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ادلقدمة

بسم اهلل الرحمن الرحيم

ت الَّ ِذي
ت ُك َّل َش ْيء َر ْٛتَةً َو ِعلْماًَ ,وأَنْ َ
ت الَّ ِذي َو ِس ْع َ
اللَّ ُه َّم أَنْ َ
ت الَّ ِذ ْي َع ْف ُوهُ أَ ْعلَى ِم ْن
ْت لِ ُك ِّل َ٥تْلُوؽ ِف نِ َع ِم َ
ك َس ْهماًَ ,وأَنْ َ
َج َعل َ
ِع َقابِ ِو ,وأَنْ َ ِ
اـ غَ َ
ضبِ ِوَ ,وأَنْ َ
ت الَّ ِذي َعطَآ ُؤهُ
ت الَّذي تَ ْس َعى َر ْٛتَتُوُ أ ََم َ
َ
أ ْكثَػر ِمن م ْن ِع ِو ,وأَنْ َ َّ ِ
س َع ْ
ت
ا٠تَبلَئِ ُق ُكلُّ ُه ْم ِف ُو ْس ِع ِوَ ,وأَنْ َ
ُ ْ َ َ
ت الذ ْي اتَّ َ
ِ
َّ ِ
ط ِف
ت الَّ ِذي ال يُػ ْف ِر ُ
ب ِف َج َزاء َم ْن أَ ْعطَاهَُ ,وأَنْ َ
الذي ال يَػ ْرغَ ُ
لد ِ
ِع َق ِ
صاهَُ .........وأ ََن َي إ٢تِي َع ْب ُد َؾ الَّ ِذي أ ََم ْرتَوُ ِِب ُّ
عاء
اب َم ْن َع َ
ك......
ك َو َس ْع َديْ َ
فَقاؿ لَبَّػ ْي َ
ك,
اللّ َّ
ك ِم ْن َخل ِْق َ
ك َ ,وَِ٧تيبِ َ
ك َعلَى َو ْحيِ َ
ص ِّل َعلَى ُ٤تَ َّمد أ َِمينِ َ
هم َ
ك ِمن ِعب ِ
و ِ
الر ْٛتَ ِةَ ,وقَائِ ِد ْ
اح الْبَػ َرَك ِة
ا٠تَ َِْتَ ,و ِم ْفتَ ِ
اد َؾَ ,إم ِاـ َّ
َ َ
صفيِّ َ ْ َ
وعلى أىل بيتو ف كل وقت وف كل أواف وعلى كل حاؿ عدد ما

صليت على من صليت عليو وأضعاؼ ذلك كلو ِبألضعاؼ اليت
ال ٭تصيها غَتؾ إنك فعاؿ ١تا تريد.
ٖ
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وقبل الدخوؿ ف مباحث الكتاب أود أف أشَت إىل بعض النقاط:
النقطة األوىل٦ :تا ال ٮتفى عليكم أخبلؽ وفضيلة وعلمية ٝتاحة
شيخي وأستاذي (داـ ظلو) صاحب كتاب (القوؿ الفصل) ومن
الواضح جداً أتثَت أخبلقو وأفكاره على اآلخرين......
النقطة الثانية :حاولت قدر اإلمكاف أف أسجل نص و٘تاـ ما
٭تتاجو ا١تورد من كبلـ ٝتاحة الشيخ (داـ ظلو) الذي ذكره ف
كتابو (القوؿ الفصل) ْتيث يستغٍت القارئ ف الغالب عن
مراجعة ذلك الكتاب.
النقطة الثالثة :أين طرحت النقاش ِبٕتاه علمي كي تعم الفائدة
دوف التعرض للموارد ا٠تاصة فمثبلً مل أقحم ف البحث النقاش

مع فتوى السيد الصدر (قدس سره) وما ىي مناشئ فتواه
وأعتقد أف ما ذُكر ىنا وف كتابنا (رسالة ف ٧تاسة ا٠تمر) يكفي
ٗ

الفصل ...في القول الفصل 

١تعرفة ىذه ا١توارد ومعرفة حكمها ونقاشها ولذلك عدلت عن
ذكر تعليقات ونقاشات أخرى.....
النقطة الرابعة :إف كل فكرة علمية جديدة كي تشق طريقها
خاصة إذا كانت ٥تالفة ١تا سار عليو كل أو جل أىل ذلك العلم
يفًتض أف تكوف قدر اإلمكاف متكاملة وخالية من الثغرات
واإلشكاالت ومع ىذا البد أف تتعرض للنقد والتحليل والطعن
فعلى صاحب الفكرة ٖتمل ذلك والدفاع عنها وسد ثغراهتا وعلى
األقل سَتد النقد والطعن من عبدة الذوات (اللهم ال ٕتعلنا
منهم) حيث قاؿ الشيخ (داـ ظلو) (صٕٔ) [ ...وأين أعتقد
سلفاً أنو سيثَت حفيظة قوـ ٦تن يرى عبادة الذوات وينظر إىل
اٟتق من خبلؿ الرجاؿ فما قالو معبوده فهو حق وما مل يقلو فهو
زخرؼ من القوؿ بينما أمرن أف ٧تعل اٟتق معياراً للرجاؿ.]...

النقطة ا٠تامسة :من األغراض اليت من أجلها كتب ىذا ,ىو
وأرجح أبنو ا١تنهج الذي سار
لبياف اٟتق والصواب الذي أعتقده ّ
٘
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عليو أئمة الفقو ومهرة الفن بل ىو الذي أشار إليو أئمة ا٢تدى
(سبلـ هللا عليهم أٚتعُت) ف منهجة البحوث الفقهية وما ىو
واجب الفقيو ,وكذلك لبياف ما طرح من ٗتالف تلك ا١تنهجة,
ىذا لكوين أستاذاً يرى من واجبو أف يدافع عن ا١تنهج الصحيح
ويرفع ما يراه من الشبهات العلمية أو االجتماعية أو األخبلقية

بقدر ما يستطيع بعوف هللا تعاىل.
النقطة السادسة :سنرى من خبلؿ البحث ونتائجو وف ا٠تا٘تة أنو
٭تتمل القوؿ أف ما طرح من أفكار (جديدة) لكتاب (القوؿ
الفصل) بعضها غَت اتـ خاصة ا١تطالب الفقهية والبعض اآلخر
لو ًب فأنو ليس من شغل الفقيو بل ليس ٢تا عبلقة وال مدخلية ف
استنباط األحكاـ الشرعية ,واألوىل أف تكوف ف ْتوث علوـ
أخرى وكتب أخرى فكما كتب ف إعجاز القرآف وف التفسَت
العلمي للقرآف فلتكتب ىذه ضمن ْتوث ٖتمل أسم إعجاز
السنة أو التفسَت العلمي للسنة أو الريضيات للفقيو أو الكيمياء
أو ما وراء الفقو أو غَتىا أقوؿ ىذا وأن أضع نصب عيٍت ما قالو
ٙ
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(داـ ظلو) (صٕٔ) [وأين ال أستعجل اٟتكم على قيمة ىذا
البحث بقدر الطلب من األخوة الفضبلء والعلماء أف يقيموه
ٔتوضوعية وٕترد وأف يقولوا اٟتق من دوف ٣تاملة ألحد.].......
ٍب قاؿ أيضاً (صٕٔ) .........[ :أمرن أف ٧تعل اٟتق معياراً
للرجاؿ فما كاف حقاً أخذنه من أي شخص كاف وما كاف ِبطبلً
نبذنه ولو صدر من أعظم األٝتاء الرننة (فاٟتق أحق أف يتبع)
وىذه دعوى كررهتا لنبذ التعصب للرجاؿ ولؤلىواء والعواطف بل

لنجعل عصبيتنا هلل وحده و١تا أمرن إبتباعو].
النقطة السابعة :إ ّف النهج الصحيح العلمي واالجتماعي
والشرعي ١تن يريد أف ٭تمل لواء التجديد والتحديث (خاصة ف
مثل األجواء والظروؼ اٟتوزوية مع وجود عبدة الذوات فما قاؿ
(داـ ظلو)) أف يطرح نفسو ويثبت نظريً وعملياً أنو أعلم وأمهر

وأقدر ف التعامل مع نظريت ذلك العلم وأفكاره سواء القدٯتة

أو اٟتديثة كي أتخذ أفكاره اٞتديدة قبوالً ورواجاً ودواماً من أىل

ذلك العلم فضبلً عن غَتىم ,وأرجوا أف يكوف ٝتاحة الشيخ
ٚ
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(داـ ظلو) من أولئك العلماء اجملدين العاملُت ا١تخلصُت ومن
أجل ىذا وغَته أذنت لنفسي ِبلتفرغ واالستمتاع ِبألفكار
العلمية اٞتديدة والنكات الفقهية ومناقشتها والتعليق عليها ومن
ا١تؤكد وجود ا٠تطأ والشبهة والنسياف (اللهم ال تؤاخذن على
ذلك) وعلى اٞتملة فهذا البحث يصلح لتنمية ملكة الفقيو ف
االستدالؿ فمثبلً يطلع على الطريقة الذكية اليت انتهجها ٝتاحة
الشيخ ف إقحاـ األفكار والنظريت العلمية ف البحث وف
ا١تقابل يطلع على ما نعتقد بصحتو وكيفية إثباتو لدفع ما يقابلو..
سواء كاف البحث عرفياً أو لغويً أو منطقياً أو فلسفياً أو اترٮتياً
أو ريضياً (أو علمياً) أو أصولياً أو فقهياً أو رجالياً أو

غَتىا.......

النقطة الثامنة :كي يكوف كل منا على بينة (أن وكل من يقرأ ىذا
أو يسمع بو سواء كاف عا١تاً أو متعلماً ف الوسط اٟتوزوي أـ مل

يكن من الوسط اٟتوزوي) ويُلزـ كل منا صاحبو اٟتجة أماـ
اٟتكم العدؿ ف ذلك اليوـ الذي ال ينفع فيو ماؿ وال بنوف وال
ٛ
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ذوات ٥تادعوف منافقوف ,أذكر ما ذكرتو ف مقاـ آخر ,أنو ِبلنظر
إىل إطبلعي (ف اٞتملة) على أكثر ما موجود من ْتوث ا٠تارج
أما ِبٟتضور عند البعض أو اإلطبلع على تقريرات ْتوث البعض
اآلخر من خبلؿ تقريرات بعض طلبتهم أو من خبلؿ ما ىو
مكتوب ومطبوع من قبل نفس (العامل) وقد توصلت إىل ىذه
النتيجة وىي أف ما يقاؿ (من أف أكثر طلبة البحث ا٠تارج ىم

خارج البحث) وإف كاف صحيحاً ف اٞتملة إال أنو ليس بشرط ال

عن غَته فأين أصرح وأن مسؤوؿ أماـ هللا واألخبلؽ واجملتمع

والعلم وأقوؿ (أف أكثر أساتذة البحث ا٠تارج ىم خارج البحث)
فعليهم أف ٭تضروا ْتوث غَتىم بل عليهم أف ٭تضروا ْتوث
الكفاية عند البعض بل أكثر من ذلك ويؤسفٍت أف أقوؿ أف
عليهم أف ٭تضروا ْتوث أصوؿ ا١تظفر عند البعض ,ولعنة هللا
واألنبياء واألئمة وا١تبلئكة والصاٟتُت والناس أٚتعُت على القوـ
الكاذبُت.
أقوؿ ىذا وأن أضع نصب عيٍت بعض أقواؿ أئمة ا٢تدى
ومصابيح الدجى (سبلـ هللا عليهم أٚتعُت):
ٜ
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منها :صحيحة عيص بن القاسم (وسائل  /ج٘ٔ  /جهاد العدو)...قاؿ
(عليو السبلـ)( :عليكم بتقوى هللا وحده ال شريك لو وانظروا
ألنفسكم فو هللا أف الرجل ليكوف لو الغنم فيها الراعي فإذا وجد
رجبلً ىو أعلم بغنمو من الذي ىو فيها ٮترجو و٬تيء بذلك
الرجل الذي ىو أعلم بغنمو من الذي كاف فيها.)....

ومنها :قولو (عليو السبلـ) (كماؿ الدين و٘تاـ النعمة ِ /بب٘ٗ:)ٖٗٛ -

(أما اٟتوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا فأهنم حجيت

عليكم وأن حجة هللا عليهم).

ومنهاْ( :تار األنوار  /جٕ٘  ........)ٔٓٙ /سألت أِب عبد هللا (عليو
السبلـ)( :ىل تًتؾ األرض بغَت إماـ قاؿ :ال ,قلت :فيكوف
إماماف ,قاؿ :ال ,إال وأحد٫تا صامت).

ومنها قولو (عليو السبلـ) (ْتار األنوار  /جٕ٘ ( )ٔٓٚ -ال يكوف إماماف
إال وأحد٫تا صامت ال يتكلم حىت ٯتضي األوؿ).
ومنها قولو (عليو السبلـ)

(ْتار األنوار  /جٓٔ ِ /بب)ٖٔٗ / ٜ

(ما ولت

أمة أمرىا رجبلً قط وفيهم من ىو أعلم منو إال مل يزؿ أمرىم
يذىب سفاالً حىت يرجعوا إىل ما تركوا).
ٓٔ
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ومنها :قولو (عليو السبلـ)

(احملاسن ٔ  / ٜٖ /ب/ ٔٛعقاب األعماؿ ج)ٜٗ

(من َّأـ قوماً وفيهم أعلم منو أو أفقو منو مل يزؿ أمرىم ف سفاؿ
إىل يوـ القيامة).

ومنها :قولو (عليو السبلـ)

(ٖتف العقوؿ )ٖٚ٘ /

(من دعا الناس إىل

نفسو وفيهم من ىو أعلم منو فهو مبتدع ضاؿ).
ومنها :قولو (عليو السبلـ)

(االختصاص – ا١تفيد )ٕ٘ /

(..فمن دعا

الناس إىل نفسو وفيهم من ىو أعلم منو مل ينظر هللا إليو يوـ

القيامة).
واٟتمد هلل رب العا١تُت
والعاقبة للمتقُت
وصلى هللا على دمحم وعلى آلو الطيبُت الطاىرين
ٖٔ  /رجب ٕٔٗٔ /

ٔٔ
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ادلىرد األول-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /اٌّمذِخ ؿ[ :)6إٔ ٨ ٟصٌذ ِٕز عٕ ٓ١أدػ ٛإٌٝ
ا٨عزفبدح ِٓ اٌؼٍ َٛاٌؼقش٠خ ف ٟػٍّ١خ اعزـٕجبه اٌؾىُ
اٌؾشػٚ ٟلذ فزؾذ ٘زا اٌجبة ػٍّ١ب ً ثّب أٚدػذ ف ٟوزبثٟ
(اٌش٠بم١بد ٌٍفمِ ِٓ )ٗ١طبٌت أػزمذ أٔٙب ِؼّمخ ٚلذ رٛفٍذ
فٙ١ب إٌٔ ٝزبئظ ٠ ٨غزط١غ اٌفم ٗ١غـ١ش اٌٍُّ ثبٌش٠بم١بد
اٌؼبٌـ١خ أْ ٠ـزٛفً إٌٙ١ب...
صُ لبي ف ٟاٌٙبِؼ (ساعغ وّضبيِ :غأٌخ اٌؾغً ٚاٌغشٚة
اٌؾشػٚ ٟا٨عزفبدح ِٓ ٔظش٠خ ا٨ؽزّب٨د ٌّؼشفخ رأص١ش رىشس
اٌؼٍ َٛا٦عّبٌ١خ.]).......

أقوؿ -:يوجد عدة تعليقات ف ا١تقاـ

التعليق األول :إف شأف الفقيو البحث عن األحكاـ الكلية
ومداركها ال عن موضوعاهتا فكوف الشيء ٜتراً أو خبلً أو أف
األدوية الكذائية مسكرة أو ليست مسكرة أو أف ا١تسافة
الكذائية ٙتانية فراسخ أو ال أو أف كمية الًتاب احملفور والشغل
ا١تنجز فيها ىو ربع الشغل ا١تتفق عليو أو ٜتسو ...أو اف
الطريقة ا١تتبعة لتحصيػل نسبة الشغل ا١تنجز ىي الطريقة (س) أو

ٕٔ
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الطريقة (ص) .وىكذا ليس من ا١تسائل الفقهية اليت للفقيو
البحث عنها وليس رأي الفقيو فيها حجة على غَته.
التعليق الثاني :إف ما ذكره (وقد توصلت فيها إىل نتائج ال
يستطيع الفقيو غَت ا١تلم ِبلريضيات العالية أف يتوصل إليها) اتـ
ف اٞتملة وأن أعرؼ ىذا ألين أيضاً من اطلّع وأل ّػم ِبلريضيات
العالية ِبعتباري قد حصلت على شهادة البكلوريوس ف ا٢تندسة
ا١تدنية أيضاً ,لكن ليس التمامية بسبب إنك أفقو أو غَتؾ ليس

بفقيو بل إنك توصلت لذلك ومل يتوصل غَتؾ من الفقهاء لذلك
ألف الذي ْتثتو ليس من ا١تسائل الفقهية حىت يلزـ على الفقيو
البحث فيها أي أف الفقهاء أعرضوا عن البحث فيها ألهنا ليست
من ا١تسائل األصولية أو الفقهية وال عبلقة ٢تا ف استػنباط

األحكاـ الكلية ومعرفة مداركها أو اٞتزئية.
و٦تا يؤيد بل يدؿ على ىذا-:
ٔ-

إنك ذكرت أمثلة من كتاب (الريضيات للفقيو) وىذا

يدؿ على أف ىذه البحوث إبمكاف أي شخص ا٠توض فيها حىت
ٖٔ
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لو مل يكن فقيهاً حيث ال أظنك تقوؿ ِبالجتهاد لنفسك ف ذلك
الوقت وعليو ال أظنك تقوؿ أبنك كنت ف مقاـ االستنباط ف

وقت أتليف الكتاب ا١تذكور (الريضيات للفقيو).
ٕ-

تصدي كثَت من األشخاص ٦تن ال عبلقة ٢تم ِبلفقو

فضبلً عن كوهنم ٣تتهدين إىل أتليف كثَت من الكتب ف ىذا
اجملاؿ وإظهار اإلعجاز القرآين واإلعجاز للسنة الشريفة فبحثوا
ف كتبهم التفسَتات العلمية لبعض اآليت القرآنية ولؤلحاديث

الشريفة.
ٖ -نذكر مورداً ٦تا ذكر فلنأخذ ٦تا ذكر مسألة الشغل
(الريضيات للفقيو  )ٜٛ /قاؿ( :ولنا ىنا عدة مبلحظات بعد
اإلغماض عن مناقشة السند فإنو موكوؿ إىل أىلو وف ٤تلو).
أقوؿ :أف ىذا الكبلـ واضح ما فيو وال ٭تتاج للتعليق
ٍب قاؿ [الثانية :أف الصحيح ف اٞتواب أف تقسم األجرة
ا١تسماة ...إىل أف قاؿ :وأما مسافة الشغل ا١تبذوؿ فأف
ا١تسافات متباينة من نقطة ألخرى ففي ا١تًت األوؿ تكوف النقطة
العليا على السطح فمسافتها = صفر ,والنقطة األخَتة تبعد مًت
ٗٔ
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واحد وبينهما مسافات متباينة فيؤخذ معد٢تا وىو نصف مًت
الذي ٯتثل بعد مركز ا١تًت األوؿ عن السطح أما ا١تًت الثاين
فمركزه على بعد (٘ )ٔ.مًت والثالث (٘ )ٕ.وىكذا أما القوة
ا١تبذولة فإهنا (و)
لكل مًت من العمق ....إىل أف قاؿ :وتكوف اٟتصة األوىل من

ىذا

وليس الصحيح ما

حيث اعترب أف الصحيح ىو
ذكره اإلماـ (عليو السبلـ) وىو
أقوؿ:
٘ٔ
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لو تن ّػزلنا على ٚتيع االحتماالت ف ا١تسألة أي لو سلّمنا أف
طبيعة األرض واحدة ف ٚتيع طبقات األرض احملفورة وسلّمنا أف

العمل ا١تستأجر عليو ىو فقط نقل الًتاب وإخراجو وال يتضمن
العمل نفس اٟتفر ,فإنَّو يقاؿ َّ
أف جواب اإلماـ (عليو السبلـ) ىو
األقرب للواقع أما ما ذكره ا١تستدؿ فهو غَت معقوؿ ال دقّةً وال
عُرفاً َّ
ألف قولو ( .....تكوف النقطة العليا على السطح فمسافتها

= صفر )...معناه أف الطبقة السطحية العليا من الًتاب سوؼ

ال ينجز عليها شغل ألف الشغل = (القوة × اإلزاحة) ؤتا أف
اإلزاحة = صفر فناتج ضرب (القوة × صفر) يساوي صفراً أي
الشغل = صفر وىذا معناه أهنا ال تتحرؾ من مكاهنا وىذا

يستلزـ عدـ إمكاف ٖتريك الطبقات األسفل منها ,وىذا التصور
غَت معقوؿ .وال يقاؿ :أف ا١تطلب ِبلنظر العرف وليس ِبلدقة
العقلية ألنو يقاؿ :بل أف الكبلـ حسب ما فرضتو وحسب ما
تريده ف الشغل وقوانُت الشغل وىي من ا١تباحث الريضية وىذه
من العلوـ الربىانية.
ٔٙ
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اتـ أل ّف ا١تتعارؼ عند حفر
أما جواب اإلماـ (عليو السبلـ) فهو ّ

ساقية أو بئر فإ ّف الًتاب احملفور ال يوضع على حافة الساقية أو
حافة البئر بل يُزاح مسافة عنها فلو كاف معدؿ ا١تسافة اليت يُزاح
فيها الًتاب ىي (٘ )ٓ.مًت ,فإف:

اإلزاحة الكلية للمًت األوؿ = (معدؿ ا١تسافة اليت يُزاح فيها
الًتاب  +بعد مركز ا١تًت األوؿ عن السطح).
إزاحة ا١تًت األوؿ = (٘ ٔ = )ٓ.٘ + ٓ.مًت وىكذا لكل

األمتار
أي إزاحة ا١تًت الثاين = (٘ ٕ = )ٔ.٘ + ٓ.مًت
وإزاحة ا١تًت الثالث = (٘ ٖ = )ٕ.٘ + ٓ.مًت
وىكذا إىل إزاحة ا١تًت العاشر = (٘ ٔٓ = )ٜ.٘ + ٓ.مًت
وهبذا اتضح أف ما ذكره ا١تستدؿ غَت اتـ وما ذكرنه ىو
الصحيح حيث ٭تافظ على ظهور الرواية وعلى صحة تطبيق
قانوف الشغل من قبل اإلماـ (عليو السبلـ) بنظرة عرفية وعلمية
ولو أراد أحد أف يطمئن ألحد القولُت فبل أظنو يذىب إىل أحد
الفقهاء كي يعرؼ اٞتواب الصحيح بل أنو سيذىب إىل أىل
ٔٚ
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االختصاص وف ا١تقاـ يذىب إىل أصحاب االختصاص ف
الفيزيء وحينئذ حىت لو قاؿ لك أىل االختصاص (الفيزيء) أف
كبلـ ا١تستدؿ ىو الصحيح (مع أين استبعد ىذا) فإف ىذا يكفي
دليبلً ف ا١تقاـ أبف مثل ىذه البحوث ليس من شأف الفقيو
ا٠توض فيها بل يرجع فيها إىل أىل االختصاص وا٠تربة فيها فهي
شبهات موضوعية أما الفقيو فهو يعطيك اٟتكم الشرعي ف

ا١تسألة وىل أف العقد ِبطل أصبلً فَتجع إىل أىل ا٠تربة
واالختصاص لتحديد أجرة حفر ا١تًت الواحد الذي أ٧تزه العامل
أو إف اٟتكم الشرعي بصحة العقد أصبلً لكنو يفسخ من حُت
العجز ويعطي نسبة من األجرة ٔتقدار نسبة العمل ا١تنجز فَتجع
إىل أىل ا٠تربة واالختصاص لتحديد ىذه النسبة.
التعليق الثالث :أف قولو (االستفادة من العلوـ العصرية) ال
يقصد بو علوماً غَت موجودة ف زمن اإلماـ (عليو السبلـ)
ووجدت ف ىذا العصر كيف فإف الريضيات والكيمياء والفيزيء
والفلك موجودة ف زمن األئمة (عليهم السبلـ) والظاىر إنك
تريد النظريت اٟتديثة ف العلوـ ا١تذكورة وغَتىا وينقض على كبل
ٔٛ
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االحتمالُت بوجود العلوـ ووجود نظريت علمية ف زمن األئمة
(عليهم السبلـ) فلو كاف ىذا ا٠تط الذي تدعوا إليو ضروريً
ومهماً ومطلوِبً ١تا أعرض اإلماـ (عليو السبلـ) عن اٟتث عليو
ولوصلنا كثَت من الروايت اليت ٖتث على ىذا ا٠تط وال يتصور

التقية ف عدـ وصو٢تا ,ىذا ف زمن األئمة (سبلـ هللا عليهم) فما
ِبلك ف ىذا العصر بعد أف أصبحت األمور أكثر تعقيداً وصعوبة
على الفقيو بعد تطور علم األصوؿ ونظريتو اٟتديثة وبعد إقحاـ

ا١تنطق والفلسفة ف عملية االستنباط ,إضافة إىل ابتعاد أىل ىذا
الزماف عن اللغة وا١تعاين اللغوية والببلغية اليت كانت متعارفة
ودارجة ف ذلك الزماف أما اآلف فهي ٖتتاج إىل دراسة وٖتصيل
أوسع وأكثر مؤونة وغَتىا من العلوـ إضافة لذلك كلو فإف تطور
وتوسع اجملتمع وتطور وتوسع العلوـ ف كل االٕتاىات ٦تا يؤدي
إىل تداخل بعض األبواب الفقهية والفروع فيما بينها.
وال يفهم من ىذا الكبلـ إننا ندعوا إىل اإلعراض عن العلوـ
العصرية بل ندعو وبكل قوة إىل ا١تعرفة واالطبلع اإلٚتايل
ِب١تستوى الذي لو احتجت فيو إىل مراجعة أحد ا١تصادر ف أحد
ٜٔ
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العلوـ أو احتجت إىل مراجعة أحد من أىل ا٠تربة ف إحدى
مراحل عملية االستػنباط أو اإلفتاء فإنك تفهم ما موجود ف
ذلك ا١تصدر وتفهم ما يقولو أىل ا٠تربة وتستطيع تقبّل
ا١تعلومات ومناقشتها وتنظَتىا وتنقيحها واالستفادة منها ف
عملية االستنباط.
وعلى األقل يُقاؿ أف الفقيو ٬تب أف يكوف ٣تتهداً ف علم
األصوؿ اٟتديث على ٨تو العموـ اجملموعي وذلك لتداخل
مسائلو بصورة كبَتة جداً ْتيث يصعب التفكيك فيما بينها,
وضرورة أف علم األصوؿ اٟتديث يعتمد على كثَت من العلوـ
منها ا١تنطق والفلسفة واللغة والريضيات وغَتىا.

ٕٓ
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ادلىرد الثاني-:

لبي (داَ ظٍٗ) (اٌمٛي اٌفقً /اٌّمذِخ ؿٕ٘ٚ – 3[ )6بن دػٛح
أخش ٟ٘ٚ .......ٜفزؼ ثبة اٌزخقـ ف ٟاٌفمٗ ؽأْ عبئش
اٌؼٍ َٛا٤خشٚ ....ٜاٌفمٙبء (لذعذ أعشاسُ٘) ٚإْ أؽبهٛا
ف ٟعّ١غ ِغبئً اٌفمٗ إ ٨أْ رٌه وبْ ػٍ ٝؽغبة رؼّ١ك
اٌؼٍُ ٚرٛع١ؼٗ فىبٔذ اٌخغبسح ف ٟا٨رغب٘ ٓ١أ ٞف ٟاٌؼّك
ٚاٌغؼخ.].........

أقوؿ :ىنا تعليقات
التعليق األوؿ:
لو سلمنا ِبلكربى فأف تطبيقك للصغرى غَت اتـ أي إقحاـ
العلوـ األخرى ف ا١تقاـ غَت اتـ وقد أوضحنا ىذا ف التعليقات
السابقة كما ف ا١تورد األوؿ.
التعليق الثاين:

ٕٔ
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إف مسألة االجتهاد ا١تتجزئ قد طرحها ٚتلة من العلماء من
السنة والشيعة والرد عليها وإثبات ٥تالفتها لظواىر األدلة
الشرعية ف مقاـ آخر أما ف الفقو أو ف األصوؿ وسيأٌب الكبلـ
عنها إف شاء هللا تعاىل لكن ف ىذه العجالة أقوؿ أف ظاىر
الكبلـ من ْتث ف ىذه ا١تسألة أف للمجتهد ا١تتجزئ تفسَتين.
التفسَت األوؿ:
من لو ا١تلكة والقدرة على استػنباط بعض األحكاـ الشرعية أما
ِبقي األحكاـ الشرعية فليس لو ا١تلكة والقدرة على استػنباطها
ومثل ىذا اجملتهد ال ٯتكن قياسو وتشبيهو ِبلطبيب ا١تختص
فالطبيب ا١تختص وغَته قد حصبل على شهادة البكلوريوس ف
الطب البشري أي كبل٫تا حصبل على ملكة العبلج للمرضى
بناء على
مثبلً وبعد ىذا حصل التخصص ,أما اجملتهد ا١تتجزئ ً
ىذا التفسَت فهو ال يشًتؾ مع اجملتهد ا١تطلق ف اٟتصوؿ على
ملكة االجتهاد بل ا١تتجزئ إما قد حصل على مرتبة أضعف
ٕٕ
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وأخف أو قد حصل على جزء ا١تلكة وىذا يعٍت أف اجملتهد
ا١تطلق أذكى وأرقى وأجود وأمهر من اآلخر .وعليو فلو استنبط
االثناف حكماً شرعياً ف مسألة فمن الواضح أف استنباط اجملتهد
ا١تطلق يكوف أرقى وأجود وأمهر من اآلخر وىذا يعٍت أننا مل

٨تصل على النتيجة ا١تتوخاة من الدعوة لبلجتهاد ا١تتجزىء
حيث تريد العمق والسعة ومل ٭تصل العمق والسعة إضافة إىل أف

مثل ىذا اجملتهد ٭تتاج إىل إثبات إمكانو أوالً ومن ٍب ٨تتاج إىل
إثبات جواز تقليده اثنياً وتفصيلو ليس ىنا.
التفسَت الثاين:
اجملتهد ا١تتجزئ من لو ا١تلكة والقدرة على استػنباط ٚتيع
األحكاـ الشرعية لكنو مل يعمل قدرتو إال ف استنباط بعض
األحكاـ الشرعية فقط ومثل ىذا اجملتهد ٦تكن وواقع ف الزماف
السابق لوضع علم األصوؿ وتدوينو وتطوره أما ف ىذا الوقت
بعد أف أصبح علم األصوؿ علماً مستقبلً وِبعتباره آلة ومفتاحاً
ٖٕ
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وخادماً لعلم الفقو فبل ٯتكن أف نتصور اجملتهد ا١تتجزئ (حسب
التفسَت الثاين) إال أف يكوف عا١تاً و٣تتهداً ِبألصوؿ أوالً وبعبارة
أف ا١تلكة والقدرة على استنباط األحكاـ ال تتم إال أبف يكوف

عا١تاً و٣تتهداً بعلم األصوؿ.
ال يقاؿ :يكفي ف ا١تقاـ العلم والربىاف (واالجتهاد) لبعض
ا١تسائل األصولية وال ٨تتاج إىل كل ا١تسائل األصولية حىت ٪تلك
ملكة وقدرة االستنباط.

