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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة
الدائمة على أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٗٔ)

مجّاات ثالث
اإلشكال على التخيري اب ّن ِإلبخبار اجاة الكتا ي ّ

ولكننن قنند يس عننكد علننى خعننوني ال اييننه رننني روايبت جنهننارة الك ننارب وااسن و ،والن اع ىننا و هننا ل صن ي
اإلمجنناو واإلمجنناو املأنناخ أو العننهرة علننى اوننال  ،ابن لننروايبت النااسننة مننالث مير ننات ميسننلمة ننال كننن ميعهننا
احلكم ابلطهارة ولو الظاىرية ألىد الك اب .واملر ات الثالث ىي:

ادلوافق للكتاب والشهجة وادلخالف للعام
ِم
س)(.)1
أوال :ميوا قة ااس هم للك اب لقولو تعاىل( :إَّنَا ال ُْم ْش ِجُكو َن َاجَ ٌ

اثنيا :ميوا ق ها للعهرة العظيمة رد اإلمجاو.
اثلثا :خمالف ها للعامية ،إذ العامية يرون جنهارة أىد الك اب.

وىذه املر ات الثالث مما ال شك يها وقند خلنع عليهنا النروايبت الكثنه ،ومينهنا املقبولنة إذ خلنع علنى الثالمنة
كما خلع املر وعة على امنني مينها(.)2
هجوم صاحب احلدائق على القائلني ابلطهارة

ومينن ىنننا قنند قننرو دنناحا احلنندائل العلمنناه القنائلني ابلطهننارة أشنند ال قريننع وىاننم علننيهم رنقنند الذو ميس عننكال
عليهم ابهنم مجعنوا رنني الطنائف ني مند أخبنار النااسنة علنى ال نكينو والكراىنة أظ هلنوا الظناىر – يمنا رأوا – علنى
النص ،والنص ىو أخبار الطهارة والظاىر ىو أخبنار النااسنة ملوىنا علنى الكراىنة – قنال دناحا احلندائل ان
ىذه قاعدة خمرتعة أحدموىا رعقوهلم يف ميقارد املر ات الثالث املعصوميني عليهم السالم.
قال يف احلدائل( :وقال يف الذخهة :وال قيل أنو لوال العنهرة العظيمنة رنني العلمناه واخعناه مجاعنة ميننهم اإلمجناو
عل ننى ااس ننة أى نند الك نناب لك ننان الق ننول ابلطه ننارة مي اه ننا لصن نراحة األخب ننار الدال ننة عل ننى الطه ننارة عل ننى كثر ننا يف
املطلوب ،ورعد هند الكنالم علنى ال قينة ،وقنرب ال أويند يف أخبنار النااسنة ملهنا علنى االسن باب والكراىنة ننو
( )1سورة ال ورة :آية .28
( )2العهرة وميوا قة العامية وخمالف هم.
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هد قريا .ان هى.

