ٍ
دليل ُيعتدّ به ،عدا ظواهر أخبار النجاسة التي
يش ٌء منها إىل
عرفت حاهلا.

فاحلق ّ
أن المسألة يف غاية اإلشكال.)1(»...
ّ

وإنصا ًفا ينبغي أن ُنذعن ّ
حق
بأن صاحب «مصباح الفقيه» قد أ ّدى ّ
ٍ
منسوجات
المسألة هنا؛ وعدّ أد ّلة القائلني بالنجاسة الذات ّية ألهل الكتاب
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ٍ
نسجوها بال ٍ
وأهنا مجي ًعا ال تسمن وال تُغني من جو ٍع يف مقام
دليل أو ّ
حجةّ ،
االجتهاد واالستنباط .ومل يقترص فقط عىل ّ
أن اإلمجاع يف هذا الموطن ال

مدركي،
إمجاع
يكشف عن رأي المعصوم عليه السالم وحسب (ألنّه ّأو ًال:
ٌ
ٌّ

مر له عد ٌد من المخالفني سوا ًء من المتقدّ مني أو من المتأخرين كام
وثانيًا :كام ّ
وبشكل ٍ
ٍ
وافر) بل ّ
إن شهرة النجاسة بني الشيعة يف زمان نفس
يف زماننا هذا،
ٍ
جل جدً ا
األئمة عليهم السالم مل تكن متح ّققة ،وهذه المسألة واضح ٌة
ّ
بشكل ٍّ
يف لسان الروايات.

ٍ
مدرك يمكن اعتباره أو االعتناء
أي
وبنا ًء عىل هذا ،نحن ال نرى وجود ّ

بهّ ،
وخصوصا بالنسبة ألهل الكتاب ،بل األد ّلة
يدل عىل النجاسة الذات ّية
ً
القطع ّية قائم ٌة عىل طهارهتم.
م ّ
حصل ا لك لام

حمصل الكالم يف هذا الفصل فهوّ :
أن أكثر القدماء من الفقهاء ،كانوا
وأ ّما ّ

أعم من المرشك والكتايب ،وقد ا ّدعي
يقولون بالنجاسة الذاتيّة للك ّفار بام هو ّ
يف العديد من الكتب ،اإلمجاع عىل هذه المسألة ،بل ّ
إن البعض كالمرحوم

شعارا للشيعة يف قبال أهل السنّة ،وقد أ ّيد صاحب
الوحيد البهبهاين عدّ ها
ً

«اجلواهر» كالم الوحيد البهبهاين هذا ،فعدّ البحث يف هذه المسألة تضيي ًعا
للعمر ،وعدّ ها من ضمن رضور ّيات الدين.

ولكن مع مالحظة أد ّلة القائلني بالنجاسة ،اتضح ّ
أن أ ًّيا منها ال يفيد
المراد وال ُينتِج المقصود ،وهي َمبن ّي ٌة فقط عىل تأويل الروايات الدا ّلة عىل

الطهارة ،واألخذ بالروايات المحتملة الظهور يف النجاسة ،وذلك اعتام ًدا عىل
جمرد احلدس والتخمني واالستحسان.
ّ
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مر ّ
احلاج آغا رضا اهلمداين عدّ مجيع أد ّلة القائلني
فإن المرحوم
ّ
وكام ّ
أي تأثري ،ال يف اإلمجاع
وأهنا قارصة عن إيقاع ّ
بالنجاسة من ضمن التلفيقاتّ ،

المدّ عى وال يف ادعاء السرية المشهورة وال يف احلكم بالتقيّة وكذا يف سائر

المدونةّ ،
الم َّتبع هو
األوجه المرفوضة .وأنّه بنا ًء للموازين واألصول
ّ
فإن ُ
تلك الروايات الدا ّلة عىل الطهارة الذات ّية ألهل الكتاب ،وحتّى سائر الفرق
من المذاهب المختلفة.

ٌ
والكاتب يرى ّ
وتطويل بال
تضييع لألوقات
أن اإلطالة يف هذا المطلب
ٌ

ٍ
نتعرض للدليل الوحيد
طائل ،وألجل توضيح المسألة وبياهنا سوف
ّ
ً
سبيال
للمتمسكني بالنجاسة والذي هو اإلمجاع .آملني أن يكون ذلك
ّ

للكشف عن وجه احلقيقة ،وأن ينجل َمبنى الشارع المقدّ س و ُمراده يف هذه

المسألة التي أثارت ّ
كل ذاك الضجيج.

***

َ
الصل الادس:

ه
ُ َّ ه
َف د هر هاس ة
املدَع عل
ال جح هم ِع
ة
ِ إ
ِ ِ
َه ه ه ة َه
ُ
شل
جتاس ِة غ ِر امل ِ

َه
ه ةُ
ُ َّ ه
اس ةة َهغ ُ
ه ه ه
َه ْ ُ َّ
املش ِل
ال ص ل ال ِاد سِ :د را سة ج
الإح مع امل د َع عل جت ِ رِ

منَّالرحيمَّ
ِّبس ِّمَّالل ِّهَّالرح ِّ
حج ًة ومستندً ا يف قبال الكتاب والسنّة
يعتّب اإلمجاع( )1يف مذهب اإلمام ّية ّ

بعنوانه كاش ًفا عن رأي المعصوم عليه السالم ،وبالطبع ّ
فإن مرجعه ومآله إىل

ً
السنّة ،ويف احلقيقة ال يمكن عدّ ه ً
مستقال من أد ّلة ومباين
مبنى
دليال أو
ً
ُ
االستنباط .وقد ذكر المح ّقق يف كتابه «المعتّب» أ ّن حج ّية اإلمجاع إنّام تكون
بدخول المعصوم بني طائفة المجمعني ،قال:
ِ
ِ
َ
حصل يف
«فلو خال الامئ ُة من فقهائنا عن قوله لام كان ُح ّج ًة ،ولو
حج ًة»(.)2
اثنني ،لكان قوهلام ّ

وكذلك يقول الس ّيد المرتىض أعىل اهلل مقامه:
ٍ
كون اإلمام فيهمّ ،
حج ًةُ ،
مجاعة
فكل
«إذا كان ع ّل ُة كون اإلمجاع ّ
َك ُث َرت أو َق َّل ْت كان اإلمام يف أقواهلا ،فإمجاعها ُح ّج ٌة»(.)3

ًّ
( )1نلفت نظر القارئ الكريم إىل ّ
مستقال ّبني رأيه فيه بعدم
أن سامحة المؤ ّلف المحرتم قد أ ّلف كتا ًبا
بشكل ٍ
ٍ
واف ،وقد ناقش مجيع األقوال هناك ،وقد طبع الكتاب بالفارس ّية حتت عنوان
حج ّية اإلمجاع

«امجاع از منظر نقد ونظر» ،وهو قيد التعريب حتت عنوان «رسال ٌة يف عدم حج ّية اإلمجاع»  ،وجتدر اإلشارة
إىل ّ
ف قبل تأليف تلك الرسالة لذا مل ُحيل عليها يف البحث( .م)
أن الكتاب احلارض كان قد أ ّل َ

( )2المعتّب ،ج ،1ص .31

( )3راجع :الذريعة إىل أصول الرشيعة (للرشيف المرتىض)  ،ج  ،2ص 154؛ فرائد األصول ،ج،1

ص( .185م)
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طهارة َ
ان
الإنس ِ
ِ

ِ
نفسه ال
ومل ُينكر أحدٌ من الفقهاء هذه المسألة ،وهي أ ّن اإلمجاع يف حدّ
ً
يمكن أن ُحيسب ً
مستقال إىل جانب سائر أدلة االستنباط ،ولكن هناك
دليال

اختالف يف وجهات النظر فيام يتع ّلق بكيف ّية حت ّقق اإلمجاع وتشكّل موضوعه.
ٌ

ا لمسلك الأوّ ل لإ ثبات حجيّ ة الإ جماع وا لردّ عليه

لقد اعتّب البعض ّ
أن حج ّيته من باب دخول اإلمام عليه السالم يف مجلة

المجمعني ،وهي النظر ّية الراجحة عند قدماء األصحاب والس ّيد
الفقهاء ُ
التضمن ّية.
المرتىض ،وقد أطلقوا عىل هذه الطريقة :الطريقة
ّ
واإلشكال يف هذه الطريقة هو ّ
أن األفراد المعلومي احلال والمعروفني،

ال ُيمكن االعتداد بكالمهم؛ وأ ّما األفراد غري المعروفني والمجهولني ،فمن
نحصل القطع عىل وجود اإلمام يف زمرهتم ،كام أنّه ال يمكن أن نُسنِد إىل
أين ّ
كام مبن ًيا عىل احلدس والظ ّن .ولو حصل القطع بوجود اإلمام عليه
اإلمام ُح ً
ِ
خاص ٍة ،فاحلجيّة عادت لنفس القطع ،وليس إىل إمجاع
زمرة عدّ ٍة
السالم يف
ّ
سائر األفراد؛ وذلك كام لو حصل هذا القطع بدون مالحظة فتاوى الفقهاء
بأي إمجا ٍع للفقهاء معرويف احلال.
وفقط ضمن حدود مع ّينة ال عالقة هلا ّ
أي إمجاعٍ؛ ّ
ألن معرفة فتاوى الفقهاء
وبنا ًء عىل هذا ،ال يمكن أن يتح ّقق ُّ
ٍ
يتطرق هلم اخلطأ والنسيان مثلهم مثل
ألهنم ممّن ّ
المعروفني غري مفيد أبدً اّ ،
حج ٌة عليهم فقط ،ال عىل اآلخرين.
سائر أفراد الناس ،واستنباطهم إنّام هو ّ
وأ ّما القطع بوجود اإلمام عليه السالم يف األفراد المجهولني ،فال يمكن أن

ّ
التصور واخليال ،وليس يف عامل اخلارج والعيان .ومن هنا نعتقد
يتحقق ّإال يف عامل
ّ
ّ
أن ذكر اإلمجاع يف كتب الفقهاء بنا ًء عىل هذا المسلك وهذه الطريقة ،سيكون

عب ًثا وال فائدة منه.

وينبغي اإلذعان بأنّه منذ صدر اإلسالم وحتّى اآلن ،مل يدّ ِع أي ٍ
فرد من
ّ

الفقهاء هكذا إمجا ٍع هبذه اخلصوص ّيات ،وال يمكن ألحد أن يفعل.

الفصلَّالسادسََّّ:توضيح الإجماع ّ
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وأ ّما الطريق الثاين يف حت ّقق حجيّة اإلمجاع ،فهو قاعدة اللطف.

وقد قيل لتّبير وتوجيه هذا المسلك ما يلّ :لام كانت وظيفة اإلمام عليه

السالم تبيني وتبليغ رسالة الرسول األكرم ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم
بأي ٍ
نحو من األنحاء إىل
وشيعته ،لذا جيب عليه أن يوصل حكم اهلل الواقعي ّ
ٍ
ٍ
خمالفة للواقعّ ،
فإن وظيفة
مسألة
آذان الناس؛ ولذا حينام يتّفق مجيع الفقهاء عىل
بأي ٍ
نحو
اإلمام عليه السالم وتكليفه ـ من باب اللطف ـ بيان احلكم الواقعي ّ

خمالف لإلمجاع فهذه المسألة
حكم
يرى فيه الصالح ،وحينام ال يكون هناك
ٌ
ٌ
تكشف عن موافقة المعصوم عليه السالم عىل حلكم المجمع عليه .وأ ّما إذا

وجد ٌ
دليل من الكتاب أو السنّة ـ كام هو احلال يف هذا الباب ـ فال يمكن
ٍ
حينئذ إىل هذه الطريقة؛ ألنّه يمكن أن يكون اإلمام اعتمد عىل نفس
االستناد
هذا الدليل يف مقام بيانه للحكم المخالف.