ألنو يقاؿ :أف من لو معرفة بعلم األصوؿ ال يقوؿ ذلك ألنو من
الواضح أف ا١تسائل األصولية مًتابطة ومتداخلة (ىذا ما نبلحظو
حسب تدوين مسائل العلم) فمثبلً ف ا١تقدمة ف مسألة اٟتقيقة
بناء على الدليل
الشرعية أو الصحيح واألعم فأهنا تبحث فيها ً

بناء على األصل العملي وكذا ف مسائل اٞتزء
اللفظي وتبحث ً
األوؿ كاألوامر فيبحث بعض مطالبها ف مقامُت أحد٫تا األصل
اللفظي واآلخر األصل العملي وىكذا حىت األصوؿ العملية فإف
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االستدالؿ عليها من القرآف أو السنة أو اإلٚتاع أو العقل فإنو
يعتمد على مباحث سابقة إضافة لذلك فإف جل إف مل يكن كل
ا١تسائل الفقهية تدخل فيها مسائل تعارض األدلة وىذا من
ا١تسائل األصولية اليت وضعت ف أواخر مسائل علم األصوؿ
وىذا يعٍت أف مثل ىذا اجملتهد عليو أف ينتخب مسائل متفرقة من
علم األصوؿ فيأٌب السؤاؿ كيف يعرؼ أف ىذه ا١تسائل ىي اليت

٭تتاجها ف تلك ا١تسألة الفقهية دوف غَتىا من ا١تسائل األصولية

أنو ال يتمكن من ذلك إال أبف يكوف قد ْتث ٚتيع ا١تسائل
األصولية حىت يصنفها إىل ما ٭تتاج ف ىذه ا١تسائل وما ال
٭تتاجو...........
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ادلىرد الثالث-:

لبي (داَ ظٍٗ) (اٌّقذس اٌغبثك ؿٚ ........... -4[ )9ف ٟػم١ذر ٟأْ
فمب٘خ اٌفم ٨ ٗ١رؼشف ِٓ خٛمٗ ف ٟاٌّغبئً اٌز ٟخبك
فٙ١ب اٌغبثم ْٛؽز٥ِ ٝد اٌىزت ٠ ٌُٚزشوٛا ِغب ً٨عٜٛ
اٌذٚساْ ث ٓ١رٍه ا٢ساء ٚاٌشد ػٍ ٝثؼنٙب ثجؼل ٔٚمل
ثؼنٙب ثؼل فّضً ٘زا (اٌجؾش اٌخبسط)  ٨لّ١خ ٌٗ ٚفبؽجٗ
ِمٍذ ٌٚ٤ئه ِ ٨غزٙذ ٚدٚسٖ أزمبء أؽذ رٍه ا٢ساء أِب اٌفمٗ١
اٌؾم١م ٟف ٛٙاٌز٠ ٞأر ٟثغذ٠ذ عٛاء ػٍِ ٝغز ٜٛهشػ
ا٤فىبس أ ٚػٍِ ٝغز ٜٛرؼّ١مٙب ٚإمبفخ ٌجٕخ عذ٠ذح ف ٟاٌجٕبء
اٌؾبِخ ٚأٔ ٟأرشن اٌؾىُ ٌٍفن٩ء ٚاٌؼٍّبء ٌ١مّٛ١ا ٘زا
اٌطشػ اٌغذ٠ذ اٌز٠ ٌُ ٞزٕب ٌٗٚأؽذ ثٙزا اٌؾىً ١ٌٚمّٛ١ا أ٠نب ً
ا٤فىبس اٌغذ٠ذح اٌز ٟفقٍذ فِ ,ٗ١ض ً٩و١ف١خ ِؼبٌغخ اٌزؼبسك
ث ٓ١اٌشٚا٠بد ف ٟاٌغٙخ اٌضبٔ١خ ِٓ اٌجؾشٚٚ ,عٗ اؽزشاه
غٍجخ اٌّؼبٌظ ػٍ ٝاٌؼ٩ط ٚػذَ اٌؾشِخ ثّغشد إٌؾ١ؼ ٚفُٙ
إٌغجخ اٌّمشسح ٌٍؾىُ ثٕغبعخ اٌىؾٛي].

أقوؿ :يوجد عدة تعليقات:
التعليق األوؿ :كبلـ اتـ ,حيث أف الفقيو اٟتقيقي ىو الذي ٬تعل
عملو خالصاً وقربة إىل هللا تعاىل كي يكسب رضا هللا ورسولو
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(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) واألئمة (عليهم السبلـ) فمن يػبغي ذلك عليو أف يبذؿ ما
بوسعو الستػنباط اٟتكم الشرعي كي يربئ ذمتو أماـ هللا تعاىل
وىذا ال ٭تصل إال ِبإلطبلع على ما مطروح من آراء ونكات ف
ا١تقاـ ونقاشها وبياف مواطن القوة ف البعض ومواطن الضعف ف
البعض اآلخر وترجيح أحد اآلراء بعد دفع ٚتيع اإلشكاالت
ا١تطروحة وا١تتصورة عليو وتبنيك ألحد اآلراء بعد ذلك البحث

ليس فيو عيب ما داـ فيو مرضاة هللا بل العيب والظلم والضبللة
أف يتبٌت اإلنساف رأيً إستحسانياً حىت يقاؿ إنو خالف العلماء
وجاء برأي جديد...
التعليق الثاين:
قلنا سابقاً أف اٞتديد الذي أتيت بو ىو إقحاـ موضوعات ال
عبلقة ٢تا ِبإلستدالؿ الفقهي وليس من شأف الفقيو ا٠توض فيها.
أما أصل البحث ف ىذه ا١تواضيع العلمية وربطها ِب١توضوعات
الفقهية فليس طرحك جديداً بل يوجد الكثَت ٦تن طرح ىذا
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فمثبلً السيد الصدر (قدس سره) طرح ْتوث أعمق وأوسع ٦تا
طرحتو ىنا وأوسع وأعمق ٦تا طرحتو ف (الريضيات للفقيو)
ولكن مع ىذا مل ٬تعلو ضمن البحوث الفقهية بل جعلها ٖتت
عنواف (ما وراء الفقو) وأن أقوؿ أيضاً أف الذي تدعوا إليو ىو ما

وراء القفو فبل يصح إقحامو ف الفقو واعتباره من عمل الفقيو

وواجباتو وال تعترب مقياساً لفقاىة الفقيو وأعلميتو.
التعليق الثالث :ف ا١توارد البلحقة سنعرؼ إف شاء هللا:
ٔ -كيف يتعامل جناب الشيخ (داـ ظلو) مع األفكار القدٯتة
وىل سيكوف ٣تتهداً أو مقلداً أو ماذا؟
ٕ -األفكار اٞتديدة اليت طرحها ىل ىي جديدة فعبلً وما ىي
مدخليتها ف عملية االستنباط؟

ٕٛ

الفصل ...في القول الفصل 

ادلىرد الرابع-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً ؿٌ ....[ )01ىٓ اٌز ٞعش ٜػٍّ١ب ً أْ اٌزٕ٠ ٞغض
اٌؾىُ ثٛعٛة اٌفؾـ ػٍ ٝاٌّغزٙذ ٠ٚذفؼٗ إٌ ٝاٌجؾش
ٚاٌزؾم١ك فِ ٟغأٌخ ِب ٘ ٛاؽزّبي ػذَ رّبِ١خ اٌؾغخ ػٍٝ
اٌؾىُ اٌز٠ ٞطشؽٗ اٌّغزٙذ اٌغبثك فبؽت اٌشعبٌخ اٌؼٍّ١خ
اٌزٕ٠ ٟظش فٙ١ب اٌ٩ؽك ٚفك ِب ِ٘ ٛشرىض ف ٟرٕ٘ٗ ِٓ ا٤دٌخ
ٚاِ٤بساد ٠ٚزؼزس ٘زا ا٨ؽزّبي ؽّٕ١ب ٠غذ اٌّغأٌخ ِؾً٩
ٌٍخ٩ف ثِ ٓ١ؾزٍّ ٟا٤ػٍّ١خ٘ٚ ........زا ٘ ٛا٤عٍٛة اٌّزجغ
ػٍّ١ب ً ػٕذ اٌفمٙبء فؼٕذِب ٠خٍف ِشعغ ِشعؼب ً آخش فأٔٗ
ّ٠ن ِٓ ٟسعبٌزٗ اٌؼٍّ١خ ِب ٠طّئٓ إٌِ ٝطبثمزٗ ٌٍؾغخ
اٌّؼزجشح فزىزغت ؽغ١زٙب ِٓ ٘زا اِ٦نبء ٠ٚجؾش ٠ٚؾمك فٟ
خقٛؿ اٌّغبئً اٌز١ٌ ٟغذ وزٌه ٔ ٨ٚزٛلغ ِـــٕٗ أْ
٠ـــجؾش عّ١غ اٌّغبئً ػٍِ ٝغز( ٜٛاٌجؾش اٌخبسط) أٚ
ثبٌؾىً اٌز ٞؽممٕبٖ ف٘ ٟزا اٌجؾش فأٔٗ ِزؼغش ٚرٕز ٟٙاٌؾ١بح
لجً أْ ٕ٠ز ٟٙثؾضٗ ف ٟعّ١ؼٙب].

أقوؿ :ىنا تعليقات:
التعليق األوؿ:
إف اٞتري العملي ا١تذكور صحيح ٓتصوص من يدعي األعلمية
وا١ترجعية من أىل الدنيا ومثل ىذا ف نر جهنم وبئس القرار ,أما
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العلماء الرِبنيوف العا١توف العاملوف فبل يصح القوؿ أبف جريهم
العملي كما ذكر.
التعليق الثاين :تقوؿ [ ....اليت ينظر فيها البلحق وفق ما ىو
مرتكز ف ذىنو من األدلة واألمارات ويتعذر ىذا االحتماؿ حينما
٬تد ا١تسألة ٤تبلً للخبلؼ ]......فما ىي األدلة واألمارات
ا١ترتكزة ف ذىنو؟ و٭تتمل أف يكوف منشأ االرتكاز ىو ما عرفو
من شرائع اإلسبلـ أو اللمعة أو ا١تكاسب أو غَتىا وىذا
االحتماؿ واالعتماد على مثل ىذه ا١ترتكزات ِبطل ,و٭تتمل
أيضاً أف االرتكاز حصل نتيجة حضوره ف البحوث ا٠تارج وكاف

طالباً ٣تداً ومثابراً يتابع ْتوث األستاذ ويقررىا ويعلق عليها وىذا

االحتماؿ واالعتماد على مثل ىذه ا١ترتكزات مربئ للذمة لكنو

ندر اٟتصوؿ إف مل تقل مل ٭تصل أبداً ألنو من النادر جداً أف
يستطيع اجملتهد ف البحث ا٠تارج أف يتم دورة كاملة فقهية
ويكوف ذلك الطالب مبلزماً معو طوؿ تلك الفًتة ,و٭تتمل اثلثاً
أف االرتكاز بعضو حصل بسبب حضوره ْتوث أستاذه ف
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البحث ا٠تارج والبعض اآلخر بل الكل حصل بسبب مراجعتو
لؤلدلة واألمارات خبلؿ تعليقتو على العروة الوثقى مثبلً وعلى
ىذا ال يكوف قد اعتمد على مرتكزاتو بل يكوف قد استدؿ على
ٚتيع ا١تسائل ف الرسالة العملية ولو أف االستدالؿ سريع مثبلً
مدتو نصف عمر اجملتهد أو ثبلثة أرِبع عمر اجملتهد لكنو يولد
االطمئناف عنده وبعد ىذا ال ٯتكن أف نقوؿ أف ا١ترجع ينظر ف

الرسالة العملية للسابق ويعلق على بعض مسائلها ويقر اآلخر
وفق ما ىو ا١ترتكز ف ذىنو أف ىذا هتافت وضبلؿ.
التعليق الثالث :ينقض على ذلك أبف بعض اجملتهدين يطرح
رسالة عملية ٗتتلف حجماً ومتناً وتنظَتاً ُُ عن الرسالة العملية
للمجتهد السابق ,أما ما يفعلو البعض من إصدار وطبع ا١تسائل
ا٠تبلفية مع اجملتهد السابق فإف ىذا من ِبب التسهيل على
ا١تكلف وعدـ شراء رسالة عملية أخرى إضافة لذلك فإف ىذا
يعترب إجراء مؤقت ٟتُت طباعة رسالتو العملية وىذا كلو ال يعٍت
أنو قرأ الرسالة العملية وعلق عليها وفق ما ىو ا١ترتكز بل علق
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عليها وفق ما ذكرنه ف االحتماؿ الثاين أو الثالث ف التعليق
السابق.
التعليق الرابع :أتضح ٦تا سبق أنو يوجد طريق سريع لبلستنباط
مثبلً مدتو نصف عمر اجملتهد مثبلً أو ثبلثة أرِبع عمره أو نصف
مدة البحث ا٠تارج أو غَتىا حسب جهد وكفاءة وإخبلص

اجملتهد ٭تصل بو االطمئناف وىو أف يبدأ بكتابة ْتوثو عندما

يشعر بنفسو قادر على ذلك وىو ما زاؿ طالباً ف البحث ا٠تارج

ومعها أو بعدىا يعلق على العروة الوثقى مثبلً بطريقة االستدالؿ
السريع الذي ٭تصل بو االطمئناف ولو سلمنا أبنو ال ٭تصل

اطمئناف إال ِبالستدالؿ على طريقة البحث ا٠تارج فإنو مع ذلك
ال يقاؿ أف ىذا متعسر وتنتهي اٟتياة قبل أف ينتهي ْتثو ف
ٚتيعها ألنو يقاؿ إف خَت دليل على اإلمكاف ىو الوقوع حيث
كتبت دورات فقهية كثَتة منها ا١تسالك واٞتواىر ومهذب
األحكاـ وغَتىا وكتبت وطبعت ف حياة مؤلفيها.
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ادلىرد اخلامس-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿ -0[ )33فؾ١ؾخ ػجذ هللا ثٓ عٕبْ لبي :عأي
أث ٟأثب ػجذ هللا (ػٍ ٗ١اٌغٚ )َ٩أٔب ؽبمش (أٔ ٟأػ١ش) اٌزِٟ
صٛثٚ ٟأٔب أػٍُ أٔٗ ٠ؾشة اٌخّش ٠ٚأوً ٌؾُ اٌخٕض٠ش ف١شدٖ
ػٍ ٟفأغغٍٗ لجً أْ أفٍ ٟفٗ١؟ فمبي أث ٛػجذ هللا (ػٍٗ١
اٌغ )َ٩فً ِ ف ٨ٚ ٗ١رغغٍٗ ِٓ أعً رٌه فئٔه أػشرٗ إ٠بٖ
 ٛ٘ٚهب٘ش  ٌُٚرغز١مٓ أٔٗ ٔ ّغغُٗ ف ٩ثأط أْ رقٍ ٟف ٗ١ؽزٝ
رغز١مٓ أٔـــٗ ٔ ّغغُٗ].

وجواب اإلماـ (عليو السبلـ) داؿ على عكس ا١تطلوب فقد
جوز الصبلة فيو لكن االستدالؿ بو يكوف من جهة تقرير اإلماـ
للسائل وإمضائو لعلمو بنجاسة ا٠تمر ويرد عليو-:
أ-

أف اإلماـ ساكت عن ىذه اٞتهة أعٍت اٟتديث عن

الصغرى بل أجاب ِبلكربى بغض النظر عنها وىو ا١تناسب ١تثل
ابن سناف أف يلقي عليو اإلماـ (عليو السبلـ) الكربيت والقواعد
لكي ال يقتصر تعليمو على اٞتزيئات].
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أقوؿ :أف السائل ليس ابن سناف وعليو فبل يصح قولك (وىو
مناسب ١تثل ابن سناف أف يلقي عليو اإلماـ (عليو السبلـ)
الكربيت والقواعد) بل السائل ىو أبو (ابن سناف) أي أف
السائل ىو سناف الحظ الرواية وسندىا حيث قاؿ (سأؿ أيب أِب
عبد هللا (عليو السبلـ) وأن حاضر ).....وعلى ىذا يكوف
جواب السؤاؿ مطابق ١تا ىو مرتكز ف ذىن السائل وإال لكاف

٥تالفاً للبياف وللوظيفة الشرعية ويؤيد ىذا بل يدؿ عليو أف اإلماـ

(عليو السبلـ) قد أجاب على نص السؤاؿ بفقرتُت حيث قاؿ
(عليو السبلـ) ( ِ
صل فيو وال تغسلو من أجل ذلك) وقاؿ أيضاً
(فبل أبس أف تصلي فيو حىت تستيقن أنو ٧تّسوُ) وهبذا يتضح
اٞتواب على ما ذكره (داـ ظلو).

ٍب قاؿ [ب  -أف ىذا التقرير منو (عليو السبلـ) لعلو ألجل
عدـ تورع ا١تستعَت عن مباشرة النجاسات كما ىو مفروض
السؤاؿ فإف ا١تستعَت ذمي]
أقوؿ:
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ٔ -إضافة إىل أف ىذا االحتماؿ بعيد فإف أوضح ما يباشره
الذمي وينصرؼ إليو الذىن من النجاسات أو احملرمات ىي ا٠تمر
وا٠تنزير.
ٕ -بعد أف عرفنا أف السائل ليس عبد هللا بن سناف بل السائل
أبوه فيكوف اٞتواب على ىذا القوؿ واضح.
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ادلىرد السادس-:

لبي (اٌّقذس اٌغبثك [ )33 /فؾ١ؾخ ػجذ هللا ثٓ عٕبْ (عأٌذ أثب
ػجذ هللا (ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩ػٓ اٌز٠ ٞؼ١ش صٛثٗ ٌّٓ ٠ؼٍُ أٔٗ ٠أوً
ٌؾُ اٌغش ٞأ٠ ٚؾشة اٌخّش ف١شدٖ ,أ٠قٍ ٟف ٗ١لجً أْ ٠غغٍٗ
لبي ٠ ٨قٍ ٟف ٗ١ؽز٠ ٝغغٍٗ)ِ ٟ٘ٚ .ؾٌّٛخ ػٍ ٝاٌزٕضٗ٠
ٚاٌّجبٌغخ ف ٟا٨ؽز١به ٌٍطٙبسح].

أقوؿ:
ٔ -إ ّف السائل ليس عبد هللا بن سناف بل السائل ىو سناف
حيث ورد نص الرواية (عن علي بن مهزير عن فضالة عن عبد
هللا بن سناف قاؿ سأؿ أيب أِب عبد هللا (عليو
السبلـ).)...........
ٕ -إ ّف ٛتلها على التنزيو وا١تبالغة من االستحساف كيف وأف
صيغة األمر ظاىرة ف الوجوب ومنشأ ىذا الظهور إما الوضع أو
اإلطبلؽ أو العقل كل حسب معناه.
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ٍب قاؿ (داـ ظلو)ٚ[ :إرا ؽٍّذ ػٍ ٝاٌٛعٛة ف ْ٥أوً ٌؾُ
اٌغشٚ ٞؽشة اٌخّش ٠ىؾفبْ ػذَ رٛسع اٌّغزؼ١ش ِٓ
ِجبؽشح اٌّؾشِبد ٚإٌغبعبد ف١ى ْٛاِ٤ش ثٛعٛة اٌغغً
٤عً ؽبي اٌّغزؼ١ش ٌ ٨خقٛؿ ِب روش ف ٟاٌغؤاي].

أقوؿ :أف ىذا االحتماؿ بعيد جداً و٥تالف للظهور ف احملاورات
العرفية حيث مقتضاىا مطابقة اٞتواب للسؤاؿ بل السؤاؿ يكوف
قرينة لتفسَت وتوجيو اٞتواب ف كثَت من ا١توارد وخاصة بعد أف
عرفنا أف السائل ليس عبد هللا بن سناف بل السائل سناف.
ٍب قاؿٚ[:إ ٨فئْ ٌؾُ اٌغش١ٌ ٞظ ٔغغب ً ؽز٠ ٝغغً اٌضٛة
ِٕٗ].

أقوؿ:
ٔ -يرد على ىذا قولك ف (القوؿ الفصل صٕٖ /جػ) (أف
٧تاسة أحد فردي السؤاؿ وىو ٟتم ا٠تنزير ٍ
كاؼ لتقرير السائل
على الصغرى ألف النتيجة تتبع أخس ا١تقدمات).
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ٕ -أف وجود قرينة على عدـ ٧تاسة ٟتم اٞتري وِبلتايل عدـ
وجوب غسلو قبل الصبلة إ٪تا يقدح ف ظهور صيغة األمر ف
بناء على مسلك الوضع فقط دوف مسلك حكم العقل
الوجوب ً

ومسلك اإلطبلؽ وتفصيل الكبلـ ف ا١تباحث األصولية ,وال

أعلم ما ىو مبناؾ ف ىذه ا١تسألة.
ٖ -ورٔتا ٭تمل غسل الثوب على الوجوب حىت لو كاف احتماؿ
النجاسة منشأه اٞتري حيث أف اٞتري ٦تا ال يؤكل ٟتمو فأجزاءه
ال ٬توز الصبلة فيها فالذي أيكل اٞتري ٭تتمل أف يقع على
جسده أو مبلبسو من دىنو أو ٟتمو أو عظامو أو قشره فوجب
الغسل للثوب من أجل إزالة ىذه األجزاء.
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ادلىرد السابع-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿ -3[ )34ػٓ ٔٛ٠ظ ػٓ ثؼل ِٓ سٚاٖ ػٓ
أث ٟػجذ هللا (ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩لبي( :إرا أفبة صٛثه خّش أٚ
ِغىش فأغغٍٗ إْ ػشفذ ِٛمؼٗ ٚإْ ٌُ رؼشف ِٛمؼٗ
فبغغٍٗ وٍٗ ٚإْ فٍ١ذ ف ٗ١فأػذ ف٩ره) ٚاٌخذؽخ ف ٟاٌغٕذ
ٚامؾخ ٕ٠ ٨ٚفغ ف ٟدفؼٗ أْ أفؾبثٕب لذ أعّؼٛا ػٍٝ
رقؾ١ؼ ِب ٠قؼ ػٓ ٔٛ٠ظ فئٔٗ ِشدٚد فغشٜ
ٚوجش.........ٜ
أِب اٌقغش :ٜف ْ٥اٌمذس اٌّز١مٓ ِٓ اٌز ٓ٠لبي ػُٕٙ
ا٤فؾبة أٔ٠ ٨ ُٙش٠ ٨ٚ ْٚٚشعٍ ْٛإ ٨ػّٓ ٛ٠صك ثٗ
ٚاٌز ٓ٠روشُ٘ اٌؾ١خ اٌطٛع ٟف ٟاٌؼذح ُ٘ دمحم ثٓ أث ٟػّ١ش
ٚففٛاْ ثٓ ٠ؾٚ ٝ١أؽّذ ثٓ دمحم ثٓ أثٔ ٟقش ٌزٌه عٛد
هبئفخ ثِ ٓ١شاعٚ ٍُٙ١ثِ ٓ١ب أعٕذٖ غ١شُ٘ ٚإْ وبْ اٌىؾٟ
 ٛ٘ٚا٤فً ف ٟدػ ٜٛا٦عّبع ٘زٖ لذ روش ٔٛ٠ظ مّٓ
أفؾبة ا٦عّبع.
أِب اٌىجش :ٜف٘ ْ٥زٖ اٌذػ ٨ ٜٛدٌ ً١ػٍٙ١ب ٚإّٔب ٘ ٟاعزٙبد
ٚأٚي ِٓ إدػب٘ب اٌىؾ ٟصُ اٌؾ١خ ٚإٌغبؽٚ ٟإٌمـ ثشٚا٠خ
٘ؤ٨ء اٌض٩صخ فن ً٩ػٓ غ١شُ٘ ػٓ اٌىزاثٚ ٓ١اٌنؼبف وؼٍٟ
ثٓ أث ٟؽّضح اٌجطبئٕ.]...........ٟ

أقوؿ:
التعليق األوؿ:
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أما على الصغرى فبعد التسليم أبف الكشي ىو األصل ف دعوى
اإلٚتاع (وسيأٌب ذكرىا ف التعليق البلحق) وأف الشيخ الطوسي
يكوف نظراً إىل تلك الدعوى فأف ذكر أولئك الثبلثة ليس ألنو

القدر ا١تتيقن عند الشيخ الطوسي (قدس سره) بل ذكرىم من

ِبب ا١تثاؿ وذكر بعض ا١تصاديق ويؤيد بل يدؿ عليو ما قالو
الطوسي ف كتاب العدة ( ...وإذا كاف أحد الروايُت
سوت الطائفة بُت ما
واآلخر ُم ِرسبلً ....وألجل ذلك ّ

الشيخ
ُمسنِداً
يرويو دمحم بن أيب عمَت وصفواف بن ٭تِت وأٛتد بن دمحم بن أيب
بصَت وغَته من الثقاة الذين عرفوا أبهنم ال يرووف وال يرسلوف إال
عمن يوثق بو وبُت ما أسنده غَتىم )...........حيث أف قولو
ّ
(وغَتىم من الثقاة )......يفسره اإلٚتاع الذي ذكره الكشي.
التعليق الثاين:
أما على الكربى فأف قولو [فؤلف ىذه الدعوى ال دليل عليها
وإ٪تا ىي اجتهاد وأوؿ من إدعاىا الكشي ٍب الشيخ والنجاشي]
قد إدعاه أكثر من واحد ومن الذين ادعوا ىذا السيد ا٠توئي
(قدس سره) أيضاً وىذا القوؿ غَت اتـ وذلك ألف جل (بل كل)
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األعبلـ ا١تتأخرين أينما يذكروف طرقهم إىل أرِبب األصوؿ وكتب
ا١تعاصرين للمعصومُت (عليهم السبلـ) يذكروف طرقهم إىل
الشيخ الطوسي (قدس سره) و٭تيلوف ما بعد ذلك (أي ما بعد
الشيخ من سلسلة الرواة ).....إىل طرؽ الشيخ فمثبلً الشهيد
الثاين ف اجازتو الكبَتة للشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي
بعد ما ذكر عدة طرؽ لو إىل الشيخ أيب جعفر الطوسي (قدس

سره) قاؿ (وهبذه الطرؽ نروي ٚتيع مصنفات من تقدـ على
الشيخ أيب جعفر من ا١تشايخ ا١تذكورين وغَتىم وٚتيع ما أشتمل
عليو كتابة فهرست أٝتاء ا١تصنفُت وٚتيع كتبهم وروايهتم ِبلطرؽ
اليت تضمنتها األحاديث وأ٪تا أكثر الطرؽ إىل الشيخ أيب جعفر
ألف أصوؿ ا١تذىب كلها ترجع إىل كتبو وروايتو) فالشيخ (قدس
سره) ىو حلقة االتصاؿ بُت ا١تتأخرين وأرِبب األصوؿ اليت أخذ
منها الكتب األربعة وغَتىا من الكتب .ىذا حاؿ الشيخ وكذا
الكشي والنجاشي (قدس هللا أسرارىم) فهم من األعبلـ
ا١تتقدمُت ومن رجاؿ اٟتديث ا١تعتمد عليهم بل ىم األساس
وا١ترجع فقد ميزوا ف كتبهم الرجاؿ الناقلة لؤلخبار فوثقت الثقاة
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منهم وضعفت الضعفاء وفرقت بُت من يعتمد على حديثو
وروايتو وبُت من ال يعتمد على خربه ومدحوا ا١تمدوح منهم وذموا
ا١تذموـ وقالوا :فبلف متهم ف حديثو وفبلف كذاب وفبلف ٥تالف
وفبلف واقفي وغَت ذلك وصنفوا ف ذلك الكتب....
ومن كاف ىذا حالو ال يتوقع منو الكذب كيف فلو احتمل
الكذب ف مورد ألحتمل ف كل ا١توارد ففي ا١تقاـ يوجد

احتماالف-:

سوت........
األوؿ :أف الطائفة قد أٚتعت وإهنا قد ّ
الثاين :أف الطائفة مل ٕتمع ومل ِّ
تسو.

فعلى األوؿ فإف نقل الشيخ الطوسي والكشي والنجاشي صحيح

وال إشكاؿ فيو ألهنم أو أحدىم شاىد على ىذا اإلٚتاع وقد
نقلو وبسبب حجية خرب الثقة أخذن بنقلهم وصدقنا وجود
اإلٚتاع.
أما على االحتماؿ الثاين :فإف نقل الشيخ أو الكشي أو
النجاشي كذب ألهنم أو أحدىم مل يشاىد ومل ٭تس اإلٚتاع ألهنا
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من السالبة ِبنتفاء موضوعها ألنو حسب الفرض أف الطائفة مل
ٕتمع ومل ِّ
تسو....
وىذا خبلؼ اإلٚتاع بل الضرورة بواثقة ىؤالء وإال الهندمت
أصوؿ ا١تذىب وأحكامو وألصبحت الروايت كلها مرسلة وىذا
غَت معقوؿ فيتعُت االحتماؿ األوؿ.
ال يقاؿ :أف ىذا ا١تورد فيو إٚتاؿ فإنو كما ٭تتمل أف يكوف نقبلً
لئلٚتاع كذلك ٭تتمل أف يكوف اجتهاداً.

ألنو يقاؿ :ليس كل احتماؿ ّيولد إٚتاالً وإال ١تا أمكن اٟتصوؿ
على أي مورد مبُت وإليك ما قالو الشيخ وغَته وستعلم أهنا
ظاىرة بل نص ف نقل اإلٚتاع وال ٭تتمل فيها االجتهاد.

قاؿ الكشي ف رجالو (رجاؿ الكشي  /طبعة حديثة /
ص:)ٕٓٙ
(أٚتعت العصابة على تصديق ىؤالء األولُت من أصحاب أيب
جعفر وأصحاب أيب عبد هللا (عليهما السبلـ) وانقادوا لػهم
ِبلفقو فقالوا :أفقو األولُت ستة)...........:
ٖٗ

الفصل ...في القول الفصل 

وقاؿ الكشي ف رجالو أيضاً (رجاؿ الكشي  /طبعة حديثة /
ٕٕٖ):
(أٚتع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن ىؤالء وتصديقهم ١تا
وأقروا ٢تم ِبلفقو من دوف أولئك الستة الذين عددنىم
يقولوف ّ
وٝتيناىم ,ستة نفر).........
وقاؿ أيضاً (رجاؿ الكشي  /طبعة حديثة :)ٗٙٙ /

(أٚتع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن ىؤالء وتصديقهم

وأقروا ٢تم ِبلفقو والعلم وىم ستة نفر آخر دوف الستة الذين
ّ
ذكرنىم ف أصحاب أيب عبد هللا (عليو السبلـ) ,منهم :يونس
بن عبد الرٛتن ,وصفواف بن ٭تِت بياع السابري ودمحم بن أيب
عمَت ,وعبد هللا بن ا١تغَتة ,واٟتسن بن ٤تبوب ,وأٛتد بن دمحم بن
أيب بصَت ....وأفقو ىؤالء يونس بن عبد الرٛتن وصفواف بن
٭تِت).
وقاؿ الشيخ ف العدة (العدة  /خرب الواحد):
(وإذا كاف أحد الراويُت مسنِداً واآلخر ِ
مرسبلً نظر ف حاؿ
ُ
ِ
ا١ترسل فإف كاف ٦تن يعلم أنو ال يرسل إال عن موثوؽ بو فبل
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سوت الطائفة بُت ما
ترجيح ٠ترب غَته على خربه وألجل ذلك ّ
يرويو دمحم بن أيب عمَت وصفواف بن ٭تِت وأٛتد بن دمحم بن أيب
نصر وغَتىم من الثقاة الذين عرفوا أبهنم ال يرووف وال يرسلوف
إال عمن يوثق بو وبُت ما أسنده غَتىم.)........
التعليق الثالث:
قولك [والنقض برواية ىؤالء الثبلثة فضبلً عن غَتىم من
الكذابُت والضعاؼ كعلي بن أيب ٛتزة البطائٍت].......
ٯتكن أف يدفع أبف ا١تراد من األخذ ٔتراسيلهم ىو ما كاف مرسبلً
فعبلً أي أما إبسقاط بعض الرواة من السلسلة أو ذكر عنواف
(عن بعض أصحابنا) أو ذكر فيها را ٍو ٣تهوؿ اٟتاؿ أي مل ٬ترح
أو غَتىا أما الروايت اليت ذكر فيها را ٍو كاذب فهذه خارجة
ٗتصصاً وال ٯتكن تصحيحها بذلك.
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ادلىرد الثامن-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿٚ[ )35اٌؾذ٠ش (اٌّزوٛس ف ٟاٌّٛسد اٌغبثغ)
ٚإْ وبْ ظب٘شا ً فٔ ٟغبعخ اٌضٛة خقٛفب ً ف ٟر ٍٗ٠اٌز ٞفٗ١
اِ٤ش ثئػبدح اٌق٩ح إ ٨أٔٗ ٠ ٨أث ٝاٌؾًّ ػٍ ٝا٨عزؾجبة
ٚسفغ ا٨ؽّئضاص اٌؾبفً ف ٟإٌفظ ِٓ إفبثخ اٌخّش ٌٍضٛة
خقٛفب ً ٚإٔٗ رٛعذ سٚا٠خ ثٕفظ اٌّنّٚ ْٛإسادح اٌزط١ٙش
ِٓ ثٛي اٌؾّ١ش  ٟ٘ٚهب٘شح أو١ذا ً ٌىٕٙب ِّب رؼبفٗ إٌفظ ففٟ
اٌىبف ٟثغٕذ فؾ١ؼ ػٓ دمحم ثٓ ِغٍُ (عأٌذ أثب ػجذ هللا
(ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩ػٓ أثٛاي اٌذٚاة ٚاٌجغبي ٚاٌؾّ١ش لبي :اغغٍٗ
فئْ ٌُ رؼٍُ ِىبٔٗ فبغغً اٌضٛة وٍٗ)].

أقوؿ :أف ىذا قياس مع الفارؽ فإف أبواؿ الدواب والبغاؿ
واٟتمَت قد ورد دليل خاص بطهارهتا ولوال ىذا الدليل على
الطهارة ١تا ٛتل األمر بغسل الثوب على االستحباب بل ٭تمل
على الوجوب و١تا قيل أبف أبواؿ الدواب والبغاؿ واٟتمَت طاىرة
بل يتعُت القوؿ بنجاستها أي أنو ف مسألة أبواؿ الدواب يوجد
دليل خارجي يدؿ على طهارهتا أما ف ا١تقاـ فبل يوجد دليل
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خارجي على طهارهتا ولذلك ال ٯتكن التصرؼ بظهورىا وداللتها
على الوجوب أو على النجاسة.

