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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، 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
(ٔ06) 
 بية حسب اآلخوند، وسنؤجلو ليكون اجلواب اخلامس ألنو يستدعي تفصياًل.سبقت اإلشارة إىل اجلواب الثالث وىو ان ادلرّجحات استحبا

 هلا ألخبار العامة، وأخبار الطهارة موافقة املطروح املوافق -ج
لارواتت العاماة، وقاد  فاب الابعذ عان ولا  نتاوىم ان التقياة  ادلخالفاةاإلشكال كربى، ومن مث صغرى، ابن من ادلرّجحاات اثلثاً: 

كما توىم ان ادلرجح ادلخالفة لعلمائهم و فب عان ان مان ادلرّجحاات   –وقد سبق ان جهات التقية ست  –العامة  إمنا ىي من علماء
واماااا صاااغرى نااارواتت النقاساااة موانقاااة لاااروات م نهاااي مرجوحاااة،  ،ىاااكا كاااربى ،ادلخالفاااة لاااروات م ومااان ادلااااعفات ادلوانقاااة لاااروات م

 وتوضيحو:
 فذروه( األخبار تصرح بـ)ما وافق أخبارىم

 لًتجيح نمنها:ا، نقد وردت رواتت عديدة صرحية يف كون موانقة روات م وخمالفتها، مالك اما الكربى
ناعرضاواا علاى أخباار العاّماة »عبد الرمحان بن أيب عبد اّلّل عن الصادق ا عليو الّساالم ا يف اخلاربين ادلختلفاني: ابن أيب عمري عن)

 (.(1)«ف أخبارىم نخكوهنما وانق أخبارىم نكروه، وما خال
إوا ورد علاايكم خااربان خمتلفااان »)حمّمااد باان عبااد اّلّل قااال: قلاات للرضااا )عليااو الّسااالم( : كيااف نصاان: ابخلااربين ادلختلفني نقااال: 

 (.(2)«نانظروا إىل ما خيالف منهما العاّمة نخكوه، وانظروا إىل ما يوانق أخبارىم ندعوه
إوا ورد علاايكم »خلااربىم كااا)احلسني باان السااري قااال: قااال أبااو عبااد اّلّل ا عليااو الّسااالم ا : كمااا ورد األعاام ماان ادلوانقااة وادلخالفااة 
(. و)احلسن بن اجلهم قال: قلت للعبد الصاحل )عليو الّسالم( : نريوى عان أيب عباد اّلّل ا (3)«حديثان خمتلفان نخكوا دبا خالف القوم

 .(4)«خك دبا خالف القوم وما وانق القوم ناجتنبو»نقال: عليو الّسالم ا شيء ويروى عنو خالنو نبأيّهما أنخك  
 ،، وااا مطلقاانان العام واخلاص وادلطلق ادلقيد ادلثبتاني ال يقياد أحاداا اآلخار ناال يتقياد اخلاربان األخاريان :األولوىنا مسلكان: 
اهنمااا  :والثــاي، اااا م أووال اام أو روات اام، واااا مقياادانل وولاا  ألن خمالفااة القااوم أعاام ماان خمالفااة نقهااائهم أو قونظائراااا ابألولااني

خمالفاة ما: يتقيدان، وعلى كال ادلسلكني نان خمالفة اخبارىم وموانقتها مالك األخك أو الرد ال  ري على ادلسل  الثاين وم: الغاري )أي 
 نقهاء القوم مثاًل( على ادلسل  األول.