سنبنيّ ،
فإن هذه الطريقة هي كالطريقة السابقة ال تبتني عىل
ولكن كام
ّ
قاعدة ٍ
ٍ
أ ٍ
متينة ،وذلك ّ
ألن تكليف اإلمام عليه السالم ووظيفته
صل رصني وال
ـ بنا ًء هلذه القاعدة ـ هو إ ّما بيان احلكم المخالف يف مقام اإلفتاء واحلكم ،وإ ّما

رفع اشتباه األ ّمة وخطئها يف مقام العمل والتكليف.

فإن كان المراد [من اللطف] هو ّ
[أن دور اإلمام عليه السالم] منع

فأو ًال :ينبغي اإلذعان ّ
بأن هذا األمر مل
األ ّمة عن اخلطأ يف مقام العملّ ،
بحك ٍم
كم الفقهاء ُ
كثريا ما َح َ
يتح ّقق أبدً ا يف العامل اخلارجي والعيني؛ ألنّه ً
ٍ
لفرتة من الزمن ،وبعد مدّ ٍة ظهر
وع ّينوه وعملِت األ ّمة طب ًقا لذلك احلُكم
ٍ
ٍ
ً
كامل أو صار نادر
بشكل
منسوخا
ألول
حكم
ٌ
خمالف له ،فصار احلكم ا ّ
ٌ

الوجود؛ وذلك كام يف القول بانفعال ماء البئر [بالنجاسة] يف بداية األمر،
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طهارة َ
ان
الإنس ِ
ِ

والذي خالفه ّ
العالمة ّ
احلل بنظر ّيته المبن ّية عىل عدم انفعاله [هبا] ،فهو خري
ٍ
ٍ
وشاهد عىل هذا األمر ،ونظري هذه المسألة موجو ٌد يف األبواب
برهان
الفقه ّية إىل ما شاء اهلل.
ٍ
حرصي
بشكل
موجه ًة
ٍّ
تم جعل قاعدة اللطف ّ
وثانيًا :يف هذه احلالة لامذا ّ
ٍ
كل ٍ
وجمموعة ويف ّ
إىل اجلمهور من األ ّمة ،ولامذا ال نط ّبقها عىل ّ
كل األماكن
فرد

واألزمان؟! فام هو التقصري الذي قام به األفراد الذين ارتكبوا ً
فعال خمال ًفا
حلكم اهلل الواقعي عند أدائهم لتكاليفهم ووظيفتهم بنا ًء لمقتىض تكليفهم
وحكم م َق َّلدهم ،بحيث صار يستوجب ذلك أن ُحيرموا من عناية اإلمام
ولطفه؟! وأ ّما إذا اعتّبنا عمل المك ّلف يف زمان غيبة اإلمام عليه السالم
بمقتىض احلكم الظاهري جائزً ا وأجزنا العمل بالوظيفة الظاهر ّية كام ّبني ذلك

أي
األئمة عليهم السالم واعتّبوه جمز ًيا
نفس
وصحيحا ومثا ًبا عليه ،فعندها ُّ
ً
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
برهة من
شخص أو أ ّم ٍة بكاملها يف
واحد أو مائة
شخص
فرق سيكون بني
الزمان أو يف األزمنة المتوالية؟

وكام ّ
كثريا ما
أن األحكام كانت تنزل يف صدر اإلسالم بالتدريج ،وكان ً
ٍ
لسنوات يف اجلهل عن تكليفهم الواقعي وحكمهم الرشعي،
يعيش الناس

ثم كان رسول اهلل ّ
يبني
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم ّ
فكانوا يرتكبون األخطاءّ ،
أيضا :بنا ًء للمصالح والمقتضيات التي هي
هلم احلكم الواقعي ،فكذلك نقول ً

يف حيطة عل ِم اهلل وأوليائهّ ،
فإن الناس صاروا حمرومني يف زمان الغيبة من
مذكور يف األحاديثّ ،
حمم ٍد
إدراك حكم اهلل الواقعي ،وكام هو
فإن قائم آل ّ
ٌ
ٍ
ّ
جديدة.
وتكاليف
صىل اهلل عليه وعىل آبائه الطاهرين ،سوف يظهر مع أحكا ٍم
َ
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نعمّ ،
ألئمة اهلدى صلوات
إن مقتىض شؤون اإلمامة والوالية الكل ّية اإلهل ّية ّ

وحارضا
ناظرا
اهلل وسالمه عليهم أمجعني هو أن يكون اإلمام عليه السالم
ً
ً
رس وسويداء نفوسنا من خالل إشافه
وشاهدً ا عىل مجيع أعاملنا
وترصفاتنا وعىل ّ
ّ
ِ
والع ّل ،وأن يكون عار ًفا وم ّطل ًعا عىل مجيع النوايا واخلاطرات
الوالئي
واخلطورات قبل حدوثها ،وال ّ
ذر ٍة يف الساموات
يشذ عن حيطة علمه مثقال ّ
قوته وقدرته الوالئ ّية هبداية وإيصال مجيع
واألرض ،وأن يقوم من خالل ّ
استعداداتنا وقوانا إىل مرحلة الفعل ّية ومرتبة كامهلا الوجودي.

وبنا ًء عىل هذا ،لو كان العمل بحكم من األحكام أو التكاليف المخالفة

أثرا س ّيئًا (لو بمقدار رأس اإلبرة) عىل سري اإلنسان
حلكم اهلل الواقعي ،سيؤ ِّثر ً
ٍ
تقصري يف قيامه
أي
يقرص ّ
التكامل وعىل وصول استعداداته إىل الفعل ّية (مع أنّه مل ّ

بالمسائل واألحكام) ّ ،
فإن هذا األمر يتناىف ويتضا ّد مع شؤون مقام اإلمامة،
وهيبط باإلمام عن مقام واليته الكّبى إىل منزلة سائر أفراد البرش ومرتبتهم؛
نستجري باهلل من هذه األوهام والوساوس الدَ نِ ّية.
وقد ذكر اإلمام عليه السالم بنفسه هذا األمر يف رسالته إىل الشيخ المفيد
أعىل اهلل مقامه ،حيث قال:
ِِ
ِ
ِ
ِ
«ن َْح ُن وإِن ُكنَّا َث ِ
ب
اوي َن بِ َمكاننَا النَّائي عَ ْن َم َساك ِن ال َّظالمنيَ َح َس َ
ِ
ا َّل ِذى َأ َرانَا ُه ا ُ
الص َالحِ ول ِ ِشي َعتِنَا ا ْل ُمؤْ ِمننيَ ِيف َذل ِ َك
هلل َت َع َاىل َلنَا م َن َّ
اس ِقنيَ ؛ َفإِنَّا ن ِ
مادام ْت دو َل ُة الدُّ ْنيا ل ِ ْل َف ِ
ُح ُ
يط ِع ْل ًام َب َأ ْن َبائِك ُْم و َال َي ْعزُ ُب
َ
َ َ َ َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يش ٌء ِم ْن َأ ْخ َب ِ
ار ُك ْم  ...إِنَّا َغ ْ ُري ُم ْهملِنيَ ل ُم َراعَاتك ُْم و َال َناسنيَ
َعنَّا ْ
ل ِ ِذ ْك ِر ُك ْم ،و َل ْو َال َذل ِ َك َلنَزَ َل بِك ُُم ا ْل َ ْ
اص َط َل َمك ُُم
أل َوا ُء و ْ
ْاألَعْدَ ا ُء .)1(»...

( )1اخلرائج واجلرائح ،ج ،2ص 902؛ [ َألواء :شدّ ة وحمنة .اص ُطلِم القوم :أبيدوا من أصلهم].
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طهارة َ
ان
الإنس ِ
ِ

وذلك باإلضافة إىل ّ
أن نفس اإلمام عليه السالم قد أجاب حني ُسئل عن

األول قبل القيام إىل الركعة الثالثة بقوله:
التكبري بعد
التشهد ّ
ّ
إن فِي ِه َح ِدي َث ْ ِ
ابَّ :
« ْ
مهاَ :فإِ َّن ُه إِ َذا ا ْن َت َق َل ِم ْن َحا َل ٍة إِ َىل
اجلَ َو ُ
نيَ :أ َّما َأ َحدُ ُ َ
َحا َل ٍة ُأ ْخ َرى َف َع َل ْي ِه َتكْبِ ٌري .و َأ َّما َ
األخ ُرَ :فإِ َّن ُه ُر ِو َي َأ َّن ُه :إِ َذا َر َف َع َر ْأ َس ُه
ِ ِ ِ
ِ
َّبُ ،ث َّم َج َل َسُ ،ث َّم َقا َمَ ،ف َل ْي َس َع َل ْي ِه ل ِ ْل َقيا ِم َب ْعدَ
الس ْجدَ ة ال َّثان َية َفك َّ َ
م َن َّ
ِ
ِ
جي ِري َه َذا ا ْل َم ْج َرى ،وبِ َأ ِّهيِ َام
ا ْل ُق ُعود َتكْبِ ٌري؛ و َك َذل َك الت ََّش ُّهدُ ْاألَ َّو ُل َ ْ
ت ِم ْن ِج َه ِة الت َّْسلِي ِم َك َ
ان َص َوا ًبا»(.)1
َأ َخ ْذ َ
وهكذا نجد ّ
أن اإلمام عليه السالم كان يسوق األفراد إىل هذه األحكام

مبني
الظاهر ّية المستنبطة من الروايات واألد ّلة يف العديد من المواطن كام هو ّ ٌ
يف موطنه.

وأ ّما إن كان المراد من اللطف هو توضيح اإلمام وتبيينه للحكم

وجمرد بيان احلكم الواقعي ،فذلك لن يفيد يف إثبات
الصحيح يف مقام الفتوى ّ
ألن [مقتىض القاعدة حين ٍ
المدّ عى يف المقام؛ وذلك ّ
ئذ] أن يتو ّجب عىل اإلمام
أن ُيبلغ هذا احلكم جلميع الفقهاء يف مجيع البالد ومجيع األماكن فر ًدا فر ًدا.

إن ّ
وهكذا أمر ،ال أنّه مل حيصل وحسب ،بل ّ
كل هذه االختالفات بني الفقهاء
يف مجيع األمكنة واألعصار هو بنفسه شاهدٌ عىل خالف مقتىض قاعدة اللطف

المدّ عاة[ .وذلك أنّه بنا ًء عىل هذه القاعدة] كيف جييز اإلمام عليه السالم
أي
حكام خمال ًفا حلكم اهلل الواقعي (بدون ّ
لنفسه أن يستنبط فقي ٌه من األد ّلة ً
ٍ
ٍ
تقصري منه) وأن يطرح هذا احلكم جلميع أفراد األ ّمة [دون أن
قصور أو
يتدخل لتصحيح اخلطأ]؟ أوليس هذا األمر خمال ًفا لقاعدة اللطف؟ فإذا قبلنا

( )1الغيبة (للطويس)  ،ص .379
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بتكرر ذلك يف ّ
كل
هبذا االستثناء يف بعض المواطن ،جيب علينا أن نقبل ّ
المواطن من باب ّ
أن حكم األمثال فيام جيوز وفيام ال جيوز واحدٌ  ،وإذا قبلنا أن

ننسب اخلطأ يف احلكم إىل العديد من الفقهاء يف فرتة من الزمن ،فعلينا أن نقبل
أيضا يف ٍ
نسبة اخلطأ ّ
فرتة أخرى من الزمن.
لكل الفقهاء ً
وبنا ًء عىل هذاّ ،
فإن احلكم بوجوب بيان اخلطأ يف صورة اإلمجاع ،وعدم

حكم بالمتناقضني فيام يتع ّلق بشؤون اإلمامة
وجوبه يف سائر الموارد ،هو
ٌ
والواليةّ ،
ولعل هذا السبب هو الذي جعل السيّد المرتىض ـ أعىل اهلل مقامه ـ
يرفض هذه الطريقة.