أقننول :أميننا ميننا ذكننره ميننن ال أيينند ابلعننهرة العظيمننة اينند كمننا ذكننر ومي ينند ملننا اخننرت ه .وأميننا ميننا ذكننره -ميننن اهنناه
القننول ابلطهننارة لننوال ميننا ذكننره لبعنند احلمنند علننى ال قيننة وقننرب ال أوينند يف أخبننار النااسننة ملهننا علننى االس ن باب
والكراىننة  -هننو وإن سننبقو اليننو السننيد يف املنندار إال أنننو ا هنناخ ننا يف ميقارلننة النصننوة و نرأة ميننة علننى أىنند
اوصوة ،ملا عر ع مين اهنم (علنيهم السنالم) قند قنرروا قواعند الخن ال األخبنار وميهندوا ضنوار يف ىنذا املأنمار
ومين مجل ها العرض على ميذىا العامية واألخذ خبال و ،والعامية ىنا كما عر ع مي فقون على القول ابلطهنارة أو ىنو
ميننذىا املعظننم مينننهم ين ال يع نند خبننال اننهىم يننو ،و األخبننار املننذكورة خم لفننة ابعنرتا هم ،عنندوهلم عمننا ميهنده
أئمن هم اىل ميننا أحنندموه رعقنوهلم وادننذوه قاعنندة كليننة يف مجيننع أرنواب الفقننو رائهننم ميننن اننه خلينند عليننو ميننن سنننة وال
ك نناب نرأة واضن ة لننذوظ األلبنناب ،وليننع شننعرظ ملننن وضننع األئمننة (علننيهم السننالم) ىننذه القواعنند املس فيأننة يف
اننه خن ميننن أخبننارىم إذا كننانوا يف مجيننع أرنواب الفقننو ابننا عكفنوا يف ا مننع رننني األخبننار يف ميقننام االخن ال علننى
ىننذه القاعنندة وألغنوا العننرض علننى الك نناب العكيننك والعننرض علننى ميننذىا العاميننة كمننا عر ننع ىنننا وىنند وضننعع لغننه
ىذه العريعة أو أن املاياجنا هبا اه العلماه العيعة ميا ىذا إال عاا عااب مين ى اله الفأاله األجنياب)(.)1
اجلواب:
أقننول :ان ىاننوم دنناحا احلنندائل علننى أولكننك العلمنناه ،غ يكننن ممننا ينبغنني وىننو يف اننه لننو؛ وذلننك لو نوخ
إشكاالت اميا ك وية على املر ات الثالث يف املراخ مينها أو دغروية يف انطباقها علنى املقنام وميعهنا ال يبقنى نال
ل نندعوني ان روايبت النااس ننة ميعه ننا مير ننات م ننالث كين ن ت ننرت إىل الن نروايبت املر وح ننة مي ننن ا ه ننات ال ننثالث.
وتوضي ذلك:
(اجَس)
أ -ليست أبخبار النجاة موافق للكتاب ،ومعىن َ
ِم
اس) نا واب عننو دنغرويب وىنو
أ -اميا الرت ني ووا قنة أخبنار النااسنة للك ناب لقولنو تعناىل (إَّنَاا ال ُْم ْشا ِجُكو َن َاجَ ٌ

س) يف اآلية ابلنااسة املاخينة
ان مين يقول رطهار م ال يرني أخبار النااسة ميوا قة للك اب إذ ال يرتأي تفسه ( َاجَ ٌ

الظاىرية رد يفسرىا ابلقذارة املعنوية وىي العر ليسع أخبار النااسة (املاخية) ميوا قة للك اب كي ترت
على أخبار الطهارة

( )1العيخ يوس الب راين ،احلدائل الناضرة يف أحكام العرتة الطاىرة ،مي سسة النعر اإلسالميي – قم ،ج 5ة.174
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قال السيد الوالد يف الفقو ( :أوال :ميا عن املقدس األرخريلي وداحيب املدار والذخهة ،ر وضي مينا :مين

