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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، حمّمد وآله الطاهرين.

وبعد.
هذا،  وترتب عىل  اإلجتهاد،  باب  بفتح  البيتالفقهية  أهل  أتباع مدرسة  ُعِرف 
تطور هذه املدرسة، عىل مدى العصور السابقة، وما زالت تتجدد مواكبة حلاجة العصور 

املتأخرة.
وعباقرهتا،  أعالمها  يف  متمثلة  اآلخرين،  إعجاب  نالت  العمالقة،  املدرسة  هذه  إّن 
املعروفة  أبحاثهم  الفقهية، من خالل  املوسوعات  لنا  آراؤهم، وسطروا  الذين تعددت 
عىل  وإنفتاحها  طرحها،  أساليب  بحسب  األبحاث  هذه  وختتلف  اخلارج،  بالبحث 
ينفتح  وبعض  أستاذه،  رأي  عىل  يقترص  فبعض  وحميطها؛  وسطها  يف  املعروفة  املدارس 
األستاذ  شخصية  تركيبة  إىل  يرجع  وهذا  أساتذته،  غري  من  اآلخرين  األعالم  آراء  عىل 
األعالم  ومن  اخلارج.  البحث  مرحلة  يف  ألساتذته  واختياره  دراساته  يف  وضيقًا  سعة 
عىل  واإلنفتاح  بالسعة  والفضالء  األعالم  بني  شخصيتهم  عرفت  الذين  املعارصين، 
السيد حممد  العظمى احلاج  آية اهلل  آراء األعالم اآلخرين من غري أساتذته، هو سامحة 
الفقهي،  البحث  الشيعة املوسوي األردبييل. وهذا ما سيتضح من خالل هذا  مفتي 
جزءًا  سيتناول  الذي  الفقيه(،  بـ)أبحاث  املسمى  وتقريره،  عرضه  مقام  يف  نحن  الذي 
السيد حممد  الكبري  للفقيه  الوثقى،  العروة  ملتن  املياه، رشحًا  ـ فصل  الطهارة  من كتاب 
 1 األحد  يوم  من  واستمّر  القديم،  مكتبه  يف  بحثه  الذي   .اليزدي الطباطبائي  كاظم 
مجادى األوىل، عام 1417هـ، حتى يوم السبت 7 شعبان، 1419هـ، يف الدورة الثالثة. 
وقد ترشفت بحضور هذه الدروس، وقد عرضت قساًم منها عىل سامحته، ليلة اخلميس 
28 مجادى األوىل، عام 1431هـ، وقد أبدى إرتياحه لذلك قائاًل: هذا ممتاز، إستخراج 

العناوين اجلانبية، التي تساعد عىل فهم ووضوح املطالب.
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فتحقيقًا ألمنيته، ووفاءًا لسامحته؛ قمت بام ييل:
أوالً: إّن األسلوب السائد يف احلوزات العلمية؛ هو إلقاء الدروس باإلشارة إىل رأي 
اخلروج  أو  أقواها،  واختيار  ومناقشتها  بايضاحها  اآلخرين،  األعالم  رأي  أو  األستاذ، 
وواضح،  ممنهج  أسلوب  إىل  وصياغتها  وتأليفها  مجعها  يف  فنحتاج  هلا.  خمالف  برأي 
املعارصة،  األساليب  عىل  واألساتذة  الطلبة  إطلع  حيث  العرصاحلارض؛  يف  خصوصًا 
فاستحسنوها وألفوها، وابتعدوا عن العبارات املعّقدة يف األسلوب احلوزوي القديم؛ 

لذا نحتاج إىل صياغة وأسلوب يتناسب معهم.
ثانيًا: قد بذلت جهدي يف احلفاظ عىل هيكلية البحث، وما يرتتب عليه من التفريعات.

ثالثًا: قمت بام ييل:
1. تبويب البحث وترتيبه، واستخراج عناوينه.

2. الرجوع إىل املصادر، سواء ما نقله سيدنا األستاذ عن أساتذته، أو الرجوع إىل ما 
طبع من تقاريرهم، للتوفيق بينها.