بنا ًء عىل هذا ،فمع مالحظة اإلشكالت السابقة ،ال يمكن أن يكون لدينا

أيضا؛ واهلل العامل.
دليل عىل ثبوت أو حج ّية هذا اإلمجاع ً

ا لمسلك ا لثا لث لإ ثبات حجيّ ة الإ جماع وا لردّ عليه

حجيّة اإلمجاع هو طريقة احلدس ،وبيان ذلك أنّه:
المسلك الثالث يف ّ

ً
وصوال إىل زمن اإلمام المعصوم عليه
إمجاع يف مجيع األزمنة
حينام ينعقد
ٌ
قطع بانتساب احلكم إىل اإلمام عليه السالم ،وهذا
السالم ،حيصل لإلنسان ٌ
ٍ
حج ًة؛ ّ
مسألة
ألن اتفاق الفقهاء يف مجيع العصور يف
اإلمجاع يمكن أن يكون ّ
ما ،مع ّأهنم ُيتلفون يف اآلراء يف الكثري من المسائل الفقه ّية ،يوجب بنفسه
ٍ
ريب لإلمام عليه
منتسب بال
حصول القطع بأ ّن احلُكم المجمع عليه،
ٌ
السالم.

مر ساب ًقا ،يشرتط هنا ّأال يكون هذا اإلمجاع مستندً ا إىل ٍ
دليل
ولكن كام ّ
ٍ
ٍ
حينئذ :من الممكن أن يكون الفهم العريف وكيف ّية
لقائل أن يقول
فقهي؛ إذ
ٍّ
استنباط الفقهاء من أحد األد ّلة الرشع ّية التي عندهم ،هو الذي ألزمهم باختاذ

أن ًّ
شك ّ
حك ٍم كهذا احلكم! وال ّ
كال من الظروف المصاحبة لالستنباط
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والقرائن احلا ّفة ،هلا مدخل ّية يف حت ّقق موضوع احلكم بام ال يقبل اإلنكار ،ولذا
ٍ
لفقيه آخر نفس
من الممكن أن تكون نفس هذه الظروف والقرائن ال تنتج
ٍ
بنحو آخر.
حكم السابقني ،بل يتح ّقق الموضوع بالنسبة له
ٍ
جهة أخرى] قد تكون جاللة وعظمة بعض الفقهاء سب ًبا لعدم
[ومن
تعرض الفقهاء اآلخرين لذلك احلكم المستنبط من هذا الفقيه ،وكذلك األمر
ّ

بالنسبة لسائر الفقهاء يف العصور الالحقة فقد تكون متابعتهم للسلف

الصالح وعدم جرأهتم عىل اإلفتاء بفتوى خمالفة ،هي السبب وراء حتكيم هذا

احلكم واستقراره.

ٍ
وإذا ما غضضنا النظر عن ّ
حادثة عىل هذا
أي
كل ذلك ،يبقى أنّنا ال نجد ّ

حكم من األحكام الفقهيّة من دون االستناد إىل
النحو يف الفقه ،بحيث ُيعرض
ٌ
ٍ
أمر كهذا ،فسوف يكون يف احلقيقة مستندً ا
دليل
شعي حمكم ،ولو وجد ٌ
ٍّ
لألد ّلة الفقهيّة وسوف يكون من مجلة رضور ّيات الدين.

ً
فاحشا عن مسألة
وأ ّما مسألة رضور ّيات الدين ،فهي ختتلف اختال ًفا
اإلمجاع احلديس ،وال يوجد من ُيشكل عىل ذلك أو يعرتض .وبنا ًء عىل هذا،
فإن االدعاء بوجود هكذا إمجاع هو اآلخر بدون ٍ
ّ
أيضا ،أو هو يرتكز عىل
دليل ً
ٍ
ٍ
ولألوليات الّبهان ّية.
األول ّية للقياس
ّ
أمور خمالفة للمبادئ ّ
هذه هي الطرق المعروفة [إلثبات] حج ّية اإلمجاع ،وعىل الرغم من
ٍ
ٌ
وجود بعض الطرق األخرىّ ،إال ّ
طائل.
تطويل بال
أن ذكرها
قيمة الإ جما ع ا لمدّ عى ًّ
علميا و فقهيً ا

مع مالحظة ما تقدّ م ،دعونا اآلن ننظر إىل اإلمجاع الذي اختذه العديد من

الفقهاء مستندً ا هلم يف حكمهم بنجاسة غري المسلم :ما هي رتبته من ناحية
ٍ
معيار يمكن أن ُيلحظ ضمن طرق االجتهاد؟
وبأي
المتانة والرزانة الفقهيّة؟ ّ
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أي ٍّ
شك بأ ّن مبنى ودليل المجمعني والفقهاء من زمان
ّأو ًال :ال يوجد ّ

مبني عىل أساس اآلية الرشيفة
األئمة عليهم السالم فام بعد [لو س ّلم به] ٌّ
ّ
والروايات يف هذا الباب .وبنا ًء عىل ذلكّ ،
المهمة يف انعقاد اإلمجاع
فإن النقطة
ّ

مفقود ٌة هنا؛ وهي عدم ابتناء اإلمجاع عىل األد ّلة االجتهاد ّية.

ثانيًا :وجود الفتوى المخالفة ،فهناك فتواى خمالفة [للحكم بنجاسة غري

األئمة عليهم السالم وما
المسلم] بني الفقهاء منذ الزمن القريب إىل زمن
ّ

مر ساب ًقا ،كذلك ّ
حكم
فإن احلكم بالطهارة الذات ّية ألهل الكتاب هو
ٌ
بعده كام ّ
ودارج بني الفقهاء المتأخرين ،وهذا بنفسه يشكّل ً
دليال عىل عدم انعقاد
رائج
ٌ
ٌ
ٍ
اإلمجاع؛ ّ
لفقيه مع وجود اإلمجاع المدّ عى أن يظهر جرأ ًة
وإال فكيف يمكن
حكام باخلالف؟!
كهذه ويصدر ً

غض النظر عن عدم حج ّية اإلمجاع من أساسه ،وعدم
وبنا ًء عىل هذا ،مع ّ
ٍ
ٌ
بصورة عين ّي ٍة وخارج ّي ٍة ،يبقى ّ
إشكال يف نفس حت ّقق
أن هناك خدش ٌة و
انعقاده
أي ٍ
دليل مقن ٍع عىل احلكم
هذا اإلمجاع؛ ولذا إذا ادعى
شخص أنّه ال يوجد ُّ
ٌ
بالنجاسة الذات ّية لغري المسلم ،فهو مل يقل جزا ًفا.

ومن الممكن أن ُيدّ عى هنا بأنّه بالنظر إىل السرية القائمة بني المسلمني

شعارا هلم يف
(الشيعة) عىل نجاسة غري المسلم ،بحيث صار احلكم بذلك
ً
قبال المخالفني ،وهذه السرية [القائمة اآلن] ّ
تدل عىل وجود هذه السرية يف

األئمة عليهم السالم ،وهذا بنفسه ٌ
دليل عىل ما استفاده الفقهاء من
زمان
ّ
نص عىل
الروايات الدا ّلة عىل النجاسة ،وكذلك طرح الروايات التي فيها ٌّ
الطهارة الذاتيّة لغري المسلم ،أو تلك الظاهرة يف ذلك.

160

طهارة َ
ان
الإنس ِ
ِ

إن ادعا ًء كهذاٍ ،
ولذا جيب أن ُيقالّ :
عار عن احلقيقة ،وهو ال يعدو كونه

جمرد دعوى؛ ألنّه كام أفاد صاحب «مصباح الفقيه» ّ :
إن هذه السرية إنّام ظهرت
ّ
وأهنا إنّام اشتهرت بني الشيعة بسبب تقليدهم
بعد زمان
األئمة عليهم السالم ّ
ّ

للفقهاءّ ،
وإال ّ
فإن احلكم يف زمان األئ ّمة كان عىل العكس من ذلك َتا ًما(.)1

رصحة بالطهارة أو
وأ ّما الدليل عىل هذه المسألة ،فهو كثرة الروايات ُ
الم ّ
ٍ
سرية عىل
الظاهرة يف ذلك أو حتّى التي حتتمل نجاستهم؛ ألنّه يف حال حت ّقق
النجاسة الذات ّية ألهل الكتاب وغريهم ،كيف يسأل الراوي اإلما َم عليه
ٍ
السالم عن الثوب أو عن الطعام أو عن ٍ
خمالط هلم ،و ُيع ّلل سؤاله بأنّه
أمر آخر

قد ينجس بسبب عدم اجتناهبم لرشب المسكر وعدم االغتسال من اجلنابة أو

بسبب أكلهم للحم اخلنزير وعدم اجتناهبم عن النجاسات؟ إذ لو كان هناك
سري ٌة عىل نجاستهم الذاتيّة ،فسوف تكون هذه األسئلة وكذا اإلجابات

الصادرة عن اإلمام عليه السالم ك ّلها لغو ّي ًة وعبث ّي ًة مائة بالامئة؛ فمن هذه
الروايات ما جاء يف رسالة حممد بن عبد اهلل ِ
احلمريي المرسلة حلرضة بق ّية اهلل
ّ
أرواحنا فداه التي جاء فيها:
ِ
ُوسَ ،ي ْأ ُك ُلو َن ا ْل ِميْتَ َة َ
وال َي ْغت َِس ُلو َن ِم َن ْ
اجلَنَا َب ِة
«عنْدَ نَا َحا َك ٌة جمَ ٌ
وين ِْسجو َن َلنَا ثِيابا؛ َفه ْل َجتُوزُ الص ِ
الة فِي َها ِم ْن َقبْ ِل َأ ْن ُت ْغ َس َل؟
َّ
َ ً َ
َ ُ
ابَ :ال ب ْأس بِالص ِ
اجلَ َو ِ
َب إِ َل ْي ِه ِيف ْ
الة فِي َها»(.)2
َّ
َ َ
َف َكت َ
( )1راجع ص  143و  144من هذا الكتاب( .م)
( )2وسائل الشيعة ،ج ،3ص .520
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ٍ
ٍ
ّ
كامل
بشكل
تبني
فإن هذه الرواية الصادرة يف زمان الغيبة الصغرىّ ،
سرية األُ ّمة يف حكمهم بالطهارة الذات ّية ألهل الكتابّ ،
حممد بن
وأن سؤال ّ
عبد اهلل احلمريي كان عن عروض النجاسة من ناحية النجاسة اخلارج ّية
مرت عن
وليس النجاسة الذات ّية .وكذلك األمر بالنسبة للروايات التي ّ

اإلمام الصادق عليه السالم وعن اإلمام الرضا عليه السالم ،والتي كانت

نصا عىل المطلوب والمراد ،وهلذا يمكن القول ّ
إن هذا
يف بياهنا هلذا المعنى ًّ
ٍ
األئمة عىل نجاسة غري المسلم] هو اآلخر
سرية يف زمن
االدعاء [بوجود
ّ
ٍ
ٍ
وجل َتا ًما.
واضح
بشكل
المدّ عى،
بال أساس ،بل األمر عىل عكس ُ
ٍّ
***

الَ ةات ة
م

أُ
َ جه َ َّ ُ
َه ة ه ةُ الجه ْ
هان َِع ةة ا م ر
ِ
خ تم ج ِث ف ث ِ

خ ِّايمهَّاليح ِّثَّفيَّين ِّان َِّّعدةَّامورََّّ
ٍ
بحث حول النجاسة الذاتيّة
أي
األول :أنّه مل ُيذكر يف كتبنا الروائ ّية ّ
األمر ّ
ٍ
بشكل عا ٍّم ،وأ ّما
للمرشكني ،وال حول سائر الك ّفار من غري أهل الكتاب
َ
منحرص يف اآلية الرشيفة :يا اأ ُّي َهاا
مستند الفقهاء عىل نجاسة المرشكني ف
ٌ
ْ
ْ
َ ْ
ين َ
آامنُوا اإ َّن َما اال ْ ُم ْ ُ َ َ َ ٌ َ َ ْ َ ُ
َّاَّل َ
ج َد َ
ااۡلرام ( .)1وكام ُذكر
ِ
ۡشكون اَنس افَل ايقربوا االمس ِ
ِ
للكفار من غير أهل ا لكتاب ً
الأمر الأوّ ل  :ا لحكم با لطهارة ا لذا تيّة شاملٌ ّ
أيضا.