وهبذا البياف اتضح اٞتواب على قولو [ ....وأما إعادة الصبلة
فيستفاد منو أف وجود ا٠تمر على ثوب ا١تصلي وبدنو مانع من
صحة الصبلة وال يتعُت ٛتلو على النجاسة كاٟترير وأجزاء ما ال
يؤكل ٟتمو.]........
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ادلىرد التاسع- :

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿٚ -6[ )36ػٓ دمحم ثٓ اٌؾغٓ ػٓ ثؼل
أفؾبثٕب ػٓ إثشا٘ ُ١ثٓ خبٌذ ػٓ ػجذ هللا ثٓ ٚمبػ ػٓ أثٟ
ثق١ش ػٓ أث ٟػجذ هللا (ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩ف ٟؽذ٠ش إٌج١ز لبيِ :ب
٠جً إٌّ٠ ً١غظ ؽجب ً ِٓ اٌّبء ٠مٌٙٛب ص٩صب ً.
ٚف...........:ٗ١
ة٠ -ؾزًّ أْ وٍّخ ٕ٠غظ ٌ١غذ ِغزؼٍّخ فِ ٟؼٕب٘ب
ا٨فط٩ؽ ٟف ٟاٌفمٗ إر ٌؼٍٗ (أ ٞاعزؼّبي وٍّخ إٌغبعخ فٟ
ِؼٕب٘ب اٌّزؾشػ )ٟاعزؼّبي ِزؾشػِ ٟغزؾذس ّ٠ ٨ىٓ ؽًّ
إٌـ ػٍ ٗ١وّٓ ٔف ٝاٌّطٙش٠خ ػٓ اٌؾّظ ثبػزجبس أْ لٌٗٛ
(ػٍ ٗ١اٌغ( )َ٩فً ػٍ – ٗ١أ ٞاٌّىبْ – فأٔٗ هب٘ش) ٠ ٨ؾًّ
ػٍ ٝاٌطٙبسح اٌّقطٍؾخ].

أقوؿ :ولنا تعليقات

التعليق األوؿ :إف استعماؿ كلمة (الطاىر) أو (النجس) وإرادة
معناىا اللغوي بعيد جداً جداً وذلك ألف الرواية عن أيب عبد هللا

(عليو السبلـ) وف زمنو (عليو السبلـ) قد ثبتت اٟتقيقة الشرعية
مر أكثر من ٙتانُت عاماً وا١تسلموف كل يوـ يصلوف
يقيناً حيث ّ
ٜتس فرائض ماعدا النوافل وقراءة القرآف واٟتج وغَتىا وكل
ىذه يشًتط فيها الطهارة أو عدـ النجاسة فبل يعقل بقاء مثل
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ىذه الكلمات على معناىا اللغوي بل يتعُت ا١تعٌت الشرعي أي
اٟتقيقة الشرعية أو ا١تتشرعية ويدؿ على ىذا كثَت من الروايت
(راجع مثبلً الروايت ف أبواب النجاسات وأبواب األشربة احملرمة
وأبواب لباس ومكاف ا١تصلي وغَتىا).

التعليق الثاين :لو سلمنا أهنا مستعملة ف معناه اللغوي لكن
مناسبة اٟتكم وا١توضوع توجب وتعُت ا١تراد منها ىو النجاسة
ا١تصطلحة وليس ا١تراد النجاسة اللغوية ا١تقابلة للنظافة وأذكر

نص اٟتديث لكي نكوف على بينة علماً أف اٟتديث ليس مصدره

كما ذكر ف ا٢تامش (الوسائل  /جٕ ِ /بب ٖٛمن أبواب

النجاسات  /ح )ٙألنو غَت موجود حسب البحث السريع ف
النسخ اليت بُت يدي.
بل مصدره (الوسائل  /جٕ٘ صٖٗٗ رواية ٕ.)ٖٕٓٛ
[عن دمحم بن اٟتسن عن بعض أصحابنا عن إبراىيم بن خالد عن
عبد هللا بن وضاح عن أيب بصَت ....قاؿ :دخلت أـ خالد
العبدية على أيب عبد هللا (عليو السبلـ) وأن عنده فقالت جعلت
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فداؾ أنو يعًتيٍت قراقر ف بطٍت وقد وصف يل أطباء العراؽ النبيذ
ِبلسويق
فقاؿ :ما ٯتنعك من شربو.
قالت :قد قلدتك ديٍت.
فقاؿ :فبل تذوقي منو قطرة ,ال وهللا ال آذف لك ف قطرة منو
فإ٪تا تندمُت إذا بلغت نفسك ىا ىنا وأومئ بيده إىل حنجرتو
يقو٢تا ثبلاثً ,أفهمت.
فقالت :نعم.

بل ا١تيل ينجس حباً من
ٍب قاؿ أبو عبد هللا (عليو السبلـ) :ما َّ
ماء يقو٢تا ثبلاثً].

التعليق الثالث :قد شبو ا١تقاـ ٔتسألة مطهرية الشمس حسب

مبٌت السيد األستاذ (قدس سره) واستفاد ذلك من ْتثو الشريف
وقاؿ الشيخ (داـ ظلو) [كمن نفى ا١تطهرية عن الشمس ِبعتبار
أف قولو (عليو السبلـ) (صل عليو – أي ا١تكاف – فأنو طاىر)
ال ٭تمل على الطهارة ا١تصطلحة].
أقوؿ :يوجد أمراف:
ٓ٘

الفصل ...في القول الفصل 

األوؿ :إف كاف طرح السيد األستاذ (قدس سره) ١تبناه يشبو طرح
الشيخ (داـ ظلو) ف ا١تقاـ فأنو يرد عليو ما ذكرن ف التعليق
الثاين السابق.
الثاين :بعد عدـ معقولية أف مراد السيد األستاذ (قدس سره)
تلك الصورة ,يقاؿ أف الذي أٞتأ السيد األستاذ إىل ذلك ىو
وجود قرينة ف ا١تقاـ أي يوجد روايت معارضة تدؿ على عدـ

مطهرية الشمس ولدفع ىذا التعارض نلتجئ إىل أحد طرؽ اٞتمع
بُت األدلة ا١تتعارضة وىنا التجئ السيد (قدس سره) إىل التصرؼ
بظهور أحد الدليلُت فتصرؼ بظهور الدليل الداؿ على مطهرية
الشمس ومن الروايت اليت استدلوا هبا على مطهرية الشمس.
(صحيحة زرارة (وسائل  /جٕ  /بٕٜأبواب النجاسات)
قاؿ :سألت أِب جعفر (عليو السبلـ) عن البوؿ يكوف على
السطح أو ف ا١تكاف الذي يصلي فيو .فقاؿ( :إذا جففتو
الشمس فصل عليو فهو طاىر).
ومن الرويت اليت أستدلوا هبا على عدـ مطهرية الشمس.
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(صحيحة دمحم بن إٝتاعيل بن بزيع (وسائل/جٕ/ب  ٕٜأبواب
النجاسات) قاؿ :سألتو عن األرض والسطح يصيبو البوؿ وما
أشبهو ىل تطهر الشمس من غَت ماء ,قاؿ :كيف يطهر من غَت
ماء)
التعليق الرابع:
قاؿ [(داـ ظلو) -لعل التعبَت ِبلنجاسة من الراوي ال من اإلماـ

(عليو السبلـ) خصوصاً وأهنا تشابو رواية ابن حنظلة اآلتية وليس
فيها ذكر لكلمة ينجس وإ٪تا فيها وجوب األىراؽ].

أقوؿ :أف ىذا عجيب جداً فهو أدىن من القياس واالستحساف
وذلك:
أوالً :لنحذؼ كلمة ينجس من اٟتديث ولنرى النتيجة حيث
بل ا١تيل حباً من ا١تاء يقو٢تا ثبلاثً)
يصبح اٟتديث نصو (ما َّ
فهل ٢تذا الكبلـ معٌت!!! وىل يعقل صدوره من األماـ (عليو

السبلـ)!!!
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اثنياً :أذكر لك نص الروايتُت وأترؾ لك البحث عن جهة الشبهة
بينهما وىل تصلح ىذه اٞتهة ٟتذؼ كلمة (ينجس) والوقوع ف

التهافت أعبله.
الرواية األوىل ...( :فقالت جعلت فداؾ أنو يعًتيٍت قراقر ف
بطٍت وقد وصف يل أطباء العراؽ النبيذ ِبلسويق ,فقاؿ :ما
ٯتنعك من شربو ,قالت :قد قلدتك ديٍت ,فقاؿ :فبل تذوقي منو
قطرة ال وهللا ال أذف ِ
لك ف قطرة منو فإ٪تا تندمُت إذا بلغت

ِ
أفهمت,
نفسك ىاىنا وأومئ بيده إىل حنجرتو يقو٢تا ثبلاثً,
بل ا١تيل
فقالت :نعمٍ ,ب قاؿ أبو عبد هللا (عليو السبلـ) :ما َّ

ينجس حباً من ا١تاء يقو٢تا ثبلاثً).

الرواية الثانية ....( :قلت أليب عبد هللا (عليو السبلـ) :ما ترى

يصب عليو ا١تاء حىت تذىب عاديتو ويذىب
ف قدح من مسكر ّ
سكره ,فقاؿ :ال وهللا وال قطرة قطرت ف حب إال أىريق ذلك

اٟتب).
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ادلىرد العاشر- :

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿِ[ )32ب دي ػٍ ٝاِ٤ش ثغغً أٚأ ٟاٌخّش لجً
اعزؼّبٌٙب وقؾ١ؾخ دمحم ثٓ ِغٍُ لبي( :عأٌذ أثب عؼفش (ػٍٗ١
اٌغ )َ٩ػٓ آٔ١خ أً٘ اٌزِخ ٚاٌّغٛط فمبي ٨ :رأوٍٛا فٟ
آٔ١ز ِٓ ٨ٚ ُٙهؼبِ ُٙاٌز٠ ٞطجخ ٨ٚ ْٛف ٟآٔ١ز ُٙاٌزٟ
٠ؾشث ْٛفٙ١ب اٌخّش) ٚف:ٗ١

 -0أٔٙب غ١ش آث١خ ػٓ اٌؾًّ ػٍ ٝا٨عزؾجبة ثؼذ
ِؼبسمزٙب ثّب دي ػٍ ٝػذَ ٚعٛة اٌزط١ٙش خقٛفب ً ِغ
ٚعٛد ِضً رؼج١شٖ (ػٍ ٗ١اٌغٚ )َ٩أٔٗ ٠ ٨غض ٗ٠ؽز٠ ٝذٌىٗ
ث١ذٖ]

أقوؿ ىنا تعليقات:
التعليق األوؿ :أف ىذا اٞتمع الذي ذكرتو غَت اتـ وذلك ألف
مورد اٞتمع العرف ف مثل ا١تتعارضُت ف ا١تقاـ إ٪تا ىو ما إذا كاف
ا١تتعارضاف على ٨تو إذا القينا٫تا على أىل العرؼ مل يتحَتوا

بينهما بل رأوا أحد٫تا قرينة على التصرؼ ف اآلخر وف ا١تقاـ
ليس األمر كذلك ألف أمر اإلماـ (عليو السبلـ) بغسلها قبل
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استعما٢تا إذا أنضم إىل قولو ّتواز استعما٢تا حىت بدوف غسل
وىذا معناه أف استعما٢تا قبل الغسل حراـ بناء على األوؿ
وحبلؿ بناء على الثاين ومثل ىذا الكبلـ إذا ألقيناه على أىل
العرؼ لتحَتوا بينهما يقيناً وال يروف أحد٫تا قرينة على التصرؼ

ف اآلخر.

التعليق الثاين :لو جوزن وصححنا اٞتمع الذي ذكرتو ٞتاز وصح
لنا اٞتمع بُت ٚتيع الروايت ا١تتعارضة فإنو ما ورد من مورد إال
وٯتكن ٛتل الروايت على ما ٮترجها عن التعارض وعلى ىذا
تبقى أخبار العبلج (عبلج التعارض) ببل مورد ,علماً أف ا١تيزاف
ف اٞتمع ىو اٞتمع العرف ال العقلي واٞتمع العرف ف ا١تقاـ
مفقود وا١تسألة واضحة جداً راجع ف ذلك على سبيل ا١تثاؿ ال
اٟتصر:

ٔ -أصوؿ الفقو للشيخ ا١تظفر (قدس سره) اٞتزء الثالث
(.)ٕٖ٘ - ٕٕٚ
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ٕ -كفاية األصوؿ ,مثل ىداية العقوؿ اٞتزء السادس (ٕٔٗ -
ٕٔ٘).
ْٖ -توث السيد ا٠توئي (قدس سره) ف كتاب مصباح األصوؿ,
اجمللد الشامل لبحوث االستصحاب إىل آخر االجتهاد والتقليد
(.)ٖٗٙ
ْٗ -توث السيد الصدر (قدس سره) ف كتاب ْتوث ف علم
األصوؿ – اٟتجج واألصوؿ العملية ,اٞتزء الرابع ,ا٢تامي.
التعليق الثالث- :
ٍٔ -ب قاؿ (ص( )ٖٜداـ ظلو) [ٕ -الغسل ىنا ألجل إزالة
آاثر ا٠تمر ٟترمة تناوؿ ولو قطرة منها ويدؿ على ىذا
ا١تعٌت]....
أقوؿ :أف ىذا غريب ,ألنو بعد التسليم بعدـ ٧تاسة ا٠تمر حسب
فرضك وبعد كوف الكبلـ ف اآلنية وغسلها فإنو ال يعقل أف
الشخص الذي يريد استعماؿ اآلنية أيخذ من أجل أف يلطعها
بلسانو وىي فارغة بل من الواضح أنو يريد استعما٢تا للطعاـ أو
٘ٙ
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للشراب وف مثل ىذا تكوف القطرة ا١تفًتضة قد استهلكت ف
الطعاـ أو ف الشراب وعليو ال يصدؽ على من أيكل الطعاـ أو
الشراب ف ذلك اإلنء أنو تناوؿ ا٠تمر ,ؤتا أف ا٠تمر ليس ٧تساً
حسب الفرض إذف ٬توز استعماؿ ىذا اإلنء بدوف غسلو.
ٍٕ -ب قاؿ

(القوؿ الفصل /ص)ٖٜ

[٠ٚ ...ذي ػٍ٘ ٝزا اٌّؼٕ ٝخجش

ؽفـ ا٤ػٛس لبي (لٍذ ٤ث ٟػجذ هللا (ػٍ ٗ١اٌغ :)َ٩اٌذْ
٠ى ْٛف ٗ١اٌخّش صُ ٠غفف ٠غؼً ف ٗ١اٌخً؟ لبئ :ؼُ) لبي
اٌؾ١خ اٌّشاد ثٗ إرا عفف ثؼذ غغٍٗ  ٛ٘ٚوّب رشٛ٠ٚ ,ٜؽٟ
ثٗ رفق ً١أعّبء اٚ٤أ ٟإٌّ ٟٙػٕٗ ٚرؾذ٠ذ ِبدح فٕؼٙب
فزغذٖ ِّب ّ٠زـ اٌغٛائً أ ٚفِ ٗ١غبِبد ٚؽفش رؾزفع
ثؾٟء ِٓ اٌغبئً اٌّٛمٛع فٙ١ب  ٛ٘ٚؽشاَ رٕبِّٙ ٌٗٚب لً
ؽّٕ١ب ٠خزٍو ثبٌغبئً اٌغذ٠ذ اٌّٛمٛع فٙ١ب (ساعغ ثبة 53
ِٓ أثٛاة إٌغبعبد)].

أقوؿ :يوجد تعليقات
األوؿ :أف الرواية ا١تذكورة ال تصلح دليبلً ف ا١تقاـ وذلك:
ٔ -لضعف سندىا.
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ٕ -لو سلمنا صحة سندىا وداللتها فإهنا رواية تدؿ على
طهارة ا٠تمر فتعارض الرواية األخرى وال وجو لتقدًن ىذه
والتصرؼ ف ظهور مدلوؿ األخرى أف ىذا من مصاديق
التربعي وىو غَت صحيح وغَت اتـ.
اٞتمع ّ

الثاين :إف كبلـ الشيخ (إذا جفف بعد غسلو )....مبٍت على كوف
ا٠تمر ٧تساً فإذا سلمنا بنجاستو ٨تتاج إىل التصرؼ بظهور رواية
حفص األعور الدالة على الطهارة وعليو تصرؼ الشيخ بظهورىا

وٛتلها على ذلك.
الثالث :قولو ...[ :وىو حراـ تناولو مهما قل حينما ٮتتلط
ِبلسائل اٞتديد ا١توضوع فيها] ويرد عليو ما ذكرنه سابقاً من أنو

بعد التسليم بطهارة ا٠تمر فإف القليل ا١تستهلك ِب١تاء أو ِب٠تل

ال إشكاؿ فيو ألنو طاىر حسب الفرض وأنو استهلك فبل
يصدؽ على شارب ا١تاء أو ا٠تل من ذلك اإلنء أنو يشرب
ا٠تمر فبل حرمة ف ا١تقاـ.
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ادلىرد احلادي عشر- :

أ :ً٨ٚلبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿٚ[ )41اٌخ٩فخ :أْ اعزظٙبسُ٘
إٌغبعخ وبْ ِٓ اٌغٕخ ؽزٚ ٝوٍٙب لبثٍخ ٌٍٕمبػ -0 :إ٘شاق
ِب ٨لبٖ اٌخّش ِٓ اٌّبئؼبد ٛ٘ٚ ,لذ ٠ىٌٍ ْٛؾشِخ ٠ ٨ٚزؼٓ١
وٌٍٕ ٗٔٛغبعخ].

أقوؿ :قد نقشنا ىذا وقلنا أف ما سقط ِبٟتب مثبلً قد استهلك
فإذا مل يكن ٧تساً فبل حرمة ِب١تقاـ ,ؤتا أف الروايت تدؿ على
اٟترمة والتناوؿ (الشرب) غَت متحقق ألف ا٠تمر استهلك فيتعُت

أف يكوف ا٠تمر ٧تساً فيستلزـ حرمة شرب ذلك ا١تاء.
صبٔ١بًٚ :لبي [ -3ػذَ اٌق٩ح ف ٛ٘ٚ ٗ١أػُ ِٓ ؤ ٗٔٛغغبً,
وّب ٌُ ٠فّٛٙا إٌغبعخ ِٓ ػذَ اٌق٩ح ف ٟصٛة أفبثٗ ػشق
اٌغٕت ِٓ اٌؾشاَ].

أقوؿ :قد نقشنا ف مثل ىذا وقلنا أف ذلك احتماؿ بعيد وال
دليل عليو ال عرفاً وال شرعاً أما مسألة عرؽ اٞتنب من اٟتراـ
فتوجد قرينة تدؿ على مانعيتها عن الصبلة فقط دوف غَتىا من
األحكاـ حيث بعد التسليم بصحة الروايت ا٠تاصة ِب١تقاـ (ألف
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الروايت ا١تتوفرة عندي واليت اطلعت عليها ضعيفة السند) وكلها
ظاىرة ف مانعية عرؽ اٞتنب من اٟتراـ عن الصبلة وال داللة فيها
على النجاسة منها :رواية إدريس بن داود الكفرثوثي ( ....أراد
أف يسألو عن الثوب الذي يعرؽ فيو اٞتنب أيصلي فيو؟.....
وقاؿ مبتدائً إف كاف من حبلؿ فصل فيو ,وأف كاف حراـ فبل
تصل فيو) (وسائل أبواب النجاسات ِبب .)ٕٚ
ومنها :عن البحار :وجدت ف كتاب عتيق من مؤلفات قدماء
أصحابنا رواه عن أيب الفتح غازي بن دمحم الطريفي .....عن
الكاظم (عليو السبلـ) مثلو وقاؿ( :أف كاف من حبلؿ فالصبلة
ف الثوب حبلؿ وإف كاف من حراـ فالصبلة ف الثوب حراـ)
(مستدرؾ ِبب ٕٓ أبواب النجاسات حديث ٘).
وبنفس ا١تضموف عن الفقو الرضوي ,فنبلحظ أف الروايت
ا٠تاصة بعرؽ اٞتنب وردت ف الصبلة أما الروايت الواردة ف
٧تاسة ا٠تمر فقد وردت ف مسائل كثَتة ومل ٗتتص ٔتورد دوف
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غَته أي ال يوجد خصوصية ١تورد دوف مورد إضافة لذلك توجد
روايت مصرحة بعدـ البأس عن عرؽ اٞتنب وىذه لو ٘تت فهي
دالة على الطهارة مباشرة وإف خدشت بشيء فهي تصلح أف
تكوف دليبلً على خصوصية مورد روايت عرؽ اٞتنب ِبلصبلة
فقط ولو سلمنا ٘تامية االثنُت فيتعارضاف ويسقطاف فنتمسك
أبصالة الطهارة لعرؽ اٞتنب من اٟتراـ وتفصيل وتتمة الكبلـ ف

موضعو إف شاء هللا.

والروايت ا١تصرحة بعدـ البأس عن عرؽ اٞتنب
منها :عن أمَت ا١تؤمنُت (عليو السبلـ) قاؿ( :سألت رسوؿ هللا
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) عن اٞتنب واٟتائض يعرقاف ف الثوب حىت يلصق عليهما؟
فقاؿ :أف اٟتيض واٞتنابة حيث جعلهما هللا عز وجل ليس ف
العرؽ فبل يغسبلف ثوهبما) (وسائل ِبب ٕٚأبواب النجاسات /
 )ٜحيث علل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) عدـ وجوب الغسل ألف اٟتيض واٞتنابة
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ليسا ف العرؽ أي أنو حىت عرؽ اٞتنب من اٟتراـ فهو ليس بعرؽ
فبل ٬تب غسل الثوب منو.
ومنها( :عن أيب عبد هللا (عليو السبلـ) (وسائل ِبب :ٕٚ
النجاسات حديث ٘) (ال ٬تنب الثوب الرجل ,وال ٬تنب الرجل
الثوب).
صبٌضبًٚ :لبي أ٠نب ً [اِ٤ش ثغغٍٗ ِ ٛ٘ٚؾّٛي ػٍ ٝاٌزٕضٗ٠
ٚسفغ اؽّئضاص إٌفظ ٚاٌّجبٌغخ ف ٟإٌظبفخ وّب ٚسد ِضٍٗ فٟ
أثٛاي اٌؾّ١ش ٚاٌجغبي  ٟ٘ٚظب٘شح أٌ ٚزؾم١ك ؽشه اٌق٩ح
ثبػزجبس ػذَ فؾزٙب ف]....ٗ١

أقوؿ :قد نقشنا ىذا فيما سبق فراجعو إضافة إىل ما قلنا أعبله
ف (اثنياً).
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ادلىرد الثاني عشر- :

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿ[ )40اٌطبئفخ اٌضبٔ١خ ٟ٘ٚ :اٌشٚا٠بد اٌذاٌخ
ػٍ ٝاٌطٙبسح .........وّب ف ٟسٚا٠خ اٌقذٚق (عئً أث ٛعؼفش
ٚأث ٛػجذ هللا (ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩فمٌّٙ ً١ب :إٔب ٔؾزش ٞص١بثب ً
٠ق١جٙب اٌخّش ٚٚدن اٌخٕض٠ش ػٕذ ؽبوزٙب ,أٔقٍ ٟفٙ١ب لجً
أْ ٔغغٍٙب؟ فمبٔ :٨ؼُ  ٨ثأط أْ هللا إّٔب ؽشَ أوٍٗ ٚؽشثٗ
غٗ ٚاٌق٩ح ف.)ٗ١
٠ ٌُٚؾشَ ٌجغٗ ّ ِٚ
صُ لبي ( داَ ظٍٗ) ألٛي٠ :ؾًّ اٌٛدن ف ٟاٌشٚا٠خ ػٍ ٝاٌغبِذ
ٌ١قؼ ٔف ٟاٌجأط ػٕٗ ف ٟاٌق٩ح ٌؼذَ اٌغشا٠خ ف٠ ٩ؼذ ٘زا
رٕ١٘ٛب ً ٌٍشٚا٠خ (وّب ادػ ٝف ٟاٌّغزّغه) فئْ ا٦فبثخ
رقذق ػٍ ٝاٌّ٩لبح وّب ٌ ٛأفبثذ ٠ذٖ صٛث ٟفأفبثٗ اٌٛدن
ٕ٘ب ثّؼٕ ٝاٌّ٩لبح ٛ٠ٚعذ ف ٟعٛاة اِ٦بَ (ػٍ ٗ١اٌغِ )َ٩ب
غُٗ].
٠ؾ١ش إٌ ٝل( ٌٗٛػٍ ٗ١اٌغّ ِٚ )َ٩

أقوؿ :لصاحب ا١تستمسك (قدس سره) القوؿ :أف ٛتل الودؾ
على اٞتامد خبلؼ الظهور العرف واللغوي ولو تنزلنا عن ذلك

وسلمنا ٛتل الودؾ على اٞتامد فإف ما يصدؽ على ا٠تمر من
عناوين ف ذيل الرواية يصدؽ على الودؾ اٞتامد فكما أف ا٠تمر
يتصور لبسو بلبس الثوب الذي أصابو ا٠تمر وكذا يتصور مسو
وىذا واضح وكذا يتصور الصبلة فيو وذلك عند إصابة ا٠تمر
للثوب الذي يصلي فيو أو عند إصابة ا٠تمر للجسد كل ىذه
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التصورات تصدؽ ْتق الودؾ اٞتامد فإنو يتصور لبسو بلبس
مسو وىذا واضح
ثوب قد تعلق بو أجزاء من الودؾ وكذا يتصور ّ

وكذا يتصور الصبلة فيو وذلك عند تعلق أجزاء من الودؾ بثوب

ا١تصلي أو ّتسد ا١تصلي ,وال معٌت للقوؿ أبف اللبس وا١تس فقط
تتصور ف الودؾ دوف الصبلة فيو كما ال معٌت للقوؿ أبف ا١تس
فقط يتصور ف الودؾ دوف اللبس والصبلة فيو فإف ىذا

استحساف ,فعليك سوؽ دليل يثبت مدعاؾ.

صُ لبي (ؿِٕٙٚ[ :)43ب ِقؾؼ اٌؾغٓ ثٓ أث ٟعبسح لبي:
(لٍذ ٤ث ٟػجذ هللا (ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩إْ أفبة صٛث ٟؽٟء ِٓ
اٌخّش أفٍ ٟف ٗ١لجً أْ أغغٍٗ؟ لبي ٨ :ثأط أْ اٌضٛة ٨
٠غىش) صُ لبي ف ٟاٌٙبِؼ ( )0اٌؾغٓ  ٨اٌؾغ ٓ١وّب فٟ
اٌٛعبئً ساعغ اٌزٙز٠ت ٚا٨عزجقبسٚ .....اٌؾغٓ صمخ
ٚاٌؾغ٠ ٌُ ٓ١شد ف ٗ١رٛص١ك]

أقوؿ :أف ما موجود ٖتت اليد من نسخ التهذيب تذكر (اٟتسُت)

وليس (اٟتسن) نعم نسخة االستبصار ورد فيها (اٟتسن) وليس
(اٟتسُت) ويدؿ على ىذا أف بعض احملققُت حاوؿ تصحيح
الرواية ِبدعاء:
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ٔ -أف ما وقع ف التهذيب من اشتباه النساخ وأف الصحيح
(اٟتسن) لوقوعو ف االستبصار كذلك.
ٕ -أف (اٟتسُت بن أيب سارة) مل يذكر ف كتب الرجاؿ.
ٖ -لو سلمنا عدـ صحة الرواية اليت ف التهذيب لكن نتمسك
ِبلرواية ا١توجودة ف االستبصار وىي صحيحة.
لكن ىذه احملاولة ال تتم وذلك ألف دعوى اشتباه النساخ ف

التهذيب يقابلها دعوى اشتباىهم ف االستبصار وترجيح ألحد٫تا

على اآلخر ألنو كما ٕتري أصالة عدـ االشتباه ف االستبصار
ٕتري ف التهذيب أصبلً وأما إ٫تاؿ الراوي ف كتب الرجاؿ قد
وقع ف أكثر من مورد ومل يوجب ىذا عدـ وجود ذلك الراوي بل
رٔتا يدعي أف أليب سارة ولدين اٟتسن واٟتسُت (واٟتسن)
مشهور ِبلرواية فذكر ف كتب الرجاؿ بينما (اٟتسُت) ال يعرؼ
عنو الرواية فلم يذكروه ف كتب الرجاؿ ومثل ىذا الشخص
(اٟتسُت) لقربو من أخيو ٯتكن أف يروي حديثاً أو أكثر وىذا
٣ترد احتماؿ إلبطاؿ االستدالؿ أما األخذ برواية االستبصار
وطرح رواية التهذيب فهذا أيضاً غَت اتـ ألهنما عبارة عن رواية
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واحدة ال فرؽ بينهما إال بػ (اٟتسن) و (اٟتسُت) إضافة إىل ما
يقاؿ أف االستبصار قطعة من التهذيب فالشك ف الرواية بُت
اٟتجية وعدـ اٟتجية وىذا الشك يستلزـ عدـ اٟتجية وبسبب
ىذا االضطراب والتشويش فإف العقبلء ال يبنوف على االحتجاج
ٔتثل ىذه الرواية فالرواية غَت صحيحة وهبذا اتضح أنو ال داعي
لتصحيح طريق الشيخ إىل أٛتد بن دمحم بن عيسى األشعري

القمي كما فعلو (داـ ظلو) ف ا٢تامش (ٕ) .
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ادلىرد الثالث عشر-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿِٕٙٚ[ )43ب :فؾ١ؾخ اٌؾغٓ ثٓ ِٛعٝ
اٌؾٕبه لبي( :عأٌذ أثب ػجذ هللا (ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩ػٓ اٌشعً
٠ؾشة اٌخّش صُ ّ ّ٠غٗ ِٓ ف ٗ١ف١ق١ت صٛث ,ٟفمبي ٨ :ثأط)
ٚؽٍّٙب ف ٟاٌٛعبئً ػٍِ ٝب ٛ٠افك ؽذ٠ضب ً عجمٗ ِٓ أْ اٌشعً
ثقك س٠مٗ اٌخبٌ ِٓ ٟإٌغبعخ  ٛ٘ٚخ٩ف اٌظب٘ش ِٓ ػٛد
مّ١ش ّ ّ٠غٗ إٌ ٝاٌخّش ,فئْ فبػً (ّ٠ظّ) ٘ ٛاٌشعً ٚاٌٙبء
فِ ٟمبَ اٌّفؼٛي ثٗ فى١ف ٠زؾذ اٌفبػً ٚاٌّفؼٛي ثٗ].

أقوؿ :إف ا١تقاـ ليس فيو اٖتاد الفاعل وا١تفعوؿ بو حىت بناءاً على

ما ٛتلها ف الوسائل حيث فاعل (ٯتج) ىو الرجل ,وا١تفعوؿ بو

ىو (الريق ا٠تايل من النجاسة) أي (ٯتج الرجل ري َقو) فبل إشكاؿ
من ىذه الناحية إ٪تا اإلشكاؿ من نحية أخرى...
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ادلىرد الرابع عشر-:
لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿ ........[ )43ف ٩ثذ ِٓ ِؼبٌغخ اٌزؼبسك ثٓ١
اٌطبئفز ٓ١ثؾًّ اٌطبئفخ ا ٌٝٚ٤ػٍ ٝا٨عزؾجبة ٚسفغ
اؽّئضاص إٌفظ ٔٚفٛس٘ب اٌز٠ ٞؾقً ثغجت إفبثخ اٌخّش
٠ٚؾؼش ثٙزا اٌّؼٕ ٝلشائٓ ٌفظ١خ ػذ٠ذح رمذَ روش٘ب ....صُ لبي
٘ٚزا ا٤عٍٛة ِٓ اٌغّغ ٠غبػذ ػٍ ٗ١اٌؼشف ٚرمزنٗ١
اٌقٕبػخ فِ ٟضً ٘زٖ اٌؾب٨د ٌٛمٛػ دٌ٨خ أخجبس اٌطٙبسح
ٚرٕق١قٙب ػٍٔ ٝف ٟاٌجأط ِمبثً ظٛٙس أخجبس إٌغبعخ
ٚػذَ إثبئٙب ػٓ اٌؾًّ ػٍ ٝاٌّؼبٔ ٟاٌز ٟروش٘ب.]......