3. إصالح العبارة وسبكها يف بعض األحيان؛ كي يتضح املطلب.
سّيدنا  عىل  ويتفضل  العمل،  هذا  بقبول  عيّل  يتفضل  أن  وَجّل،  َعّز  الباري  سائاًل 

األستاذ باملغفرة والرمحة.

                                                                     أمني بن احلاج حبيب آل درويش
                                                                       القطيف ـ املّلحة

                                                                            الثلثاء 1431/8/28هـ
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كتبت هذه اإلجازة باالسم السابق قبل تبديله رسميًا إىل )أمني(
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نبذة
من حياة

سامحة سيدنا األستاذ
قّدس رّسه

                     أعدها

أمني بن احلاج حبيب آل درويش
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الذي   الوسط  بيان  مع  شخصيته،  من  جوانب  عن  النبذة  هذه  يف  احلديث  سيكون 
ينتمي إليه، من خالل ما ييل:

أوالً: نسبه ووالدته:
السيد حمّمد، بن السيد حمّمد تقي، بن السيد مرتىض، بن السيد نقدعيل، بن مريعيل 
رضا، بن السيد حسني املوسوي. يرجع نسبه إىل السيد إبراهيم األصغرـ  امللقب باملرتىض 

ـ، بن اإلمام موسى بن جعفر، كام هو مذكور يف املشجرات.
ولد يف أردبيل، يف العارش من رجب عام 1347هـ.ق، املوافق لعام 1307هـ.ش.

أ. والده:
سنة  األرشف،  النجف  يف  ولد  الشيعة،  مفتي  تقي  حمّمد  السيد  العظمى  اهلل  آية 

1282هـ.ق.
تتلمذ عىل أعالم عرصه:

.1. والده املعظم
2. آية اهلل احلاج مري صالح املجتهد، جّد السادة األنوارية.

3. املحقق الشيخ حمّمد كاظم اخلراساين )1255هـ ـ 1329هـ(
4. املحقق السيد حمّمد كاظم اليزدي )1247هـ ـ 1337هـ(

5. املحقق السيد حمّمد اإلصفهاين الفشاركي )1253هـ ـ 1316هـ(
ومن آثاره العلمّية:

1. تقريرات أستاذه اخلراساين.
كتب يف تقريره: وقد فرغنا من الدورة األوىل، عىل ترتيب اجللدين من الكفاية، من 
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حمرضه الرشيف، وكان اإلبتداء يف شهر ربيع األول، سنة 1323هـ، واإلمتام منه، سنة 
1327هـ ليلة السبت، الثاين عرش، ربيع املولود1.

2. تعليقة عىل الكفاية.
أصالة  إىل  العملية،  األصول  ويف  واخلاص.  العام  فصل  حتى  األلفاظ،  مباحث  يف 

الرباءة.
3. حاشية عىل مكاسب الشيخ األنصاري.

4. كتاب الوقف.
5. رسالة يف الفرق بني احلق واحلكم.

6. كتاب الطهارة، أورد فيه مطالبًا عىل نظريات الشيخ األنصاري.
7. شجرة التقوى؛ رسالة عملية، طبعت يف 18 ذي احلجة، عام 1336هـ.

8. ذخرية العقبى؛ رسالة عملية، طبعت عام 1344هـ.
9. مناسك احلج؛ رسالة عملية.

تويف بأردبيل ليلة وفاة اإلمام اجلواد، يف السادس من ذي احلجة، سنة 1361هـ، 
مقربة  يف  ودفن   ،األردبييل يونس  السيد  العظمى  اهلل  آية  الطاهر،  جثامنه  عىل  وصىّل 
العائلة )مسجد مجعة(، وهو مزار معروف يف أردبيل. ومل ُيّلف سوى ولدًا واحدًا، هو 

سّيدنا األستاذ.
ب. والدته:

بن  اهلل،  السيد حبيب  اهلل  آية  بن  باقر  العظام  العلامء  بنت سّيد  اجلليلة،  العلوية  هي 
ابن  ـ،  األكرب  املجتهد  ـ  السيد حسني  أحفاد  األردبييل؛ من  الكلخوراين  السيد مرتىض 
العاميل، نزيل أردبيل، وكان شيخ اإلسالم يف أردبيل، يف عرص  أخت املحقق الكركي 

السلطان طهامسب الصفوي.
يف  رحله  وحّط  1318هـ،  سنة  حدود  املقّدسة،  العتبات  لزيارة  العراق  إىل  سافر 
شيخ  بحث  حرض  ثّم  فيها،  واملدرسني  العلامء  مشاهري  عىل  متتلمذًا  األرشف،  النجف 

1. هذا ما وجدته بخط سيدنا األستاذ ، يف الدفرت األول، من الفقه املبسوط. 
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الفقهاء، املجاهد الكبري الشيخ حمّمد تقي الشريازي، وحصل منه عىل إجازة إجتهاد. عاد 
إىل أردبيل، وكان من املؤّمل أن يتبوأ مقعد التدريس واملرجعّية، لوال أّن عاجله األجل، 
فتويف يف أثناء طريق عودته يف كرمانشاه سنة 1330هـ، وشّيع تشييعًا مهيبًا يليق بشأنه، 
العلامء، وبعد مراسم التجهيز والدفن؛  قام املريزا مسيح  ومن كافة الطبقات يتقدمهم 
الدوده راين ـ وهو من تالمذته ـ بنقل عائلته وإيصاهلا إىل أردبيل. وقد تأّثر والده املري 
حبيب اهلل األردبييل، فور سامعه نبأ وفاته؛ حيث كان يبني عليه اآلمال، يف خدماته لعامل 

اإلسالم والتشيع. له مؤلفات قّيمة لعبت هبا األيدي.
ج. أوالده:

تزوج من العلوية اجلليلة بنت عّمه الفقيه الكبري السيد موسى، وقد وهبه اهلل تعاىل 
ذرّية طّيبة، سبعة أوالد ذكور، منهم ثالثة من الفضالء: حجة اإلسالم السيد حمّمد تقي، 
وحّجة اإلسالم السيد حمّمد زكي، وثقة اإلسالم السيد عّباس، والسيد حسن، والسيد 

عبد اهلل، والسيد رضا، والسيد مرتىض.
ثانيًا: أرسته:

مُتّثل إحدى األرس العلمية العريقة، املستوطنة يف كثري من املدن اإلسالمية الشهرية؛ 
كالنجف األرشف، وأردبيل، وخلخال، وقزوين، ورشت، وطهران، وقم.

وقد برز من هذه األرسة العلامء والوجهاء، ولعّل أهّم هذه الشخصيات ما ييل:
1. السيد عبد اهلل )جمد الدين(، بن السيد عباد اله، بن السيد عبد اهلل، بن السيد عيل 

)املتوىف سنة 551هـ(. صاحب املزار املعروف بكلور، إحدى نواحي خلخال.
2. العامل الكبري السيد حسني، بن السيد رشف الدين )رشف شاه(، بن السيد عبد اهلل 

)جمد الدين( صاحب املزار املعروف بكلور.
3. السيد رشف الدين )رشف شاه(، صاحب املزار املعروف يف )يار رسا(، إحدى قرى 

بناير.
4. السيد مجال الدين آل هاشم، بن العامل الكبري السيد حسني، صاحب املزار املعروف، 
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يف قرية آل هاشم.
5. الفقيه الكبري السيد حسني، بن السيد مري قلندر، بن السيد أمري جان، بن السيد فتح 
اهلل، بن السيد زين العابدين، بن السيد مرتىض، بن األمري السيد نعمة اهلل )ت 930هـ(، 

بن السيد مجال الدين آل هاشم. املرجع املعروف يف خلخال، ووالش، وبالد جيالن.
6. السيد مرتىض، بن نقد عيل )ناد عيل(، بن مري عيل رضا، بن السيد حسني )شهاب 
سنة  األرشف،  النجف  إىل  هاجر  )1247هـ(،  سنة  حدود  كلور،  يف  ولد  الدين( 

)1276هـ(، فحرض عىل اآليات العظام:
1. السيد حسني الكوه كمري )           ـ 1299هـ( يف الفقه.

