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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليكة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(435) 

 وال تعلم املخالفة أو املوافقة للعامة -ج
 اخالكة أخبار النااسة للعامة ومواقةة أخبار الطهارة ذلم، قكيو  واما الرتجيح مب

 العامة خمتلفون يف طهارة الكتايب وجناسته -أ
 أواًل  اإلشكال صغرى ابن العامة سلتلكون قكل من أخبار الطهارة والنااسة مواقق لبعضهم وسلالف للبعض اآلخر.

إىل أنااو قيمااا ال ديكاان اعمااا العااريف ادلكاارومل إمكانااو يف ادلةااام، أن الطهااارة  قااال الساايد الوالااد  اوأمااا احلماال علااى التةيااة، قمضاااقاً 
 .ليست مذىب مجيا العامة، قال الشيخ يف اخلالف  اال جيوز استعمال أواين ادلشركٌن من أىل الذمة وغًنىم

حنبال وإساقا   ال جياوز  د لانوقال الشاقعي  ال أبس ابساتعماذلا ماا ي يعلام قيهاا صلاساة، ولاو قاال ألاو حنيكاة ومالا ، وقاال أ ا
ومن الواضح انو لو اختلف علماء العامة دلا حتةق الضالط ادلذكور يف الرواايت لل تكاقأ الطرقان من ىذه اعهة قالحظ  (1ا(استعماذلا

ُتْم أ وم خُم تتالمف ْأ ااقاول الااراوي يف ادلرقوعاة  تتاا  م عتتاِ ُمتتو افمق ْأم    أحاداا مواقةاااً لبعضااهم واآلخار مواقةاااً للاابعض  وادلااراك كااان (( قُتْلتتُ:: ُرَا تتا ا 
 .((فت ُقْلُ:: ُجعمْلُ: فمد اك  ف إمْن و افت ق ُهم ا اْْل بت ر انم َج ميعاِ...اااآلخر، ويف ادلةبولة 

 التقية من جهات س:، ال من علمائهم خاصة
 ماا إمجااعهم، ال ي بات التةياة يف اخلا  العامة حىت ما قرمل إحراز ان أغلبهم اقتوا لكذا لل حىت علماءونضيف  ان استةراء آراء 

ادلواقق ذلم؛ وذل  ألن التةية تكون من احدى جهات ست  التةية من السلطان، أو من وايل ادلدينة، أو من قةيو ادلديناة خاصاة وإن 
وىاذا  –قةهااء العاماة  خالكو كل علماء السنة ألنو ذو النكوذ الذي ديكن ان يؤذي اإلمام أو شيعتو ىناك اكادلدينة وسامراء(، أو من

مااا ىاو ادلعاروف ادلاذكور عااكة ماا انااو أحاد الوجاوه ولايا ىاو ادلااالك التاام لال وال ادلاالك أحياانً، أو ماان عاوام النااس والغوغااء إذ ك اًناً 
مان لعااض  غاًنىم ماان لعاض العشااائر أوادل ةكااٌن أو العلمااء أو لعااض سلاالكتهم آلراء علمااائهم كماا ناارى اآلن يف تةياة  رغاامةاى مانهم يُات  

تر  ااحتمل أخبار الغلو والتةصًن ولاذا ورك  اوعليه ،من عوام الشيعة أنكسهم إذ ك ًناً ما يتةى منهم والتةيةالغوغاء يف ادلنطةة،  إماا م ع اشم
تُر ر ر ج تات  ااو (2ا((اأْل نْبمي اءم أُممْرا  أ ْن ُنك ل مم  النااس  ع ل ى ق ْدرم ُعُقتو مممْ  ْْ مي تان  ع  ْنتُه ممْرق تاِة بت ْعتد  ممْرق تاة  ف ت    إمنا اْْلم َم ْنزمل تةم الُّلتلامم ُصْعتع ُد مم

دم ل ُّْ:  ع ل ى ش يْ  بم اْلو احم ثْتنت ْأم لمع احم ُب االم َُتو   صت ُقول نا ص احم َ  م تْن   َ َ  فت ُيُّْتقم َُتو  ُرون ت رم ف ت   ُتُّْتقمْ  م تْن  ت همي  إمَل  اْلع اشم ء  ح َّتا صت نتْ
َ  و  إمذ ا َميتُ  فت ت كْ  فت ْوق  َ  بمرمفْت   و  ال  َّ ْممل تنا ع ل ْيتهم م تا ال  ُص تة  ف اْرفت ْعتُه إمل ْيت َ  بمد ر ج  ْنت َُتو  أ ْستف ُم مم نتاِ ر أ ْص:  م تْن  تر ُ  ف تإمنا م تْن ا ُّ تر  ُمْامم ُّم
ُر ُ  بتْ لو أمجعاوا  مقأخذوا كما يف الرواية أو ألهن، كما قد تكون التةية على الشيعة من جهة اهنم لو أمجعوا على رأي لعرقوا (3ا((فت ع ل ْيهم ج 