عدم مبوت احلقيقة العرعية يف الناس ،رد الظاىر أن املراخ رو القذارة املعنوية كسائر إجنالقاتو يف لسان العارو،
حنو ميا ورخ يف آخاب ال ايلي« :أعوذ ابهلل مين الر س الناس اوبي املايب العيطان الر يم»( ،)1كما أن ميقارلو
وىو الطهر والطاىر يف لسان العارو يراخ رو الطهارة املعنوية خصودا يف إجنالقو على اإلنسان ،كما أريد رو ذلك
ت
وجنهر ْ
يف إجنالقاتو على النيب (دلى هللا عليو والو) واألئمة (عليهم السالم) يف مي واتر األخبار ،ومينو« :جنه َ
رت َ
رك البالخ»(.)2
وي يد ذلك ال فريع يف اآلية الكر ة ،إذ النااسة الظاىرية ال متنع خخوهلا يف املساد احلرام ميا غ يس لكم
اهل ك ،لو كان يف موب أحد عني النااسة غ نع مين خخول املساد ،ولو سلمنا االشرتا اللغوظ يف ىذا اللفظ
هو مد ال كن ال مسك رو ألحدمها.
مث إن مين املعلوم أنو غ يكن ىذا االدطالح امل داول يف ألسنة الفقهاه وامل عرعة يف لفظي الطاىر والناس
مي داوال يف ألسنة األئمة (عليهم السالم) والروات ،ولذا ميا أقد إجنالقهما يف الروايبت كما ال خيفى على مين
را عها ،ولو كان ىذا االدطالح مي داوال كثرا ،كما كثرا عال يف لسان امل عرعة لكثرة االر اله هبما)(.)3
ال يقال :هد الناس على الذات ميبالغة تعين شدة ااس هم وقو ا فيد النااسة الظاىرية .
إذ يقااال :ذلننك علننى العكننس أخل؛ إذ النااسننة الظاىريننة أميرىننا ىننني عكننس العننر والقننذارة املعنويننة ننان أميرىننا
شااء)( )4ومينن الواضن ان
اَ لِ َماء يَ َ
شديد دا ولذا قال تعناىل( :إِ من ّ
اّللَ الَ يَاغْ ِف ُاج أَن يُ ْش َاج َ بِ ِاو َويَاغْ ِف ُاج َماا ُو َن ذَلِ َ
أس نوأ أن نواو القننذارات العننر ابهلل تعنناىل وال تعدلننو ااسننة البنندن الظنناىرة؛ أال تننرني ان أولينناه هللا قنند ي ننناس رنندهنم
ابلدم أو البول وااس هم ىذه ظاىرية ال تقارن رنااسة املعركني الواقعية!
وقولننو( :إذ النااسننة الظاىريننة ال متنننع خخوهلننا يف املسنناد احل نرام ميننا غ يس ن لكم اهل ننك) يوض ن و أكثننر :ان املب لننى
ابلنااسة الظاىرية ميسلما كان أو كا را انو إذا كان خخولو املساد ى كا حرم حىت إذا كان ميسنلما وولينا ،وامينا إذا
غ يكننن ى كننا ننال أننرم ،لننو أرينند النااسننة الظاىريننة ملننا د ن تفريننع (فَ االَ يا ْقجبااواْ الْمسا ِاج َد ا ْحلااجام باع ا َد عا ِ
اام ِه ْم
ََ َ َْ َ
َ َُ َ ْ
( )1الوسائد :ج 1ة 217الباب 5مين أرواب أحكام اولوة ح.8
( )2ميفاتي ا نان :ة 439زيبرة اإلميام احلسني عليو السالم سطر 14ط الو اه رهوت.
( )3السيد دمحم احلسيين العهازظ ،الفقو /ك اب الطهارة ،خار العلوم للطباعة والنعر وال وزيع – رهوت1447 ،ىن ،ج 4ة.188
( )4سورة النساه :آية  ،48و.116
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َه ا َاا())1علننى (إِ م
ِ
اس) إذ املسننلم كننذلك أيأننا لننو كننان ى كننا كننان الننالزم إخارة األميننر مينندار اهل ننك
ا
اج
ن
و
ك
ج
ا
ش
ْم
ل
ا
اا
ا
َّن
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ٌ
وعدميو ال ميدار العر وعدميو ،اميا العر هو اواة هبم املق أي لعموم حترمي خخوهلم املساد احلرام.

وادلجا ابلشهجة ادلجّا شهجة الجواي ال الفتوى
ب -واميا الرت ي ووا قة العهرة ا واب عنو ان الظاىر مين املقبولة واملر وعة ان املراخ العهرة الروائينة ال الف وائينة،
وكل ننا جنننائف روايبت جنهننارة الك ننارب وااس ن و ميعننهورة شننهرة روائيننة عظيمننة إذ ذكننرت يف أىننم ميصنناخر وىنني روايبت
كثهة ويف كل ا الطائف ني د اح وميومقات ،ال تر ي لروايبت النااسة على روايبت الطهارة مين ىذه ا هة.
ات:
ْت الْبَاارِ َج علياو الساالم فَا ُق ْل ُ
ويعهد الخ صاة الرواي ني ابلعنهرة الروائينة دنرأها إذ ورخ يف املر وعنة (( َةا َل ُ
ّ ِع ْلا ُ ِ
أا ِ
ان أَ ِو ا ْحلا ِاديثَ ِ
اخلَب ااج ِ
اال عليااو السااالم ََي ُزَر َارةُ ُبخا ْا ِِبَااا
اان فَبََِيِّ ِه َمااا ُبخا ُا فَا َقا َ
ان ال ُْمتَا َعا ِر َ
َ
ُ
ات فا َدا َ َيَِْ َعا ْن ُك ُم ْ َ َ
ِ
ان مج ِومَي ِن مَْثُور ِ
ْت َيةيِ ِدي إِنما ُهما معاً م ْش ُه ِ
َ َو َ ِع ال م
ال علياو
ان َع ْن ُك ْم فَا َق َ
َص َاابِ َ
ني أ ْ
ا ْشتَا َه َج بَا ْ َ
شاذم النما َر فَا ُقل ُ َ َ ّ
ور َ ْ
َ َ
َ َ َ َ
()2
ان أَ ِو ا ْحلا ِاديثَ ِ
اخلَب ااج ِ
ِ
ْ
ان
م
ك
ن
ا
ع
َْ
ي
(
ال
ن
س
ال
احة
ر
ن
د
نظ
ن
ح
ال
السااالم ُبخا ْا بَِقا ْاو ِل أَ ْعا َدذلِِ َما ِع ْنا َد َ َو أ َْوثَِق ِه َمااا))...
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ ََ
ان مااج ِومَي ِن م اَْثُور ِ
اان) مث الحننظ دنراحة سن ال الروايننة ميننرة أخننرني( :إِنما ُهمااا مع ااً م ْشا ُاه ِ
أا ِ
ان َع ا ْن ُك ْم) وتقريننر
ال ُْمتَا َعا ِر َ
ور َ ْ
َ َ
َ َ َ َ
اإلميام عليو السالم لو.