2. الشيخ مرتىض األنصاري )1214هـ ـ 1281هـ( يف الفقه واألصول.
3. الشيخ عيل اخللييل الطهراين )1226هـ ـ 1297هـ( يف الرجال.

الزم أبحاث هؤالء احلجج مدة طويلة، تبّحر خالهلا يف الفقه، واألصول والرجال، 
وتضّلع يف الفلسفة، واحلكمة، والتاريخ، واللغة، وأشري إىل فضله.

عاد إىل أردبيل بني سنتي )1291هــ  1292هـ(، وأصبح زعياًم مقّدمًا، ورئيسًا مطاعًا، 
له املرجعية يف تلك البالد. وأّسس حوزة علمية، واشتغل بالتدريس، والتصنيف، وهناك 
بادكوبه، وشريوان، وسليان،  القفقاز؛  بالد  املباركة من  إىل حوزته  توجهوا  ممّن  الكثري 

وايروان، ونخـچـوان، ولنكران، بل ومن سائر البلدان الواقعة يف آذربيجان.
وممّن ختّرج من مدرسته، من األعالم:

1. العالمة الفّهامة الشيخ ميكائيل األجاوردي.
2. الفقيه الكبري السيد يونس األردبييل.

3. الفقيه الكبري السيد حميي الدين اليونيس األردبييل.
4. العالمة احلجة السيد حممد املوسوي الننهگـراين.

5. املريزا أمحد الطاهري.
6. املريزا حبيب اهلل ايرد موسى.

وأوالده الفقهاء الثالثة: السيد أمحد، والسيد حممد تقي، والسيد موسى.
تويف سنة 1317هـ، ودفن يف مقربته اخلاّصة، يف التل التاريي )مسجد مجعة(.
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وترك آثارًا علمية، أمهها ما ييل:
1. دورة أصولية عىل غرار القوانني.

2. اللوامع يف رشح الرشائع.
3. جمموعة خمترصة يف علم الرجال.

4. حوايش أستاذه الشيخ عيل عىل الفوائد الرجالية.
5. كشكول )فاريس(.

7. السيد أمحد بن السيد مرتىض، العم األكرب لسامحة السيد األستاذ.
أبحاث  حرض  الفقهاء.  أجاّلء  من  وكان  )1280هـ(.  سنة  األرشف  بالنجف  ولد 

أساطني العلم فيها أمثال:
1. الشيخ حممد حسن املامقاين )1238هـ ـ 1323هـ(.

ـ  )1245هـ  الرشبياين  بالفاضل  املعروف  النجفي،  الرسايب  حممد  الشيخ   .2
1322هـ(.

3. السيد حمّمد الفشاركي )1253هـ ـ 1316هـ(.
4. السيد حمّمد كاظم اليزدي )1247هـ ـ 1337هـ(.

5. الشيخ حمّمد كاظم اخلراساين )1255هـ ـ 1329(.
تويف يف 23 ذي احلجة، سنة 1353هـ، ودفن يف مقربة )مسجد مجعة(.

وترك آثارًا علمية، أمهها ما ييل:
1. تقريرات أستاذه السيد حمّمد الفشاركي.

2. حاشية عىل العروة الوثقى.
3. جمموعة يف األخبار واحلكم واملواعظ.

8. السيد موسى، بن السيد مرتىض، عم سيدنا األستاذ، ووالد زوجته.
عام  يف  األرشف  النجف  إىل  هاجر  والورع.  بالزهد  املعروفني  الفقهاء،  كبار  من 

1335هـ، وحرض عند كبار أعالمها؛ أمثال:
1. املحقق آغا ضياء الدين العراقي )1278هـ ـ 1361هـ(.