 على أمر خيف منهم عكا ما لو اختلكوا وتكرقوا إذ يرى الوايل انو مبأمن منهم ماكاموا سلتلكٌن.
 –لادى التعاارمل  –وموطن الشااىد  ان ك اًناً مان العلمااء جعال ادلادار يف التةياة آراء علمااء العاماة قادذا رأى احادى طاائك  األخباار 

 .آلرائهم  لها على التةية، ما ان ادلدار احدى اعهات الست ادلاضية، شلا حيتاج إىل حتةيق اترخيي مستوعب يف كل مورك موركمطالةة 
يف صاادك ذكاار مااوارك خالقنااا  ، وىااوخبااًن متضاالا، وىااو حاااة ألنااو (اخلااالفاالطوسااي يف  عمااا نةلااوويف ادلةااام ومااا قطااا النظاار 

على احلكم ابلطهارة ال يككي للقكم ابن رواايت الطهارة تةياة، إذ جياب ان حيارز  –قرضاً  –م معهم، قان رلرك إحراز تطالق علمائه
                                                           

 .242ص 4ىا، ج1447لًنوت،   –ة، كار العلوم للطباعة والنشر والتوزيا السيد دمحم احلسيين الشًنازي، الكةو/ كتاب الطهار  (1ا
 .23ص 1طهران، ج –ثةة اإلسالم الكليين، الكايف، كار الكتب اإلسالمية  (2ا
 .44ص 2طهران، ج –ثةة اإلسالم الكليين، الكايف، كار الكتب اإلسالمية  (3ا
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 رأي قاضي ادلدينة وواليها والسلطان وعوام الناس ىنال  كلما احتمل ان التةية كانت من جهة لعضهم. قتدلر
 املدار على األحدث، ورواايت الَهارة أحدث -ب

ىن، ابن ادلةياس لدى التعارمل، ىو األحدث كما ذىب إليو الشيخ الصادو  مان الةادماء والسايد اثنياً  اإلشكال ك ى، على ادلب
 ، واألحدث ىو رواايت الطهارة.ادلنصور وإن كان سلالكاً للمشهور تةي الةمي من ادلعاصرين

ق تال   عليه الُّ مع ْن أ يبم ع ْبدم اَّللام االسنده   الكايف الشريفقللرواايت ادلتعدكة الدالة على ذل  ومنها اما رواه يف  ،اما الك ى
فمهم ِبم ص مهمم ا ُاْن:   َ  ِبمم   ثْتُت ت ِنم ممْن ق ابمم  ف ح دا ئتْ َ  ِبم دمصث  اْلع ام  ُثُا جم ثْتُت َ  ل ْو ح دا ت م فت ق تال   م أ  ر أ صْتت  أْل خم َت ُْخُذ ق ال  قُتْلُ: ُاْنُ: آُختُذ ام

َ  اَّللاُ   (1ا((ر ِحم 
: قُتْلتتُ: ألم يبم ع ْبتتدم اَّللام اْلُمع لاتتااعاان  و  ، ق تتال  تتْيق  تترمُاْم، عليتته الُّتت مى بْتتنم ُخنت  تتدمصثن ع تتْن آخم تتدمصثن ع تتْن أ والمُكتتْم، و ح  تتاء  ح  : إمذ ا ج 

، ف تتإمْن بت ل ح ُكتتْم ع تتنم ا ْ تتي م ف ُختتُذوا بمق وْ  ُلح ُكْم ع تتنم ا ْ تتي م تتَّتا صت تتبتْ : ُختتُذوا بمتتهم ح  ْ ُْختتُذَ فت ق تتال  تتا  : ُثُا ق تتال  أ بُتتو ع ْبتتدم اَّللام لمتتهم، ق تتاِبم ص مهمم  عليتته ل 
ُلُكْم إمالا فميم ا ص ُّ ُعُكمْ  الُّ م أْل ْحد ثم ))و يفم ح دمصث  آخ ر   ((إماا و اَّللام ال  نُْدخم  (3ا( (2ا((ُخُذوا ام