أقوؿ :أوالً-:

ذكرن سابقاً أف ىذا من أوضح مصاديق اٞتمع التربعي والصحيح

ف اٞتمع بُت ا١تتعارضُت ىو اٞتمع العرف وف ا١تقاـ ال ٯتكن
اٞتمع العرف ألننا لو ألقينا الدليلُت على أىل العرؼ لتحَتوا أي

لو ألقينا على أىل العرؼ الدليل (بعدـ جواز استعماؿ األواين
قبل غسلها وعدـ جواز الصبلة ف ثوب أصابو ا٠تمر)....
وألقينا الدليل اآلخر (ّتواز وال أبس ِبستعماؿ األواين قبل
غسلها وال أبس ّتواز الصبلة ف ثوب أصابو ا٠تمر)........
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لتحَت أىل العرؼ ,إضافة لذلك إننا لو سلمنا ذلك اٞتمع ١تا
بقي مورد إال وأمكن ٛتل الروايت ا١تتعارضة على ما ٮترجها عن
التعارض وعلى ىذا تبقى أخبار العبلج ببل مورد (راجع ا١تورد
العاشر).
اثنياً -:لو أردن تقوية داللة أحد الطائفتُت على األخرى لقلنا
عكس ما قالو (داـ ظلو) حيث نقوؿ أف ظهور روايت النجاسة
أقوى وأوضح داللة من ظهور روايت الطهارة ويؤيد ىذا ذىاب
ا١تشهور إىل ذلك إضافة إىل منت الروايت نفسها وال أقل من
عدـ ترجيح أحد٫تا على األخرى حيث ورد ف روايت النجاسة
قولو (عليو السبلـ) (ال تصل فيو فإنو رجس) وقولو (عليو
السبلـ) (وينجس ما يبل ا١تيل حباً من ماء) وقولو (عليو السبلـ)

(ال وهللا وال قطرة قطرت ف حب إال إىريق ذلك اٟتب) وقولو
(عليو السبلـ) (أنو خبيث ٔتنزلة ا١تيتة وأنو ٔتنزلة شحم ا٠تنزير)
وقولو (عليو السبلـ) (تغسل اإلنء منو سبع مرات وكذلك
الكلب) وغَتىا.
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وورد ف روايت الطهارة قولو (عليو السبلـ) (ال أبس ِبلصبلة
فيو) وقولو (عليو السبلـ) (صل فيو) وقولو (عليو السبلـ) (ال
أبس بو إال أف تشتهي أف تغسلو ألثره) وقولو (عليو السبلـ) (نعم
ال أبس ِبلصبلة فيو أف هللا إ٪تا حرـ أكلو وشربو ومل ٭ترـ لبسو
و١تسو والصبلة فيو) وغَتىا.
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ادلىرد اخلامس عشر-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿِ ..........[ )44ب ٩٠ؽع ٕ٘ب أْ اٌؾىُ اٌٛالؼٟ
إْ وبْ رشخ١قب ً (وبٌمٛي ثبٌطٙبسح ف ٟاٌّمبَ) فّ١ىٓ ٌِ٧بَ
( ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩أْ ٠خف٠ٚ ٗ١أِش ثب٨ؽز١به ف ٟا٨عزٕبة ِٓ ْ٤
ؽأٔ ُٙإسؽبد ؽ١ؼز ُٙإٌ ٝاٌىّبي ٚػذَ ا٨وزفبء ثبٌؾذ ا٤دٔٝ
ِٓ رطج١ك اٌؾش٠ؼخ أِب إرا وبْ اٌؾىُ اٌٛالؼ ٟإٌضاِ١ب ً وبٌؾىُ
ثبٌٕغبعخ ف ٟاٌّمبَ فّ٠ ٩ىٓ إخفبئٗ ٔٚف ٟاٌجأط ػٓ اٌق٩ح
ف ٗ١إٌ ٨نشٚسح ِ ٟ٘ٚفمٛدح ف ٟاٌّمبَ إ ٨أْ ٠ذػ ٝأٔٙب
اٌزم١خ ٚع١أر ٟاٌى َ٩فٙ١ب إْ ؽبء هللا].

أقوؿ:
أوالً :أف ىذا االستحساف ال يغَت من واقع كوف اٞتمع الذي
تطرحو ىو ٚتع تربعي فَتد عليو ما ذكرنه ف ا١تورد الرابع عشر
السابق.
اثنياً :أف كوف اٟتكم ترخيصياً أو إلزامياً ال مدخلية لو ف إمكاف
إخفائو من قبل اإلماـ (عليو السبلـ) وعدمو وال فرؽ بُت اٟتكم
اإللزامي والًتخيصي من ىذه اٞتهة لكن الذي لو مدخلية ىو
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ا١تبلكات وأ٫تيتها فإذا كاف ا١تبلؾ الًتخيصي أىم من ا١تبلؾ
اإللزامي ففي حاؿ التزاحم يقدـ ا١تبلؾ الًتخيصي فيبينو اإلماـ
(عليو السبلـ) أي يبُت ويظهر اٟتكم الًتخيصي أما إذا كاف
ا١تبلؾ اإللزامي ىو األىم ففي ىذه اٟتالة يقدـ ا١تبلؾ اإللزامي
على ا١تبلؾ الًتخيصي فيبينو اإلماـ أي يبُت ويظهر اٟتكم
اإللزامي.
اثلثاً :أف الكبلـ ف مرحلة اٞتمع بُت ا١تتعارضُت وىذه ا١ترحلة
تسبق مرحلة العبلج أي إف ًب اٞتمع ف ىذه ا١ترحلة فبل يصل
الدور ١ترحلة العبلج ألهنا سالبة ِبنتفاء موضوعها أي بعد اٞتمع
ال تعارض حىت نلتجئ للعبلج والًتجيح وىذا واضح بينما أنت
ف بيانك ٕتعل ا١ترحلة الثانية (مرحلة العبلج) ٢تا أتثَت ف ا١ترحلة
األوىل بل ظاىر كبلمك تقدٯتها ف بعض اٟتاالت حيث تقوؿ
( ....إال لضرورة وىي مفقودة ف ا١تقاـ إال أف يدعى أهنا التقية
وسيأٌب الكبلـ )...وىذا معناه ٬تب تنقيح الدعوى ِبلتقية أوالً
ومن ٍب ٧تمع بُت الدليلُت.
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ٍب قاؿ (صٗٗ) [فتحصلت بذلك عدة مربرات للجمع
ا١تذكور] أقوؿ :لقد نقشنا كل التربيرات وأثبتنا عدـ ٘تاميتها
وعليو فبل يصح اٞتمع ا١تذكور.
وهبذا اتضح التقييم ألحد األفكار اٞتديدة اليت طرحتها حيث

قلت (ص ......( )ٜإين أترؾ اٟتكم للفضبلء والعلماء ليقيموا
ىذا الطرح اٞتديد الذي مل يتناولو أحد هبذا الشكل وليقيموا
أيضاً األفكار اٞتديدة اليت فصلت فيو مثبلً كيفية معاٞتة التعارض
بُت الروايت).
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ادلىرد السادس عشر-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿ[ )44اٌّشعؾبد اٌؼبِخٚ :أٌٙٚبِٛ :افمخ
اٌىزبةٚ ....صبّٔٙ١بِ :خبٌفخ اٌّؾٛٙس ٌذ ٜاٌؼبِخٚ .....لذ
ٔبلؼ اٌغ١ذ اٌخٛئ( ٟلذط عشٖ) ٘زا اٌغّغ ِٓ عٙخ أخشٜ
فمبي( :أْ ِٛسد اٌغّغ اٌؼشف ٟثؾًّ اٌظب٘ش ِٓ اٌّزمبثٍٓ١
ػٍٔ ٝق ّّٙب إّٔب ِ٘ ٛب إرا وبْ اٌّزؼبسمبْ ػٍٔ ٝؾ ٛإرا
أٌمٕ١بّ٘ب ػٍ ٝأً٘ اٌؼشف ٌُ ٠زؾ١شٚا ثّٕٙ١ب ثً سأٚا أؽذّ٘ب
لشٕ٠خ ػٍ ٝاٌزقشف ف ٟا٢خش ١ٌٚظ اِ٤ش وزٌه ف ٟاٌّمبَ
 ْ٤أِشٖ (ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩ثب٦سالخ ٚا٘٦شاق إرا أنُ إٌٔ ٗ١فٗ١
(ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩اٌجأط ػٓ اٌق٩ح ف ٟصٛة أفبثزٗ اٌخّش
ٚأٌم١ب ػٍ ٝأً٘ اٌؼشف ٌزؾ١شٚا ثّٕٙ١ب ِ ٨ؾبٌخ ٠ ٨ٚشْٚ
لشٕ٠خ ػٍ ٝاٌزقشف ف ٟا٢خش ثٛعٗ)].

أقوؿ :إف ذكر نقاش السيد ا٠توئي (قدس سره) ف ىذا ا١توضع
غَت سديد ألنك بعد أف أهنيت الكبلـ عن اٞتمع العرف وإنتقلت

إىل الكبلـ عن عبلج التعارض ِب١ترجحات ودخلت ف الكبلـ
عن ا١ترجحات العامة وأهنيت الكبلـ فيو وال عبلقة وال ربط بُت
كبلـ السيد ا٠توئي (قدس سره) وبُت ا١ترجحات العامة .نعم أف

السيد ا٠توئي (قدس سره) أيضاً قد ذكر ىذا الكبلـ بعد الكبلـ
عن ا١ترجحات العامة لكن ترتيب السيد ا٠توئي (قدس سره)
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للمطالب ال إشكاؿ فيو وىو اتـ ألنو (قدس سره) مل يتعرض
للجمع العرف أو التربعي قبل الكبلـ عن الًتجيحات العامة
إضافة لذلك فإف السيد ذكر كبلمو ىذا مع غَته ضمن عنواف
منفصل وىو (ا١تعارضة ومقتضى الصناعة العلمية).
صُ لبي (داَ ظٍٗ) [ألٛي :لذ سأ٠ذ ٚمٛػ ٘زا اٌغّغ ػٕذ
اٌؼشف ث ٩ؽ١شح فئْ اِ٤ش ثب٦سالخ ٚا٘٦شاق ٌؼٍٗ ٤عً
اٌؾشِخ  ٨إٌغبعخ فٕ٠ ٩بف ٟسٚا٠بد ٔف ٟاٌجأط ػٓ اٌق٩ح
ف ٟاٌضٛة اٌّ٩لٌٍٕ ٟغبعخ].

أقوؿ :قد ٨تصل ٦تا سبق بطبلف ىذا ا١تدعى فراجع حيث قلنا ما

معناه إذا كاف التعارض مستوعباً لتماـ مدلوؿ الدليلُت ْتيث ال
يبقى بعد تقدًن أحد٫تا ٣تاؿ لآلخر كما ف موارد التعارض بنحو
التباين فقد ٭تاوؿ إخراج ا١تتعارضُت عن التعارض واٞتمع بينهما
إنطبلقاً من قاعدة أف اٞتمع مهما أمكن أوىل من الطرح وىذه
القاعدة قربت بتفسَتين وكبل التفسَتين ِبطل.

أحد٫تا :التفسَت البدائي :وىو إننا أنخذ بكل من الدليلُت ف
جزء من مدلولو ونطرح جزءه اآلخر ليكوف قد عملنا هبما معاً.
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وىذا التفسَت واضح البطبلف فأف ترؾ جزء من مفاد كل دليل
آخذاً ٔتا يقابلو من الدليل اآلخر اعتباط وجزاؼ وكذا فإف اٞتزء
ا١تطروح من مفاد كل منهما كاٞتزء الذي أخذ بو من اآلخر من

حيث كونو موضوعاً للحجية فًتجيحو على اآلخر ترجيح ببل
مرجح.
اثنيهما :على أساس اٞتمع العرف :بدعوى أف موارد التعارض

ٯتكن فيها اٞتمع العرف ف أغلب اٟتاالت وىذه ٢تا طريقاف:
ٔ-

٬تمع بينهما ْتسب ا١توضوع وىذا اٞتمع ِبطل وتفصيلو

ف ٤تلو ف علم األصوؿ.
ٕ -اٞتمع بينهما ْتسب احملموؿ وىذا كما ف ا١تقاـ حيث
يوجد أمر ِبإلراقة وِبلغسل وبعدـ الصبلة فيو وورد ترخيص ف
تركو ظاىر ف اإلِبحة وىو ال أبس بعدـ اإلراقة وال أبس بعدـ
غسلو وال أبس ِبلصبلة فيو فأنو ٯتكن اٞتمع بينهما ْتمل األمر
على مطلق الرجحاف فينتج االستحباب ِبإلراقة واالستحباب
بغسلو واالستحباب عدـ الصبلة فيو.
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وىذا الطريق أيضاً ِبطل وذلك ِبعتبار أف أحد الدليلُت إ٪تا
يتقدـ على الدليل اآلخر ا١تعارض لو ِبٞتمع العرف فيما إذا كاف
مدلولو متعيناً للقرينة (ولو ٔتبلؾ النصوصية أو األظهرية) ْتيث ال

٭تتمل فيها أف يكوف ىادماً ١تدلوؿ الدليل ا١تعارض وف ا١تقاـ
ليست استفادة الرجحاف من دليل األمر أو القضية ا١تهملة من
ا١تطلق بداللة مستقلة صر٭تة أو أظهر من مدلوؿ الدليل ا١تعارض

لكي يكوف قرينة عليو ومورداً لقاعدة اٞتمع العرف وإ٪تا ىو
مدلوؿ مستخلص من مفادين يًتدد بينهما الدليل ويكوف على
أحد٫تا معارضاً من الدليل اآلخر ألنو يهدـ أصل ظهوره وعلى
اآلخر قرينة عليو ومثل ىذه الداللة تكوف مورداً للجمع العرف
وتفصيل ا١تطلب ف البحوث األصولية.
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ادلىرد السابع عشر-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿ[ )44اٌّشعؾبد اٌخبفخّ٘ٚ :ب سٚا٠زبْ:
ا ٌٝٚ٤سٚا٠خ خ١شاْ اٌخبدَ اٌّزمذِخ (ؿ :35ف ٟاٌىبف ٟػٓ
ػٍ ٟثٓ دمحم ػٓ ع ًٙثٓ ص٠بد ثٓ خ١شاْ اٌخبدَ ,لبي :وزجذ
إٌ ٝاٌشعً (ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩أعأٌٗ ػٓ اٌضٛة ٠ق١جٗ اٌخّش
ٌٚؾُ اٌخٕض٠ش أ٠قٍ ٝف ٗ١فىزت (ػٍ ٗ١اٌغ٨ )َ٩رقً ِ فٗ١
فئٔٗ سعظ)ٚ ,فٙ١ب رشع١ؼ اٌمٛي ثبٌٕغبعخ  ٟ٘ٚمؼ١فخ
ثغٚ ًٙثشٚا٠خ خ١شاْ ,اٌز ِٓ ٛ٘ ٞأفؾبة اِ٦بَ اٌٙبدٞ
(ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩ثٚ ٩اعطخ ػٓ اٌشعً اٌزٚ ...ٞإٌّبلؾخ اُ٘٤
ٕ٘ب أْ ػذَ اٌق٩ح أػُ ِٓ وٌٍٕ ٗٔٛغبعخ ثً ٌؼً ٚعٛد
اٌخّش ػٍ ٝاٌض١بة ٚثذْ اٌّقٍِ ٟبٔغ ثٕفغٗ ػٓ فؾخ
اٌق٩ح وأعضاء ِب ٠ ٨ؤوً ٌؾّٗ ٚػشق اٌغٕت ِٓ اٌؾشاَ ٨ٚ
رٛعذ ِ٩صِخ ث ٓ١اٌؾىّ ٓ١وّب ٘ٚ ٛامؼ خقٛفب ً ِغ رؼًٍ١
اِ٦بَ ( ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩ثأٔٗ سعظ ٚاٌشعظ ٠ ٨فِٕٗ ُٙ
إٌغبعخ.]...

أقوؿ :يوجد تعليقات

التعليق األوؿ:
أف ا١تناقشة األىم اليت ذكرىا غَت اتمة وقد ذكرن ف التعليقات
السابقة بطبلهنا ٚتيعاً.
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التعليق الثاين:
لو سلمنا بتمامية ما ذكره ف ا١تناقشة لكن ىذا ال يتم ٓتصوص
ىذه الرواية لوجود قرينة ٘تنع ما استظهره وىذه القرينة ىو ذكر
ٟتم ا٠تنزير مع ا٠تمر ف الرواية وٟتم ا٠تنزير ال اشكاؿ ف ٧تاستو
حيث سأؿ عن ا٠تمر وٟتم ا٠تنزير ومقتضى التطابق بُت السؤاؿ
واٞتواب يكوف اٞتواب شامبلً للخمر وا٠تنزير والرواية كاملة ىي

( ...عن خَتاف ا٠تادـ قاؿ :كتبت إىل الرجل (عليو السبلـ)
أسألو عن الثوب يصيبو ا٠تمر وٟتم ا٠تنزير أيصلي فيو أـ ال؟ فإف
أصحابنا قد اختلفوا فيو فقاؿ بعضهمِ :
صل فيو ,هللا إ٪تا حرـ
شرهبا وقاؿ بعضهم :ال تصل فيو ,فكتب (عليو السبلـ) ال تصل

فيو فإنو رجس) (وسائل  /أبواب النجاسات  /ب.)ٖٛ
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ادلىرد الثامن عشر-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً[ )49 /اٌضبٔ١خ فؾ١ؾخ ػٍ ٟثٓ ِٙض٠بسٚ ...لذ
اعزفبد ِٕٙب اٌغ١ذ اٌؾى( ُ١لذط عشٖ) ف ٟاٌّغزّغه
فبئذر:ٓ١
 -0أْ اٌزؼبسك ث ٓ١سٚا٠بد اٌطٙبسح ٚإٌغبعخ ِغزؾىُ ػٍٝ
ٔؾِ ٨ ٛغبي ٌٍغّغ اٌؼشف ٟثّٕٙ١ب  ِٓٚرٌه ٠ظٙش ٓ٘ٚ
اٌغّغ اٌؼشف ٟاٌّزمذَ.
ألٛي ٛ٘ٚ :ربَ ٌ ٛوبْ اٌغبئً ِّٓ دسط اٌىفب٠خ ٌ٣خٔٛذ
٘ٚنُ ِطبٌجٙب ٚػشف ِشعؾبد ثبة اٌزؼبسك ٚرطج١مٙب فٟ
ِٛسد٘ب إ ٨أْ اِ٤ش ٌ١ظ وزٌه فف ٟرٌه اٌضِبْ ٌُ رزنؼ
أثغو اٌمٛاػذ ا٤ف١ٌٛخ  ٌُٚرٕمؼ ثؾ١ش أْ ِضً صساسح اٌفمٗ١
اٌؼظ٠ ُ١غأي ػٓ ِغأٌخ ٘ ِٓ ٟفغش٠بد لبػذح ا٨عزقؾبة
ؽ١ش ٠غزط١غ أثغو هبٌت ػٍُ اٌ َٛ١أْ ٠طجمٙب ث١غش
فبٌزؼبسك ف ٟر٘ٓ اٌغبئً ثذِّ ٛ٘ٚ ٞٚب ّ٠ ٨ىٓ إٔىبسٖ ٨
أٔٗ ِغزؾىُ أِ ٚغزمش ؽزٚ ٝفك اٌمٛاػذ اٌز ٟرجٍٛسد
ٚارنؾذ ثؼذئز ف٠ ٩ؼذ ٘زا اٌغؤاي دٌ ً٩١ػٍ ٝػذَ إِىبْ
اٌغّغ اٌؼشف.]ٟ

أقوؿ :يوجد كبلـ كثَت لكن أعرض عن ذكره مع ىذا أكرر

وأقوؿ راجع تعارض األدلة واٞتمع بُت الدليلُت ا١تتعارضُت
وستجد أف كبلمك ىنا غريب جداً.
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ادلىرد التاسع عشر-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿٚ[ )53اٌؾٛا٘ذ ػٍ ٝو ْٛاٌؾىُ ثبٌطٙبسح ٘ٛ
اٌٛالؼِٕٙ ٟب:
 -0أْ فمٗ اٌؼبِخ ٌُ رزؾذد ِؼبٌّٗ ٚرزجٕبٖ اٌذٌٚخ إ ٨ثؼذ صِبْ
اِ٦بَ اٌجبلش (ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩فٍ١ظ ٌ ُٙؽٕ١ئز فمٗ ٚامؼ ؽزٝ
٠زم.]ِٕٗ ٝ
ألٛي ِٓ :لبي أْ اٌزم١خ ِؾقٛسح ثّخبٌفخ ِب رجٕزٗ اٌذٌٚخ ِٓ
فمٗ اٌؼبِخ.
صُ لبي -3[ :أْ اِ٦بَ اٌجبلش (ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩وبْ أعشأ (ػٍٝ
رؼج١ش أثٕٗ اٌقبدق (ػٍ ٗ١اٌغ ِٓ )َ٩اِ٦بَ اٌقبدق (ػٍٗ١
اٌغ )َ٩ػٍ ٝث١بْ اٌؾىُ اٌٛالؼ ,ٟلبي (ػٍ ٗ١اٌغ( )َ٩أثٟ
وبْ أعشأ ػٍ ٝأً٘ اٌّذٕ٠خ ِٕ ٟفىبْ ٠مٛي ٘زا)].

أقوؿ :لو كاف ف الواقع أف اإلماـ الصادؽ (عليو السبلـ) (أجرأ)
من اإلماـ الباقر (عليو السبلـ) فهل ترى أف أدب اإلماـ
وبره يسمح لو أف يقوؿ أن أجرأ
الصادؽ (عليو السبلـ) وأخبلقو ّ

من أيب على أىل ا١تدينة ...إضافة إىل أنو لو ثبت اٞترأة لكن
ىذا ال يثبت انتفاء العمل ِبلتقية من قبل اإلماـ الباقر (عليو
السبلـ) ,وأكثر من ذلك ٯتكن للخصم طرح احتماؿ يصلح أف
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يكوف دليبلً أو مؤيداً ١تبناه وذلك أبف يقاؿ ,أما اٞترأة ا١تذكورة ف

الرواية (ف كتاب القوؿ الفصل) ىي اٞترأة على أىل ا١تدينة
وليس على حكامهم وال على علمائهم ا١تأجورين ,وحينئذ نتصور
٨توين للجرأة:
ٔ -اٞترأة اليت تقابل التقية أي اٞترأة اليت تؤدي إىل التصريح
ِبٟتكم الواقعي وىذه نتصورىا مع اٟتكاـ وعلمائهم ا١تأجورين.
ٕ -اٞترأة اليت تؤدي إىل التصريح ِبٟتكم الظاىري ,وف ا١تقاـ
ىي اٞترأة مع الناس (أي اٞترأة مع أىل ا١تدينة) وٯتكن التعبَت
عنها أبهنا اٞترأة للعمل ِبلتقية وبياف اٟتكم الظاىري وعدـ بياف
اٟتكم الواقعي ,ومن الواضح أف األئمة (سبلـ هللا عليهم) كاف
األقرب إىل أنفسهم واألسهل واألنسب لزىدىم وتقواىم ولذاهتم
ا١تقدسة ىو التصدي للحاكم مثبلً ونيل الشهادة للقاء الرفيق
األعلى تقدس وتعاىل ولقاء جدىم ا١تصطفى األنقى (صلوات هللا
وسبلمو عليو وعلى آلو) وجدهتم الطاىرة واألنبياء والشهداء
جسد ىذه اٟتقيقة اإلماـ
والصاٟتُت (عليهم السبلـ) وقد ّ
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اٟتسُت (عليو السبلـ) حُت قاؿ ما مضمونو (إين ال أرى ا١توت
إال سعادة واٟتياة مع الظا١تُت إال برما).
وف مقابل ذلك فإف األثقل مشقة واألعسر واألحرج عليهم ىو
ٖتمل اٟتياة مع الظا١تُت وا١تعاندين وٖتمل التأنيب والتقريع واللوـ
ّ

من الناس و٢تذا ٯتكن القوؿ أف اإلماـ (عليو السبلـ) أجرأ على
العمل ِبلتقية وىذا يعٍت أنو أجرأ ف ٖتمل االنتقاد واللوـ واألذى

من الناس بسبب مهادنة اٟتكاـ وعلمائهم والعمل ِبلتقية فإف
األئمة (عليهم السبلـ) يعملوف ِبلتقية من أجل ا١تصاحل الدينية
العامة واٟتفاظ على األنفس واألمواؿ للمجتمع ,ويوجد كثَت من
الشواىد وا١تؤيدات التارٮتية على االتقاء من الناس منها :ما روى
العياشي ف تفسَته إبسناده عن أيب عمَت عن ابن أذينة عن
الكليب عن أيب صاحل عن ابن عباس وجابر بن عبد هللا قاال :أمر
ينصب علياً (عليو السبلـ)
هللا (سبحانو وتعاىل) دمحماً (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أف ّ
فتخوؼ رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) أف يقولوا
للناس فيخربىم بواليتو,
ّ
حاىب ابن عمو وأف يطعنوا ف ذلك عليو فأوحى هللا إليو ىذه اآلية
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( / ٙٚا١تائدة) فقاـ بواليتو يوـ غدير خم ,واآلية ىي {ي أَيُّػ َها
ت
الر ُس ُ
َّ
ك ِم ْن َربِّ َ
وؿ بَػلِّ ْغ ما أُنْ ِز َؿ إِلَْي َ
ك َوإِ ْف َملْ تَػ ْف َع ْل فَما بَػلَّ ْغ َ
ِ
ِ
اَّلل يػ ْع ِ
ك ِم َن الن ِ
َّاس إِ َّف َّ
ين
ص ُم َ
ِرسالَتَوُ َو َُّ َ
اَّللَ ال يَػ ْهدي الْ َق ْوَـ الْكاف ِر َ
} .أي ٯتنعك و٭تميك من اف ينالوؾ بسوء ومنها :قولو تعاىل
وؿ لِلَّ ِذي أَنْػ َع َم َّ
اَّللُ َعلَْي ِو
{وإِ ْذ تَػ ُق ُ
(سورة األحزاب َ )ٖٚ /
ك َواتَّ ِق َّ
ك َما
ت َعلَْي ِو أ َْم ِس ْ
اَّللَ َو ُٗتِْفي ِف نَػ ْف ِس َ
ك َزْو َج َ
ك َعلَْي َ
َوأَنْػ َع ْم َ
َّاس َو َّ
َّ
َح ُّق أَ ْف َٗتْشاهُ.}...
اَّللُ ُم ْب ِد ِيو َوَٗتْ َ
اَّللُ أ َ
شى الن َ
وقد ورد ف ٣تمع البياف تفسَتىا ٔتا حاصلو :اذكر ي دمحم (صلى
هللا عليو وآلو وسلم) حُت تقوؿ لزيد بن حارثة الذي أنعم عليو
ِبإلٯتاف وأنعمت عليو تقوؿ لو حُت أراد طبلقها (أمسك عليك
زوجك) أي ال تطلقها وتقوؿ لو (واتق هللا) ف مفارقتها( ,وٗتفي
ف نفسك ما هللا مبدية وٗتشى الناس وهللا أحق أف ٗتشاه)
والذي أخفاه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ف نفسو ىو أف طلقها زيد تزوجها النيب
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) وخشي الئمة الناس أف يقولوا أمره بطبلقها ٍب
تزوجها........
ٗٛ
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ومنها قضية أمَت ا١تؤمنُت (عليو السبلـ) وما عانه من الناس كما
ف معركة صفُت ,ومنها قضية اإلماـ اٟتسن (عليو السبلـ)
ومعانتو كما ف قضية الصلح وغَتىا وىكذا ىي سَتة األئمة
األطهار (عليهم السبلـ)( ,وال أقل من أف يكوف ىذا احتماالً
مبطبلً لبلستدالؿ).
ٍب قاؿ -ٖ[ :أف راوي خرب الطهارة ىو زرارة وراوي خرب
النجاسة غَته وكاف زرارة حذراً يغتنم فرصة خلو اإلماـ (عليو
السبلـ) من اٞتالسُت فيسألو فبل ٖتتمل التقية ف حقو ففي كتاب

ا١تواريث ...( ...اٝتع ما أقوؿ لك إذا كاف غداً فأتيت من غد
بُت الظهر والعصر ...وكنت أحرص أف أسألو خالياً حذراً.])....
أقوؿ :إف نص الرواية ال يثبت أف زرارة كاف ىو السائل فتحتاج
أوالً أف يكوف زرارة ىو الذي سأؿ اإلماـ ومل يكن السائل غَته
وأنو كاف جالساً ف اجمللس بل أكثر من ذلك عليك إثبات أف

زرارة ىو الراوي ا١تباشر من اإلماـ (عليو السبلـ) ومل يكن قد
نقل الرواية عن را ٍو آخر (ِبلواسطة) إضافة لذلك عليك أف
٘ٛ
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تثبت خصوصية زرارة مع اإلماـ الباقر (عليو السبلـ) أيضاً حىت

يتم كبلمك ألف الراوي قاؿ (روى زرارة عن أيب جعفر وأيب عبد
هللا).

ويؤيد ما أقولو إف مل يكن دليبلً أف الروايت اليت رويت ف طهارة
ا٠تمر دوف ىذه مل يكن زرارة أحد رواهتا فالرواية اليت فيها معٌت

(إ٪تا حرـ شرهبا) مروية عن الصدوؽ (سئل أبو جعفر وأبو عبد
هللا (عليهما السبلـ) فقيل ٢تما :إن نشًتي ثياِبً يصيبها ا٠تمر
وودؾ ا٠تنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل أف نغسلها؟ فقاال:
نعم ال أبس أف هللا إ٪تا حرـ أكلو وشربو ومل ٭ترـ لبسو ومسو
والصبلة فيو) (راجع ِبقي الروايت صٔٗ من كتابو القوؿ
الفصل) ويكفي ما طرحناه إف مل يكن برىانً وجدانياً أو عرفياً
فإنو يكوف احتماالً مقابل احتمالو إلبطاؿ شواىده على كوف

اٟتكم ِبلطهارة ىو الواقعي.

ٛٙ
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ٍب قاؿ -ٗ[ :ما ذكرنه من أف اٟتكم الواقعي إذا كاف ترخيصياً
(كالطهارة) فإخفاؤه ال ٭تتاج إىل مربر ألنو مناسب مع التكامل
عكس ما لو كاف إلزامياً (كالنجاسة) فإف إخفاؤه وإظهار
الًتخيص بدالً عنو ال يكوف إال لضرورة أو مربر قوي وقد علمت
عدـ ثبوتو ف ا١تقاـ]

أقوؿ :إضافة إىل ما ذكرنه أعبله وإبطاؿ كل الوجوه اليت ذكرىا
فإننا أجبنا على ىذه الدعوى سابقاً فراجع.

ٛٚ
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ادلىرد العشرون-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿٚ[ )45ثؾًّ عٛاة اِ٦بَ (ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩فٟ
فؾ١ؾخ ثٓ ِٙض٠بس ػٍ ٝاٌزٛس٠خ ٚإٙ٠بَ اٌغبئً  ٨أٔٙب
فبدسح ِٓ عٙخ اٌزم١خ ٠ ٨أر ٟػٍٕ١ب ِب لبٌٗ اٌغ١ذ اٌخٛئٟ
(لذط عشٖ) ِٓ اٌذػٚ ٜٛدفؼٙب ,ؽ١ش لبي اٌغ١ذ اٌخٛئٟ
(لذط عشٖ) (اٌزٕم١ؼ /عضء /3ؿٚ( ( :)019دػ)ٜٛأْ
اٌقؾ١ؾخ ٌّٛافمزٙب ِغ اٌؼبِخ ثؾغت اٌؾىُ أ٠نب ً ِؾّٛي
ػٍ ٝاٌزم١خ ف ٟٙغ١ش فبٌؾخ ٌٍّشعؾ١خ ثٛعِٕٗ( ,ذفؼخ) ثأْ
ِمزن ٝا٤فً ا ٌٟٚ٤فذٚس اٌشٚا٠خ ثذاػ ٟث١بْ اٌؾىُ
اٌٛالؼِ ٨ٚ ,ٟغٛؽ ٌشفغ اٌ١ذ ػٓ رٌه إ ٨ثمشٕ٠خ وّب إرا وبٔذ
اٌشٚا٠خ ِؼبسمخ ثشٚا٠خ أخش ٜرخبٌف اٌؼبِخ ٚؽ١ش أْ
اٌقؾ١ؾخ غ١ش ِؼبسمخ ثؾٟء فِٛ ٩عت ٌؾٍّٙب ػٍ ٝاٌزم١خ
 ٗٔ٤ثِ ٩مزن.])ٝ

أقوؿ :يوجد بعض التعليقات

التعليق األوؿ :للسيد ا٠توئي (قدس سره) القوؿ( ,ودعوى) أف
ٛتل جواب اإلماـ على التورية وإيهاـ السائل (مندفعة) ألف
مقتضى األصل األويل صدور الرواية بداعي بياف اٟتكم الواقعي
وال مسوغ لرفع اليد عن ذلك إال بقرينة كا١تزاح أو إلكتشاؼ
غباء ا١تخاطب أو عدـ ٖتمل السائل أو للتقية وظاىر الرواية
وكبلـ اإلماـ (عليو السبلـ) أنو ال يريد أي واحد منها.
ٛٛ
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التعليق الثاين :قلت قبل ثبلث صفحات (القوؿ الفصل/
صٔ٘) [ودواعي التورية وإخفاء الوجو الصحيح عن ا١تخاطب
(أي إيهاـ ا١تخاطب) كثَتة كالتقية أو عدـ ٖتمل السائل]....
فإذا كانت التقية أحد دواعي التورية فكيف ٕتعلها ىنا قسيماً ٢تا

حيث تقوؿ [و٭تمل جواب اإلماـ (عليو السبلـ) على التورية
وإيهاـ السائل ال أهنا صادرة من جهة التقية].