2. املحقق مريزا حمّمد حسني النائيني )1277هـ ـ 1355هـ(.
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3. الفقيه الكبري السيد أبو احلسن اإلصفهاين )1284هـ ـ 1365هـ(.
بوظيفته  وقام  املذكورين،  أساتذته  من  اجتهاد  إجازات  عىل  حائزًا  أردبيل،  إىل  عاد 
الرشعية واشتغل بالتأليف والعبادة، إىل أن أجاب داعي رّبه سنة )1368هـ(، ودفن يف 

مقربة أرسته )مسجد مجعة(. وترك آثارًا علمية أمهها ما ييل:
1. تقرير مباحث األلفاظ، ألستاذه املحقق العراقي.

2. حاشية عىل الكفاية.
3. رسالة يف فروع العلم اإلمجايل.

4. أبحاث فقهية يف الصوم، والزكاة، والطالق، والصلح، والوصية.
5. الكشكول.

6. رسالة يف اللباس املشكوك.
7. رسالة يف الشكوك غري املنصوصة.

ثالثًا: سريه العلمي:
نشأ يف بيئة علمية، وكانت تلوح عليه أمارات النبوغ، فدرس املقدمات والسطوح، 

عند نخبة من تالمذة والده.
وقرأ الرسائل، عند آية اهلل الشيخ ُغالم حسني الغروي.

وقرأ املكاسب، عند عّمه آية اهلل السيد موسى فقيه مرتضوي.
أ. هجرته إىل قم املقّدسة:

يف عام 1367هـ هاجر إىل قم املقدسة؛ حيث حرض عند أعالمها العظام:
1. آية اهلل العظمى السيد حسني الربوجردي )1292هـ ـ 1380هـ(.

ـ  )1310هـ  ـ  َكَمري  بالكوه  املعروف  ـ  احلُّجة  حمّمد  السيد  العظمى  اهلل  آية   .2
1372هـ(.

3. آية اهلل العظمى السيد اخلميني )1320هـ ـ 1409هـ(.
4. آية اهلل العظمى السيد حمّمد، بن السيد جعفر اليزدي، الشهري بالداماد )1325هـ 

ـ 1388هـ(.
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5. العالمة السيد حمّمد حسني الطباطبائي )1321هـ ـ 1402هـ(.
ب. هجرته إىل النجف األرشف:

هاجر إىل النجف األرشف عام 1374هـ.ق، املوافق لسنة 1333هـ.ش؛ فقد وصلها 
يف 16 ربيع األول. وحرض أبحاث أعالمها ومراجعها الكبار أمثال:
1. آية اهلل العظمى السيد حمسن احلكيم )1306هـ ـ 1390هـ(.

2. آية اهلل العظمى السيد حممود الشاهرودي )1301هـ ـ 1394هـ(.

3. آية اهلل العظمى السيد أبوالقاسم اخلوئي1 )1317هـ ـ 1413هـ(.
4. آية اهلل العظمى الشيخ حسني احليل2 )1309هـ ـ 1394هـ(.

وكان مالزمًا ألبحاث أستاذه احليل، بل كان مّدة اشتغاله عليه، ولفرتة تزيد عىل عرش 
سنوات، وأصبح أحد أركان حوزته العلمية. وبعد رجوعه من أداء فريضة احلج ـ عام 
1388هـ ـ؛ وّدع درس الشيخ احليل، وتفّرغ للتدريس فقهًا وأصوالً؛ حيث بدأ ببحث 
خارج األصول عام 1389هـ. وبدأ يف بحث حجية الظهور، وحرمة العمل بالظن عىل 
تّم هتجريه مع كثري من  األول عام 1394هـ. ويف عام 1396هـ،  ربيع  الكفاية، يف 5 
العلامء والفضالء، من العراق إىل إيران واستقّر يف قم املقّدسة، وواصل بحثه وتدريسه، 

إىل آخر أّيام حياته.
ج. نتاجه العلمي:

حيتفظ بمجموعة متكاملة من تقريرات أساتذته يف الفقه واألصول، تلك التقريرات، 
وهي  العلمية،  احلوزة  شيوخ  من  الفن  وذوي  أساتذته،  عند  تقدير  موضع  كانت  التي 

كالتايل:
1. كتاب البيع، بحث أستاذه السيد حمّمد احلجة.