فإن هذه اآلية ال ّ
ساب ًقاّ ،
تدل عىل النجاسة الظاهر ّية ،والمراد منها هو ُخبث

الباطن والقذارة النفسان ّية؛ مضا ًفا إىل الروايات التي يف باب الرضاع ويف باب

النكاح وغريه والتي ّ
تدل عىل عدم النجاسة الذات ّية للمرشكني؛ ً
مثال يف الرواية

المرو ّية عن محيد بن زياد  ...عن عبد الرمحن بن أيب عبد اهلل ،قال:
ِ ِ ِ
الس َال ُمَ :ه ْل َي ْص ُل ُح ل ِ َّلر ُج ِل َأ ْن ت ُْر ِض َع َل ُه
« َس َأ ْل ُت َأ َبا َع ْبداهلل َع َل ْيه َّ
ِ
َّرصانِ َّي ُة وا ْل ُم ْ ِ
َعوهم
رش َك ُة؟ َق َالَ :ال َب ْأ َس ،و َق َال :ا ْمن ُ
ا ْل َي ُهود َّي ُة والن ْ َ
ش َب ْ
اخلَ ْم ِر»(.)2
ُْ

مر ـ ّ
أن إرضاع
فقد حكم اإلمام عليه السالم يف هذه الرواية ـ كام ّ
أي ٍ
دليل عىل أ ّن
فرق بينها وبني الكتابيّة ،وال يوجد ُّ
المرشكة جائزٌ دون أن ُي ّ
( )1سورة التوبة ( ، )9صدر اآلية .28
( )2وسائل الشيعة ،ج ،21ص.465
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موجب للجواز ،ولو
ذلك كان يف صورة الرضورة كام ا ُّدعي ،بل إ ّن إطالقها
ٌ

ٌ
حممول عىل الكراهة كام هو مقتىض اجلمع بني
هني يف هذا الباب فهو
ورد ٌّ

األد ّلة.

كذلك األمر بالنسبة للرواية المتقدّ مة المرو ّية عن الزهري عن اإلمام

السجاد عليه السالم:
ّ
أل ِس ِري َأ ْن َيتَزَ َّو َج َما َد َام ِيف َأ ْي ِدي ا ْل ُم ْ ِ
« َال َحيِ ُّل ل ِ ْ َ
رشكِنيَ َخم َا َف َة َأ ْن ُيو َلدَ
َل ُه َف َي ْب َقى َو َلدُ ُه َكافِ ًرا ِيف َأ ْي ِدهيِ ْم»(.)1
أيضا مل ي ِ
شكل اإلمام عليه السالم عىل نفس الزواج ،بل ّ
إن إشكاله
وهنا ً
ُ
وج ًها آلثار الزواج من المرشكة وتبعاته ،وهي أن ُيولد له ولدٌ ويبقى
كان ُم ّ
تلويح بجواز النكاح من المرشكة
عند الك ّفار والمرشكني ،ويف هذه الرواية
ٌ
يف غري بالد الكفر.

وكذلك الرواية التي نقلها أمحد بن إدريس مرسل ًة عن اإلمام الصادق

عليه السالم ،وذلك فيام يتع ّلق بالسؤر:

ِ
ِ
ِ ِ
وسؤْ َر
الس َال ُمَ :أ َّن ُه َك ِر َه ُسؤْ َر َو َلد الزِّ نَاُ ،
«عَ ْن َأ ِيب َع ْبد اهلل َع َل ْيه َّ
ا ْليه ِ
ود ّي والن ْ ِ
ف ِْ
اين وا ْل ُم ْ ِ
اإل ْس َال َم و َك َ
رش ِك و ُك ِّل َما َخا َل َ
ان َأ َشدُّ
َُ
َّرص ّ
َ
َذل ِ َك ِعنْدَ ه سؤْ ر الن ِ
َّاص ِ
ب»(.)2
ُ ُ َ
إن لفظ الكراهة الوارد يف الرواية حممو ٌل عىل اجلواز ،باإلضافة إىل ّ
ّ
أن ذكر
ٍ
بنجس قط ًعا) مع سؤر المرشك
سؤر اليهودي والنرصاين وولد الزنا (الذي ليس
ٍ
يف ٍ
قرينة عىل ّ
ٌ
أيضا.
واحد،
سياق
أن سؤر المرشك سيكون حمكو ًما بالطهارة ً

( )1وسائل الشيعة ،ج ،20ص.537
( )2وسائل الشيعة ،ج ،1ص.229
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وبااللتفات إىل المسائل المذكورة ،وإىل ما ذكر ساب ًقا حول دخول

النبي ّ
صىل اهلل عليه وآله وكذلك إىل المسجد احلرام،
المرشكني إىل مسجد ّ
يتّضح ّ
أن الشارع يف الرشع اإلسالمي المقدّ س ،حيكم بالطهارة الذاتيّة
للمرشكني ،ولكن اآلية يف مقام إثبات قذارهتم الباطن ّيةّ ،
فحذرت الناس من

دخوهلم إىل المسجد احلرام لذلك .وهذا المعنى أنسب من أن نقول :إن

المراد من النجاسة هو قذارهتم الظاهر ّية ونجاستهم االصطالح ّية؛ ّ
جمرد
ألن ّ
إدخال اليشء النجس إىل المسجد احلرام ال يعدّ هتكًا حلرمة المسجدّ ،إال إذا

كان موج ًبا لتنجيس المسجد.

ومن ٍ
جهة أخرى ُحيتمل جدً ا ّ
أن تكون اآلية الرشيفة يف مقام بيان حك ٍم

من األحكام السياس ّية التي تتناسب وتتطابق مع ظروف ذلك الزمان؛ أل ّن

اخلاصة هبم ،يوجب
دخول المرشكني إىل المسجد احلرام وإتياهنم بالعبادات
ّ
ٍ
وح َر ِم توحيده ،وسوف يقع يف بيته
من جهة هتك احرتام بيت اهلل احلرام َ
اهلرج والمرج وتشويش األذهان وإجياد اخلواطر والصوارف عن
المنزّ ه
ُ
ٍ
جهة أخرى سيستوجب ذلك تثبيت موقع ّيتهم
االلتفات إىل التوحيد .ومن
ٍ
وبعبارة أخرى :هذا األمر بحدّ ذاته يعتّب نوعًا من
ومكانتهم السياس ّية.
الالمباالة بنرش كلمة التوحيد واستقرار الرشع اإلسالمي المقدّ س يف مجيع
البالد واألمكنة؛ ولذا صدر من جانب حرضة األحد ّية احلكم بالمنع من

دخوهلم.

ولذا يمكن محل اآلية الرشيفة عىل النجاسة الباطنيّة والقذارة والكدورة

الشك يف االنطباق ،فمن الواضح ّ
ّ
أن احلكم بالطهارة
النفسان ّية ،ويف صورة
سيكون هو الموافق جلريان األصول.
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أيضا ،شواهد كافية عىل الطهارة
هذا باإلضافة إىل أنّه يف الروايات المذكورة ً

الذات ّية للمرشكني ،وبنا ًء عىل هذا جيب اإلذعان ّ
بأن المرشكني وسائر طوائف

الناس هم كأهل الكتاب حمكومون بالطهارة الذات ّية؛ واهلل العامل.
الأمر ا لثا ني :حمل الر وا يات ا لصر يحة با لطهارة ا لذا تيّة لأهل الكتا ب على ا لتقيّ ة ٌ
بعيد عن ا لتحقيقي .

األمر الثاينّ :
إن العديد من الفقهاء يف كتبهم الفقه ّية والروائ ّية قد محلوا

الروايات الرصحية الدا ّلة عىل الطهارة الذاتيّة ألهل الكتاب عىل التق ّية؛ ولكن

مع التدقيق والتد ّبر يف الروايات التي وردت يف المواطن المختلفة ،ينبغي

اإلذعان ّ
بأن محل تلك الروايات عىل مورد التق ّية ليس مستبعدً ا وحسب ،بل
إنّه ممتنع .ففي النهاية كيف يمكن أن نحمل تلك الرواية التي يأمر فيها اإلمام

عليه السالم ذلك الفرد الذي ولد نرصان ًيا وأسلم حديثًا أن يأكل من طعام

والديه (إذا كانا جيتنبان تناول حلم اخلنزير وعن شب اخلمر) عىل التقيّة ؟!
وكذا األمر بالنسبة لسائر روايات هذا الباب.

أمل يكن بإمكان اإلمام عليه السالم أن يقول له :يف حالة التق ّية ُك ْل ِمن

طعامهم ،ولكن فيام بعد اغسل يدك وفمك ولباسك؟! أو أن ّ
حيذره من
ٍ
لباسهم؟!وبشكل عا ٍّم هل هذا الموطن من مواطن التق ّية ً
أصال أم
استعامل
ٍ
خاص ًة ّ
مسألة شخصيّ ٍة،
أن مسألة الطهارة والنجاسة هي عبار ٌة عن
ال؟!
ّ
ويمكن إخفاؤها ،فيمكن للشخص أن يعمل بتكليفه الواقعي بدون أن يلتفت
أيضا؟! وهل كان
ثم هل جواز الزواج من الكتاب ّية كان للتق ّية ً
أحدٌ إىل ذلكّ .

أيضا؟! وهل
وجود األمة النرصانيّة يف منزل اإلمام الرضا عليه السالم للتقيّة ً

أيضا؟!
أكل جيش اإلسالم من طعام أهل الذ ّمة للتق ّية ً

عج ًبا! ّ
تعجبه من هذه األمور المستنبطة
إن الكاتب هنا ال يمكنه أن ُُيفي ّ

وليت شعري ،أمل
البعيدة هناية البعد رغم وجود تلك القرائن الكثرية المب ّعدة؛
َ
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يفكّر هؤالء الفقهاء الذين محلوا مجيع هذه الروايات يف الظروف المختلفة

عىل التق ّية ،بحقيقة التقيّة وواقع ّيتها ووجودها العيني واخلارجي؟! أ ّم ّأهنم
حرروا أنفسهم من االضطراب الناىشء
سهام يف الظالم رمجًا بالغيب ،ل ُي ّ
رموا ً

من البحث والتحقيق ومن التشويش احلاصل بخوض غامره ،فلم يفكّروا أو

يتأملوا يف تبعات هذه المسألة؟! ولذا نرى ّ
أن المرحوم صاحب «مصباح

الفقيه» يعدّ البحث المطروح يف هذه المسألة من مجلة التلفيقات ،وال ُيرتّب
أثر عىل هذه المحامل ،ويعتّبها بال ٍ
أي ٍ
قيمة أبدً ا ،ويرى ّ
بأن أد ّلة الطهارة
ّ
الذات ّية ألهل الكتاب ليس هلا معارض أو مناقض.
تأسف أرباب
وهذه المسألة هي كالعديد من المسائل األخرى التي توجب ّ

المواطن ّ
فقيها من الفقهاء
التحقيق
أن ً
والتعمق ،حيث أنّك ترى يف العديد من َ
ّ
فورا إىل حيث ّية جهة الرواية من دون أن يالحظ داللة الرواية وكيف ّية مجعها
يذهب ً

مع سائر األد ّلة وبدون التأ ّمل يف مضامينها ،فيحمل جهتها عىل التق ّية ،ويسقطها
تصور هلا ٌ
صحيح ،فيخرج
محل
ٌ
بالكل ّية عن احلج ّية؛ مع أنّه بأدىن تأ ّم ٍل يمكن أن ُي ّ

بذلك كالم اإلمام عليه السالم عن اللغو ّية.