التعليق الثالث :إف ما ذكر من الوجوه احملتملة ف ا١تقاـ واليت
ذكرت بعضها ف التعليق األوؿ كلها ببل دليل ووجوه استحسانية
تدفع أبدىن أتمل وتدفع ٔتقتضى أصالة تطابق مدلوؿ اٞتواب مع
مدلوؿ السؤاؿ ؤتقتضى كوف اإلماـ ف مقاـ البياف أي بياف
اٟتكم الواقعي وىذه القضاي عرفية و٦تا يؤيد بل يثبت اف ىذه
الدعاوي ببل دليل (ضمن ىذا ا١تستوى من الكبلـ) أف صاحب
الدعوى وقع ِب٠تلط والتشويش كما علمت ف التعليقُت السابقُت
إضافة لذلك اذكر ىنا ما وقع فيو من االضطراب والتهافت ف
كلماتو قاؿ (القوؿ الفصل صٔ٘) [فا١تخاطب عندما ٝتع كبلـ
اإلماـ فهم انو يريد خذ ِبلرواية ا١تروية عن خصوص أيب عبد هللا
ٜٛ
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(عليو السبلـ) ال ا١تروية عنو وعن أبيو الباقر (عليو السبلـ)
وبذلك ارتفع تردده ويكوف اإلماـ قد رفع حَتتو وأدى وظيفتو
ولكن اإلماـ يريد األخرىٍ ...ب قاؿ وكبلـ اإلماـ أماـ الكبلـ
وقمتو ف الببلغة وحسن السبك.]...
وال أعلم ماذا يريد هبذا أيريد أف اإلماـ كاف ف مقاـ بياف بعض
األساليب الببلغية لكن ما أسهل ىذه الدعوى ِبف ندعيها ف

جل أو كل رواية من الروايت الصادرة عنهم (عليهم السبلـ) ٍب
قاؿ (صٔ٘) [ودواعي التورية وإخفاء الوجو الصحيح عن
ا١تخاطب كثَتة كالتقية أو عدـ ٖتمل السائل وقد أمروا ٔتداراة
الناس و٥تاطبتهم على قدر عقو٢تم ىذا ف ا٠تطاِبت الشرعية,
أما دواعيو ف كبلـ العرب فأكثر كا١تزاح أو الكتشاؼ غباء
ا١تخاطب ...أو لتمحيص الشيعة وإجراء سنة االمتحاف ]...لكن
يقاؿ ايضاً اف طرح من ىذه االحتماالت ٦تكنة ف أكثر ا١توارد ف
الروايت بل حىت ا١توارد ف مقاـ الفتوى للعلماء فهل تعارض

أصالة الظهور!!!
ٜٓ
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ٍب قاؿ بعد ذلك (صٕ٘) [ففي ا١تقاـ عندما أجاب اإلماـ
(عليو السبلـ) (خذ ٓترب أيب عبد هللا (عليو السبلـ) أراد
التخلص بلباقة من التصريح ِبٞتواب ا١تخالف للتقية خصوصاً
وإهنا مكاتبة ٯتكن اف تقع بيد أي واحد.])...
إف دعوى ا١تكاتبة ٯتكن أف تقع بيد أي واحد فيستلزـ ٛتل ما
فيها على التقية ِبطلة ألنو ال دليل عليها بل الوجداف على

خبلفها ,ألنو لو سلمنا ىذا ف ا١تكاتبة جملرد أهنا مكاتبة (أي
بدوف قرينة أخرى) فأف مطلق كبلـ اإلماـ (عليو السبلـ) (إذا
كاف بدوف قرينة على ا٠تبلؼ) ٭تمل على التقية وخاصة اإلماـ
الصادؽ (عليو السبلـ) حيث يعطي دروساً ف ا١تسجد ومثل ىذا

الدرس من احملتمل جداً بل اليقُت ٭تضره من أعواف اٟتكاـ ف
ذلك الزماف و٭تضره ا١تخالف واٟتاسد وكذا الكبلـ ف ٣تالسهم
العامة أي خارج حلقة الدرس حيث يكوف من اٞتالسُت ومن
السائلُت من ىم أعواف اٟتكاـ واتبعيهم بل أكثر من ىذا فأف
اٟتاكم يستطيع أف يستويل على كتب وأصوؿ األصحاب اليت
كتبوىا وسجلوىا من ٝتاعهم اإلماـ (عليو السبلـ) وىذه تكوف
ٜٔ
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دليبلً للحاكم ضد اإلماـ (عليو السبلـ) وحىت لو مل تثبت
الدعوى ضد اإلماـ فهي اثبتة ضد صاحب الكتاب فيؤدي إىل
مقتل الصحابة األجبلء ....,فيأٌب السؤاؿ أف طرح مثل ىذا
االحتماؿ ىل يستلزـ عدـ األخذ براوية األصحاب مطلقاً بل
٨تملها على التقية ألهنا مكتوبة وخافوا أف تقع أبيدي اٟتكاـ
علماً أف كثَت من الروايت واألحكاـ مطابقة مع األحكاـ العامة

فهل تطرح مثل ىذه الروايت وبعد ىذا يقوؿ (القوؿ الفصل/

صٗ٘) [و٭تمل جواب اإلماـ (عليو السبلـ) على التورية وإيهاـ
السائل ال أهنا صادرة من جهة التقية].

ٕٜ
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ادلىرد احلادي والعشرون-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿٌ[ )55ىٓ اٌغ١ذ اٌؾى( ُ١لذط عشٖ) روش فٟ
اٌّغزّغه ِٕ٘ٛبد ٤خجبس اٌطٙبسح ٠ ٨زُ ؽٟء ِٕٙب:
(اؽزّبي ِقؾؼ اثٓ أث ٟعبسح ػٍ ٝاٌزؼٍ ً١ثأْ
-0
اٌضٛة ٠ ٨غىش ,اٌظب٘ش فٔ ٟغبعخ اٌخّش اٌّغىش ٚؽٕ١ئز
٠ى ْٛدا ً٨ػٍٔ ٝغبعخ اٌخّش  ٨ػٍ ٝهٙبسرٗٔ ,ؼُ٠ ,ذي ػٍٝ
هٙبسح اٌضٛة اٌّ٩لِّ ٛ٘ٚ ,ٌٗ ٟب ٌُ ٠مً ثٗ أؽذ ١ٌٚظ ِؾً٩
ٌٍىٕ٘ َ٩ب فأْ اٌىٕ٘ َ٩ب فٔ ٟغبعخ اٌخّش  ٨ف ٟعشا٠خ
ٔغبعزٗ إٌ ٝاٌّ٩لٚ )ٟف:ٗ١
إْ ا٦ؽىبي ِجٕ ٟػٍ ٝف ُٙإٌغبعخ ِٓ اٌشٚا٠خ  ٛ٘ٚغ١ش
ٚامؼ ثً ٘ ٟرذي ػٍ ٝاٌؼىظ أ ٞهٙبسح اٌخّش فن ً٩ػٓ
اٌّ٩ل ,ٟاٌٍ ُٙإ ٨أْ ٠ذػ ٝإْ رٌه اٌفٔ ُٙبؽئ ِٓ رمش٠ش
اِ٦بَ (ػٍ ٗ١اٌغ٦ )َ٩سرىبص اٌغبئً ػٍٔ ٝغبعخ اٌخّش ٌىٕٗ
٠ ٨زُ  ْ٤عٛاة اِ٦بَ (ػٍ ٗ١اٌغ ٌٗ )َ٩دٌ٨زبْ أؽذّ٘ب
ِطبثم١خ  ٟ٘ٚهٙبسح اٌضٛة ٚا٤خش ٜإٌزضاِ١خ  ٟ٘ٚهٙبسح
اٌخّش ٌٛمٛػ عش٠بْ إٌغبعخ ثبٌّ٩لبح فى١ف ٕ٠ف( ٟػٍٗ١
اٌغ )َ٩اٌجأط ػٓ اٌضٛة ٚلذ ٨ل ٝاٌخّش إْ ٌُ ٠ىٓ ٔفظ
اٌخّش هب٘شا ً أ٠نب ً فضاي ا٦ؽىبي ِٓ أعبعٗ.]...

أقوؿ :إف ىذا الكبلـ ال يصلح رداً على إشكاؿ صاحب
ا١تستمسك (قدس سره) ألين سأُبُت ظاىر مراد صاحب
ا١تستمسك (قدس سره) ,أف الرواية ىي ( ...أف أصاب ثويب
ٖٜ
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شيء من ا٠تمر أُصلي فيو قبل أف أغسلو؟ قاؿ :ال أبس أف
الثوب ال يسكر) وظاىر عبارة السيد اٟتكيم (قدس سره) أنو
استفاد من الرواية (إذا كاف الثوب مسكراً فاغسلو) أي (٬تب
غسل الثوب إذا كاف مسكراً) ولوجود ا١تبلزمة اإلرتكازية بُت

وجوب الغسل وإزالة النجاسة وىذا معناه أف الثوب ٧تس ولذا

وجب غسلو فينتج أف (الثوب ٧تس إذا كاف مسكراً) وىذا معناه
أف العلة ف النجاسة ىو اإلسكار ؤتا أف ا٠تمر مسكر فهو ٧تس

فيثبت ٧تاسة ا٠تمر ا١تسكر ويدؿ على ىذا التوضيح قوؿ السيد
اٟتكيم (قدس سره) (الظاىر ف ٧تاسة ا٠تمر ا١تسكر وحينئذ
يكوف داالً على ٧تاسة ا٠تمر ال على طهارتو)....

أما كيفية صحة الصبلة ِبلثوب الذي أصابو ا٠تمر فإما أف

السراية تسري للثوب فيكوف الثوب ٧تساً فيحتمل أف يستفاد
من ىذه الرواية أنو معفو عنو أو يقاؿ بعدـ السراية أو يقاؿ غَت
ذلك فقد أجل ْتثو فقاؿ (قدس سره) (نعم يدؿ على طهارة
الثوب ا١تبلقي لو وىو ٦تا مل يقل بو أحد وليس ٤تبلً للكبلـ
ىنا)...
ٜٗ
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ادلىرد الثاني والعشرون-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿ( -3[ )56وِٛ ْٛسد ِٛصمخ اثٓ أث ٟعبسح
اٌخّش اٌٛالغ ػٍ ٝاٌضٛة ِٓ اٌىأط اٌز ٞؽشة ِٕٗ اٌٛٙ١دٞ
ٚإٌقشأٚ ٟاٌّغٛع ٟف١ذي ػٍ ٝهٙبسح اٌخّش ٚهٙبسح
ا٤فٕبف اٌّزوٛسح ِٓ اٌىفبس) ٚوأٔٗ  ٨عج ً١إٌ ٝرٌه وٍٗ,
ٚفٗ١
أ -أْ عٛاة اِ٦بَ (ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩وبْ ػٍٔ ٝؾ ٛاٌزغٍ١ت ُ٘ٚ
اٌٛٙ١د ٚإٌقبسٛ٠ ٨ٚ ٜعذ إعّبع ػٍٔ ٝغبعز.]ُٙ

أقوؿ :ال أدري أي تغليب تريد وما معٌت ىذا اٞتواب ,علماً أف

ذكر اليهود والنصارى واجملوس مل يتربع ويبادر اإلماـ بذكرىم ف

اٞتواب بل أف السائل ىو الذي ذكرىم حيث (قاؿ :أن ٩تالط
اليهود والنصارى واجملوس وندخل عليهم وىم أيكلوف ويشربوف
فيمر ساقيهم ويصب على ثيايب ا٠تمر ,فقاؿ :ال أبس بو إال أف
تشتهي أف تغسلو ألثره).
صُ لبي[ :ة -أٔ ٨ ٟأدس ِٓ ٞأ ٓ٠اعزفبد (لذط عشٖ) اٌؾىُ
ثطٙبسح ٘ؤ٨ء اٌىفبس فئْ ِب ف٠ ٟذ اٌغبلٚ ِٓ ٟػبء  ٨رقً
إٌ ٗ١أ٠ذٚ ُٙ٠ؽفب٘ٚ ُٙإّٔب ٘ ٛاٌز٠ ٞز ٌٝٛفت اٌخّش فٟ
ٜ٘
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آٔ١ز٠ ٨ٚ ,ُٙؼٍُ أْ اٌغبلٔ ِّٓ ٟمطغ ثٕغبعزٗ  ٨ٚألً ِٓ
اٌؾه فئْ اٌغٛاة غ١ش ٔبظش إٌ ٝؽبٌٗ].

أقوؿ :للسيد صاحب ا١تستمسك (قدس سره) القوؿ:
أوالً :أف اآلنية ا١تستعملة ىي آنية أىل البيت وىم من اليهود أو
النصارى حسب الفرض ومن ا١تتيقن أهنم قد ِبشروىا أبنفسهم

إما بوضع ا١تاء فيها أو عند تنظيفها أو عند وضع ا٠تمر هبا
إضافة لذلك فإف الساقي إما عنده ٭تمل كأس واحد أو أكثر
يسقي هبا واآلخرين يشربوف ويرجعوف إليو الكأس ؤتا أهنم ف
حاؿ األكل والشرب فأيديهم رطبة وحصل مباشرة للكأس أو أف
لكل جالس كأس والساقي أيخذ كل كأس فرغ وٯتلؤه وهبذا أيضاً
ٖتصل ا١تباشرة وا١تس عن رطوبة.
اثنياً :تتميماً لؤلوؿ يقاؿ أف الساقي ال ٭تتمل أف يكوف مسلماً
خاصة وإف ا١تسلمُت ف ذلك الزماف ٢تم السطوة والشوكة
ٜٙ
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فاحتماؿ كونو مسلماً يعمل عندىم احتماؿ بعيد وندر وال يبطل

بو االستدالؿ إضافة إىل كونو عبداً مسلماً ال ٭تتمل أيضاً ألف هللا

لن ٬تعل للكافرين على ا١تسلمُت سبيبلً ولذا ال يوجد عبد مسلم
ٖتت ٍّ
حر يهودي أو نصراين ولذا يقاؿ أف ظاىر اٟتاؿ وا١تقاـ

والغالب أف يكوف الساقي منهم أي يهوديً أو نصرانياً أو ٣توسياً
أو كافراً.
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ادلىرد الثالث والعشرون- :

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿّ٠ٚ[ )54ىٓ أْ ٔقٕغ دٌ ً٩١آخش ػٍ ٝهٙبسح
اٌخّش ٠زى ِٓ ْٛػذح ِمذِبد:

أٌٙٚب :أْ أدٌخ ِطٙش٠خ أ٨م٩ة ػٍ ٝخ٩ف اٌمبػذح
ف١مزقش ِٕٙب ػٍ ٝاٌمذس اٌّز١مٓ.
صبّٔٙ١ب١ٌ :ظ ِٓ اٌمذس اٌّز١مٓ ِب ٌ ٛرٕغغذ اٌخّش
ثٕغبعخ خبسع١خ صُ أمٍجذ ف ٩رىِ ْٛؾٌّٛخ ثأدٌخ
اٌطٙبسح.
صبٌضّٙب :أْ أٚأ ٟاٌخّش غبٌجب ً رغزؼًّ ػذح ِشاد ّ٠ٚىٓ
أْ رى ْٛأٚأ ٟاٌخّش غ١ش أٚأ ٟاٌّؼبٌغخ اٌز٠ ٟنبف
فٙ١ب اٌخً.
إٌز١غخ :أْ اٌخّش اٌزٚ ٟمؼذ ف ٟإٔبء ِغزؼًّ عبثمب ً
٠فزشك أٔٙب رزٕغظ ثٗ فٕ٠ ٩فؼٙب أ٨م٩ة ٠ٚزؾقً ِٕٗ
ػذَ ٚعٛد ِٛسد ٌّطٙش٠خ أ٨م٩ة إِ ٨ب ٔذس  ٟ٘ٚؽبٌخ
ا٨عزؼّبي ٚ٤ي ِشح ٚؽًّ اٌّطٍمبد ٚاٌؼِّٛبد ػٍٝ
اٌفشد إٌبدس لج١ؼ ثً ٌ ٛوبْ اِ٤ش وزٌه ٌٛعت ػٍٝ
اٌّؼق( َٛػٍ ٗ١اٌغ )َ٩أْ ٠ج ْ٤ ٕٗ١اٌغىٛد ػٕٗ رغش٠ش
ثبٌّىٍف ٚرن١١غ ٌؾىُ إٌضاِ ٟثِ ٩جشس.
ٚلبي ف ٟاٌٙبِؼ٠ ٨ :مقذ ثأٚأ ٟاٌخّش أ ٞاٌخّش اٌفؼٍ١خ
اٌّزخزح ٌٍؾشة ثً أٚأ ٟرخّ١ش اٌزّش أ ٚاٌؼٕت ؽزٝ
ف١شٚسرٗ خ ً٩ف٠ ٩شد ػٍ ٗ١أْ أٚأ ٟاٌخّش رغغً لـجً
اعزؼّبٌٙب ِشح أخش.]ٜ
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أقوؿ :يوجد عدة تعليقات
التعليق األوؿ :عندما تسلم أبدلة مطهرية االنقبلب فهذا دليل
على ٧تاسة ا٠تمر ألنو ما معٌت ا١تطهرية إذا مل يكن ٧تساً .إضافة
لذلك فإنو ٯتكن ا١تناقشة ف ا١تقدمة الثانية وتطبيقها ف ا١تقاـ
حيث أف اعتبار ٧تاسة اإلنء (ا١تتنجس ِب٠تمر) ٧تاسةٌ خارجية
للخمر ا١توضوع ْتاجة إىل مؤونة أي اعتبارىا كالنجاسة ا١تًتتبة

على قطرة الدـ أو قطرة البوؿ الساقطة ف ا٠تمر ْتاجة إىل مؤونة

وال دليل عليو بل ٯتكن القوؿ أف الدليل على خبلفو حيث أننا
لو سلمنا بذلك فإنو ينقض عليو فيما لو وضعنا ا٠تمر ف إنء
التخمَت أو إنء ا١تعاٞتة بشكل دفعات فإف ىذا ا٠تمر ال يطهر
ِبالنقبلب وذلك ألف الدفعة الثانية مثبلً عند إضافتها فإهنا تعترب
٧تاسة خارجية ِبلنسبة للدفعة األوىل وكذا الدفعة األوىل تعترب
٧تاسة خارجية ِبلنسبة للدفعة الثانية مع العلم أف الغالب يكوف
وضع ا٠تمر ف آنية ا١تعاٞتة على شكل دفعات ,وعلى ىذا ٯتكن
للخصم دفع ىذا النقض ودفع أصل اإلشكاؿ وذلك أبف يقاؿ
أف العرؼ ال يساعد على ذلك ,أي أف ٧تاسة ا٠تمر ال تتعدد وال
ٜٜ
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تشت ّد عند اختبلطو ٓتمر آخر ٓتبلؼ سقوط قطرة دـ أو بوؿ ف
ا٠تمر ,ىذا ف آنية ا١تعاٞتة وىو ظاىر كبلمو (داـ ظلو) حيث

لبي [أْ اٌخّش اٌزٚ ٟمؼذ ف ٟإٔبء ِغزؼًّ عبثمب ً]....

التعليق الثاين :إف صناعة ا٠تمر بعدة طرؽ منها أخذ العصَت

نفسو بعد تصفيتو وتنقيتو فمثبلً يؤخذ عصَت التمر فيصنع
فيتحوؿ إىل خل والظاىر أف ىذه الطريقة ىي الطريقة األفضل
حيث تذكر ف الكتب اليت تدرس ف ا١تدارس وىنا ال نتصور
أواين ٜتر وأواين معاٞتة بل ٦تكن تصور أواين العصَت وأواين
ا١تعاٞتة (أواين فيها يتحوؿ العصَت إىل خل) ومن الواضح أف
أواين العصَت طاىرة وأواين ا١تعاٞتة أما أهنا طاىرة أصبلً أو أهنا
تطهر مع طهارة (ا٠تمر) فأي من اإلنئُت إذا استعمل عدة مرات
فبل إشكاؿ فيو وعليو تبطل ا١تقدمة الثانية.
ومنها الطرؽ ا١تتبعة لصناعة ا٠تل ىو وضع التمر مثبلً ف إنء
ووضع ا١تعاجل مع ا١تاء عليو وبتطبيق الشروط ا٠تاصة بذلك وتركو
فًتة من الزمن كي يتحوؿ إىل خل وىذه الطريقة ليس فيها إنءاف
بل إنء واحد.
ٓٓٔ
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إف قلت :لكن ىذه الطريقة غَت شرعية ألف وجود التمر فإنو
يتنجس عند مرور العصَت ٔترحلة ا٠تمرية قبل أف يتحوؿ إىل خل
وف تلك ا١ترحلة يكوف التمر قد تنجس ومثل ذلك ا٠تمر الذي
فيو أجزاء ٧تسة (التمر النجس) ال يطهر ِبالنقبلب ألنو ليس من
القدر ا١تتيقن ا١تشموؿ أبدلة مطهرية االنقبلب.
قلت:

ٔ -للخصم أف يدعي أف التمر يطهر ِبنقبلب ا٠تمر كما
يطهر اإلنء وكما تطهر أجزاء ا١تعاجل ا١تتبقية.
ٕ -ال دليل على أف العصَت قبل أف يتحوؿ إىل خل فإنو ٯتر
ٔترحلة يتحوؿ فيها إىل ٜتر نعم ٯتر ٔترحلة التخمر لكن ما داـ
العصَت غَت مسكر ال يصدؽ عليو اسم ا٠تمر فهو غَت مشموؿ
بروايت النجاسة.
ٖ -لو سلمنا ما قلت أبف التمر ينجس وال يطهر ِبنقبلب
ا٠تل فيكوف ا٠تل ٧تساً أيضاً لكن يؤدي ىذا إىل قولك ف
النتيجة غَت سديد حيث قلت (عدـ وجود مورد ١تطهرية
االنقبلب إال ما ندر وىي حالة االستعماؿ ألوؿ مرة) وعدـ
ٔٓٔ
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صحة ىذا الكبلـ ألنو حسب الفرض وبناء على ىذه الطريقة
من الصناعة للخل فإنو حىت ف حالة االستعماؿ ألوؿ مرة فإهنا
غَت مشمولة أبدلة مطهرية االنقبلب أي انو ال فرؽ بُت
االستعماؿ األوؿ وغَته.
ورٔتا يقاؿ يوجد طريقة أخرى وىي وضع التمر مثبلً ف إنء
ووضع ا١تاء معو دوف وضع ا١تعاجل وبعد فًتة أأخذ العصَت

(ا٠تمر) الناتج منو وأضعو ف إنء آخر واضع مع ا١تعاجل وأتركو
فًتة حىت يتحوؿ إىل خل فاإلنء األوؿ الذي وضع فيو التمر مع
ا١تاء ىو الذي يتنجس وىو الذي يستعمل عدة مرات ويرد
عليو:
ٔ -ما ذكرن سابقاً من أنو ال دليل على أف العصَت (ا٠تمر
حسب تسميتك) ف ذلك اإلنء قد ٖتوؿ إىل ٜتر نعم ٦تكن أف
ٯتر ٔترحلة التخمر لكن مل يثبت أنو مسكر فبل يصدؽ عليو أنو
ٜتر فيكوف طاىراً.

ٕٓٔ
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ٕ-

أف ىذه الطريقة ىي رجوع للطريقة األوىل لكن طريقة

اٟتصوؿ على العصَت ٗتتلف من نحية األسلوب والزمن ,أو
نقوؿ ىي طريقة واحدة وىي استعماؿ العصَت ف صناعة ا٠تل.
ٖ-

لو سلمنا أبف العصَت ف اإلنء األوؿ يتحوؿ إىل ٜتر أو

أنو ٧تس حىت لو مل يكن مسكراً لكن ما ىو دليلك على أنو ف
الغالب ال يغسل بل الدليل الوجداين على خبلفو حيث يبقى ف

اإلنء بقاي التمر من قشور ونوى وغَتىا ٦تا تشمئز منو النفس.
ٗ-

ولو سلمنا ذلك وأف الغالب عدـ غسل اإلنء واستعمالو

عدة مرات فإف ىذا سوء تطبيق وسوء تصرؼ من قبل ا١تكلف
عصيانً أو جهبلً وال يؤثر وال يغَت أصل اٟتكم وعلى ىذا فإف
قولك (عدـ وجود مورد ١تطهرية االنقبلب إال ما ندر ...وٛتل
ا١تطلقات والعمومات على الفرد النادر قبيح) ىذا القوؿ غَت
سديد ألف األحكاـ الشرعية والوضعية بيد ا١تكلف إف شاء فعل
وامتثل متعلقاهتا وأوجدىا وإف شاء مل يفعل فاألحكاـ تعلق
ِب١تفاىيم الكلية ٔتا ىي فانية ف ا٠تارج أي ٔتا ٢تا من تطبيقات
ومصاديق ٦تكن إ٬تادىا ف ا٠تارج من قبل ا١تكلف وف ا١تقاـ
ٖٓٔ
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كذلك فإف ا١توىل بُت حكماً وىو أف (كل ٜتر يطهر ِبنقبلبو
خبلً) فلو أف ا١تكلفُت امتنعوا ٚتيعاً عن شرب ا٠تل أصبلً أي مل
يفعل أي شخص ٖتويل ا٠تمر إىل خل فهل تقوؿ أف بياف مثل

ىذا اٟتكم قبيحاً وأيضاً لو قاؿ ا١توىل (شرب ا٠تمر حراـ) فلو
عصى ٚتيع ا١تكلفُت وشربوا ا٠تمر فهل تقوؿ أف بياف مثل ىذا

اٟتكم قبيحاً ألف ٭تمل على الفرد النادر بل ا١تعدوـ ومثبلً لو
كانت صبلة اٞتمعة واجبة واقعاً لكن الدليل مل يصل إلينا اتماً

مر الزمن بل وصل
مر بو ا١تذىب وأصحابو على ّ
بسبب ما ّ
الدليل بصورة يفيد أهنا غَت واجبة وعلى ىذا لو فرضنا أنو مل
يصلها أحد فهل تقوؿ أف بياف مثل ىذا اٟتكم قبيحاً ألنو ٭تمل
على الفرد النادر وىل تقوؿ ف مثل ىذا أف ا١تكلفُت ارتكبوا

خطئاً أو أف الشارع ضيع حكماً إلزامياً قلت ىذا كي أثبت أف
قولك (بل لو كاف األمر كذلك لوجب على ا١تعصوـ (عليو
السبلـ) أف يبينو ألف السكوت عنو تغرير ِب١تكلف وتضييع ٟتكم
إلزامي ببل مربر) ِبطل ألف اإلماـ (عليو السبلـ) رٔتا يكوف عدـ
ٗٓٔ
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بيانو لعدـ السؤاؿ عنو وتطبيقاً ١تبلكات التسهيل أو رفع اٟترج
أو للتقية أو غَتىا...
التعليق الثالث :أف ىيئة القياس غَت صحيحة بل ىذا ليس قياساً
منتجاً ألف من شروط القياس تكرر اٟتد األوسط ,بياف ذلك.
إف ا١تقدمة األوىل وا١تقدمة الثانية تعطيٍت مقدمة (كربى) وىي:
إما إذا تنجس ا٠تمر بنجاسة خارجية فاالنقبلب ال يطهره

أو إذا كاف ا٠تمر غَت متنجس بنجاسة خارجية فاالنقبلب يطهره
وا١تقدمة الثانية تعتربىا (صغرى) فينتج
•

إذا تنجس ا٠تمر بنجاسة خارجية فاالنقبلب ال يطهره..

(كربى)
أواين ا٠تمر غالباً تستعمل عدة مرات وٯتكن أف تكوف
•
أواين ا٠تمر غَت أواين ا١تعاٞتة اليت يضاؼ فيها ا٠تل.....
(صغرى)
النتيجة!!!!
أو -:إذا كاف ا٠تمر غَت متنجس بنجاسة خارجية فاالنقبلب
يطهره( ...كربى)
٘ٓٔ
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 أواين ا٠تمر غالباً تستعمل عدة مرات وٯتكن أف تكوف أواينا٠تمر غَت أواين ا١تعاٞتة اليت يضاؼ فيها ا٠تل( ..صغرى)
النتيجة!!!
وٖتصل من ىذا أف الدليل الذي صنعو على طهارة ا٠تمر ِبطل
ومطعوف صغرى وكربى بل مادة وىيئة وعليو فليس فيو فن وال
تنمية للملكة كما يقوؿ (ص( )٘ٛوال ٮتلو ىذا الدليل من
مناقشة إال أف عرضو ال ٮتلو من فن وتنمية للملكة).

ٔٓٙ

الفصل ...في القول الفصل 

ادلىرد الرابع و العشرون-:
(اٌمٛي اٌفقً /ؿ)60

[ٚػٕذئز ٠ ٨ؾىُ ثٕغبعخ اٌخً اٌّذثّظ

لبي
ثزمش٠ج:ٓ١
 -0إٕٔب ٔؾه ثقذق أؽذ اٌؼٕٛأ( ٓ١أ ٞاٌخّش أ ٚاٌّغىش
اٌّبئغ) ػٍ ٝاٌخً اٌّذثّظ ٠ ٨ٚغٛص اٌزّغه ثبٌؼبَ فٟ
اٌؾجٙخ اٌّقذال١خٕ٠ٚ ,جغ ٟاٌ٨زفبد ٕ٘ب إٌ ٝأْ اٌؾه ٕ٠جغٟ
أْ ٠ىٚ ْٛالؼ١ب ً  ٨ظب٘ش٠ب ً أ ٞؽم١م١ب ً  ِٓ ٨لج ً١خذاع اٌجقش
وّب ؽه ثؼل أعبرزرٕب ف ٟفذق اٌخّش٠خ ػٍ ٝاٌؼق١ش
اٌؼٕج ٟإرا ٔؼ ثٕفغٗ فٕغت رٌه إٌ ٝاٌمِ ً١غ إٔٙب أٚمؼ
ؽب٨د اٌزخّ١ش].