2. كتاب الصالة، بحث أستاذه السيد الربوجردي.

يف  كاملة  دورة  اخلرضاء،  مسجد  يف  1375/6/19هـ،  األربعاء  ليلة  يف  اخلوئي،  السيد  بحث  حرض   -1
األصول. 

2- حرض بحث الشيخ احليل، يوم الثالثاء 1375/10/14هـ، يف مقربة النائيني. 
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3. كتاب الطهارة، بحث أستاذه السيد حممد املحقق الداماد.
4. صالة املسافر، واجلامعة، ومجلة من املسائل املهمة يف احلج، بحث أستاذه السيد 

الشاهرودي.
5. البيع، واخليارات، والطهارة، بحث أستاذه الشيخ احليل.

أمر بني أمرين، باإلستدارك  6. مباحث األلفاظ، ومسألة ال جرب وال تفويض، بل 
العقيل والرشعي، بحث أستاذه اإلمام اخلميني.

7. تعليقات األستاذ العالمة )مباين فلسفية يف املنظومة واألسفار(، نظريات العالمة 
الطباطبائي.

8. دورة أصولية كاملة، بحث أستاذه السيد اخلوئي.
9. دورة أصولية كاملة، بحث أستاذه الشيخ احليل.

العلوم  وبعض  النفس،  وعلم  األخالق،  علم  ويف  وفقهية،  أصولية  أبحاث  وهناك 
األخرى، بقلمه الرشيف نذكر منها التايل:

1. رشح الكفاية.
2. الفقه املبسوط1؛ وهي موسوعة مل تكتمل، واملوجود منها؛ هو التايل:

أ. اإلجتهاد والتقليد، ثالثة أجزاء قيد الطبع.
واملكاسب  واحلج،  واخلمس،  والزكاة،  والصوم،  والصالة،  الطهارة،  كتاب  ب. 

املحّرمة، وبيع املعاطاة، واخليارات، واإلرث، والرهن، والوقف.
احلق  بني  الفرق  يف  الصبي،  أفعال  وأحكام  املشكوك،  اللباس  فقهية:  رسائل  ج. 
النجس، وقاعدة ال رضر  العلم اإلمجايل، وأحكام  واحلكم، وجوائز السلطان، وفروع 

وال رضار.
يف  املفروض،  أو  املوهوب،  املال  يف  والعارية،  واهلبة،  الطهارة،  متفرقة:  مسائل  د. 
الوقف، فيام يوجب فساد املعاملة يف الدين، فيام يتعلق بصيغ الطالق إمجاالً، يف اللقطة، 
الشك  األب،  من  باحلضانة  أوىل  األم  اإلجارة،  يف  الضامن  رشط  املواقيت،  يف  الكالم 
الصحة. يف  املترشعة؛ هو أصالة  العاقد، األصل يف سرية  العقل والرشد يف  يف رشطية 

1-  بدأ بتأليف الفقه املبسوط، يف 20 مجادى األوىل، عام 1377هـ يف النجف األرشف. 
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الوصية، آداب التجارة. الرهن.
هـ. فروع فقهية: إذا دخل حيوان الغري، إذا أطار الريح ثوب الغري إىل داره، ونحو 

ذلك.
سيدنا  شأن  مع  يتناسب  بام  وطباعتها  وحتقيقها،  ترتيبها  القريب،  املستقبل  يف  نأمل 

األستاذ حتى ُيستفاد منها يف احلوزات العلمية.
كالعربية،  خمتلفة  بلغات  طبعت  كثرية،  إستفتاءات  وأجوبة  عملية،  رسائل  وله 

والفارسية، واآلذرية، والرتكية، واألردو. أمهها ما ييل:
1. توضيح املسائل.

2. املسائل املستحدثة.
3. منهاج الصاحلني )العبادات واملعامالت(، املطبوع منه جملدين.