ً
رواية من الروايات عن احلج ّية
فهل يمكن لنا هبذه السهولة أن نُسقط

لمجرد معارضتها الظاهر ّية مع الروايات األخرى؟! وهل يمكن لنا أن نغسل
ّ

لمجرد ارتكاز
أيدينا من األحكام اإلهل ّية ومن كلامت المعصومني عليهم السالم
ّ
ثم كيف
بعض االحتامالت واستحسان السالئق واألذواق الشخص ّية والفرد ّية؟! ّ

مل يلتفت المتأخرون من الفقهاء الذين حكموا بطهارة أهل الكتاب إىل مسألة
أي ّ
التق ّية هذه؟! ّ
حمق ٍق أن جيدّ د
إن هذه األسئلة ونظائرها هي األسئلة التي تلزم ّ

النظر و ُيضاعف التحقيق يف كيف ّية استخراج الفتوى واستنباط األحكام من
مصادرها.
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الأمر الثالث  :استحباب الاحتياط في التعامل مع غير المسلمين

األمر الثالث :عىل الرغم من حكمنا يف مقام اجلمع بني الروايات المختلفة

يف هذا الباب بالرجحان القطعي للروايات الدا ّلة عىل طهارة مجيع أقسام البرش
ٍ
جهة أخرى نرى بوضوح ّ
مصب الروايات
أن
ولكن من
من الملل المختلفة،
ّ
ّ
األئمة المعصومني صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني هو عىل
المنقولة عن
ّ
مامسة والمباشة مع الفرق المختلفة؛ وأنّه من
استحباب االحتياط واجتناب ال ّ

ومماستهم حتّى يف حالة
األفضل قدر اإلمكان أن جيتنب اإلنسان تناول طعامهم
ّ
اجتناهبم للمسكر وحلم اخلنزير.

وهنا وصل بحثنا حول مسألة الطهارة الذات ّية لإلنسان إىل هنايته ،والمؤ ّلف

ّ
المحققني والعلامء يف الفقه اإلسالمي وعلوم
مع دعائه بالتوفيق المتزايد جلميع
أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السالم ،يطلب منهم أن يقوموا ببحث
وحتقيق ونقد ما ورد يف هذه الرسالةُ ،مستقبِ ًال آراءهم الق ّيمة وبياناهتم الناقدة

ّ
والتعمق يف ساحة
تصب يف خانة التأ ّمل
بكل حرارة .ويقدّ م هذا البحث كهد ّية
ّ
ّ

مسريا متقنًا وأن يكون
العلم والفقاهة .ونسأل اهلل المتعال أن جيعل مسرينا مجي ًعا
ً
ً
أئمة اهلدى صلوات اهلل وسالمه
طريقنا ممىض
ومنطبقا مع طريق األولياء وطريق ّ

عليهم؛ بمنّه وكرمه.

العيدَّالإيمَّالسيدَّمحمدَّمحسنَّالحسينيَّالطهرانيََّّ
ليلهَّالسايعَّمنَّمحرمَّالحرامَّسيهََّّ1424هحريهَّقمريهََّّ
يلدةَّقمَّالطينهََّّ

َ
املراحع واملصادر
فرس
ج

صادر و ه
َه ْ ُ ه
امل هر ِجاح ِع
ف هرس امل ه ِِ
المنورة ( خط عثامن طه ).
القرآن الكريم :المدينة
ّ

هنج البالغة :شح حممد عبده4 ،جم ّلدات ،دار المعرفة للطباعة والنرش ،بريوت.
***
االحتجاج :الطّبيس ،نرش المرتىض ،مشهد المقدّ سة 1403 ،هـ .
حممد الديلمي ،نرش الرشيف الرض ،قم  ،الطبعة
إرشاد القلوب إىل الصواب :حسن بن ّ
األوىل 1412 ،هـ .

اإلرشاد :الشيخ المفيد ،طبع مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،الطبعة الثانية 1416 ،هـ .

إعالم الورى بأعالم اهلدى :الفضل بن احلسن الطّبيس ،نرش اإلسالم ّية ،طهران،
الطبعة الثالثة 1390 ،هـ .
اإلنصاف :هاشم بن سليامن البحراين ،مكتب نرش الثقافة اإلسالم ّية ،طهران ،الطبعة

الثانية 1420 ،هـ .

أحكام القرآن :اجلصاص ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1415 ،هـ .
أمايل المرتىض (غرر الفوائد ودرر القالئد)  :عل بن احلسني المرتىض (علم اهلدى)،
حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،الطبعة األوىل،
تصحيح وحتقيقّ :

1998م.

حممد تقي المجلِس ،دار
حممد باقر بن ّ
بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهارّ :

إحياء الرتاث ،بريوت ،الطبعة الثانية 1403 ،هـ .
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بداية المجتهد :ابن رشد ،مؤسسة نارص الثقاف ّية.
الّبهان يف تفسري القرآن :هاشم بن سليامن البحراين ،مؤسسة البعثة ،شعبة التحقيقات

اإلسالمية ،قم ،الطبعة األوىل 1415 ،هـ .

احلل (العالمة ّ
تذكرة الفقهاء :احلسن بن يوسف بن المطهر األسدي ّ
احلل) ،مؤسسة آل
البيت عليهم السالم ،قم ،الطبعة األوىل 1414 ،هـ .

تفسري البيان يف الموافقة بني احلديث والقرآنّ :
حممد حسني الطباطبائي،
العالمة الس ّيد ّ

حتقيق ،أصغر إراديت ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة األوىل 1427 ،هـ .

تفسري العيايش :حممود بن مسعود العيايش ،المكتبة العلم ّية اإلسالم ّية ،طهران ،الطبعة

األوىل 1380 ،هـ .

تفسري القمي :عل بن إبراهيم القمي ،دار الكتاب ،قم ،الطبعة الثالثة 1404 ،هـ .
التفسري الكبري :الفخر الرزاي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثالثة،

 1420هـ .

تفسري فرات الكويف :فرات بن إبراهيم الكويف ،وزارة اإلرشاد اإلسالم ّية ،طهران،
حممد كاظم ،الطبعة األوىل 1410 ،هـ .
حتقيقّ :

هتذيب األحكام :الشيخ الطويس ،حتقيق :الس ّيد حسن موىس الموسوي اخلراساين،

دار الكتب اإلسالم ّية ،طهران ،الطبعة السابعة 1407 ،هـ .

التوحيد :حممد بن عل بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق)  ،مجاعة المدرسني ،قم،
الطبعة األوىل 1398 ،هـ .

الثاقب يف المناقب :ابن محزة الطويس ،حتقيق :نبيل رضا علوان ،نرش أنصاريان ،قم،
الطبعة الثانية 1412 ،هـ .

حممد بن األشعث ،مكتبة نينوى احلديثة،
حممد بن ّ
اجلعفر ّيات (األشعث ّيات) ّ :
طهران ،الطبعة األوىل.

قهرسَّالمص ِّاد ِّرَّوالمر ِّاح ِّعَّ
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جواهر الكالم :الشيخ حممد حسن النجفي ،طبع دار الكتاب اإلسالمي ،طهران،
الطبعة الثانية.

احلاشية عىل مدارك األحكام :الوحيد البهبهاين ،مؤسسة آل البيت عليهم السالم،
الطبعة األوىل ،قم 1419 ،هـ .

اخلرائج واجلرائح  :قطب الدين الراوندي ،حتقيق ونرش مؤسسة اإلمام المهدي

عجل اهلل فرجه ،قم.
ّ

اخلصال :حممد بن عل بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق)  ،مجاعة المدرسني ،قم،

 1403هـ .

حممد بن جرير الطّبي (الشيعي) ،نرش الطبعة احليدر ّية ،النجف
دالئل اإلمامةّ :
األشف 1382 ،هـ .
الذريعة إىل أصول الرشيعة :الرشيف المرتىض ،حتقيق :أبو القاسم خرجي ،نرش

جامعة طهران.

روح المعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع المثاين :العالمة اآللويس ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الرابعة 1405 ،هـ .

سعد السعود :الس ّيد ابن طاووس احلسني ،نرش الرشيف الرض ،قم.
السنن الكّبى :البيهقي ،دار المعرفة ،بريوت 1413 ،هـ .
حممد بن سلمة الطحاوي ،نرش عامل الكتب،بريوت.
شح معاين اآلثار :أمحد بن ّ

صحيح البخاري :نسخة األوفست من طبع دار الطباعة العامرة ،اسطنبول 1401 ،هـ .

حممد بن عل بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق)  ،دار إحياء الرتاث
علل الرشائعّ :
العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية 1385 ،هـ .

عمدة القاري يف شح صحيح البخاري :بدر الدين العيني ،دار إحياء الرتاث العريب.
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عل بن إبراهيم األحسائي (ابن
عوايل اللئايل العزيز ّية يف األحاديث الدينيّةّ :
حممد بن ّ

أيب مجهور)  ،قدّ م له :آية اهلل الس ّيد شهاب الدين النجفي المرعيش ،حتقيق :الشيخ
احلاج آقا جمتبى العراقي ،مطبعة س ّيد الشهداء ،قم الطبعة األوىل 1403 ،هـ .

عيون أخبار الرضا عليه السالم :حممد بن عل بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق) ،
انتشارت جهان ،طهران ،الطبعة األوىل1420 ،هـ .

غنية النزوع إىل علمي األصول و الفروع :محزة بن عل بن زهرة احلسيني احللبي،
مؤسسة اإلمام الصادق عليه السالم ،قم  ،الطبعة األوىل 1417 ،هـ .

الغيبة  :الشيخ الطويس ،حتقيق :الشيخ عباد اهلل الطهراين والشيخ عل أمحد ناصح،
مؤسسة معارف إسالمي ،قم ،الطبعة األوىل 1411 ،هـ .

الغيبة :حممد بن إبراهيم بن أيب زينب (النعامين)  ،حتقيق :عل أكّب غ ّفاري ،نرش
الصدوق ،طهران ،الطبعة األوىل 1397 ،هـ .

فتح الباري برشح صحيح البخاري :ابن حجر العسقالين ،دار إحياء الرتاث العريب،
بريوت ،الطبعة الرابعة 1408 ،هـ .

فضائل أمري المؤمنني عليه السالم :أمحد بن حممد ابن عقدة الكويف ،حتقيق :عبد
الرزاق حم ّمد حسني حرز الدين ،نرش دليل ما ،قم ،الطبعة األوىل 1424 ،هـ .

الفقه عىل المذاهب األربعة :عبدالرمحن اجلزيري ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة
السابعة 1406 ،هـ .

القمي ،مؤسسة آلة البيت إلحياء الرتاث،
قرب اإلسناد :عبد اهلل بن جعفر احلمريي ّ
الطبعة األوىل 1413 ،هـ .

احلل (العالمة ّ
قواعد األحكام :احلسن بن يوسف بن المطهر األسدي ّ
احلل)  ،نرش
جامعة المدرسني ،قم ،الطبعة األوىل 1413 ،هـ .
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صححه وع ّلق عليه :عل
حممد بن يعقوب بن إسحاق الكلينيّ ،
الكايف :أبو جعفر ّ

أكّب الغ ّفاري ،دار الكتب اإلسالم ّية ،الطبعة الرابعة 1407 ،هـ .