 رواايت جناسة آنية أىل الكتاب، موافقة ألخبار العامة
نلورود رواتت بنقاسة آنية أىب الكتاب عن طرقهم نهاي تواناق نظار مراهور القادماء مان النقاساة نحساب ىاكا  ،اما الصغرىو 

الاااابا ادلصاار  بااو يف الاارواتت فااب ان يرناا: صاااحب احلاادائق ومرااهور القاادماء ياادىم عاان احلكاام بنقاسااة آنيااة أىااب الكتاااب ألهنااا 
)وماكىب الراانعية، وىاو رواياة أخارى  :يف ادلوساوعة الفقهياة جااء البخااري كماا سايأق، نقاد لرواتت العامة، ومنها ما رواه يف موانقة

للحنابلة، أنو يكره استعمال أواين أىب الكتاب، إال أن يتيقن طهار ا، نال كراىاة، وساواء ادلتادين ابساتعمال النقاساة و اريه. ودلايلهم 
 رأر  أىب كتاب، أأنكب يف آنيتهم  نقاال: ال لكلاوا يف آنياتهم إال إن : ت رسول هللا، إنّ ما روى أبو ثعلبة الاُخَرّّن هنع هللا يضر قال: "قلت

 .(6)((5)مل ذبدوا عنها بداً، نا سلوىا ابدلاء، مث كلوا نيها(
                                                           

 من أبواب صفات القاضي. 2، الباب 22  11/14الوسائب:  (1)
 من أبواب صفات القاضي. 2، الباب 34  11/15الوسائب:  (2)
 من أبواب صفات القاضي. 2، الباب 33  11/15الوسائب:  (3)
 من أبواب صفات القاضي. 2، الباب 31  11/15الوسائب:  (4)
 .3/1532( ومسلم 2/512اه البخاري )نتح الباري حديث: )ال لكلوا يف آنيتهم...( رو  (5)
 .123ص 1، ج5الكويت، ط –ادلوسوعة الفقهية، وزارة األوقاف والرؤون اإلسالمية  (6)
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 :وىكه الرواية تطابق عدداً من رواتتنا احلاكمة ابلنقاسة رألفاظ مقاربة
 )علياااو الساااالم( عااان ساااؤر اليهاااودي والنصاااراين، أيؤكاااب أو يرااارب  قاااال: )مثاااب صاااحيحة ساااعيد األعااارج: أناااو ساااأل أاب عباااد هللا

 (.(1)«ال»
، (2)ال لكلاوا يف آنياتهم»و)وصحيحة دمحم بن مسلم، قال: سألت أاب جعفر )عليو السالم( عن آنية أىب الكمة واجملوسي  نقاال: 

)ال لكلوا يف آنيتهم( مطلق يعم صورة  عليو السالمنقولو  ((3)«وال من طعامهم الكي يطبخون، وال يف آنيتهم اليت يرربون نيها اخلمر
وكر اخلاص بعادىا )وال يف آنياتهم  عليو السالمانو مث  (أو نمٍ  دما يدل على تنقسها دبالقاة بدهنم )من يدٍ  تنقسها خبمر و ريه وعدمو

الاايت يرااربون نيهااا اخلماار( والقااول ابن األول يااراد بااو آنيااتهم الاايت نيهااا اخلماار خااالف إطالقهااا مث انااو يسااتل م كااون )وال يف آنيااتهم الاايت 
 يرربون نيها اخلمر( عطف البيان وىو خالف األصب.

هم ادلتنقسة خبمر وخن ير وشبهها خالف القاعدة على ان التنقس وبعبارة أخرى: )ال لكلوا يف آنيتهم( مطلقة نتخصيصها آبنيت
كاون أباداهنم ذمساة وىاي تالماس آنياتهم،   إالللنهي  جهةٌ  تبقَ هبما خالف األصب إو األصب العدم نال وجو للنهي من ىكه اجلهة نلم 

 بيد أو نم، قطعاً نهكا وجو النقاسة.
 التقية الطهارة آبية عن احلمل على أخبارسّلمنا، لكن  -د
الياد عان  ورنعنااان رواتت ذماسة الكتايب خمالفة لفقهاء العامة، باب ساّلمنا نار  خمالفتهاا لكاب نقهاائهم  –نرضاً  –سّلمنا رابعاً: 