4. حاشية عىل العروة الوثقى.
5. مناسك احلج.

6. أجوبة اإلستفتاءات، أكثر من جزء، قيد الطبع.
د. تلمذته:

حرض الكثري دروس وأبحاث سيدنا األستاذ، وأنا أذكر من أعرفه، أو من وصلتني 
أسامؤهم، بواسطة أبنائه الكرام، وسوف أورد أسامئهم، حسب احلروف اهلجائية، وهم 

كالتايل:
1. السيد إجاق نجاد األردبييل.

2. السيد أمحد البغدادي.
3. السيد أمحد املددي1.

4. السيد أمري املوسوي اخلّرم آبادي.

5. الشيخ أمني آل درويش القطيفي.
6. السيد األنزايب.

1-  أستاذ بحث خارج يف قم املقدسة. 
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7. الشيخ بشري النجفي1.
8. الشيخ جعفر اجلواهري.

9. السيد حافظ املوسوي اخللخايل.
10. السيد حامد عيل شاه املوسوي )راولبندي باكستان(.

11. الشيخ حسني بشريي تركامين.
12. السيد حسني حامد الكشمريي.
13. الشيخ حسني الصباح القطيفي.
14. السيد حسني عاشق الباكستاين.

15. الشيخ حسني اليعقويب.
16. الشيخ محزه الرتكي.

17. السيد حيدر، بن السيد باقر احلكيم.
18. الشيخ احلسني الزنجاين.

19. الشيخ الدكتور رمضاين )فلسفة ـ هامبورج أملانيا(.
20. الشيخ زكي الرتكي.

21. السيد َسّجاد الزنجاين.
22. السيد شجاع الدين املوسوي الرتكي.

23. السيد صالح بن السيد حسني احلكيم.
24. السيد طالب اخلرسان الكاظمي.
25. الشيخ عارف البعلبكي اللبناين.

26. السيد عارف احلسيني الباكستاين.
27. الشيخ عباس البنجاين.

28. الشيخ عباس الرتكامين العراقي.
29. الشيخ عبداجلليل املاء املرهون القطيفي.
30. الشيخ عبداحلميد السبزواري البالغي.

1-  مرجع تقليد يف النجف األرشف. 
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31. الشيخ عبدالرسول البيايب القطيفي.

32. الشيخ عبداألمري اجلمري البحراين.
33. السيد عبداألمري عيل خان النجفي.

34. الشيخ عقيل الرتكي.
35. الشيخ عيل املبارك البحراين.
36. السيد عيل املوسوي اهلندي.

37. السيد عامد بن السيد عيل العلوي الكاظمي.
38. السيد َعاّمر أبو غريب.

39. السيد عيل نقي القايض األردبييل.
40. الشيخ غالب ظاهر الشيخ اللبناين.

41. الشيخ غالم عيل سخندان التربيزي.
42. السيد فيصل مشعل البحراين.
43. الشيخ حمسن املعلم القطيفي.

44. الشيخ حممد أمني بن الشيخ سلطان )مزار رشيف(.
45. ولده السيد حممد تقي مفتي الشيعة.

46. السيد حممد اجلابري املوسوي.
47. الشيخ حممد رضا املامقاين.

48. السيد حممد بن السيد عيل احللو.
49. الشيخ حممد صالح املاحوزي البحراين.

50. الشيخ مرادي األردبييل.
51. السيد مرتىض اإلصفهاين.

52. السيد مرتىض احلكيم.
53. الشيخ مقصود التربيزي.

54. السيد منري البعلبكي اللبناين.
55. الشيخ مهدي العوازم القطيفي.
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56. الشيخ نجف النجايت األردبييل.
57. الشيخ هاشم الرتكامين القمي.

هـ. املجازون منه رواية:
أجاز الكثري من أهل العلم رواية، وممن أثنى عليهم ـ بحسب إطالعي ـ هم كالتايل:

1. حجة اإلسالم واملسلمني السيد أمحد، نجل سامحة احلجة السيد حممد، نجل آية 
اهلل السيد عيل احلسيني النجفي.