صححه
كامل الدين وإَتام النعمة :حممد بن عل بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق)ّ ،
وع ّلق عليه:عل أكّب الغ ّفاري ،دار الكتب اإلسالم ّية 1395 ،هـ .

حممد بن عل الكراجكي ،دار الذخائر ،قم ،الطبعة األوىل  1410هـ .
كنز الفوائدّ :

لسان العرب :ابن منظور ،دار صادر ،بريوت ( 15جم ّلد) .

حممد بن خالد الّبقي ،حتقيق :جالل الدين المحدّ ث ،دار
المحاسن :أمحد بن ّ
الكتب اإلسالم ّية ،قم ،الطبعة الثانية 1371 ،هـ .
ّ
المحىل :ابن حزم األندلِس ،حتقيق :جلنة إحياء الرتاث العريب ،دار اجلبل ،بريوت.
مدينة المعاجز :الس ّيد هاشم البحراين ،مؤسسة المعارف اإلسالم ّية ،الطبعة األوىل،
 1414هـ .

حممد تقي المجلِس ،دار
حممد باقر بن ّ
مرآة العقول يف شح أخبار آل الرسولّ :
الكتب اإلسالم ّية ،طهران ،الطبعة الثانية 1404 ،هـ .

حممد بن جعفر بن المشهدي ،حتقيق جواد قيومي أصفهاين ،مؤسسة
المزار الكبريّ :
نرش إسالمي ،الطبعة األوىل  1419هـ .

حممد تقي (المحدّ ث النوري) ،
مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل :حسني بن ّ
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،الطبعة األوىل 1408 ،هـ .

حممد بن جرير الطّبي (الشيعي) ،حتقيق أمحد
المسرتشد يف إمامة أمري المؤمننيّ :

حممودي ،مؤسسة الثقافة اإلسالم ّية ،الطبعة األوىل 1415 ،هـ .

مستمسك العروة الوثقى :آية اهلل الس ّيد حمسن الطباطبائي احلكيم ،الطبعة الرابعة،
دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،لبنان.
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مشكاة األنوار يف غرر األخبار :أليب الفضل عل الطربِس ،الطبعة الثالثة ،منشورات

دار الكتب اإلسالم ّية ،قم  1385 ،هـ .

حممد هادي اهلمداين ،مؤسسة اجلعفر ّية إلحياء الرتاث
مصباح الفقيه :اآلقا رضا بن ّ
ومؤسسة النرش اإلسالمي ،الطبعة األوىل ،قم 1416 ،هـ .

مصباح المتهجد :الشيخ الطويس ،مؤسسة فقه الشيعة ،بريوت ،الطبعة األوىل.
حممد اللحام ،دار الفكر ،بريوت،
المصنّف :ابن أيب شيبة ،حتقيق وتعليق سعيد ّ
الطبعة األوىل 1409 ،هـ .
ّ
المعتّب يف شح المخترص :نجم الدين جعفر بن حسن ّ
(المحقق احلل)  ،طبع
احلل
مدرسة اإلمام أمري المؤمنني عليه السالم 1364 ،هـ .

حممد جواد العامل ،حتقيق الشيخ
مفتاح الكرامة يف شح قواعد العالمة :الس ّيد ّ

حممد باقر اخلاليص ،جامعة المدرسني ،قم ،الطبعة األوىل 1419 ،هـ .
ّ

مكارم األخالق :الشيخ الطّبيس ،مؤسسة األعلمي ،بريوت ،الطبعة السادسة،
 1392هـ .

من ال حيرضه الفقيه :حممد بن عل بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق)  ،طبعة جامعة
المدريس ،قم ،الطبعة الثانية.

منتهى المطلب يف حتقيق المذهب :العالمة ّ
احلل ،جممع البحوث اإلسالم ّية ،مشهد،

الطبعة األوىل 1412 ،هـ .

الميزان يف تفسري القرآنّ :
حممد حسني الطباطبائي ،نرش دار الكتب
العالمة الس ّيد ّ
اإلسالم ّية ،الطبعة الثانية 1394،هـ  20 ،جم ّلدً ا.

هنج احلق وكشف الصدقّ :
العالمة ّ
احلل ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،الطبعة

األوىل 1982 ،هـ .
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حممد حمسن بن مرتىض (الفيض الكاشاين)  ،مكتبة أمري المؤمنني عليه
الوايفّ :
السالم ،أصفهان ،الطبعة األوىل 1406 ،هـ .
معوض وعادل
حممد الغزايل ،حتقيق عل ّ
الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي :أبو حامد ّ

عبد الموجود ،دار األرقم ،بريوت ،الطبعة األوىل 1418 ،هـ .

احلر العامل ،حتقيق ونرش مؤسسة آل
حممد بن احلسن بن ّ
وسائل الشيعة :الشيخ ّ
البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث ،قم ،الطبعة األوىل 1409 ،هـ  30 ،جم ّلدً ا.
***

المولفاتَّوالإيارَّالمتسورةََّّ

بسم الله الرحمن الرحيم

َّ
ْ
ْ
ْ
ام و التش ّي ِع
الإ ْسل ِ
دورة علو ِم ومباني ِ
الكتب المنشورة
الطهراين دامت
احلسيني
حممد حمسن
الكتب واآلثار المنشورة لسامحة آية اهلل
ّ
ّ
احلاج الس ّيد ّ
ّ
بركاته:
ختصصـية إلثبـات طهـارة مطلـق اإلنسـان ذاتـ ًا( .متـو ّفر
 .1طهارة اإلنسان :دراسة فقه ّية ّ
بالعرب ّية)
 .2األربعني يف الرتاث الشيعي( .متو ّفر بالعرب ّية)
البرصي عن اإلمام الصادق عليه السالم( .متو ّفر
شح حلديث عنوان
ّ
 .3أرسار الملكوتٌ :
بالعرب ّية)
 .4حريم قدس (حريم القدس) :مقال ٌة يف السري والسلوك( .متو ّفر بالعرب ّية)
حممـد
 .5تعليقة عىل «رسالة يف وجوب صالة اجلمعة تعيين ًا» حلرضة العالمة آية اهلل السـ ّيد ّ
رسه( .أصلها بالعربية).
احلسيني
احلسني
ّ
الطهراين قدّ س اهلل ّ
ّ
رسه لبحث آيـة اهلل
.6
ّ
الدر النضيد يف االجتهاد والتقليد :تقريرات العالمة الطهراين قدّ س ّ
الشيخ حسني ّ
حممـد
احلل يف االجتهاد والتقليد ،وقد أضاف نجله سامحة آيـة اهلل السـ ّيد ّ
حمسن الطهراين حفظه اهلل تعليقات ق ّيمة عىل البحث ،مضاف ًا إىل مقدّ مة وخاَتة للكتـاب.
(متو ّفر بالعرب ّية)
 .7مقدّ مة وتصحيح رسالة المو ّدة :وتبحث هذه الرسالة يف تفسري آيـة المـو ّدة مـع عـرض
لآلراء المختلفة حول حقيقة ذوي القرىب ،والر ّد عليها مع بيان الرأي الصـحيح باألد ّلـة
التعرض فيها لبعض األحداث التي حصلت بعد ارحتال الرسـول األكـرم
تم ّ
المتقنة ،كام ّ
ّ
صىل اهلل عليه وآله وس ّلم حتّى شهادة الصديقة فاطمة الزهراء سالم اهلل عليهـا( .متـو ّفر

بالعرب ّية)
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امَّوَّالتسي ِّعَّ
َّالإسل ِّ
دورةَّعلو ِّمَّومياني ِّ

تتضـمن بحثـ ًا
 .8امجاع از منظر نقد و نظر (رسال ٌة يف عدم حج ّية اإلمجاع) :وهـي رسـالة
ّ
أصول ّي ًا يف إثبات عدم حج ّية اإلمجاع مطلق ًا.
 .9أنوار ملكوت (أنوار الملكوت)  :وهو من مؤ ّلفـات سـامحة ّ
العالمـة آيـة اهلل العظمـى
الطهراين قدّ س اهلل نفسه الزك ّية حول :نـور ملكـوت
احلسيني
حممد احلسني
ّ
احلاج الس ّيد ّ
ّ

الصوم ،الصالة ،المسجد ،القرآن ،الدعاء ،قدّ م له وراجعه وشح بعض مواضـعه نجـل
العالمة سامحة المؤ ّلف حفظه اهلل.

 .10افق وحي (أفق الوحي) :نقدٌ ور ٌد عىل نظرية الدكتور عبد الكريم رسوش حول الوحي.
ّ
والمهذبة من المكتوبات اخلط ّية
 .11مقدّ مة وتعليقات عىل «مطلع األنوار» ( الدورة المح ّققة
حممـد
والمراسالت و المواعظ)  :من آثار سامحة العالمة آية اهلل العظمى احلـاج السـ ّيد ّ
الطهراين قدّ س اهلل رسه.
احلسيني
احلسني
ّ
ّ
َّ ّ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ
ۡرض مـن آثـار سـامحة
لل انووراٱلسومَٰوَٰتِاا اوٱۡل ِ ِۚا
 .12مقدّ مة وتصحيح تفسري آية النور ٱ ا
رسه.
احلسيني
حممد احلسني
ّ
العالمة آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد ّ
الطهراين قدّ س اهلل ّ
ّ
 .13مقدّ مة وتصحيح «آيني رستگاري» (مباين السري والسلوك) :من آثار سامحة العالمة آيـة
الطهراين قدّ س اهلل نفسه الزك ّية.
احلسيني
حممد احلسني
ّ
اهلل العظمى احلاج الس ّيد ّ
ّ
 .14حيات جاويد (السعادة األبد ّية) :شح إمجـايل لوصـ ّية أمـري المـؤمنني لإلمـام احلسـن
المجتبى عليهام السالم يف حارضين.
 .15ﮔلشن أرسار (روضة األرسار) :شح عىل احلكمة المتعالية يف األسفار العقل ّية األربعـة
للمال صدرا.
 .16الشمس المنرية :عرض إمجايل للشخص ّية العلم ّية واألخالق ّية لسـامحة العالمـة آيـة اهلل
الطهـراين قـدّ س اهلل نفسـه الزك ّيـة( .متـو ّفر
احلسيني
حممد احلسني
ّ
العظمى احلاج الس ّيد ّ
ّ
بالعرب ّية)
(رس الفتوح الناظر عىل كتاب عروج الروح)  :من آثـار
رس الفتوح ناظر بر ﭘرواز روح ّ
ّ .17
الطهـراين قـدّ س اهلل
احلسـيني
حممد احلسني
ّ
سامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد ّ
ّ
نفسه الزك ّية ،قدّ م له وع ّلق عليه سامحة المؤ ّلـف حفظـه اهلل .تـرجم ونرشـ عـىل مواقـع
األنرتنت.

 .18حديث عنوان البصـري :شح رواية عنوان البصـري ،مستخرج مـن الشــرح الصـويت
حممد حمسن الطهراين حفظه اهلل.
لسامحة آية اهلل الس ّيد ّ

 .19مهر تابناك (الشمس الزاهرة)  :حول حياة الميزرا عل القاض رضوان اهلل عليه.

َّ
ْ
ْ
ْ
ام و التش ّي ِع
الإ ْسل ِ
دورة علو ِم ومباني ِ

اإلنس ِ
ان
َط َه َار ُة ِ َ

 .20النريوز يف اجلاهلية واإلسالم :حتقيق حول النريوز وآدابه قبل اإلسالم وبعده.
 .21السالك البصري :حمارضات حـول موضـوع العلـم والعلـامء ،ألقاهـا ٌّ
ّ
كـل مـن العالمـة
حممد حمسن الطهراين حفظه اهلل.
رسه ،ونجله سامحة آية اهلل الس ّيد ّ
الطهراين قدّ س ّ
 .22نفحات انس (نفحات األنس)  :حول اإلنسان الكامل يف الرتاث والثقافة الشيع ّية.