روايتهم أو سّلمنا انو ال توجد ذلم رواية ابلنقاسة، لكن نقول:  دون خمالفةاإلشكال الصغروي، وسّلمنا ان خمالفة علمائهم ىي ادلالك 
إوا مل يكان لساانو آبياااً عان احلماب عليهاا أو علااى جهاٍة  اري بياان احلكاام  جهتاومواناق العاماة إمناا حيمااب علاى التقياة أو يراكب علااى ان 

ويكفااي التمثيااب  ،الااواقعي ماا: ان رواتت الطهااارة معّللااة بلسااان آٍب عاان احلمااب علااى التقيااة أو علااى  ااري جهااة بيااان احلكاام الااواقعي
، مث سكت «ال لكلو»ال: قلت أليب عبد هللا )عليو السالم(: ما تقول يف طعام أىب الكتاب  نقال: بصحيحة )إمساعيب بن جابر ق

 (.(4)«ه عنو، إن يف آنيتهم اخلمر وحلم اخلن يرال لكلو، وال تًتكو، تقول إنو حرام، ولكن تًتكو تتن ّ »ىنيئة ... مث قال: 
ما: هنا بادأت بصاريح قولاو )ال لكلاو( وىاو خماالف للعاماة )القاائلني ابلطهاارة( أقول: ال ديكن محب الرواية على التقية أما أواًل: نأل

 بدأ اجلواب حبكم مااد ذلم متاماً.تقية ال يُ اليف حالة  انو
عّللااو بااا)وال تًتكااو، تقااول إنااو حاارام، ولكاان تًتكااو تتناا ه عنااو، إن يف آنيااتهم اخلماار وحلاام اخلن ياار( وماان  عليااو السااالموامااا ينياااً: نألنااو 

حماولاة إقنااع الساائب بصاحة احلكام بتعليلاو رأمار عقالئاي   إىللتقية ربصب بككر احلكم موانقاً للعامة، وال حاجة ما: ولا  البديهي ان ا
 ولكن تًتكو تتن ه عنو، إن يف آنيتهم اخلمر وحلم اخلن ير( وقد وردت رواتت عديدة هبكا ادلامون.) بقولو: عليو السالمكما نعب 

  ير( ِحكمة نال يتخصص هبا احلكم أي تكون ذمسة حىت لو مل يكن نيها اخلمر واخلن ير )إن يف آنيتهم اخلمر وحلم اخلن ال يقال:
 ًتكو تتن ّه عنو( وىاو صاريح يف ان)وال تًتكو، تقول إنو حرام، ولكن ت عليو السالمليس االستدالل هبكا ادلقط: بب بقولو  إذ يقال:

 م، ابلاكات( وإمناا النقاساة لاو كانات نمان اخلمار واخلن يارأوانيهم ليست ذمسة دلالمساة أباداهنم )بعاد وضاو  عادم ذماساتها، أي أوانايه
 وحيث احتملت ومل تعلم ناألحسن التن ه عنها.

واحلاصب: ان رواتت األخك دبخالف العامة وترك موانقهم منصرنة عما لو كاان ادلواناق وا لساان قاوي معلاب آٍب عان احلماب علاى 
 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين ولمب. نتدبر أو على خالف جهة بيان احلكم الواقعي التقية

 
ِإنَّ اْلَقْوَم لََيُكونُوَن َفَجَرًة َواَل َيُكونُوَن بـََررًَة فـََيِصُلوَن َأْرَحاَمُهْم فـَتَـْنِمي َأْمَواهُلُْم َوَتُطوُل )): صلى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا 

 .(155ص 2الكايف: ج) ((َأْعَمارُُىْم َفَكْيَف ِإَذا َكانُوا أَبـَْراراً بـََررَةً 
                                                           

 .1من أبواب األطعمة احملرمة   54الباب 314ص 16الوسائب: ج (1)
 وىكه العبارة كما ترى مطابقة نصاً لرواية العامة السابقة. (2)
 .1من أبواب األطعمة احملرمة   14الباب 1311ص 2الوسائب: ج (3)
 .4من أبواب األطعمة احملرمة   54الباب 315ص 16الوسائب: ج (4)