أقوؿ :ما ىو الفرؽ ف ا١تقاـ بُت ا٠تل ا١تدبّس والعصَت العنيب إذا
نش فهما أماـ العرؼ سواء فنشك بصدؽ عنواف ا٠تمر أو
ا١تسكر ا١تائع على أي منهما وال ٬توز التمسك ِبلعاـ ف الشبهة
ا١تصداقية وهبذا يتضح إف إشكالكم على بعض أساتذتكم غَت
اتـ وذلك أف حالة التخمَت غَت ا٠تمر وغَت اإلسكار فالعصَت
العنيب الذي نش ال يصدؽ عليو إنو ٜتر وكذلك ال يصدؽ عليو

إنو مسكر مائع ألنو غَت مسكر وال يُقاؿ أف العصَت العنيب الذي
ٔٓٚ

الفصل ...في القول الفصل 

لسمي ٜتراً ألف
نش يكوف مسكراً ألنو يُقاؿ أنو لو كاف مسكراً ُ
أصل ا٠تمر والقدر ا١تتقُت منو ىو العصَت العنيب فبل ٭تتاج إىل

الرجوع للعرؼ ف ٖتديد ىل ىو ٜتر أو ال وأيضاً ٯتكن أف يقاؿ

اف الشروط اليت ذكرهتا سابقاً (صٖٕ) ف حصوؿ عملية
التخمَت غَت متحققة كلها ف ا١تقاـ أي شرط وجود إنزًن الزاٯتيز
متحقق وكذا درجة اٟترارة لكن يقاؿ أف تركيز السكريت ف

العصَت العنيب تزيد على (ٕٓ )%فبل ٭تصل التخمَت وايضاً
ٯتكن أف يقاؿ اف عملية نش العصَت العنيب من نفسو ٖتصل فيما
إذا كاف العصَت معروضاً للهواء وعليو فبل ينتج الكحوؿ إال
بنسب ضئيلة وىذه النسبة القليلة ال تضر ف صدؽ عنواف
العصَت العنيب ,والظاىر أنو يوجد خلط بُت ما يراه العرؼ وبُت
الدقة العقلية وِبلفصل بينهما يتضح ا١تطلب ويدؿ على ىذا
قولو سابقاً (صٕ٘) ( .....لكن ىذه النسبة القليلة من
الكحوؿ ال تضر ف صدؽ عنواف ا٠تل على احمللوؿ عرفاً و٨تن
نعلم أف ٖتديد مفهوـ ا١توضوعات ا٠تارجية موكوؿ إىل العرؼ
ٔٓٛ

الفصل ...في القول الفصل 

فإذا ٖتقق العنواف بنظرة كاف كافياً لًتتب اآلاثر الشرعية عليو
وإف مل يكن ِبلدقة العقلية كذلك).
ٍب قاؿ -ٕ[ :إف أكثر األدلة لبية وتقريبية وليست ٖتقيقية جزمية
فيقتصر على القدر ا١تتيقن وىو ما صدؽ عليو اسم ا٠تم ػػر عػرفاً
وٮترج عن القدر ا١تتيقن ا٠تل ا١تدبس واألسربتو.]....
أقوؿ :إف الدليل الرئيسي عند القائلُت ِبلنجاسة ىو الروايت
فكيف تقوؿ أف أكثر األدلة لبية وأيضاً أنت طرحت ستة
تقريبات أربعة منها بل ٜتسة من األدلة اللفظية أما اآلخر وىو
اإلٚتاع فهو دليل ليب فاألكثر على مبناؾ ىو األدلة اللفظية
وليس اللبية .إضافة لذلك فإف جعل األدلة البيّة ف مقابل األدلة

التحقيقية اٞتزمية غَت اتـ ,لتداخلهما فبل يصح جعل أحد٫تا

قسيماً لآلخر فكثَت من األدلة العقلية تكوف ٖتقيقية جزمية,
والصحيح ىو جعل األدلة اللبيّة ف مقابل األدلة اللفظية.
ٜٔٓ

الفصل ...في القول الفصل 

قاؿ (القوؿ الفصل /صٖ[ )ٙوقد وسع البعض دائرة النجس
إىل كل مسكر واستدلوا ....منها :اإلٚتاع على ا١تبلزمة بُت
حرمة ا١تسكر و٧تاستو ومن ا١تعلوـ أف كل مسكر حراـ وفيو :ما
علمت من القدح ف ىذا اإلٚتاع].
أقوؿ :إف دليلهم ليس ىو اإلٚتاع بل ىو (اإلٚتاع على ا١تبلزمة)

وىذا اإلٚتاع مل تذكره أنت ومل يذكره السيد ا٠توئي أيضاً قبل
ىذا ا١تبحث فكيف تقوؿ وفيو ما علمتو من القدح ف ىذا
اإلٚتاع.
وقاؿ (صٖ[ :)ٙومنها ما نقلو ف التنقيح عن صاحب اٟتدائق:

إف ا٠تمر حقيقة شرعية ف األعم لكل مسكر ,ألف معناىا ما
خامر العقل وقد ورد ف تفسَت اآلية ا١تباركة (إ٪تا ا٠تمر )...إف
كل مسكر ٜتر .وفيو :أنو يكفي للنقض عليو ِب١تسكر اٞتامد
الذي قاـ اإلٚتاع على طهارتو.]....
ٓٔٔ

الفصل ...في القول الفصل 

أقوؿ:
ٔ-

إف ظاىر الكبلـ حسب ما طرحو السيد ا٠توئي (قدس

سره) ىو ف ا١تسكرات األخرى ا١تانعة وليس ا١تسكرات مطلقاً
ويدؿ على ىذا أف السيد ٖتدث عن ا١تسكر اٞتامد ف مبحث
آخر.
ٕ -لصاحب اٟتدائق القوؿ إف نقضك ال يبطل أصل الدليل

بل ٮتصصو حيث يكوف مفاده (أف كل مسكر ٜتر إال ا١تسكر

اٞتامد).

ٔٔٔ

الفصل ...في القول الفصل 

ادلىرد اخلامس والعشرون- :

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿ[ )65اٌغٙخ اٌضبٌضخ رؾذ٠ذ دائشح اٌؼٕٛاْ
اٌّؾى َٛثبٌٕغبعخ عؼخ ًٚم١مبًٚ ....:لبي ف ٟربط اٌؼشٚط:
(ٚاخزٍف ف ٟؽم١مزٙب فم ِٓ ٟ٘ ً١ػق١ش اٌؼٕت خبفخ أٚ
ػبَ أِ ٞغىش ِٓ ػق١ش وً ؽٟء  ْ٤اٌّذاس ػٍ ٝاٌغىش
ٚغ١جٛثخ اٌؼمً  ٛ٘ٚاٌز ٞاخزبسٖ اٌغّب٘١ش)ٚ ,لبي أث ٛؽٕ١فخ
اٌذٔٛ١سٚ :ٞلذ رى ْٛاٌخّش ِٓ اٌؾجٛة لبي اثٓ ع١ذٖٚ :أظٕٗ
رغّؾب ً ِٕٗ ْ٤ ,ؽم١مخ اٌخّش إّٔب ٌٍ٘ ٟؼٕت د ْٚعبئش
ا٤ؽ١بءٚ ,اٌؼّ َٛأ ٞوٙٔٛب ػق١ش وً ؽٟء ٠ؾقً ثٗ اٌغىش
أفؼ ػٍِ ٝب ٘ ٛػٕذ اٌغّٛٙس ٙٔ٤ب أ ٞاٌخّش ؽشِذ ِٚب
ثبٌّذٕ٠خ اٌّؾشفخ اٌزٔ ٟضي اٌزؾش ُ٠فٙ١ب خّش ػٕت ثً ِٚب
وبْ ؽشاث ُٙإ ِٓ ٨اٌجغش ٚاٌزّش ٚاٌجٍؼ ٚاٌشهت وّب فٟ
ا٤ؽبد٠ش اٌقؾبػ اٌز ٟأخشعٙب اٌجخبسٚ ٞغ١شٖ فؾذ٠ش اثٓ
ػّش( :ؽشِذ اٌخّش ِٚب ثبٌّذٕ٠خ ِٕٙب ؽٟء) ٚؽذ٠ش :أٔظ
(ِٚب ؽشاثِٛ٠ ُٙئز إ ٨اٌفن١خ ٚاٌجغش ٚاٌزّش)].

أقوؿ :إف االستدالؿ هبذا ا١تقدار غَت كاؼ إلفادة التعميم

ألمور:
ٔ-

لو سلمنا أف صناعتها ف ا١تدينة مل تكن إال من التمر

لكن ىذا ال يعٍت عدـ وجودىا فيها ِبلتجارة و٨توىا وقد كانت

معروفة فيما حو٢تا.

ٕٔٔ

الفصل ...في القول الفصل 

أقوؿ :إف كبلـ ا١تستدؿ ليس فيو إشارة للصناعة بل كبلمو ف
وجودىا وعدـ وجودىا حيث قاؿ وما ِب١تدينة ا١تشرفة اليت نزؿ
التحرًن فيها ٜتر عنب وكذلك قاؿ وما كاف شراهبم إال من البسر
والتمر والبلح واستشهد على كبلمو ِبألحاديث راجع
األحاديث.
ٍب قاؿ

(القوؿ الفصل /ص٘)ٙ

[ٕ -إف األحكاـ مأخوذة على ٨تو

القضاي اٟتقيقية أي أهنا تشمل ا١تصاديق ا١توجودة وا١تقدرة

الوجود ما داـ عنواف ا٠تمرية وغلبة العقل متحققاً].

أقوؿ :ىذا الكبلـ مصادرة ألننا ف ا١تقاـ نريد البحث عن عنواف
ا٠تمرية ىل يشمل كل مسكر من عصَت أو أنو ٥تتص ِب١تسكر

من عصَت العنب وبعد معرفة ا١تعٌت فمثبلً لو ثبت أنو ٥تتص
ِب١تسكر من عصَت العنب فإف اٟتكم ْترمة و٧تاسة ىذا العصَت
تكوف على ٨تو القضاي اٟتقيقية أي تشمل كل فرد من أفراد
ا١تسكر ا١توجودة واليت ستوجد وا١تفروضة الوجود اليت ينطبق
عليها عنواف ا١تسكر من عصَت العنب أما غَتىا من أنواع
ٖٔٔ

الفصل ...في القول الفصل 

ا١تسكر سواء ا١توجودة عند نزوؿ اٟتكم أو ا١تفروضة الوجود
فهي خارجة ٗتصصاً عن اٟتكم.

ٍب قاؿ -ٖ[ :إف الدليل ال ينحصر ِبآلية الشريفة فلو سلمنا أف
ا٠تمر ف عصر النزوؿ تعٍت خصوص ا١تتخذ من العنب لكن
اٟتكم ِبلنجاسة أستفيد بشكل أساسي من الروايت فيجب أف
نبحث عن معناىا ا١تتشرعي ف عصر صدور الروايت].

أقوؿ:
ٔ-

للمستدؿ خاصة أىل العامة أف يقوؿ أنو يتمسك ِبآلية

فقط كدليل على النجاسة حيث نراه أيػّد مبناه ِبألحاديث,
وظاىر األحاديث ليس فيها حكم ِبلتحرًن ِبلنص بل فيها أخبار
عن التحرًن إضافة إىل أهنا غَت ظاىرة ف ٖتديد منشأ التحرًن ىل
ىو القرآف أو السنة فما جاء ف صحيح مسلم /ج / ٙصٛٚ
وف السنن الكربى  /ج / ٛص ....( ٕٛٙاثبت عن أنس بن
مالك :قاؿ كنت ساقي القوـ يوـ حرمت ا٠تمر ف بيت أيب
طلحة ,وما شراهبم إال الفضيخ البسر والتمر ,فإذا ٍ
مناد ينادي
ٗٔٔ

الفصل ...في القول الفصل 

فقاؿ اخرج فانظر ,فخرجت فإذا ٍ
مناد ينادي ,أال فإف ا٠تمر قد
حرمت.)....
ٍب قاؿ صاحب السنن( :رواه مسلم ف الصحيح عن أيب الربيع
وأخرجو البخاري من وجو آخر عن ٛتاد).
ٕ -إف الكبلـ ف عنواف ا٠تمر بعد التسليم بنجاستو فإنو
على أي من ا١تعاين يدؿ ىذا ,يدؿ على خصوص ا١تتخذ من

العنب أو يدؿ على كل عصَت مسكر أو يدؿ على غَت٫تا وقد
سقت ْتثك على ىذا األساس وحينئذ نقوؿ بعد التسليم أف

ا٠تمر ف عصر النزوؿ (نزوؿ اآلية) خصوص ا١تتخذ من العنب
فهذا ىو ا١تطلوب ف ا١تقاـ ,إما إثبات النجاسة من ا١تسكرات
األخرى إما بدليل خاص من إٚتاع الروايت أو غَتىا أو بدليل
تنزيل ا١تسكرات األخرى منزلة ا٠تمر (ا١تتخذ من العنب) أو غَته
فهذا ْتثو ف مقاـ آخر وليس ىو مراد ا١تستدؿ وال ىو ا١تراد من
ظاىر كبلمك.
ٍب قاؿ -ٗ[ :النقض عليهم بتعميم حكم اٟترمة إىل غَت ا١تتخذ
من العنب فبل بد من الرجوع إىل ما قلناه ف النقطة السابقة].
٘ٔٔ

الفصل ...في القول الفصل 

أقوؿ :بعد معرفة ما ذكرنه ف التعليق السابق أعبله مل يبق وجو
٢تذا النقض ألف للمستدؿ أف يقوؿ أف ثبوت اٟترمة بدليل آخر
كرواية أو إٚتاع أو غَته لكنو غَت الدليل (اآلية) الذي دؿ على
٧تاسة ا٠تمر ا١تتخذ من العنب.

ٔٔٙ

الفصل ...في القول الفصل 

ادلىرد السادس والعشرون-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿٚ ...[)62لذ اعزذي ٌزؼّ ُ١اٌؾىُ إٌ ٝاٛٔ٤اع
ا٤خش ِٓ ٜاٌشٚا٠بد ثق١غز .... -:ٓ١فّٓ أخجبس اٌزٛعؼخ
ٌٍّٛمٛع فؾ١ؾخ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ اٌؾغبط ػٓ أث ٟػجذ هللا
(ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩لبي :لبي سعٛي هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :اٌخّش ِٓ خّغخ
اٌىشَ ٚإٌم١غ ِٓ اٌضث١ت ٚاٌجزغ ِٓ اٌؼغً
اٌؼق١ش ِٓ
ُ
ٚاٌّزس ِٓ اٌؾؼ١ش ٚإٌج١ز ِٓ اٌزّش ِٓٚ ,أخجبس اٌزٛعؼخ فٟ
اٌؾىُ ِب ٚسد ػٓ أث ٟعؼفش (ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩لبي :لبي سعٛي
هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :وً ِغىش ؽشاَ ٚوً ِغىش خّش.].....

إف قلت :ظاىر صحيحة عبد الرٛتن بن اٟتجاج السابقة حصر

التوسعة إىل خصوص ا٠تمسة وىو يناف ا١تختار من توسعتها إىل
كل ما صدؽ عليو ٜتر عرفاً.
قلت :أف ىذا الظهور يستفاد لو كاف ا١تتكلم بصدد دفع توىم
ا١تخاطب ِبلتوسعة يفيد اٟتصر بو وإفهاـ ا١تخاطب أف الدائرة
ليست واسعة كما تظن أما لو كاف ا١تخاطب يتوىم التضييق

فيقاؿ لو ىذا الكبلـ إللفات نظره إف الدائرة أوسع ٦تا تظن
بدليل مو٢تا ٢تذه األفراد اٞتديدة وال يعٍت اال٨تصار هبا كما لو
ظن الشخص أف لفظ (عامل) ينطبق على خصوص من ٛتل علماً
ٔٔٚ

الفصل ...في القول الفصل 

فقيل لو (ا١تتقي عامل) فهي توسعة ٔتفهوـ العامل من دوف حصر
التوسعة هبذا الفرد وا١تقاـ من قبيل الثاين فإف ا١تخاطب كاف
يتوىم أف ا٠تمر ٥تتصة ِب١تتخذ من العنب فوسع اٟتديث
الشريف دائرتو من دوف ا٨تصار.
أقوؿ :لو أمكنك دفع اٟتصر ٓتصوص ا٠تمسة ِبلتمسك
ِبٟتديث الثاين الداؿ على توسعة اٟتكم لكاف ىذا كافياً لدفع
التناف ,أما ما ذكره ف اٞتواب فهو غَت اتـ وذلك ألنو لو كاف

إلفات النظر إىل أف الدائرة أوسع ٦تا يظن ا١تتوىم ألكتفى اإلماـ
بذكر فرد واحد آخر غَت ا١تتخذ من العنب أو بذكر فردين وال
داعي لذكر ا٠تمسة بل األربعة وال أقل من وجود الشك فبل
ٯتكن التعميم والشك ىنا ف قرينية ا١توجود وليس ف وجود
القرينة وعدمها حىت يدفع ِبألصل ,إضافة لذلك فإف ما ذكرتو
من مثاؿ من توسعة مفهوـ العامل فهل تقبل بناء على التوسعة أف
تقوؿ التاجر اجملد عامل والريضي ا١تثابر عامل والفبلح ا١تنتج عامل!!

ٔٔٛ
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ادلىرد السابع والعشرون-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿٛٔٚ[ )41لؼ ٘زا ا٨عزذ٨ي ثأْ اٌزٛعؼخ إّٔب
٘ ِٓ ٟؽ١ش اٌؾشِخ  ٨إٌغبعخ ٌىٓ ٘زا اٌّغزؾىً ً٘
٠زٛلف ف ٟرؼّ ُ١ا٢صبس ا٤خشٌٍ ٜخّش وؼذَ لجٛي ف٩رٗ
ٚإٔٙب ِٓ اٌىجبئش ٚإْ ِذِٓ اٌخّش وؼبثذ ٚصٓ ٚإٔٙب ِفزبػ وً
ؽش ٘ٚزٖ ا٢صبس ٚإْ أِىٓ اٌمٛي إٔٙب ِٓ رجؼبد اٌؾشِخ
فبٌزؼّ ُ١إٌٙ١ب ٠ ٨ؼٕ ٟاٌزؼّ ُ١ف ٟإٌغبعخ إ ٨إٔٙب ِٕبلؾخ فٟ
اٌّضبي ٚإ ٨فبٌّغزؾىً ٠ ٨زٛلف ػٓ ف ُٙاٌؼّ ِٓ َٛاٌخّش
ف ٟوً ِٛسد إ ٨إٌغبعخ فٍّبرا ٘زا اٌزٙبفذ ف ٟاٌف.]ُٙ

أقوؿ :ىنا تعليقات

األوؿ :للمناقش أف يقوؿ نعم أوقف ف تعميم اآلاثر األخرى
للخمر ِبستثناء اٟترمة ومبلزمتها دوف غَتىا إال إذا قاـ دليل
آخر أو قرينة على أهنا مشمولة.
الثاين :ما تقصد بقولك [إال أهنا مناقشة ف ا١تثاؿ] أنت َمن

رد عليك
طرحت األمثلة كنقض عليو وحسب الفرض ىو قد ّ
ودفع النقض.
الثالث :أما قولك [فإف ا١تستشكل ال يتوقف عن فهم العموـ
من ا٠تمر ف كل مورد إال النجاسة] فهذا ٣ترد إدعاء وال يفيد
ٜٔٔ
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ف االستدالؿ ألف للمستشكل أف ٬تيب أبنو يتوقف عن فهم
العموـ مطلقاً من ا٠تمر ف كل مورد إال النجاسة أي أنو ال يفهم
من ىذا االستدالؿ ف حرمة ا١تسكرات األخرى وتنزيلها منزلة
ا٠تمر من العصَت ترتب أثر عدـ قبوؿ الصبلة وال ترتب أثر أهنا
من الكبائر وال يفهم منها أف مدمن ا١تسكرات األخرى كعابد
وثن وال يفهم منها أهنا مفتاح كل شر بل فقط يفهم منها أهنا

٤ترمة الشرب أما ِبقي اآلاثر فإما أف يقوؿ إهنا من تبعات اٟترمة
كما قلت ذلك أنت أو يقوؿ إستفدتو من أدلة أخرى من
روايت أو إٚتاع أو غَتىا.
الرابع :للخصم القوؿ :لو سلمنا كل ما قلتو لكن قولك (فلماذا
ىذا التهافت ف الفهم) يتوجو إليك ألنك سابقاً قلت (صٖ)ٙ

ما ٮتالف كبلمك ىذا ويطابق كبلـ ا١تستشكل حيث قلت [....
كما أف تنزيل كل مسكر منزلة ا٠تمر إ٪تا ىو من حيث اٟترمة ال
مطلق اآلاثر ألنو األثر ا١تلحوظ ف مقاـ التخاطب ْتيث نشك
إف ا١توىل ف مقاـ البياف من اٞتهات األخرى فبل ينعقد لكبلمو

إطبلؽ يشملها.]......
ٕٓٔ
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ادلىرد الثامن والعشرون-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿٚ[ )41اٌؾ١خ اٌغضائش ٞلبي ف ٟل٩ئذ اٌذسس:
فظٙش ِٓ رٌه (أ ٞوٍّبد اٌٍغ )ٓ١٠ٛأْ اٌخّش اعُ ِخزـ
ثبٌّغىش اٌّزخز ِٓ ػق١ش اٌؼٕت ٠ٚذي ػٍ ٝرٌه ِب س ٞٚػٓ
اٌجبلش ٚاٌقبدق (ػٍّٙ١ب اٌغ )َ٩ف ٟػذح أعبٔ١ذ( :إْ هللا
ؽشَ اٌخّش ثؼٕٙ١ب ٚؽشَ سعٛي هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) اٌؾشاة ِٓ وً
ِغىش ِٚب ؽشَ سعٛي هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) فمذ ؽشِٗ هللا ػض ٚعً)
فم( :ٌٗٛثؼٕٙ١ب) إؽبسح إٌ ٝأْ اٌّشاد ثٙب ِب ٠زخز ِٓ اٌؼق١ش
اٌؼٕجٚ ٟرؾش ُ٠سعٛي هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ثم١خ ا٤ؽشثخ اٌّغىشح ِٓ
ؽ١ش رف٠ٛل أِش هللا إٌ)ٗ١
ألٛي :رٕمذػ ف ٟاٌز٘ٓ ص٩صخ ِؼبْ ٌىٍّخ (ثؼٕٙ١ب) ثؾغت
اٌّٛاسد اٌز ٟاعزؼٍّذ فٙ١ب:
اٚ٤يِ :ب رمذَ ف ٟسٚا٠خ ػٍ ٟثٓ ٠مط ِٓ ٓ١ا٦صُ ٠شاد ثٗ
اٌخّش ثؼٕٙ١ب ِمبثً اٌضٔب اٌز ٛ٘ ٞا٦صُ اٌّؼٍٓ].

أقوؿ :يرد عليو:

أوالً :أف ظاىر الرواية بل اآلية غَت ما ذكرت أي أف اإلٍب وىو
ا٠تمر بعينها ليس مقابل الزن الذي ىو اإلٍب ا١تعلن حيث قاؿ
ِ
ِ
ش ما ظَ َه َر م ْنها َوما بَطَ َن َواإلْ ُِ ٍْبَ
تعاىل{ :قُ ْل إِ َّ٪تا َح َّرَـ َرَِّيب الْ َفواح َ
َوالْبَػ ْغ َي بِغَ َِْت ا ْٟتَِّق} فإما قولو ما ظهر :يعٍت الزن ا١تعلن ...إىل أف
قاؿ :وأما اإلٍب فإهنا ا٠تمر بعينها وقد قاؿ هللا عز وجل ف موضع
ٕٔٔ
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ك َع ِن ْ
ا٠تَ ْم ِر َوال َْم ْي ِس ِر قُ ْل فِي ِهما إِ ٍْبٌ َكبَِتٌ َوَمنافِ ُع
آخر {يَ ْسئَػلُونَ َ
لِلن ِ
َّاس }....فإما اإلٍب ف كتاب هللا فهي ا٠تمر وا١تيسر وإٙتهما
كبَت (كما قاؿ هللا عز وجل )...فاآلية واضحة ف تقسيم ما
حرمو هللا إىل (ٔ) الفواحش { ما ظهر منها (كالزن)  +ما بطن
منها } و (ٕ) { اإلٍب (كا٠تمر)} و (ٖ) {البغي بغَت اٟتق} فبل
يوجد إشارة لئلٍب ا١تعلن واإلٍب غَت ا١تعلن بل إشارة لئلٍب فقط إما

الفواحش فهي اليت قسمها إىل ظاىرة (معلنة) وِبطنة (غَت
معلنة).
اثنياً :إف جواب اإلماـ (عليو السبلـ) منصب على سؤاؿ ا١تهدي
العباسي حيث سأؿ عن ا٠تمر ىل ىي ٤ترمة ف كتاب هللا وقاؿ
إف الناس يعرفوف النهي عنها وال يعرفوف التحرًن ٢تا وىذا يدؿ
على أف ا٠تمر ا١تسؤوؿ عنها ىي ا١تعروفة عند الناس (حيث

قاؿ :أف الناس يعرفوف النهي عنها )....أي ا٠تمر ا١تعروفة
عندىم ىي إٍب فهي حراـ فَتجع ىذا ا١تعٌت األوؿ (ا٠تمر ٔتعٌت
اإلٍب) إىل ا١تعٌت الثالث (ا٠تمر ىي ا٠تمر ا١تعروفة عندىم) فا٠تمر
أحد مصاديق اإلٍب كما أف ا١تيسر أحد مصاديق اإلٍب.
ٕٕٔ
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ٍب قاؿ[ :الثاين :إف ا٠تمر بذاهتا حراـ وليست اٟترمة راجعة إىل
قلتها أو كثرهتا مقابل من أحل القليل ِبعتبار عدـ إسكاره و٦تا
ورد ف ذلك رواية أيب الشامي :قاؿ( :قاؿ أبو عبد هللا حرـ
ا٠تمر بعينها فقليلها وكثَتىا حراـ)].
أقوؿ :وفيو:
أوالً :لو كانت ىذه الرواية رداً وف مقابل من يدعي أف ا١تسكر
كثَته حراـ وىو الذي يؤدي إىل اإلسكار أما القليل منو الذي ال
يؤدي لئلسكار فليس ْتراـ فهذا يؤدي أف يكوف مدلوؿ اٟتديث
ىو أنو ليس كل مسكر ىكذا بل ا٠تمر بعينو قليلو وكثَته حراـ
أما غَته من ا١تسكرات فقليلها حبلؿ أما كثَتىا ا١تسكر فهو
حراـ فهل تقبل هبذا.
اثنياً :لو سلمنا ما قيل أبف ا٠تمر بذاهتا حراـ فيأٌب السؤاؿ ىنا,
أف ىذه ا٠تمر إٍب أو ليس إبٍب؟ وال أرى جواِبً إال كونو إٙتاً وأيٌب

سؤاؿ آخر وىو أف ىذه ا٠تمر ىل ىي من ا٠تمر ا١تعروفة عندىم
أو ال؟ وال أرى جواِبً إال كوهنا من ا١تعروفة عندىم فيتحصل من

ىذا كلو أف ا١تعاين الثبلثة اليت ذكرىا كلها ترجع إىل معٌت واحد
ٖٕٔ
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وال فائدة وال ٙترة بل وال معٌت لتقسيمها إىل معاف ثبلثة ويؤيد
(أو يدؿ) على ىذا الرواية اآلتية عن أيب الربيع الشامي عن أيب
عبد هللا (عليو السبلـ).
وحرـ
ٍب قاؿ [الثالث :إف هللا تعاىل حرـ ا٠تمر ا١تعروفة عندىم ّ
رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) كل ما استحدثوه من األشربة ا١تسكرة ومن
ذلك رواية الفضيل بن يسار عن أيب جعفر (عليو السبلـ) (قاؿ:
فسألتو عن النبيذ فقاؿ :حرـ هللا ا٠تمر بعينها وحرـ رسوؿ هللا

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) من األشربة كل مسكر).
وا٠تمر ا١تعروفة يػومئذ متخذة من التمر والعنب عػلى ما
عػلمت].
أقوؿ :ويرد عليو
أوالً :بعد أف أبطلنا كل الوجوه السابقة اليت طرحها ,وحىت لو
سلمنا ٘تاميتها لكن ال يوجد فيها ما يشَت إىل أف ا٠تمر ا١تعروفة
يومئذ متخذة من التمر والعنب وسنذكر الحقاً الروايت اليت
تدؿ على خبلؼ ما يقوؿ بل أف القدر ا١تتيقن ا٠تمر ا١تتخذ من
ٕٗٔ
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العنب مل يكن معروفاً عندىم وىذا اثبت حىت عند العامة وقد
نقشناه سابقاً.
اثنياً :نعم يوجد كبلـ لو ف أف ا٠تمر ىو ا١تتخذ من العنب والتمر

رد عليو ف ٤تلو حيث قاؿ (ص[ )ٙٛوالقدر ا١تتيقن من
لكنو ّ
ا١توضوع ىو ا١تتخذ من العنب وأضيف إليو التمر ألف آية
التحرًن ١تا نزلت فإف رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) طبقها على ا٠تمر

ا١تصنوعة من التمر وىي اليت كانت موجودة ف ا١تدينة لكن ىذا
االستدالؿ قد يناقش أبف اٟتكم ا١تطبق يومئذ ىو اٟترمة أما

النجاسة فقد عرؼ حكمها بعدئذ من الروايت].
اثلثاً :إليك بعض الروايت اليت تدؿ على أف ا٠تمر ليس متخذاً
من العنب والتمر بل ا٠تمر ىو ا١تتخذ من العنب ,أما ا١تتخذ من
التمر فهو النبيذ ,فا٠تمر غَت النبيذ وتدؿ أيضاً على فساد القوؿ

بتوسعة وتعميم ا١توضوع بل حىت فساد توسعة اٟتكم ألف ف ىذه

الروايت تفكيك بُت ٖترًن ا٠تمر وٖترًن غَته من النبيذ
حرـ
وا١تسكرات األخرى حيث صرحت الروايت أبف هللا تعاىل ّ
ٕ٘ٔ
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حرـ النبيذ
ا٠تمر فقط بينما رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) ىو الذي ّ
وا١تسكرات األخرى.
منها :رواية زرارة عن أيب جعفر (عليو السبلـ) (وسائل  /أشربة
٤ترمة ِ /بب ٕٗ)
وحرـ النبيذ
قاؿ( :وضع رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) دية العُت ودية النفس ّ

وكل مسكر ,فقاؿ لو رجل :وضع رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) من غَت أف

يكوف جاء فيو شيء؟ فقاؿ :نعم ليعلم من يطيع الرسوؿ ٦تن
يعصيو) الحظ أف الرواية صرحت أبف النبيذ وا١تسكرات األخرى
مل يرد فيها ٖترًن من هللا بل من رسولو وىذا دليل على أف ٖترًن
ا٠تمر ف القرآف ال يشملها ال موضوعاً وال حكماً.
ومنها :رواية أيب الربيع الشامي قاؿ (وسائل  /أشربة ٤ترمة /
ِبب٘ٔ)( :قاؿ أبو عبد هللا (عليو السبلـ) أف هللا حرـ ا٠تمر
بعينها فقليلها وكثَتىا حراـ كما حرـ ا١تيتة والدـ وٟتم ا٠تنزير
وحرـ رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) الشراب عن كل مسكر وما حرمو رسوؿ
هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) حرمو هللا عز وجل).
ٕٔٙ
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وىذه تدؿ على أف ا٠تمر غَت ا١تسكرات األخرى موضوعاً
وحكماً وإضافة لذلك فهي تدؿ على ما قلناه سابقاً أبف ا١تعاين
الثبلثة اليت تنقدح ف الذىن بسبب كلمة (بعينو) اليت ذكرىا

الشيخ (داـ ظلو) ترجع إىل معٌت واحد حيث ذكر ف نفس
الرواية (فقليلها وكثَتىا) وكذلك ذكر مع ا٠تمر ا١تيتة والدـ وٟتم
ا٠تنزير فيكوف مقابلو بُت معٌت ا٠تمر (اإلٍب) بعينو وا١تعاين

األخرى ا١تذكورة كما طرح ا١تقابلة ىناؾ بُت ا٠تمر (اإلٍب) والزن

أو الفواحش األخرى ,إضافة لذلك فإف ىذه الرواية تدؿ داللة
واضحة على أف احملرـ ف ا١تسكرات األخرى ىو الشراب فقط
حيث قاؿ (عليو السبلـ) (وحرـ رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) الشراب عن
كل مسكر) ويؤيد ىذا ا١تعٌت الروايت اليت تشَت إىل أف قليلها
وكثَتىا حراـ وىذا كناية عن النجاسة حيث إذا كانت كثَتة فهي
ٜتر فشربو حراـ (وقليلو حراـ مطلقاً) أي حىت لو سقط ف حب

مثبلً أي كناية على كونو حىت لو استهلك فهو حراـ وىذا يدؿ
يفصل فيها ىذا التفصيل
على ٧تاستو أما ا١تسكرات األخرى فلم ّ
ٕٔٚ
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ألف قليلها ا١تستهلك حبلؿ ألنو غَت ٧تس وىذه مؤيدات إضافة
لؤلصل والدليل معنا.
ومنها( :وسائل  /أشربة ٤ترمة ِ /بب  )ٜٔصحيحة علي بن
يقطُت عن أيب اٟتسن ا١تاضي (عليو السبلـ) قاؿ( :أف هللا مل ٭ترـ
ا٠تمر ألٝتها ولكن حرمها لعاقبتها فما كاف عاقبتو ا٠تمر فهو
ٜتر) وىذه تدؿ على أف اسم ا٠تمر ال يطلق على غَتىا من

ا١تسكرات بل ىي منزلو منزلة ا٠تمر عاقبة وأثر وحكماً وعليو
تصلح أف تكوف ىذه الرواية حاكمة ومفسرة للروايت اليت
ظاىرىا مثبلً أف ا٠تمر من ٜتسة فيكوف معناىا أف ىذه ا٠تمسة
ٜتراً حكماً وعاقبة أي أف ىذه ا٠تمسة عاقبتها وحكمها حكم
ا٠تمر ال أهنا ٜتر حقيقة عرفاً ولغة.

ومنها( :وسائل  /أشربة ٤ترمة ِ /ببٔ) صحيحة عبد الرٛتن بن
اٟتجاج عن أيب عبد هللا (عليو السبلـ) (قاؿ رسوؿ هللا (صلى
هللا عليو وآلو وسلم) :ا٠تمر من ٜتسة :العصَت من الكرـ,
والنقيع من الزبػػيب ,والبػتع من العسل ,وا١تزر من الشعَت والنبيذ
من التمر) .
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وقد عرفنا ف الرواية السابقة إهنا عاقبة وحكماً ...وفيها داللة
واضحة على أف النبيذ ىو من التمر.
و٦تا يدؿ على أف ا٠تمر ا١تتخذ من العنب غَت متداوؿ عندىم
(عند أىل ا١تدينة) رواية أيب اٞتارود عن أيب جعفر (عليو السبلـ)
(.....فلما خرج رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) فقعد ف ا١تسجد ٍب دعا
آبنيتهم اليت كانوا ينبذوف فيها فأكفأىا وقاؿ :ىذه كلها ٜتر
حرمها هللا فكاف أكثر شيء أكفئ ف ذلك اليوـ الفضيخ ومل
أعلم أكفئ يومئذ من ٜتر العنب شيء إال إنء واحد كاف فيو
زبيب و٘تر ٚتيعاً وأما عصَت العنب فلم يكن منو يومئذ ِب١تدينة
شيء.)......
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ادلىرد التاسع والعشرون-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿ ِّٓٚ[ )43لبي ثٕغبعخ خقٛؿ اٌّزخز ِٓ
اٌؼٕت ثؼل اٌفمٙبء ف ٟسعبٌزٗ اٌؼٍّ١خ (اٌفزب ٞٚاٌٛامؾخ-
ٚ )-336ثؼل أعبرزرٕب (اٌؾ١خ اٌف١بك ِٕٙ /بط اٌقبٌؾ/ ٓ١
ط / 0ؿ٠ ٨ ٛ٘ٚ )043-040زُ-:
ٌ -0ؼذَ ٚعٛد دٌٕٙ٠ ً١ل ثب٨خزقبؿ].