 .23فقاهت در تش ّيع (الفقاهة يف التش ّيع).
 .24مقدّ مة وتعليقات عىل (شح فقرات من دعاء االفتتاح) والتي كان قد شحهـا ّ
العالمـة
رسه.
الطهراين قدّ س ّ

***

ٌ
كتب قيد التأليف
 معامل عاشوراء ومدرستها.
 االرتداد يف اإلسالم.
 سرية الصاحلني.

كيثَّسيصدرَّيَّالعرينهَّقري ًناَّ
 أنوار الملكوت( .جم ّلدان)
 مباين السري والسلوك.
 تفسري آية النور.

***
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امَّوَّالتسي ِّعَّ
َّالإسل ِّ
دورةَّعلو ِّمَّومياني ِّ

ّ
ٌ
ٌّ
إجمالي بالكتب المؤلفة
تعريف
1ـ شرح وتفسير (القرآن والحديث)




تتمة لسلسة أنوار الملكوت والتي وردتنـا عـن المرحـوم
أنوار الملكوت :هذا الكتاب ّ

العالمة الطهراين رضوان اهلل عليه ،من خالل حمارضاته التي كان يلقيها يف مسجد القائم
يف طهران خالل شهر رمضان المبارك لعام  1390هــ  ،وكـان قـد كتـب خالصـتها يف
وح ّققت ،وطبعت يف جم ّلدين.
خمطوطاته .وقد ن ّظمت هذه المخطوطات ُ
تفسري آية النور :هذا الكتاب هو خالصة المحـارضات الق ّيمـة التـي ألقاهـا المرحـوم
ّ
تفسريا عرفان ّيـ ًا
العالمة الطهراين رضوان اهلل عليه يف مسجد القائم يف طهران ،والتي َت ّثل
ً
َّ ُ ُ ُ َّ َ َ َ َ
ۡرض  .وقـد ُكتبـت وح ّققـت
للانووراٱلسومَٰوَٰتِاا اوٱۡل ِ ِۚا
أخالق ّي ًا آلية النـور المباركـة ٱ ا
حممـد
وصححت وطبعت مع مقدّ مة نفيسة لنجله
ّ
المكرم سامحة آيـة اهلل احلـاج السـ ّيد ّ
ّ





الطهراين حفظه اهلل.
احلسيني
حمسن
ّ
ّ
ٍ
حيات جاويد (السعادة األبد ّية) :وهذا الكتاب الرشيف هو شح وتفسري راق وبـديع،

عل بن أيب طالب عليه السالم ،والتـي كتبهـا البنـه
عىل الوص ّية المعجزة ألمري المؤمنني ّ
حارضين.
اإلمام احلسن المجتبى عليه السالم حني عودته من ص ّفني يف موضع يدعى
َ
حديث عنوان البرصي :وتشتمل هذه المجموعة عىل نصوص المحـارضات الصـوت ّية
حممد حمسن الطهراين دامت بركاته شح ًا هلـذا احلـديث
التي ألقاها سامحة آية اهلل الس ّيد ّ
للتعـرف إىل المسـلك العرفـاين والمدرسـة
الشـريف عىل األعزّ ة واألح ّبة مـن التـائقني
ّ



احلسيني الطهراين
حممد احلسني
ّ
التوحيد ّية للمرحوم العالمة آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد ّ
قدّ س اهلل نفسه الزك ّية ،وقد قام بنفسه بكتابة شح واف هلذا احلديث حتت عنوان «أرسار
الملكوت» .
رسالة المو ّدة :هذه الرسالة من ضمن المحارضات التي ألقاها سـامحة العالمـة السـ ّيد
حممد احلسني احلسيني الطهراين رضوان اهلل والتي كتـب خالصـتها بنفسـه ،مـع مقدّ مـة
ّ

تبني قيمة هذا األثـر ،وتبحـث هـذه
حممد حمسن الطهراين حفظه اهلل ّ
لنجله آية اهلل الس ّيد ّ

الرسالة يف تفسري آية المو ّدة مع عرض لآلراء المختلفة حول حقيقة ذوي القرىب ،والـر ّد

َّ
ْ
ْ
ْ
ام و التش ّي ِع
الإ ْسل ِ
دورة علو ِم ومباني ِ

اإلنس ِ
ان
َط َه َار ُة ِ َ

وتتعرض لدور حمبتهم يف السـلوك إىل اهلل
عليها مع بيان الرأي الصحيح باألد ّلة المتقنة،
ّ
ّ
تـم
عزّ
وجل ولزوم ّ
مودة أهل البيت علـيهم السـالم وفرضـها يف القـرآن والسـنّة؛ كـام ّ
التعرض فيها لبعض األحداث التي حصلت بعد ارحتال الرسول األكرم صـىل اهلل عليـه
ّ
وآله وسلم حتّى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سالم اهلل عليها.

2ـ في الأدعية والأخلاق

 آيني رستگارى (مباين السري والسلوك) :وهو خالصة لبيانات سامحة ّ
العالمة آية اهلل
احلسيني الطهراين رضوان اهلل عليه ،حول أركان السري
حممد احلسني
ّ
احلاج الس ّيد ّ
والسلوك إىل اهلل ،وآدابه ولوازمه ،والتي كان قد ب ّينها لبعض إخوانه يف اهلل ،وقد ُكتبت
الطهراين
احلسيني
حممد حمسن
وص ّححت و َقدَّ م هلا نجله
ُ
ّ
المكرم سامحة آية اهلل الس ّيد ّ
ّ
ّ
دامت بركاته.
 سالك آﮔاه (السالك البصري) :وهو نصوص حمارضات العالمة آية اهلل احلاج الس ّيد
احلسيني الطهراين قدّ س اهلل نفسه الزك ّية ،والتي ألقيت يف مناسبات
حممد احلسني
ّ
ّ
خمتلفة حول موضوع العلم والعلامء ،وقد صارت جاهزة للطبع والنشـر مع مقدّ مة
وتصحيح من قبل نجله حفظه اهلل.
ُ
 شح فقرات من دعاء االفتتاح :وهذا الكتاب حصيلة البيانات التي ألقيت يف تسع
جلسات لرشح دعاء االفتتاح من قبل سامحة ّ
حممد
العالمة آية اهلل العظمى
ّ
احلاج الس ّيد ّ

احلسني احلسيني الطهراين قدّ س اهلل نفسه الزك ّية ،وذلك يف ليايل شهر رمضان المبارك
فتعرض لرشح وتبيني األرسار والنقاط
يف مج ٍع من رفقائه وتالمذته السلوك ّينيّ ،

العرفان ّية والتوحيد ّية الواردة يف هذا الدعاء العايل المضامني.

3ـ في العرفان والفلسفة


البرصي الوارد عـن اإلمـام الصـادق عليـه
أرسار الملكوت :وهو شح حلديث عنوان
ّ
السالم ،وقد أ ّكد عىل العمل بمضامينه قدي ًام العلامء العظام يف العرفان واألخـالق .طبـع
منه إىل اآلن ثالثة أجزاء ،وهذه المجموعة هي خري ُم ّبني وكاشـف عـن فكـر المرحـوم



احلسـيني
حممد حمسن
ّ
حريم القدس :وهي مقالة جاد هبا يراع سامحة آية اهلل احلاج الس ّيد ّ
لـب اللبـاب يف
الطهراين دامت بركاته ،يف تقديمه للرتمجة الفرنس ّية للكتـاب الشــريف « ّ
ّ
سري وسلوك أويل األلباب» تأليف سامحة ّ
سـره.
العالمة الطهراين قدّ س اهلل ّ

العالمة الطهراين رضوان اهلل عليه ومبانيه السلوك ّية.

طهارة َ
ان
الإنس ِ
ِ


امَّوَّالتسي ِّعَّ
َّالإسل ِّ
دورةَّعلو ِّمَّومياني ِّ

(رس الفتوح الناظر عىل كتاب عروج الروح) :وهو مقالة
رس الفتوح ناظر بر ﭘرواز روح ّ
ّ
الطهراين رضـوان اهلل
احلسيني
حممد احلسني
ّ
كتبها المرحوم آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد ّ
ّ
عليه ،يف الر ّد عىل كتاب عروج الروح ،وقد ّبني فيها األفكار والمبـاين الرفيعـة لمدرسـة
التكامل للبشـر ،ولكن حيث ّ
إن هذه الرسالة مل تكن
العرفان والتوحيد حول هناية السري
ّ

العالمة ،وحيث ّ
قد طبعت قبل وفاة المرحوم ّ
إن الكثري من أبحاثها حيتاج إىل مزيـد مـن
حممد حمسن احلسـين ّي الطهـراين
التفصيل والتوضيح ،فقد قام سامحة آية اهلل احلاج الس ّيد ّ
حفظه اهلل بإضافة مقدّ مة وتعليقات نفيسة عليها.



ﮔلشن أرسار (روضة األرسار) :وهو شح عـىل احلكمـة المتعاليـة (األسـفار) لصـدر
المتأهلني الشريازي والذي قدّ مه سـامحة المؤلـف يف دروس الفلسـفة لمرحلـة البحـث
اخلارج.

4ـ في الكلام والفقه والأصول


المتخصصـة إلثبـات طهـارة مطلـق
طهارة اإلنسان :وهي خالصـة البحـوث الفقه ّيـة
ّ
ثـم
اإلنسان ذات ًا ،والتي كان سامحة المؤ ّلف المحرتم قد ألقاها يف درس البحث اخلارجّ ،
قام بكتابتها بقلمه المتني.
رسال ٌة يف عدم حج ّية اإلمجاع :هذا األثر عبارة عـن دراسـة تأسيسـ ّية ومتقنـة يف مسـألة
اإلمجاع ،ويظهر يف الدراسة كيف ّ
أن هذا الدليل الذي هو أحـد األد ّلـة األربعـة للفقاهـة



صالة اجلمعة :وقد أ ّلفت هذه الرسالة الرشيفة باللغة العرب ّيـة ،وهـي تقريـرات لـدرس



افق وحي (أفق الوحي) :وهو نقدٌ ور ّد عىل نظر ّيات الدكتور عبد الكريم رسوش حـول
الوحي والرسالة ور ّد عىل شبهاته يف هذا الموضوع ،وحيـث ّ
إن إجابـات بعـض العلـامء



شق طريقه يف الفقه الشيعي من دون أن يكون له أصل أو جذر إهلـي ،بـل
واالجتهاد ،قد ّ
هو معارض لألد ّلة اإلهل ّية المتقنة.
احلجة الس ّيد حممود الشاهرودي يف الفقـه ،قـام بتقريرهـا سـامحة
اخلارج لسامحة آية اهلل ّ
الطهراين رضـوان اهلل عليـه،
احلسيني
حممد احلسني
ّ
العالمة آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد ّ
ّ
وقد طبعت مع تعليقات المؤ ّلف المحرتم.