 ، مث ورك عان اإلماام الرضااعلايهم الساالمقألن رواايت الطهارة والنااسة مروية عن اإلمام الباقر والصااك  والكاا م  ،واما الصغرى
اصااقيقة إلااراىيم لاان أ  زلمااوك قااال  قلاات للرضااا اعليااو السااالم(  اعاريااة   ومنهااا ،احلكاام ابلطهااارة يف أك اار ماان روايااة عليااو السااالم

وىاي صارحية يف ان  (5ا( (4ا«ال أبس تغسال ياديها»النصرانية ختدم  وأنت تعلم أهنا نصارانية، ال تتوضاأ وال تغتسال مان جنالاة، قاال  
أي نشئة من اخلمار واخلنييار وشابهها، ولاو كانات ذاتياة دلاا كاان معاىن لألمار لغسال الياد لال   كانت  لو صلاستهم عرضية، أي كنااستنا

 كان أحرى لنةض الغرمل ألن يدىا إذا غسلت سرت النااسة عكا ما لو كانت جاقة.
م أناو يباول وال يتوضاأ اوصقيقتو األخرى قال  قلت للرضا اعليو السالم(  اخلياط أو الةص ار يكون يهوكايً أو نصرانياً وأنت تعلا

 (7ا، قان الةص ار ىاو الاذي يغسال ال اوب وقياو الشااىد، وأماا اخليااط قدناو ال شااىد قياو صارحياً((6ا«ال أبس»ما تةول يف عملو؟ قال  
وواضح انو ال مشكلة من حيث انو يبول وال يتوضأ إذ ال تعلم صلاسة يده من ىذه اعهة، لل حىت لو كانت ىذه اعهة متقةةة قاان 

وال أبس لاو  اقاناو لايا لاناا( اتم لااال أبس( الادال علاى اناو ال أبس لاو مان جهاة كعاوى صلاساة لدناو ذااتً  عليو السالمحكم اإلمام 
 .اقان األصل عدمو( من جهة احتمال صلاستو عرضاً 

اكم أو ادلتةادم ورواايت التةياة، والظااىر اهناا مان وجاو، ولكان أيهماا احلا ياةالالزم البقث عان النسابة لاٌن رواايت األحدث ان من مث
 رواايت األحدث ليمن اإلمام نكسو. اختصاصعلى اآلخر؟ وعلى أي قادلاختار تبعاً للمشهور 

 املرج حات استحبابية، حُّب اآلخوند -ج
اثل اً  ما ذىب إليو اآلخوند من ان ادلرج قات استقبالية والتاخياًن حااكم واناو حاىت لاو مجعات رواياة ادلرجقاات قاان ادلكلاف سلاًن 

 وصلى هللا على دمحم وآله الَاَرصن إبذن هللا تعاىل. لعضهاٌن معارضها، لوجوه أرلا، وسيأيت الكالم عن لينها ول
 .(26ص 1الكايف  جا ((ال  فت ْقر  أ ش دل ممن  اْلْ ْهمم و ال  م ال  أ ْعو ُر ممن  اْلع ْقمم اا  صلى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا 

                                                           

 .67ص 1طهران، ج –ة ثةة اإلسالم الكليين، الكايف، كار الكتب اإلسالمي (1ا
 .67ص 1طهران، ج –ثةة اإلسالم الكليين، الكايف، كار الكتب اإلسالمية  (2ا
 .276ص 5، ج1كرلالء، ط/  –السيد صدر الدين دمحم لن دمحم ابقر احلسيين الرضوي، شرح الواقية يف األصول، منشورات العتبة احلسينية ادلةدسة  (3ا
 .2من ألواب النااسات ح 54الباب 1477ص 2، الوسائل  ج333ص 1طهران، ج –تب اإلسالمية الشيخ الطوسي، التهذيب، كار الك (4ا
 .133ص 4ىا، ج1447لًنوت،   –السيد دمحم احلسيين الشًنازي، الكةو/ كتاب الطهارة، كار العلوم للطباعة والنشر والتوزيا  (5ا
 ابب التطهًن من ما احليوانت من ألواب الطهارة من اخلبث.يف الةول لطهارة الكتا . ويف الوايف  يف  163ص 5احلدائق  ج (6ا
 .133ص 4ىا، ج1447لًنوت،   –السيد دمحم احلسيين الشًنازي، الكةو/ كتاب الطهارة، كار العلوم للطباعة والنشر والتوزيا  (7ا