أقوؿ :قد أثبتنا ف ا١تباحث السابقة أنو ال دليل للتعميم والتوسعة
من نحية النجاسة نعم من نحية اٟترمة أي حرمة الشرب ىو
الثابت فالدليل من روايت وأصل لفظي وأصل عملي تدؿ على
عدـ التعميم والتوسعة.
ٍب قاؿ -ٕ[ :إف الدليل الداؿ على النجاسة وىي الروايت
ا١تتقدمة مل تفرؽ بُت ا٠تمر والنبيذ ا١تسكر].

قد أثبتنا أف ا٠تمر غَت النبيذ واف النبيذ يلحق ِب١تسكرات

األخرى ولذلك يقاؿ أف الروايت ا١تتقدمة مل تفرؽ بُت ا٠تمر
والنبيذ من نحية حرمة الشرب ال النجاسة ,راجع ا١تورد السابق
وما سبقو.
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ٍب قاؿ -ٖ[ :إنو خبلؼ اإلٚتاع ا١تركب (لو ًب صغرى وكربى)
الذي ادعاه صاحب اٞتواىر ف ا١تقاـ من أف كل من قاؿ بنجاسة
ا٠تمر عممها إىل غَت ا١تتخذ من العنب ومن مل يعممها فإنو قاؿ
بطهارة ا٠تمر أصبلً].

أقوؿ :إف ىذا اإلٚتاع مطعوف صغرى وكربى ,ولو سلمنا قيامو

فإنو مدركي لوجود روايت ف ا١تقاـ من ا١تمكن أف يكوف

اجملمعوف قد اعتمدوا (أو يعتمدوا عليها) راجع تفصيل البحث ف
كتابنا رسالة ف ٧تاسة ا٠تمر.
ٍب قاؿ -ٗ[ :أنو فهم من (ا٠تمر) ف أدلة اٟتلية ِبالنقبلب
عموـ ا١تسكر ا١تائع فقد وردت ف ٚتيعها بلفظ ا٠تمر ومع ذلك
عمم اٟتكم وا١تفروض أف أيخذ ِبلقدر ا١تتيقن].
أقوؿ :أف ا٠تصم ال يقوؿ بنفي التعميم مطلقاً بل يقوؿ نقبل
ِبلتعميم ٓتصوص اٟترمة (حرمة الشرب) وال نقبلو ٓتصوص
النجاسة وف ا١تقاـ فإف حلية ا٠تمر ِبالنقبلب يقصد هبا حلية
الشرب (وىذا ىو القدر ا١تتيقن الذي نريده وا١تفروض أف يكوف)
وهبذا ٭تل شرب ا٠تمر من غَت العنب إذا انقلب خبلً وإذا حل
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شربو فإنو طاىر ألنو ال يعقل أف ٭تل شربو وىو الزاؿ على
٧تاستو ,والظاىر أنو وقع خلط ف فهم القدر ا١تتيقن فالقدر
ا١تتيقن ليس ىو ا٠تمر ا١تتخذ من العنب دوف غَته من ا٠تمر بل
لو سلمنا أبخذ القدر ا١تتيقن فإف القدر ا١تتيقن ىو حرمة الشرب
وِبلتمسك بو حصلنا على النتيجة اليت ال يرد عليها اإلشكاؿ
ا١تطروح ويؤيد ما نقوؿ بل يدؿ عليو ىو إطبلؽ كلمة ( َ٭تل) أو

(حلية) وىي مقابلة لكلمة (اٟترمة) وىذه تدؿ على حرمة
الشرب ,وبعبارة أف ا١تسكرات األخرى ُم َنزلة َمنزلة ا٠تمر حكماً
من نحية حلية شربو وعدمها ومن نحية حلية شربو ِبالنقبلب
وعدمها وغَتىا إال النجاسة وإذا أردت أف تتمسك بعنواف حرمة
الشرب فقط فأيضاً يقاؿ أنو إذا كاف ا٠تمر ا١تتخذ من العنب
٭ترـ شربو فإف ا١تسكرات األخرى ٭ترـ شرهبا وإذا انقلب ا٠تمر
ا١تتخذ من العنب إىل خل ٭تل شربو ,كذلك إذا انقلبت
ا١تسكرات األخرى إىل خل ٭تل شرهبا.
ٍب قاؿ[ :والنتيجة إىل اآلف :ىي تعميم اٟتكم ِبلنجاسة (على
القوؿ بو) إىل كل ما يسمى ٜتر عرفاً]
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أقوؿ :قد أثبتنا سابقاً بطبلف ىذا القوؿ شرعاً وعرفاً فبل نعيد.

ٍب قاؿ[ :والروايت وإف فرقت أحيانً بُت ا٠تمر والنبيذ وا١تسكر
وقد قيل أف تعدد ا١تباين دليل على تعدد ا١تعاين إال أنو ليس

دائماً بل قد يكوف من ترادؼ ا١تعاين أو ذكر ا٠تاص مع
العاـ]...
أقوؿ :كاف ا١تفروض عليك أف تطبق عنواف الًتادؼ أو عنواف

ذكر ا٠تاص مع العاـ ف ا١تقاـ ,والظاىر أنو ال يوجد من بُت
الروايت اليت طرحها ٯتكن أف يدؿ على الًتادؼ أو على ذكر
ا٠تاص مع العاـ بل ِبلروايت تدؿ على خبلؼ ذلك راجع ا١تورد
الثامن والعشروف وغَته سًتى أف األمر واضح.
ٍب قاؿ (القوؿ الفصل /صٖ ...[ :)ٚومن الغريب أف القائل
ِبلتفريق بينهما من حيث النجاسة استفاد من لفظ ا٠تمر العموـ
ف األحكاـ األخرى ,كوجوب غسل اآلنية فقد وردت بلفظ
ا٠تمر ,وحلية ا٠تمر إذا انقلب خبلً وقد وردت ف ٚتيع أحاديث
الباب بلفظ ا٠تمر.]....
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أقوؿ :أما مسألة أدلة اٟتلية ِبالنقبلب قد أجبنا عنها قبل أكثر
من صفحة فراجعو وبذلك البياف يتضح اٞتواب على مسألة
غسل اآلنية فؤلف ا١تسكرات األخرى ٤ترمة (الشرب) فإذا
وجدت ف اإلنء ْتيث يصدؽ على ا١تستعمل لئلنء أنو شرب
ا١تسكر فيجب عليو غسلو أما إذا كانت قليلة ْتيث تستهلك
عند وضع ا١تاء فيها أو غَته فالقائل بطهارهتا (بطهارة ا١تسكرات

األخرى) ال يقوؿ بوجوب غسل تلك اآلنية والغريب ىو نقلك
مثل ىذه ا١تسألة الواضحة واألغرب منو ىو ما تدعيو على القائل
ِبلطهارة من وجوب غسل اإلنء مطلقاً سواء كاف يستهلك أو مل

يستهلك.

ٍب قاؿ[ :فإف قلت :إف اٟتكم ِبلطهارة واٟتلية نشئ من تبدؿ
العنواف واالستحالة إىل عنواف آخر ال من التعميم ا١تدعى ,قلت:
إف االستحالة وحدىا غَت كافية بدليل حكمهم بطهارة اإلنء فبل
بد من رجوعهم إىل اإلنقبلب.]..........
أقوؿ :قد اتضح اٞتواب ٦تا سبق وأف ا١تتحقق ىو االنقبلب وأهنا
مشمولة ألدلة االنقبلب فبل نعيد ,و١تعرفة بعض البياف عن
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االستحالة واالنقبلب والفرؽ بينهما راجع كتاب رسالة ف ٧تاسة
ا٠تمر.
وهبذا ٭تصل أف القوؿ بنجاسة خصوص ا١تتخذ من العنب (على
القوؿ ِبلنجاسة) دوف غَته ىو الصحيح وال يرد عليو شيء ٦تا
ذكر ,وعلى ىذا يقاؿ أف اٟتكم بنجاسة ا٠تل ا١ت ّدبس غَت سديد
بعد أف ثبت أف ا٠تمر ا١تتخذ من العنب ىو النجس دوف غَته

فحىت لو سلمنا حصوؿ التخمر عند ٖتضَت ا٠تل ا١تدبّس فإف
ىذا ال يؤدي إىل ٧تاستو ألنو ليس من العنب بل من التمر.
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ادلىرد الثالثىن-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿٌٛ .........[ )45سٚد أخجبس ِبٔؼخ وخجش ِىبسَ
ا٤خ٩ق ػٓ ػٍ( ٟػٍ ٗ١اٌغ( )َ٩وٍٛا ِٓ خً اٌخّش ِب فغذ
 ٨ٚرأوٍٛا ِب أفغذرّٚ ...,)ٖٛفؾ١ؾخ دمحم ثٓ ِغٍُ ٚأثٟ
ثق١ش لبي( :عئً ػٓ اٌخّش ٠غؼً فٙ١ب اٌخً فمبي ٨ :إِ ٨ب
عبء ِٓ لجً ٔفغٗ)ِٛٚ ,صمخ أث ٟثق١ش لبي (عأٌذ أثب ػجذ
هللا (ػٍ ٗ١اٌغ )َ٩ػٓ اٌخّش رغؼً خ ,ً٩لبي ٨ :ثأط إرا ٌُ
٠غؼً فٙ١ب ِب ٠مٍجٙب) وّب ف ٟاٌغٛا٘ش أِب ف ٟاٌٛعبئً (ِب
٠غٍجٙب) ٚػٕذئز ٠ ٨زُ ا٨عزذ٨ي ثٙب ػٍ ٝإٌّغ ِٓ اٌؼ٩ط
٠ٚأرٚ ٟع .ٗٙإ ٨أٔٙب  ٨رخٍ ِٓ ٛخذؽٗ أِب خجش ِىبسَ
ا٤خ٩ق فّشعً  ٨ؽغ١خ فٚ ٗ١دٌ٨زٗ غ١ش ظب٘شح فّ١ىٓ أْ
٠ىِ ْٛؼٕبٖ وٍٛا ِٓ اٌخّش ِب فغذ ٚأمٍت خ ٨ٚ ً٩رأوٍٛا ِب
أفغذرّ ٖٛثقٕؼىُ ثأْ أثم١زُ ػٍ ٝخّش٠زٗ ٚرقؾ١ؼ رٌه
اٌفٚ( ُٙإْ وبْ اعزظٙبسٖ ثؼ١ذ) ثئؽذ ٜف١غز.].....ٓ١

أقوؿ :أما إرساؿ خرب مكارـ األخبلؽ وعدـ حجيتو ...فهو اتـ,

أما قولك (داللتو غَت ظاىر) فغَت اتـ وذلك ألف ما طرحتو
واستظهرتو من احتماؿ للمعٌت كي هتدـ ظهوره ال يصلح لذلك
بسبب كونو احتماالً بعيداً فلو كاف أي احتماؿ يبطل االستدالؿ
ويهدـ الظهور حىت لو كاف احتماالً بعيداً لكانت األدلة الشرعية
٣تملة ال داللة فيها كلها أو جلها ولبطلت حجية الظهور ,أما
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بعد احتمالك ا١تطروح فأنت قلت (وإف كاف استظهاره بعيد) مع
العلم إف بعض الروايت تدؿ على اإلفساد ٔتعٌت ٖتويلها إىل خل
كما ف رواية ٚتيل (قاؿ :قلت أليب عبد هللا (عليو السبلـ)
يكوف يل على الرجل الدراىم فيعطيٍت هبا ٜتراً فقاؿ خذىا ٍب
أفسدىا).
ٍب قاؿ ....[ :وتصحيح ذلك الفهم (وإف كاف استظهاره بعيد)

إبحدى صيغتُت :أما اٞتناس وأما ا١تشاكلة وىو أسلوب ببلغي

معروؼ ومن أمثلتو قولو تعاىل( :ولقد ٫تت بو وىم هبا) فا٢تم
األوؿ ِبلزن والثاين ِبلقتل (كما ف بعض الروايت) وقولو تعاىل
(من اعتدى عليكم فاعتدوا عليو ٔتثل ما اعتدى عليكم) فهذه
مشاكلة وإال فإف ا١تنتصر لنفسو من الظامل ليس معتديً].

أقوؿ :إف وجود أسلوب ببلغي معروؼ ال يصحح الفهم (فهم

الرواية) بل إف وجود أسلوب ببلغي معروؼ يصحح االستعماؿ
واالتكاؿ عليو ف مقاـ احملاورة أما ما ىو السبب الذي يدفعنا أف
٨تمل الكبلـ الفبلين على ا١تعٌت ا١تطابقي دوف اجملازي و٨تمل
الكبلـ اآلخر على ا١تعٌت اجملازي كاألسلوب الببلغي من ا١تشاكلة
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أو اٞتناس؟ واٞتواب ىو ما ٭تتف ِبلكبلـ من قرائن حالية أو
مقالية متصلة أو منفصلة ففي قولو تعاىل (ولقد ٫تت بو وىم هبا)
ٛتلنا ا٢تم الثاين ِبلقتل وذلك ألننا نعلم من ا٠تارج ونعتقد
بعصمة األنبياء وال يعقل أف يصدر منو ىم ِبلزن ولذلك نرى
العامة الذين ال يقولوف بعصمة األنبياء ٭تملوف ا٢تم الثاين على
ا٢تم ِبلزن ولذلك لو قرأن (أبف اٞتارية ٫تت بيزيد بن معاوية وىم
هبا) فهل ٖتمل ا٢تم الثاين بػ (ا٢تم ِبلقتل) ألنو ال يعقل ا٢تم ِبلزن

من يزيد!!!
وكذا الكبلـ ف اآلية الثانية فإف وجود قرينة ا١تنتصر لنفسو من
الظامل ليس معتديً فقلنا أف ىذا من ِبب ا١تشاكلة.

ٍب قاؿ[ :وأما الصحيحة فيستفاد منها أف ا٠تمر ال تصَت حبلالً
إال إذا انقلبت ف نفسها فعبلً ال أهنا استهلكت أجزاؤىا ف ا٠تل
وضاعت ٜتريتها فإف ىذا االستهبلؾ غَت مطهر وال ٤تلل.]...

أقوؿ :أف ىذا التفسَت للصحيحة غَت اتـ وىو نشئ إما من
ا٠تلط بُت مدلوؿ الصحيحة ومدلوؿ ا١توثقة أو ٦تن ٯتيل و٭تيد
ِبلنار إىل قدره ,حيث نبلحظ بتفسَته طرح حصتُت للخمر-:
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األوىل :إذا انقلبت ف نفسها فعبلً.
والثانية :إذا استهلكت أجزاؤىا ف ا٠تل وضاعت ٜتريتها (أي
أف ا٠تل أكثر) ْتيث استهلك فيو ا٠تمر ,وعلى ىذا تبقى حصة
اثلثة مل يذكرىا وىي ما إذا كاف ا٠تمر أكثر من ا٠تل ومل يستهلك
ف ا٠تل ويريد من ىذا أف يقوؿ أف القائل ِب١تنع استفاد من ىذه
ٮترج حصة واحدة فقط
الصحيحة دليلو ؤتا أف مفاد الصحيحة ّ

وىي ما إذا كاف ا٠تل أكثر من ا٠تمر (اٟتصة الثانية) أما اٟتصة

الثالثة فهي غَت خارجة عن الشموؿ أبدلة مطهرية ا٠تمر ِبنقبلبو
خبلً حىت يصل إىل مطابقة ىذا التفسَت مع تفسَت الروايت
الدالة على طهارة ا٠تمر ا١تنقلب ِبلعبلج ولذلك قاؿ [وىو معٌت
صحيح حىت عند القائل ِبلعبلج فبل تناف بُت الروايت] لكن
الصحيح أف الصحيحة تدؿ على حصتُت (لكن ليستا نفس ما
ذكر الشيخ (داـ ظلو)).
اٟتصة األوىل :ما جاء من قبل نفسو (أي بدوف عبلج) وىذه ىي
اٟتصة الطاىرة من ا٠تمر ا١تنقلب.
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اٟتصة الثانية :ما جاء بسبب جعل ا٠تل فيها (بسبب العبلج)
حيث قاؿ اإلماـ (عليو السبلـ) (٬تعل فيها ا٠تل) وىذه ظاىرة
ف أف ا٠تل ا١توضوع للعبلج ىو ما تعارؼ وضعو للعبلج أو أف
ا٠تل أقل من ا٠تمر حىت ال يستهلك ا٠تمر ف ا٠تل وحىت لو مل
تكن طاىرة هبا فهي ظاىر ف أف ا٠تل ا١توضوع للعبلج سواء
أكاف ا٠تل أكثر من ا٠تمر أو أقل منو فإنو غَت طاىر ,وعلى ىذا
يتم التناف بُت ىذه الروايت ا١تانعة وبُت الروايت اجملوزة فيكوف

قولك (فبل تناف بُت الروايت) غَت اتـ ,والذي استظهرنه من
الصحيحة واضح جداً حىت أنو ال ٭تتاج إىل أتمل وأكرر نقل
الصحيحة ىنا وىي صحيحة دمحم بن مسلم وأيب بصَت قاؿ (سئل
عن ا٠تمر ٬تعل فيها ا٠تل فقاؿ :ال إال ما جاء من قبل نفسو)
والحظ أيضاً موثقة أيب بصَت اليت ذكرنىا سابقاً حيث قاؿ على

رواية الوسائل فيها ( ...إذا مل ٬تعل فيها ما يغلبها) وىذه الكلمة
(يغلبها) ٦تكن أف يستفاد منها أف ا٠تل أكثر (يغلب) ا٠تمر فبل
يكوف طاىراً وإذا حصل خلط بُت الروايتُت فػبسبب ىذا.
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ادلىرد احلادي والثالثىن-:
لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿٌ[ )44ىٓ ٘زا اٌغّغ ٔبلـ ٠ ٌُ ٗٔ٤ؼبٌظ
رفق ً٩١روشرٗ ػذح سٚا٠بد ِٓٚ ........اٌغش٠ت ػذَ روش ٘زا
اٌؾشه ف ٟو َ٩اٌفمٙبء (ِّٓ ساعؼٕب وزج ُٙف٘ ٟزا اٌجؾش)
سغُ ٚمٛؽٗ ف ٟاٌشٚا٠بد.].....

وىنا تعليقات-:
التعليق األوؿ :ال غرابة ف ا١تقاـ ألف الكبلـ ا١تذكور ف ىذا
ا١تطلب ليس من كبلـ الفقيو ٔتا ىو فقيو ولذلك مل يذكر ىذا
الشرط من قبل أكثر الفقهاء ٦تن راجعت كتبهم و٦تن مل تراجع
أيضاً.
التعليق الثاين :ٯتكن أف يقاؿ أكثر من ذلك وىو عدـ كوف من
يطرح مثل ىذا فقيهاً ألنو يشًتط ف الفقيو أف يكوف (٣تتهداً)
فعبلً ف األصوؿ ومثل ىذا الكبلـ ٯتكن أف يدؿ على عدـ إ٘تاـ

البحوث األصولية أو عدـ فهم واستيعاب لبعض ا١تسائل أو كبل

األمرين وىذا كلو لو مدخلية ف استنباط األحكاـ الشرعية وعلى
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كبل االحتمالُت ال يصدؽ عليو أنو ٣تتهد ف األصوؿ وعليو فهو
خارج عن عنواف الفقيو اٞتامع للشرائط ٗتصصاً أقوؿ ىذا ألف
من اطلَّع على مسألة (انقبلب النسبة) ف البحوث األصولية مل
يطرح مثل ىذا الكبلـ فيحتاج إىل ا١تتابعة وا١تثابرة ليتجاوز مثل
ىذا.
التعليق الثالث :راجع ما ذكره ف الصفحات ( )ٜٚ - ٚٚمن
كتاب القوؿ الفصل وىنا أذكر ا١تطلب ببياف وتوضيح :كأنو ف
ا١تقاـ ثبلث طوائف من الروايت.
الطائفة األوىل٘ :تنع ا١تعاٞتة (ف مطهرية انقبلب ا٠تمر إىل خل).
الطائفة الثانية :تسوغ وٕتوز ا١تعاٞتة (ف مطهرية انقبلب ا٠تمر
إىل خل).
الطائفة الثالثة :ا١تعاٞتة (الصحيحة الشرعية) ىي ما إذا كاف ا٠تل
أقل من ا٠تمر أما إذا كاف ا٠تل أكثر من ا٠تمر فهذه ليست
معاٞتة (أو معاٞتة غَت شرعية أو غَت صحيحة) .وقلنا ىذه ليس
معاٞتة بناء ومطابقة ١تا ذكره (ص .....[ )ٚٛوف حالة كوف
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العبلج الذي ىو ا٠تل ْتسب الفرض أزيد من ا١تعاجل (وىو
ا٠تمر) ال يصدؽ عليو أنو عبلج.].....
ومن الواضح أنو يوجد تعارض بُت الطائفة األوىل والثانية ,لكن
الشيخ مل يرض ىذا الكبلـ وقاؿ ال تعارض بينها .كيف ٚتع
ٝتاحة الشيخ (داـ ظلو) بُت ىذه الطوائف؟
قاؿ أف النسبة بُت الطائفة األوىل إىل الثالثة أعبله ىي نسبة

اجململ وا١تبُت فالطائفة األوىل ٣تملة فنرفع إٚتا٢تا ِبلطائفة الثالثة
(ا١تبينة) فنحصل على نتيجة وىي:

أف الطائفة األوىل ٘تنع ا١تعاٞتة فيما إذا كاف العبلج (ا٠تل) غالباً
على ا١تعاجل (ا٠تمر) و٢تذا ا١تستوى من النتائج ال يكفي ف دفع
التعارض فالتجأ إىل التصرؼ ف الطائفة الثانية وقاؿ أف الطائفة
الثالثة (أو األوىل بعد التصرؼ مع وضوح ضعف ىذا ألف التناف
ِبقي) تضيف شرطاً إىل الطائفة الثانية حيث قاؿ (ص)ٜٚ
[وعلى ىذا الفهم ال يبقى تعارض بُت ىذه الروايت وتلك اليت
تسوغ حصوؿ االنقبلب بعبلج فإف ىذه (الثالثة أو األوىل) ال
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٘تنعو وإ٪تا تضيف لو شرطاً وىو ال ينفيو القائل بصحة االنقبلب

ِبلعبلج].

فينتج :أف الطائفة الثانية تسوغ وٕتوز ا١تعاٞتة فيما إذا كاف
العبلج (ا٠تل) أقل (مغلوِبً) من ا١تعاجل (ا٠تمر) .وبعبارة أخرى
ريضية-:
إذا كاف س +ع = ٓٔ  ----------طائفة أوىل

وكاف س  +ؾ =  --------- ٔٓ -طائفة اثنية
وكاف س = ىػ  +جػ  ---------طائفة اثلثة
وِبلتعويض أي تعويض الػ (س) ينتج
ىػ  +ع = ٓٔ  -------------طائفة أوىل

جػ  +ؾ =  ------------ ٔٓ -طائفة اثنية
وىذه النتائج غَت صحيحة
فالنتائج الصحيحة ىي:
(ىػ  +جػ)  +ع = ٓٔ  --------طائفة أوىل
(ىػ  +جػ)  +ؾ =  -------ٔٓ-طائفة اثنية
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ونفس ىذا الكبلـ ف ىذه ا١تعادالت تقولو ف الروايت فكما أف
النسبة بُت الطائفة األوىل والثالثة نسبة اجململ وا١تبُت (حسب
تعبَته) كذلك فإف النسبة بُت الطائفة الثانية والثالثة نسبة اجململ
وا١تبُت فنرفع اإلٚتاؿ ىنا كما رفعناه ىناؾ أي كما فسرن (أو
قيدن) ا١تعاٞتة ف الطائفة األوىل أبهنا فيما إذا كاف العبلج (ا٠تل)
غالباً على ا١تعاجل (ا٠تمر) كذلك تفسر (أو تقيد) ا١تعاٞتة ف
الطائفة الثانية أبهنا فيما إذا كاف العبلج (ا٠تل) غالباً على ا١تعاجل
(ا٠تمر) فينتج:

الطائفة األوىل٘ :تنع ا١تعاٞتة فيما إذا كاف العبلج (ا٠تل) غالباً
على ا١تعاجل (ا٠تمر).
الطائفة الثانية :تسوغ ا١تعاٞتة فيما إذا كاف العبلج (ا٠تل) غالباً
على ا١تعاجل (ا٠تمر).
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ومن الواضح أف التناف والتعارض موجود بُت الطائفتُت .وللجمع
بينما يقاؿ أف الروايت ا١تسوغة صر٭تة بينما الروايت ا١تانعة
ظاىرة فيقدـ النص (أو األظهر) على الظاىر فيتصرؼ ف ظاىر
الروايت ا١تانعة فنحملها على الكراىة وهبذا ظهر بطبلف كبلمو
(صٗ( )ٚومنو تعلم ا٠تدشة فيما قالو ا١تستمسك من اٟتمل
على الكراىة وف التنقيح.).......

ٍب قاؿ (القوؿ الفصل ص .....[ )ٜٚفإف قلت :أف الرواية مل
ٗتصص العبلج بكونو خبلً وإ٪تا ذكرت الشيء و (ما) ا١تبهمة.
قلت :استظهرن التخصيص من عدة قرائن:

ٔ -أف الغالب ف العبلج كونو خبلً ْتيث يكوف االنصراؼ إليو
موجوداً ف ذىن ا١تتكلم والسامع بشكل يصلح للتقييد].

أقوؿ :مل أفهم من كبلمو السابق أنو خصص العبلج بكونو خبلً,
بل ىنا علمت أنو يريد ٗتصيصو ِب٠تل وال أدري ماذا يقصد بو
فإف أراد أف العبلج ٮتتص ِب٠تل دوف غَته وىذا ظاىر عبارتو
لكن يرد عليو :ذكرن سابقاً أف االنصراؼ ال يفيد إال ف بعض

ا١تواد وىذا ليس منها كيف فإنو يوجد روايت تنص على العبلج
ٔٗٙ

الفصل ...في القول الفصل 

ِب١تلح منها :ف آخر السرائر نقبلً عن جامع البزنطي عن أيب
بصَت عن أيب عبد هللا (عليو السبلـ) أنو (سئل عن ا٠تمر تعاجل
ِب١تلح وغَته لتحوؿ خبلً ,قاؿ :ال أبس ٔتعاٞتتها) (وسائل /
ج / ٔٚأشربة ٤ترمة ِ /بب ٖٔ).
إضافة لذلك فإف رواية بن ا١تهتدي تذكر (ا٠تل وشيء يغَته)
وىي صحيحة (قاؿ :كتب إىل الرضا (عليو السبلـ) :جعلت

فداؾ العصَت يصَت ٜتراً فيصب عليو ا٠تل وشيء يغَته حىت خبلً
قاؿ :ال أبس بو) (وسائل  /أشربة ٤ترمة  /ج)ٔٚ
ٍب قاؿ -ٕ[ :إف ا٠تل ذكر ِبٝتو ف صحيحة بن ا١تهتدي
(فيصب عليو ا٠تل) ورواية أيب بصَت (٬تعل فيها ا٠تل)]
أقوؿ :إف ذكر ا٠تل ِبٝتو ال يدؿ على التخصيص وال اعتقد أف
أحداً يقوؿ بو خاصة بعدما عرفت الروايت أعبله تذكر ا١تلح
وغَته وتذكر ا٠تل وشيء.
ٍب قاؿ[ :إف ما عدا ا٠تل من العبلجات أقل تعرضاً لئلشكاؿ
وإ٪تا السؤاؿ عن العبلج ِب٠تل].
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أقوؿ :ىذا مطعوف صغرى وكربى.
أما كربى :فؤلف اإلشكاؿ ما داـ موجوداً فتكوف كل األفراد
داخلة وال داعي للتخصص ببعض دوف البعض.
أما صغرى :فؤلف غَت ا٠تل مثل ا١تلح لو سلم أنو أقل إشكاالً
من ا٠تل من ىذه اٞتهة لكنو أكثر إشكاالً من جهة أخرى وىي
عدـ استهبلؾ ا١تلح كلو ف ا٠تمر بل يبقى أجزاء منو حىت بعد

ٖتوؿ ا٠تمر إىل خل.
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ادلىرد الثاني والثالثىن-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿ ِٓٚ[ )49اٌغش٠ت ػذَ روش ٘زا اٌؾشه فٟ
و َ٩اٌفمٙبء سغُ ٚمٛؽٗ ف ٟاٌشٚا٠بد ٚأّ٘١زٗ ف ٟؽً
ثؼل اٌّؾى٩د.]........
ٚلبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿ[ )23فبٌّشرىض ف ٟأر٘بُٔٙ
ٚاٌٛعذاْ ٠غبػذ ػٍِ ٝب لبٌٌ ٖٛىٕ٠ ٌُ ُٙجٕٛ١ا اٌذٌ ً١اٌزٞ
٘ٚ ٛامؼ.].....

أقوؿ:

ٔ -لقد أثبتنا سابقاً أف ىذا الشرط ال مدخلية لو ف دفع
التعارض بُت الروايت وبيّنا سبب عدـ ذكره ف ذلك ا١توضع
فراجع.

ٕ-

أما ادعاؤؾ أبهنم مل يذكروه مطلقاً ِبلرغم من وضوحو ف

الروايت فهو غَت اتـ بل ذكره الكثَت والتفتوا إليو ورتبوا عليو
آاثر وأكتفي بنقل ما ذكره بعض السادة (قدست أسرارىم) ف
كتاب الطهارة اٞتزء الثالث ( (وأما موثقة أيب بصَت قاؿ( :سألت
أِب عبد هللا (عليو السبلـ) عن ا٠تمر ٕتعل خبلً ,قاؿ :ال أبس إذا

مل ٬تعل فيها ما يغلبها) .ففي الوسائل والكاف (يغلبها) وف بعض
كتب االستدالؿ (يقلبها) والظاىر أهنا موافقة ١تضموف روايتو
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األخرى عنو قاؿ (سألت أِب عبد هللا (عليو السبلـ) عن ا٠تمر
يضع فيها شيء حىت ٖتمض ,قاؿ إف كاف الذي صنع فيها ىو
الغالب على ما صنع فيو فبل أبس بو) .فهي مؤيدة لصحة نسخة
الكاف والوسائل ,وفيها ٨تو إٚتاؿ يرفع ٔتا ف النسختُت ,فيكوف
ا١تراد من الروايتُت [النهي عن غلبة ما يعاجل بو ا٠تمر لتصَت خبلً
فبل ٬توز صب مقدار منها ف خل كثَت] [وال تطهر ولو مع العلم

بصَتورهتا خبلً ألنو صار ٧تساً بصبها فيو وال دليل على صَتورتو

طاىراً ِبلتبع] [فإف ما طهر ِبلتبع ىو شيء يصب للعبلج
ْتسب ا١تتعارؼ كمقدار من ا١تلح أو ا٠تل ٦تا يتعارؼ صبو فيها
لبلنقبلب])) .بل أكثر من ىذا فقد التفت إىل نقطة وفصلها ف
حُت أنت مل تفعل حيث قلت (ص[ )ٚٛوروايت ا١تنع عن
ٖتصيل االنقبلب بعبلج كلها ٤تمولة على ىذا الوجو أي إضافة
ا٠تل حىت تغلب حامضية ا٠تل من دوف االطمئناف ْتصوؿ
االنقبلب ف ا٠تمر]
حيث مل أتخذ بنظر االعتبار ا١تقدار ا١تتعارؼ إضافتو ف العبلج
ال أدري رٔتا ال أنخذ هبذا بينما السيد (قدس سره) قاؿ بعد
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ذلك ( ( ...نعم ٯتكن أف يقاؿ أف مقتضى موثقيت أيب بصَت
جواز جعل ا٠تل وغَته فيها إذا مل يغلبها وإف زاد عن ا١تتعارؼ
لكن االتكاؿ عليهما مع اختبلؼ نسخ األوىل واإلٚتاؿ ف
الثانية ال ٮتلو من إشكاؿ واألحوط عدـ التجاوز عن ا١تقدار
ا١تتعارؼ للعبلج)) .وهبذا اتضح التقييم لفكرة جديدة طرحها
(داـ ظلو) حيث قاؿ (القوؿ الفصل /ص ....[ )ٜإين أترؾ
اٟتكم للفضبلء والعلماء ليقيموا ىذا الطرح اٞتديد الذي مل

يتناولو أحد هبذا الشكل وليقيموا أيضاً األفكار اٞتديدة اليت
فصلت فيو ....مثبلً وجو اشًتاط غلبة ا١تعاجل على
العبلج.].....
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ادلىرد الثالث والثالثىن-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿٚ ....[ )91لذ لبي فبؽت اٌؼشٚح( :أ٨م٩ة
غ١ش ا٨عزؾبٌخ إر ٠ ٨زجذي ف ٟاٌؾم١مخ إٌٛػ١خ ثخ٩فٙب) ٛ٘ٚ
ِٕٗ غش٠ت إر لذ ػٍّذ اٌزغب٠ش ث ٓ١ؽم١مخ اٌخّش ٚاٌخً].