الكبار عىل هذه الشبهات حتتوي هي األخرى عىل نقاط من اخلطأ وإثـارة الشـبهات ،بـل
حتّى ّإهنا كانت خارجة عن دائرة البحث وتـؤ ّدي إىل تأييـد نظر ّيـات رسوش ،فقـد قـام
المكرم بالتأ ّمل يف هذه اإلجابات أيض ًا.
المؤ ّلف
ّ

َّ
ْ
ْ
ْ
ام و التش ّي ِع
الإ ْسل ِ
دورة علو ِم ومباني ِ






اإلنس ِ
ان
َط َه َار ُة ِ َ

الدر النضيد يف االجتهاد والتقليد :رسال ٌة أصـول ّي ٌة فقه ّيـ ٌة يف بحـث االجتهـاد والتقليـد
ّ
ّ
حممد احلسـني احلسـيني الطهـراين رضـوان اهلل
ُح ّررت بقلم سامحة العالمة احلاج الس ّيد ّ
تقريرا ألبحاث أستاذه المرحوم آية اهلل الشيخ حسني ّ
احلل أعـىل اهلل مقامـه ،وقـد
عليه،
ً
ٍ
حممد حمسـن الطهـراين
ُطبعت بعناية من قبل نجل العالمة الطهراين سامحة آية اهلل السيد ّ
ٍ
رسمهـا،
دام ظ ّله بعد أن قدّ م للرسالة بمقدمة عرض فيها نبذ ًة من أحوال العلمني ُقـدّ س ّ
ٍ
وختصص ّي ٍة ومعرف ّي ٍة عىل أصل الرسالة ،كام أضاف للرسالة خاَت ًة ق ّيم ًة
تعليقات علم ّي ٍة
مع
ّ
حول المرجعية عند الشيعة إَتا ًما للفائدة حول هـذا الموضـوع المحـوري ،فكـان هـذا
ٍ
الكتاب در ًة ثمين ًة ُقدّ مت للباحثني والمح ّققني والمث ّقفني عىل ٍ
سواء.
حد
ّ
نوروز در جاهل ّيت واسالم (النريوز يف اجلاهل ّية واإلسالم) :وهو يتناول عيـد النـريوز
المكرم أن يضـاعف مـن
والبدع التي دخلت إىل دين اإلسالم المقدّ س .ويأمل المؤ ّلف
ّ
ورقي هذا الكتاب باالستفادة من المطالب التي وردت عن والده المع ّظم يف هـذه
إتقان
ّ

المسألة.
فقاهت در تش ّيع (الفقاهة يف التش ّيع) ّ :
إن أساس هذا الكتاب هو اخلاَتة التـي ذ ّيـل هبـا
الدر النضيد يف االجتهاد والتقليد ،وبسـبب أمه ّيـة
المؤ ّلف المحرتم كتاب والده
المكرم ّ
ّ
تبـني شوط المرجع ّيـة واالفتـاء ووظـائف مراجـع
ضم هلا مقدّ مة ّ
هذا الموضوع ،فقد ّ
التقليد من وجهة أهل المعرفة ،لتنرش بعد ذلك ٍ
بنحو مستقلٍ.

ّ
ّ
والاجتماعية
التاريخية
5ـ الأبحاث



األربعني يف الرتاث الشيعي :وقد درست هذه الرسالة عنوان األربعني يف الرتاث الشيع ّية
من خمتلف اجلوانب ،وأثبتت ّ
خمتصات س ّيد الشهداء عليه السالم.
أن هذا العنوان هو من ّ

نوروز در جاهل ّيت واسالم (النريوز يف اجلاهل ّية واإلسالم) :وهو يتناول عيـد النـريوز
المكرم أن يضـاعف مـن
والبدع التي دخلت إىل دين اإلسالم المقدّ س .ويأمل المؤ ّلف
ّ
ورقي هذا الكتاب باالستفادة من المطالب التي وردت عن والده المع ّظم يف هـذه
إتقان
ّ

المسألة.

6ـ تراجم ورجال


الشمس المنرية :وهو عرض إمجا ّيل كتبه المؤ ّلف المع ّظم للتعريف بالشخص ّية العلم ّيـة

حممـد احلسـني
واألخالق ّية للعارف باهلل سامحة العالمة آيـة اهلل العظمـى احلـاج السـ ّيد ّ

الطهراين قدّ س اهلل نفسه الزك ّية.
احلسيني
ّ
ّ

طهارة َ
ان
الإنس ِ
ِ


امَّوَّالتسي ِّعَّ
َّالإسل ِّ
دورةَّعلو ِّمَّومياني ِّ

مهر تابناك (الشمس الزاهرة)  :لقد حتدّ ث المرحوم العالمة آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد
رسه ـ وكذلك نجله سامحة آية اهلل الس ّيد
ّ
حممد احلسني احلسيني الطهراين ـ قدّ س اهلل ّ
حممد حمسن احلسيني الطهراين حفظه اهلل ويف مناسبات عديدة حول نفحة من أحوال
ّ
وتاريخ احلياة المليئة بالّبكة لسامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد عل القاض



الطباطبائي ـ قدّ س اهلل نفسه الزك ّية ـ من أجل بيان النكات والمواضيع الراقية المتعالية
لمدرسة العرفان ،فوجدنا من المناسب أن جتمع هذه البيانات لتوضع باختيار عشاق
المعرفة والمتع ّطشني لمسري احلقيقة.
احلاج
نفحات انس (نفحات األنس)  :يف هذا الكتاب تم إيراد بيانات سامحة آية اهلل
ّ
تم إيرادها يف معرض بيانه
حممد حمسن احلسيني الطهراين حفظه اهلل ،والتي ّ
الس ّيد ّ
احلاج الس ّيد هاشم احلداد قدّ س اهلل نفسه الزك ّية ،وقد
لشخص ّية العارف الكامل سامحة
ّ
بشكل ٍ
ٍ
دقيق التعاليم العرفان ّية األصيلة بخصوص بحث اإلنسان الكامل
طرح فيه
ُ

األئمة
وحجيّة سرية وفعل الويل المطلق اإلهلي ،ومالزمته الروحيّة وكذا مع ّيته مع
ّ
األطهار عليهم السالم.

ّ
ّ
والمهذبة من المكتوبات ّ
الخطية والمراسلات والمواعظ
7ـ الدورة المحققة


مطلع أنوار (مطلع األنوار)  :وهذه المجموعة الق ّيمة هي حاصل خمطوطات وثمرة
الطهراين قدّ س
احلسيني
حممد احلسني
ّ
عمر سامحة العالمة آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد ّ
ّ
اهلل نفسه الزك ّية ،وقد مجعت حتت عنوان المكتوبات والمراسالت والمواعظ يف أربعة
حممد
عشـر جم ّلد ًا ،مع مقدّ مة وتصحيح وتعليقات ق ّيمة لولده سامحة آية اهلل احلاج الس ّيد ّ
وأهم أبحاثها:
الطهراين حفظه اهلل،
احلسيني
حمسن
ّ
ّ
ّ

اجلزء األول :المراسالت ،اللقاءات واحلياة الشخص ّية للمؤ ّلف المحرتم (المرحوم
ّ
العالمة) بقلمه هو ،قصص وحكايات أخالق ّية وعرفان ّية وتارُي ّية واجتامع ّية.
اجلزء الثاين :خمترص لرتاجم أساتذة المؤ ّلف يف األخالق والعرفان.
اجلزء الثالث :تراجم لعدد من العظامء والعلامء والشخص ّيات المؤ ّثرة.
اجلزء الرابع :العبادات واألدعية واألخالق.
اجلزء اخلامس :األبحاث الفلسف ّية والعرفان ّية ،علوم اهليئة والنجوم والعلوم الغريبة،
األدب والبالغة.

َّ
ْ
ْ
ْ
ام و التش ّي ِع
الإ ْسل ِ
دورة علو ِم ومباني ِ

اإلنس ِ
ان
َط َه َار ُة ِ َ

اجلزء السادس :إجازات المؤ ّلف يف الرواية واالجتهاد ،األبحاث التفسري ّية والروائ ّية.
اجلزء السابع :األبحاث الفقه ّية (فقه اخلاصة ،فقه العا ّمة ،والفقه المقارن) واألبحاث
األصول ّية.
اجلزء الثامن :األبحاث الكالم ّية (المبدأ والمعاد ،المساوئ).

اجلزء التاسع :األبحاث الكالميّة (حول أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السالم).
اجلزء العاش :مالحظات ومنتخبات من الكتب التارُي ّية واالجتامع ّية.

متفرقات (طب ،لطائف.)...
اجلزء احلادي عرش :األبحاث الرجال ّيةّ ،
اجلزءان الثاين عرش والثالث عرش :خالصة مواعظ المؤ ّلف يف شهر رمضان المبارك
لعامي  1369و 1370هـ.
اجلزء الرابع عرش :الفهارس العامة هلذه الموسوعة (اآليات والروايات والشعر
واألعالم. )...
***

ّ
الحاسوبية
البرامج


آواي ملكوت (نداء الملكوت) :وهو عبارة عن أربعـة أقـراص ) )DVDحتتـوي عـىل
حمارضات صوت ّية لسامحة ّ
احلسـيني
حممـد احلسـني
ّ
العالمة آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد ّ



إكسري السعادة :وتشمل هذه المجموعة عىل اآلثار العلم ّية والمعرف ّية لسـامحة ّ
العالمـة

احلسـيني
حممـد حمسـن
ّ
الطهراين قدّ س اهلل نفسه الزك ّية ،وسامحة آيـة اهلل احلـاج السـ ّيد ّ
ّ
الطهراين مدّ ظ ّله العايل.
الطهـراين قـدّ س اهلل نفسـه الزك ّيـة،
احلسـيني
حممد احلسني
ّ
آية اهلل العظمى احلاج الس ّيد ّ
ّ
السـلوكي سـامحة ّ
حممـد حسـني
العلمي ومر ّبيـه
وأكثر مؤ ّلفات أستاذه
العالمـة السـ ّيد ّ
ّ
ّ
الطباطبائي رضوان اهلل عليهام ،وجمموعة مؤ ّلفات وحمارضات سامحة آية اهلل احلاج الس ّيد
البصـري ودعـاء أيب
الطهراين مدّ ظ ّله العايل يف شح حديث عنوان
احلسيني
حممد حمسن
ّ
ّ
ّ
ّ

محزة وسائر المعارف اإلسالم ّية( .متو ّفر بالعرب ّية)

***

طهارة َ
ان
الإنس ِ
ِ

امَّوَّالتسي ِّعَّ
َّالإسل ِّ
دورةَّعلو ِّمَّومياني ِّ

ٌّ
ٌ
إجمالية بالكتب قيد التأليف
تعريفات
 سيامى عاشوراء ( معامل عاشوراء ومدرستها) :لقد أحدثت عاشوراء بام حتمل من
عّب وأرسار وإحياءات نظر ّيات ورؤى متباينة يف فهم حمتواهـا وكنههـا وماه ّيتهـا.
ويف هذا الكتاب يسعى المؤ ّلف إىل تقديم نظر ّيـة العرفـاء واألوليـاء حـول هـذه
الملحمة التارُي ّية ،ليكشف عن تعريف جديد هلا ،ويفســّر أهـدافها ومقاصـدها
المتوسمني والمتـأ ّملني صـورة ّ
أخـاذة عـن
وهو ّيتها للطالبني ،وليضع أمام أعني
ّ

حقيقة س ّيد الشهداء عليه السالم.

 سريه صاحلان (سرية الصاحلني) :وهو حصيلة المحارضات التي ألقاهـا سـامحة
حممد حمسن احلسيني الطهراين مدّ ظ ّله العايل ،يف جلسات ليايل شهر
آية اهلل الس ّيد ّ
تعرض فيها إلثبات حج ّية أقوال وأفعـال
رمضان المبارك عام  1433هـ  .والتي ّ
ومنجزيتها عىل اآلخرين ،وكيف ّية االستفادة من أنوار الوالية الباهرة.
أولياء اهلل
ّ

 ارتداد در إسالم (االرتداد يف اإلسالم) :يف هذا الكتاب بحث شامل حول حكم
االرتداد ،وكيف ّية حت ّققه ،واآلراء والـرؤى المختلفـة حولـه مـن قبـل المـدارس
المتنوعة.
ّ

***