َ الم ِاي َح َك َما بِ ِو ال ُْم ْج َم ُع َعلَْي ِاو
وكذلك املقبولة إذ ورخ يها ((فَا َق َ
ال يُا ْنظَُج إِ ََل َما َكا َن ِم ْء ِرَوايَتِ ِه ْم َعنما ِِف ذَلِ َ
ِ
ِ
َ فَايا ْؤ َبخ ُا بِ ِو ِمء ح ْك ِمنَا و يا ْتاج ُ ال م م ِ
َ فَاِ من ال ُْم ْج َم َاع َعلَْي ِاو َال
ااابِ َ
س ِِبَ ْش ُاهوٍر ع ْنا َد أ ْ
م ْء أ ْ
َص َ
ْ ُ
َص َاابِ َ ُ
ََُ
شااذ الااي لَ ْاي َ
ب فِ ِيو )3())...ان الواض ان (اجملمع عليو) دفة لن( َما َكا َن ِم ْء ِرَوايَتِ ِه ْم َعنما) وليس دفة لل كم وي كده ويندل
َريْ َ
ْت فَِ ْن َكا َن ْ ِ
وريْ ِء رَا ْد
عليو ان الراوظ َهم ذلك وأقنره اإلميام عليو السالم إذ سال رعدىا ((رُال ُ
اخلَبَا َجان َع ْن ُك َماا َم ْش ُاه َ
اال يا ْنظَاج فَماا وافَ َاق ح ْكماوُ ح ْكام ال ِ
ْكتَ ِ
َ ال َْعاما َ فَايُا ْؤ َبخا ُا بِ ِاو َويُا ْتا َاج ُ َماا
َرَو ُ
ااب َوالسانم ِ َو َبخاالَ َ
اُهَا الثَِّق ُ
ات َع ْن ُك ْم رَ َ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ
َ ح ْكموُ ح ْكم ال ِ
ْكتَ ِ
اب َوالسنم ِ َوَوافَ َق ال َْعام َ)) وللب دلة.
َبخالَ َ ُ ُ ُ َ
وصلى هللا على دمحم و لو الطاهجيء
ضل ِع ْن َد مِ
قال اإلميام الصاخق عليو السالم(( :إِ من ال َْع َمل ال مدائِ َم الْ َقلِيل َعلَى الْيَ ِق ِ
َ
اّلل ِم َء ال َْع َم ِل الْ َكثِ ِري َعلَى
ف
أ
ني
ْ
َ
ُ
َ
َ
غَ ِْري يَِق ٍ
ني)) (الكايف :ج 2ة.)57
( )1سورة ال ورة :آية .28
( )2ارن أرب مجهور االحسائي ،عوايل الآللئ ،خار سيد العهداه عليو السالم – قم1445 ،ىن ،ج 4ة.133
( )3مقة اإلسالم الكليين ،الكايف ،خار الك ا اإلسالميية – جنهران ،ج 1ة.67
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