أقوؿ :يوجد تعليقاف:

التعليق األوؿ :إف ا١تاىيات ا٠تارجية ذات مراتب أربع مًتتبة من
حيث الذاتية والعرضية ْتسب ا١تصطلح ا١تنطقي وىذا أيضاً
مطابق مع اإل٢تاـ الفطري واللغوي لئلنساف وا١تراتب األربع ىي:
(ٔ) ا١تادة )ٕ( ,الصورة اٞتسمية )ٖ( ,الصورة النوعية)ٗ( ,
اٟتاالت الطارئة.
فا١ترتبة األوىل والثانية أي ا١تادة والصورة اٞتسمية ىي ذاتية,
بينما ا١ترتبة الرابعة أي اٟتاالت الطارئة ىي عرضية ,أما ا١ترتبة
الثالثة أي الصورة النوعية وىي اليت تتميز هبا األنواع كاإلنساف
واٟتجر فهناؾ خبلؼ حوؿ جوىريتها وعرضيتها وىذا يعتمد

على البحث ف مدى تقوـ الصورة اٞتسمية ِبلصورة النوعية
حيث يوجد ثبلثة أقواؿ:
األوؿ :أف الصور النوعية كاالعراض ال دخل ٢تا ف الصورة.
ٕ٘ٔ
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الثاين :أف الصورة اٞتسمية تتقوـ إبحدى الصور النوعية على
سبيل البدؿ.
الثالث :أف الصورة اٞتسمية تتقوـ بشخص الصورة النوعية.
وحينئذ على القوؿ الثالث يتم كبلمك أبف حقيقة ا٠تمر تغاير
حقيقة ا٠تل أما بناء على القوؿ األوؿ (وىو القدر ا١تتيقن) أو
بناء على القوؿ الثاين (بلحاظ خاص) فإف كبلـ صاحب العروة

(قدس سره) اتـ وال غرابة فيو ىذا كلو مبٍت على مبلحظة الفهم
الدقي والربىاين ف تشخيص األوضاع اللغوية.
التعليق الثاين :أنو ال وجو ١تبلحظة الفهم الدقي والربىاين
الفلسفي ف تشخيص األوضاع اللغوية أو موضوعات األحكاـ
الشرعية وإ٪تا ا١تيزاف مبلحظة الفهم الفطري العرف وف ا١تقاـ
يقاؿ الراجح أف العرؼ يرى إ٩تفاض الذات والصورة اٞتسمية
(بل ٦تكن القوؿ حىت صورهتا النوعية ٤تفوظة) فإنو يرى عرفاً
اٞتسم السائل (ا٠تمر) ىو نفسو اٞتسم السائل (ا٠تل) بعد
االنقبلب أي أنو ال يوجد استحالة وتبدؿ ف الصورة اٞتسمية بل
التبدؿ ف الصفة عرفاً ويؤيد بل يدؿ على ىذا الظهور العرف
ٖ٘ٔ
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قوؿ البعض ٦تن يعمل ِبلتحليبلت الكيمياوية أبف اللوف والقواـ
يكوف ٤تفوظاً ف ا٠تل وا٠تمر وكذا الكبلـ ف الطعم حيث أف
طعم ا٠تل قبل أف يصَت مسكراً بدقيقة أو اثنية أو ٟتظة ىو نفس
طعم ا٠تمر بعد تلك الدقيقة أو الثانية أو اللحظة بل حىت لو
قلنا أف الطعم ٮتتلف فإف ما ٭تصل ف تصنيع ا٠تمور أو ا٠تل
إمكاف التعامل معها وإمكاف إعطائها أي طعم دوف تغيَت أي

صفة أخرى يلحظها العرؼ والعكس وكذا الكبلـ ف الرائحة
حيث أف رائحة ا٠تل قبل أف يصَت مسكراً بدقيقة أو اثنية ىي
نفس رائحة ا٠تمر بعد تلك الدقيقة أو الثانية بل حىت لو سلمنا
أف الرائحة ٗتتلف فإف ما ٭تصل ف تصنيع ا٠تمور أو ا٠تل إمكاف
التعامل معها وإمكاف إعطائها أي رائحة دوف تغيَت أي صفة
أخرى وِبلعكس فالنتيجة أف الطعم أو الرائحة ف ا١تقاـ ال
مدخلية ٢تا ف حقيقة الشيء وتبدلو إىل حقيقة أخرى فا١تاء مثبلً
لو اتصف برائحة النجاسة اجملاورة لو ال يكوف ٧تساً وال يكوف
حقيقة أخرى غَت ا١تاء ال عرفاً (بل وال دقة) وكذا لو اتصف ا١تاء
بطعم يشبو طعم النجاسة اجملاورة لو فإنو ال يكوف ٧تساً وال يكوف
ٗ٘ٔ
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حقيقة أخرى غَت ا١تاء عرفاً ويؤيد ىذا ما نقلو البعض من أىل
وجره إىل الرذيلة فإنو يعطى
الفسق عندما يريدوف إفساد شخص ّ
ا٠تمر بعنواف أنو شربت زبيب مثبلً أو عصَت عنب أو غَته
وعندما يتذوؽ قليبلً منو يشعر (ويصدؽ) أنو عصَت زبيب أو

عصَت عنب أو غَته ,فتحصل أف انقبلب ا٠تمر خبلً ال يكوف
استحالة ألف التبدؿ ف الصفة عرفاً فبل تغاير بُت ا٠تل وا٠تمر

عرفاً.
ٍب قاؿ (القوؿ الفصل /صٓ ........[ :)ٜوإذا نقشت ف
ذلك فإننا قد ذكرن ف التنبيو األوؿ ف اٞتهة الرابعة أف االنقبلب
مطهر للخمر وإف انقلب إىل أي شيء آخر وإف كاف ٥تالفاً لو

ف اٟتقيقة النوعية].

أقوؿ :إف ما ٘تسك بو من دليل ف ذلك التنبيو غَت اتـ فيكوف
قولو ىنا غَت اتـ أيضاً حيث قاؿ ىناؾ (القوؿ الفصل /ص٘)ٛ

[ .....األوؿ ال فرؽ ف مطهرية االنقبلب بُت انقبلب ا٠تمر إىل
ا٠تل أو إىل أي شيء آخر وإف كاف ا٠تل ىو أوضح ا١تصاديق,
دؿ على ذلك عموـ ذيل موثقة عبيد بن زرارة( :إذا ٖتوؿ عن
٘٘ٔ
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اسم ا٠تمر فبل أبس بو) وصحيحة علي بن جعفر (إذا ذىب
سكره فبل أبس)] وىذا االستدالؿ غَت اتـ ألف صدر الروايتُت
ذكر االنقبلب إىل (ا٠تل) وىذا صاحل ألف يكوف قرينة على
خصوصية االنقبلب إىل (خل) ف ا١تطهرية دوف غَته وال أقل من
الشك فيتمسك ِبلقدر ا١تتيقن وىو ا١تنقلب إىل خل أما ا١تنقلب
إىل غَت ا٠تل فنرجع فيو إىل األصوؿ العملية فإما أف نستصحب
النجاسة الذاتية أو نقوؿ إنو استحاؿ فذىبت ٧تاستو الذاتية لكن

تبقى النجاسة العرضية النإتة من وجوده ف اإلنء ا١تتنجس
ِب٠تمر (قبل االستحالة) حيث ال دليل على طهارة ذلك اإلنء
ألف أدلة االنقبلب ال تشملو حسب الفرض إضافة لذلك ال
أدري ماذا تقوؿ لو أمكن سلب اإلسكار عن ا٠تمر بطريقة
كهرِبئية أو كيمياوية أو غَتىا مع بقاء كل الصفات األخرى فهل
تقوؿ بطهارتو ألنو مشموؿ بذيل صحيحة علي بن جعفر (إذا
ذىب سكره فبل أبس) وإليك كل من الروايتُت والحظ ما فيهما:
الرواية األوىل :موثقة عبيد بن زرارة (وسائل  /أشربة ٤ترمة ِ /بب
ٖٔ) (عن أيب عبد هللا (عليو السبلـ) أنو قاؿ ف الرجل إذا ِبع
ٔ٘ٙ
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عصَتاً فحبسو السلطاف حىت صار ٜتراً فجعلو صاحبو خبلً,
فقاؿ :إذا ٖتوؿ عن اسم ا٠تمر فبل أبس).
الرواية الثانية :صحيحة علي بن جعفر (وسائل/ج/ٔٚأشربة
٤ترمة ِ /ببٖٔ) عن أخيو قاؿ( :سألتو عن ا٠تمر يكوف أولو
ٜتراً ٍب يصَت خبلً ,قاؿ :إذا ذىب سكره فبل أبس.).....

ٍب قاؿ (القوؿ الفصل /صٍٓ ....[ )ٜب ذكر شاىداً على ذلك

فقاؿ (قدس سره) (ولذا ال تطهر ا١تتنجسات بو (أي ِبالنقبلب)
وتطهر هبا (أي ِبالستحالة)) وعلق عليو السيد اٟتكيم (قدس
سره) (وكذا النجاسات عدا ا٠تمر ٞتريف االستصحاب معو (أي
مع االنقبلب) ببل مانع) ,وخروج ا٠تمر ِبلدليل اٟتاكم على
االستصحاب ,وىذا أغرب من سابقو ألكثر من أمر :أوالً :ال
مربر ٞتريف االستصحاب بعد عدـ وحدة القضية ا١تتيقنة
وا١تشكوكة البلحقة لتبدؿ العنواف وىو من قبيل اسراء حكم
شيء لشيء آخر.]....

ٔ٘ٚ
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أقوؿ :قد اتضح جوابو ٦تا سبق حيث قلنا عدـ التغاير بُت حقيقة
ا٠تل وا٠تمر عرفاً أي أف االنقبلب تبدؿ ف الصفة عرفاً فيبقى
ا١توضوع (موضوع االستصحاب).
ٍب قاؿ[ :اثنياً :قد علمت إطبلؽ أدلة مطهرية االنقبلب سواء
انقلب إىل خل أو غَته فليس ا٠تمر وحده ا٠تارج ِبلدليل].
أقوؿ :قد علمت ا٠تدشة ف ىذا الدليل وإننا نتمسك ِبلقدر

ا١تتيقن وىو ما إذا انقلب إىل خل دوف غَته.

ٍب قاؿ[ :اثلثاً إف عدـ موؿ التطهَت للمتنجسات بسبب
خروجها عن القدر ا١تتيقن ودليل االنقبلب على خبلؼ القاعدة
فنقتصر ف ٥تالفتها على القدر ا١تتيقن وليس ١تا ذكره من عدـ
تبدؿ اٟتقيقة.]....
أقوؿ :إف ظاىر كبلمو (قدس سره) ف مطلق النجاسات
وا١تتنجسات سواء كانت صلبة أو سائلة أو غَتىا وأيضاً ظاىر

كبلمو ف النجاسة الذاتية (أو األولية أو االبتدائية) دوف النجاسة

العرضية اليت مثبلً أتٌب من اإلنء ا١توضوعة فيو بعد أف تنجس هبا
قبل انقبلهبا وأيضاً دوف النجاسة العرضية اليت مثبلً أتٌب من
ٔ٘ٛ
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العبلج (أو وجود مواد أخرى ف النجس وا١تتنجس) الذي
تنجس هبا قبل انقبلهبا وحينئذ يقاؿ لو حصلت االستحالة
وتبدلت اٟتقيقة فإف موضوع النجاسة قد تبدؿ فبل ٧تاسة ألهنا
من السالبة ِبنتفاء موضوعها حيث تبدؿ موضوعها فبل حاجة
ألدلة االنقبلب إلثبات عدـ ٧تاستها الذاتية مثبلً والكبلـ حسب
الظاىر والفرض ف ذلك شامل للنجاسات وا١تتنجسات ,أما لو

مل ٖتصل االستحالة أي مل تتبدؿ اٟتقيقة فإهنا ال تطهر (أي
النجاسات وا١تتنجسات ال تطهر) أي ال ترتفع النجاسة الذاتية
(أو األولية أو االبتدائية) ألنو ال دليل على ارتفاعها أو ذلك
إلمكاف جريف االستصحاب ألف ا١توضوع مل يتبدؿ حسب
الفرض وبعد ىذا أيٌب الكبلـ ف الدليل الداؿ على الطهارة
ِبالنقبلب وأنو ٥تصص لذلك العموـ أو أنو وارد على
االستصحاب ,نعم لو كاف الكبلـ شامبلً للنجاسة العرضية
الناشئة من اإلنء أو العبلج مثبلً فإننا ٨تتاج إىل أدلة االنقبلب
إلثبات الطهارة سواء للنجاسات أو ا١تتنجسات أو لئلنء أو

للعبلج أو لغَتىا.
ٜٔ٘
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ادلىرد الرابع والثالثىن-:

لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿٚ .....[ )013لذ دٌذ إٌقٛؿ ػٍ ٝؽشِخ
ٔؼ...
اٌؼق١ش اٌؼٕج ٟإرا ّ
فئْ لٍذ :ػٍ٘ ٝزا فئْ ِغشد إٌؾ١ؼ ٠ ٨ى ْٛعججب ً ٌٍؾشِخ
 ْ٤رؾٛي اٌغىش٠بد إٌ ٝوؾٛي ٠ى ْٛرذس٠غ١ب ً فبٌٕغجخ
اٌؾبفٍخ ف ٟاثزذاء إٌؾ١ؼ  ٨رى ْٛوبف١خ ٌقذق اٌخّش٠خ ٌّب
رمذَ ِٓ أْ ٔغجخ اٌىؾٛي ف ٟاٌغبئً ٕ٠جغ ٟأْ  ٨رمً ػٓ
(ٌ )%5زؾمك ٘زا اٌؼٕٛاْ فبٌ٨زضاَ ثى ٩اٌذػ٠ ٓ١٠ٛؤد ٞإٌٝ
اٌزٙبفذ أػٕ ٟرؾمك اٌؾشِخ ثّغشد إٌؾ١ؼ (وّب ٘ ٛظب٘ش
اٌشٚا٠خ) ٚدػ ٜٛأْ ػٕٛاْ اٌخّش٠خ ٠ ٨قذق ثّغشد رىْٛ
اٌىؾٛي ثً  ٨ثذ ِٓ ٔغجخ ِؼٕ١خ ف ٩ثذ أْ ٠ى ْٛإٌؾ١ؼ عججب ً
ِغزمٌٍ ً٩ؾشِخ غ١ش فذق ػٕٛاْ اٌخّش٠خ.
لٍذ٘ :زا اٌزٙبفذ فؾ١ؼٚ ,ؽٍٗ أْ ِغشد إٌؾ١ؼ غ١ش وبف
ٌٍؾىُ ثبٌؾشِخ ثً ٨ثذ ِٓ ثٍٛؽ ٔغجخ اٌىؾٛي إٌ ٝاٌذسعخ
اٌّمشسح ٌىٓ ٌخفبء اِ٤ش ٚػذَ ِؼشفخ صِبْ رؾمك ٘زا اٌؾذ
ٚاؽز١بهب ً ٠ؤِش ثبعزٕبة اٌغىش٠بد ثّغشد ٔؾ١ؾٙب ٚإ ٨فّٓ
اٌّمطٛع ثٗ أْ فزشح ِؼٕ١خ ف ٟاٌجذا٠خ خبٌ١خ ِٓ اٌّؾزٚس
ٚإٌغجخ اٌّزىٔٛخ ِٓ اٌىؾٛي فٙ١ب غ١ش وبف١خ ٌٍؾىُ ثبٌؾشِخ
ٙٔ٤ب ِٛعٛدح ؽز ٝف ٟاٌخً إٌّمٍت ِٓ اٌخّش  ٨ٚأؽذ
٠غزؾىً ف.]......ٗ١
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أقوؿ :يوجد تعليقات
التعليق األوؿ :أف ظاىر النصوص والروايت (األوامر الشرعية)
لبياف األحكاـ الواقعية وٛتلها لبياف األحكاـ الظاىرية ٭تتاج إىل
دليل وال دليل ف ا١تقاـ.
التعليق الثاين :إف ظاىر األحكاـ الشرعية ف ا١تولوية وٛتلها على

اإلرشادية خبلؼ الظهور وىو ْتاجة إىل قرينة وىي معدومة ,أما
ٛتلها على اإلرشادية فؤلف االحتياط ا١تذكور ىو استحبايب ويدؿ
على أف ىذا مراده ما ذكره ف الصفحة البلحقة (القوؿ الفصل/
صٗٓٔ) [ويؤيد ىذا ا١تعٌت مصححة دمحم بن عاصم عن أيب
عبد هللا (عليو السبلـ) (قاؿ :ال أبس بشرب العصَت ستة أيـ)
وىي مدة كافية لتكوف نسبة الكحوؿ احملرمة لكنها غَت اثبتة وإ٪تا
ٗتتلف ْتسب الظروؼ احمليطة ِبلعصَت.]....
وحيث أف العقل يدرؾ أبف االحتياط حسن على كل حاؿ فهذه
النصوص تكوف إرشاداً إىل حكم العقل.
ٔٔٙ

الفصل ...في القول الفصل 

التعليق الثالث :أما عدـ وجود قرينة ٟتملها على خبلؼ الظاىر
فؤلف مبلكات األحكاـ الشرعية أو ا١تصاحل وا١تفاسد ال يستطيع
ا١تكلف معرفتها فإف علمها عند هللا تعاىل إال إذا ّبُت مبلؾ اٟتكم

وعليو ال ٯتكن القوؿ إف النتائج ا١تختربية أثبتت عدـ وصوؿ

نسبة الكحوؿ إىل اٟتد الذي يصدؽ معو ا٠تمرية فتتعارض ىذه
النتائج ا١تختربية مع ظهور الروايت أبف ٣ترد النشيش يكوف سبباً
للحرمة.
التعليق الرابع٦ :تا يؤيد بل يدؿ على أف النتائج ا١تختربية ال
تعارض ظهور الروايت ما ذكره الشيخ (داـ ظلو) نفسو قبل أربع
صفحات (القوؿ الفصل /ص )ٜٜحيث قاؿ [ٕ -أف الغلياف
سبب تعبدي مستقل ٟترمة العصَت دلت عليو النصوص وأفادت
حليتو بذىاب الثلثُت وال عبلقة لو ِب٠تمرية (أي ال عبلقة لو
بوصوؿ نسبة الكحوؿ إىل ٘  %كي تصدؽ ا٠تمرية) ويًتتب
عليو عدـ سريف أحكاـ ا٠تمر كالنجاسة إليو ,وىذا ىو
الصحيح].
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ادلىرد اخلامس والثالثىن-:

صُ لبي (اٌمٛي اٌفقً /ؿ٠ٚ ...[ )014ؤ٠ذ ٘زا اٌّؼِٕ ٝقؾؾخ دمحم
ثٓ ػبفُ ػٓ أث ٟػجذ هللا (ػٍ ٗ١اٌغ( )َ٩لبي ٨ :ثأط
ثؾشة اٌؼق١ش عزخ أ٠بَ) ِ ٟ٘ٚذح وبف١خ ٌزىٔ ْٛغجخ اٌىؾٛي
اٌّؾشِخ ٌىٕٙب ٌ١غذ صبثزخ ٚإّٔب رخزٍف ثؾغت اٌظشٚف
اٌّؾ١طخ ثبٌؼق١شٚ ,لذ فغش٘ب اثٓ أث ٟػّ١ش ثمِ :ٌٗٛؼٕبٖ ِب
ٌُ ٠غً ِ ٠ٚش٠ذ ثٗ اٌغٍ١بْ ثبٌّؼٕ ٝا٤ػُ أ ٞاؽزذاد اٌزفبػ٩د
داخً اٌغبئً ٠ ٨ٚمقذ ثٗ اٌغٍ١بْ ثّؼٕ ٝاٌمٍت اٌز٠ ٨ ٞؾقً
إ ٨ثبٌٕبس ٠ ٨ٚزقٛس ثمبء إٌبس عزخ أ٠بَ ٌ١غٍٚ ,ٟرى٘ ْٛزٖ
اٌشٚا٠خ ِجٕ١خ ٌّضً ِٛصمخ رس٠ؼ اٌز ٟػٍمذ اٌؾشِخ ػٍٝ
إٌؾ١ؼ ِٓ غ١ش ث١بْ أٔٗ ثّغشد ؽق ٌٗٛأَ ثؼذ فزشح ِٕٗ ف٩
رٕبف ٟث ٓ١اٌشٚا٠ز.ٓ١
ٚلذ أػشك اٌفمٙبء (لذعذ أعشاسُ٘) ػٓ روش ٘زٖ اٌشٚا٠خ
 ٨ٚأدسِ ٞب اٌز ٞفِٕٙ ّٖٛٙب ٌّٚبرا أػشمٛا ػٕٙب ٟ٘ٚ
ثٙزٖ اٌذسعخ ِٓ ا١ّ٘٤خ فأٔٗ رزشرت ػٍٙ١ب صّشاد
ػذ٠ذح.]......:

أقوؿ :ىنا تعليقات

التعليق األوؿ :رٔتا يكوف األعراض عنها عند البعض لعدـ اٟتاجة
إليها حيث استدلوا بغَتىا على طهارة العصَت وحليتو سواء غلى
ِبلنار أو بنفسو (أي نش) إال أف ٭ترز مسكريتو مثبلً قاؿ بعض

السادة (كتاب الطهارة  /جٖ  ....( )ٕٔ٘ /وكيف كاف
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فاألقوى طهارة العصَت سواء غلى ِبلنار أو بنفسو إال أف ٭ترز
مسكريتو وىو أمر آخر).
مر عدـ
ٍب قاؿ (ا١تصدر السابق  .......( )ٕٖٕ -فأتضح ٦تا ّ

قياـ دليل على ٧تاستو مطلقاً ال ما غلى بنفسو وال ما غلى
بغَته).
التعليق الثاين :رٔتا يقاؿ أهنا ٣تملة ألنو كما ٭تتمل أف تكوف
داللتها ما ذكره كذلك ٭تتمل أنو يريد اإلشارة و البياف إىل أنو

بعد الستة أيـ يكوف العصَت ٤ترماً فيكوف مفاد الرواية أنو ال
أبس بشرب العصَت ستة أيـ إذا مل يغلِ خبلؿ ىذه الستة أيـ أما
بعد الستة أيـ فبل ٬توز شربو سواء غبل أو مل يغلِ وسواء نش أو
مل ينش أي حرمة شربو بعد الستة دليل تعبدي و٭تتمل اثلثاً أنو
يريد اإلشارة والبياف إىل أنو بعد الستة أيـ يبدأ العصَت ِبلنشيش

فبل ٬توز شربو فيكوف مفاد الرواية أنو ال أبس بشرب العصَت ستة
أيـ إذا مل يغلِ خبلؿ ىذه الستة أيـ أما بعد الستة أيـ فبل ٬توز
شربو ألنو يبدأ ِبلنشيش ,و٭تتمل بعيداً أنو يريد اإلشارة والبياف
إىل أنو بعد الستة أيـ يكوف العصَت مسكراً فيكوف مفاد الرواية
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أنو ال أبس بشرب العصَت ستة أيـ إذا مل يغلِ خبلؿ ىذه الستة
أيـ أما بعد الستة أيـ فبل ٬توز شربو ألنو مسكر.
التعليق الثالث :أف يقاؿ ىذه الرواية ضعيفة السند وال ٯتكن
تصحيحها ِبعتبار بناء األصحاب على تصحيح ما صح عن ابن
أيب عمَت ,ومن الغريب ف ا١تقاـ أف ٝتاحة الشيخ (داـ ظلو) ال
يرضى هبذا البناء لؤلصحاب وقد طعن صغرى وكربى وف مقاـ

سابق حيث قاؿ (القوؿ الفصل /صٖٗ) [ٖ -عن يونس عن

بعض من رواه عن أيب عبد هللا (عليو السبلـ) قاؿ( :إذا أصاب
ثوبك ٜتر أو نبيذ مسكر فاغسلو).....
ٍب قاؿ :وا٠تدشة ف السند واضحة وال ينفع ف دفعو أف أصحابنا
قد أٚتعوا على تصحيح ما يصح عن (يونس) فإنو مردود صغرى
وكربى:
أما الصغرى......:
أما الكربى :فؤلف ىذه الدعوى ال دليل عليها وإ٪تا ىي اجتهاد
وأوؿ من إدعاىا الكشي ٍب الشيخ والنجاشي والنقض برواية
ىؤالء الثبلثة فضبلً عن غَتىم عن الكذابُت والضعاؼ كعلي بن
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أيب ٛتزة البطائٍت] وهبذا أتضح التقييم لؤلفكار اٞتديدة اليت
طرحها (داـ ظلو) حيث قاؿ (القوؿ الفصل /ا١تقدمة  /ص)ٜ
[ .....وأين أترؾ اٟتكم للفضبلء والعلماء ليقيموا ىذا الطرح
اٞتديد الذي مل يتناولو أحد هبذا الشكل وليقيموا أيضاً األفكار
اٞتديدة اليت فصلت فيو مثبلً كيفية معاٞتة التعارض بُت الروايت

ف اٞتهة الثانية من البحث ووجو اشًتاط غلبة ا١تعاجل على
العبلج وعدـ اٟترمة ٔتجرد النشيش وفهم النسبة ا١تقررة للحكم

بنجاسة الكحوؿ].
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اخلامتة-:
وقد أثبتنا سابقاً بطبلف ما طرحو من أفكار وأهنا ال تصلح
لبلستدالؿ ىذا ِبلنسبة إىل معاٞتة التعارض ,وأثبتنا أف اشًتاط
غلبة ا١تعاجل على العبلج موجود ف الروايت وإف العلماء قد
التفتوا إىل ذلك (جلهم إف مل يكن كلهم) والذي ثبت ىو عدـ
االلتفات ١تا قالوا ,ولذا إعتَػبَػ َر ما طرحو فكراً جديداً ,ونفس
الكبلـ يقاؿ ف ما طرحو من (عدـ اٟترمة ٔتجرد النشيش) وأثبتنا
بطبلف ذلك وبطبلف االستدالؿ بتلك الرواية الضعيفة فهي
ليست ذات أ٫تية ألهنا ضعيفة وبطبلف ترتيب ٙترات على رواية
ضعيفة وقد ثبت أيضاً أنو ال ٙترة عملية تًتتب على فهم النسبة

ا١تقررة للحكم بنجاسة الكحوؿ وذلك ألف إقحاـ مثل ىذه

العلوـ الدقيقة ف االستدالؿ الفقهي ِبلطريقة اليت فعلها فإهنا

تؤدي نتيجة إىل البلدقة ف النتائج ا١تتحصلة من ىذه العلوـ كما
الحظنا ىذا من خبلؿ البحث ٦تا يسبب إرِبكاً عند أىل
االختصاص فضبلً عن غَتىم ألنك ف النتيجة سوؼ تلتجئ إىل
الظن أو العرؼ أو القدر ا١تتيقن أو االحتياط أو .......كما
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الحظنا خبلؿ البحث (وسنذكر بعض ا١توارد) وإذا كاف األمر
ىكذا فبل داعي (للفقيو) للخوض فيها ف مرحلة االستنباط ألنو
ال تًتتب ٙترة عملية على ذلك ,إضافة لذلك وكما أشرن سابقاً
أف ال يوجد دليل على إلزاـ ا٠توض فيها وال على اٟتث على
ذلك استحباِبً ال من القرآف وال من السنة (سواء كانت لفظاً أو

إقراراً أو فعبلً )......وال يوجد إٚتاع على ذلك وال سَتة عقبلء
ألنو ال يوجد إمضاء من الشارع بل ٦تكن القوؿ أف الشارع

ث على خبلفو كما ىو ظاىر بعض الروايت ف عدـ
ا١تقدس َح ّ
ا٠توض ٔتثل تلك التفاصيل فمثبلً اإلماـ (عليو السبلـ) يقطع
علي أفيسكر ,وكذا يؤيد
كبلـ ا١تستفهم ويقوؿ لو مثبلً أكثرت ّ
ىذا ظاىر كثَت من الروايت الدالة على الًتخيص والتسهيل على

العباد ......وأذكر ف ا١تقاـ ثبلث روايت-:
الرواية األوىل( :الوسائل  /أشربة ٤ترمة ِ /بب)ٔٚ
صحيحة معاوية بن وىب قاؿ :قلت أليب عبد هللا (عليو
السبلـ) ,إف رجبلً من بٍت عمي وىو من صلحاء مواليك أيمرين
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أف أسألك عن النبيذ وأصفو لك ,فقاؿ (عليو السبلـ) :أن أصفو
لك :قاؿ رسوؿ هللا (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص) :كل مسكر حراـ....
الرواية الثانية( :الوسائل  /أشربة ٤ترمة ِ /بب )ٔٚ
صحيحة صفواف اٞتماؿ قاؿ :كنت مبتلى ِبلنبيذ معجباً بو,
فقلت أليب عبد هللا (عليو السبلـ) ,أصف لك النبيذ؟
فقاؿ (عليو السبلـ) :بل أن أصفو لك :قاؿ رسوؿ هللا (صلى هللا
عليو وآلو وسلم) كل مسكر حراـ.
الرواية الثالثة( :الوسائل  /أشربة ٤ترمة ِ /ببٕٗ)
 .......وفد اليمن بعد أف سألوا اإلماـ (عليو السبلـ) عن النبيذ
علي
وأطالوا ف وصفو قاؿ (عليو السبلـ) :ي ىذا قد أكثرت ّ
أفيسكر؟
قاؿ :نعم.
قاؿ (عليو السبلـ) :كل مسكر حراـ.
وبعد ىذا........:
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مثبلً قاؿ (القوؿ الفصل /صٕٓٔ) [ ........إف نسبة

الكحوؿ ف السائل ينبغي أف ال تقل عن (٘  )%لتحقق ىذا
العنواف] ٍب قاؿ ف ا٢تامش من نفس الصفحة [وسيأٌب إف شاء
هللا تعاىل أف ىذه النسبة قد تكوف كثَتة والقدر ا١تتيقن من اٟتلية
لعدـ صدؽ ا٠تمرية ىو (٘ )% ٔ.وإف كاف ا١تظنوف ْتسب ما
سيأٌب من الوجوه أف النسبة ا١تسموحة ىي أزيد من ذلك].

ٕ -ومثبلً قاؿ (القوؿ الفصل /صٖٓٔ) [ .....إف ٣ترد
النشيش غَت كاؼ للحكم ِبٟترمة بل ال بد من بلوغ نسبة
الكحوؿ إىل الدرجة ا١تقررة ,لكن ٠تفاء األمر وعدـ معرفة زماف
ٖتقق ىذا اٟتد واحتياطاً يؤمر ِبجتناب السكريت ٔتجرد
نشيشها].
ٖ -ومثبلً ف اختبار نسبة (٘ )%ٔ.قاؿ (ىامش صٖٓٔ)
[فالصحيح أف موردىا ما ذكرن أف ا١تائع ا١تتعرض لعمليات
التحوؿ إىل كحوؿ يبقى على اٟتلية حىت تصل نسبة الكحوؿ
ا١تتحوؿ إىل (٘ )%ٔ.والوجو ف اختيار ىذه النسبة ٯتكن
ٖتصيلو من ا١تعلومات ا١تتقدمة من أف نسبة (ٔ )%من الكحوؿ
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موجودة ف ا٠تل ا١تنقلب عن ا٠تمر وال يضر ذلك ف حليتو
وطهارتو فبل بد أف يكوف ا١تقدار احملظور يزيد على ىذا ويبدأ من
(٘ )ٔ.مثبلً].

أقوؿ :إذا كاف الكبلـ ف العلوـ العصرية اٟتديثة وىي تعطي

نتائج دقيقة فبل داعي الختيارؾ نسبة (٘ )%ٔ.بل عليك أو
لغَتؾ اختيار (ٔٓٓٓ )%ٔ.أو (ٔ )%ٔ.أو غَتىا.

ٗ -قاؿ (القوؿ الفصل /صٗٓٔ) [ ...عن أيب عبد هللا
(عليو السبلـ) (قاؿ :ال أبس بشرب العصَت ستة أيـ) وىي مدة
كافية لتكوف نسبة الكحوؿ احملرمة لكنها ليست اثبتة وإ٪تا
ٗتتلف ْتسب الظروؼ احمليطة ِبلعصَت].
والظروؼ احمليطة كثَتة منها درجة اٟترارة ودرجة الرطوبة ودرجة
اإلنرة وتركيز كل جزء وطريقة إضافة ا١تواد ووجود الشوائب
ونسبتها وطريقة التحريك ونوع اإلنء ا١تستعمل والفًتة الزمنية
وغَتىا.
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