2. حجة اإلسالم واملسلمني الشيخ رضا مرندي.
3. حجة اإلسالم واملسلمني السيد عادل العلوي.

4. حجة اإلسالم واملسلمني السيد عيل، نجل حجة اإلسالم واملسلمني السيد كاظم 
احللو.

5. العالمة احلجة الشيخ رائد اجلاسم احليدري.
6. العالمة احلجة الدكتور فاضل املالكي.

7. العالمة احلجة السيد فيصل، بن السيد جواد عيل مشعل الغريفي.
8. العالمة احلجة الشيخ عباس عيل آل حمروس القطيفي.

9. العالمة احلجة السيد حممد عيل املسكي.
10. العالمة احلجة السيد حممد املوسوي اجلابري.

11. العالمة احلجة السيد هاشم، بن السيد حممد، نجل آية اهلل السيد نارص األحسائي.
12. عامد العلامء حجة اإلسالم الشيخ أمني حبيب آل درويش القطيفي.

13. عامد العلامء حجة اإلسالم السيد حممد جواد املوسوي التلعفري.
14. عامد العلامء حجة اإلسالم الشيخ مهدي نيازي الشاهرودي.

15. زبدة الفضالء الكرام حجة اإلسالم السيد حسن العاميل األردبييل.
16. زبدة الفضالء الكرام حجة اإلسالم الدكتور الشيخ عباس السالمي.

17. زبدة الفضالء الكرام حجة اإلسالم الشيخ عبد الرسول الغّفاري.
18. زبدة الفضالء الكرام حجة اإلسالم الشيخ عيل قباري قزويني.
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19. زبدة الفضالء الكرام حجة اإلسالم الشيخ حممد باقر مقدئي.
20. زبدة الفضالء الكرام حجة اإلسالم الشيخ حممد املنصوري الكاظمي.

21. فخر األفاضل حجة اإلسالم املريزا عيل الربهيدي پور.
22. حجة اإلسالم الشيخ حسن عبد احلسني العبودي.

23. سيد الفضالء الكرام السيد نارص، بن عبود املوسوي اجلابري.

و. مكانته العلمية:
قد شهدت بذلك إجازات مشايه العظام، يف النظر واإلجتهاد، ومشايه األعالم، يف 
اإلسناد واإلستناد. وممّن شهد له بذلك، منذ بدايته العلمية، إىل بروزه يف الوسط العلمي 

ما ييل:
1. آية اهلل العظمى السيد حمّمد احلسيني الكوه كمري

سنة  احلرام،  حمرم  يف  املؤّرخة  الرشعّية،  احلقوق  قبض  يف  له  إجازته  يف  عنه  َعرّب 
1367هـ:

<ال يفى أّن جناب مستطاب، سيد الفضالء الكرام، مروج األحكام، آقاي سيد حمّمد 
املوسوي دامت إفاضاته، من مجلة املحصلني والساعي يف احلوزة العلمية يف قم... الخ>.

2. آية اهلل العظمى السيد يونس األردبييل
َعرّب عنه يف إجازته له يف قبض احلقوق الرشعية، املؤرخة يف 2 شعبان املعظم، سنة 

1372هـ:
<ال يفى أّن جناب مستطاب رشيعتمدار، مالذ األنام، عمدة العلامء العظام، آقاي 
آقا سيد حمّمد مفتي الشيعة، دامت تأييداته، أز طرف حقري مأذون وتصدي أمور حسبية 

ورشعية منوطة باذن جمتهد جامع الرشائط... الخ>.
3. آية اهلل العظمى السيد حممود احلسيني الشاهرودي

ذو   22 يف  املوّرخة  والرواية.  احلسبية،  واألمور  باإلجتهاد،  له  إجازته  يف  عنه  َعرّب 
القعدة سنة 1379هـ:
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<وبعد فإّن جناب العامل العامل، والفاضل الكامل، السيد حمّمد، نجل آية اهلل املرحوم 
السيد حمّمد تقي األردبييل؛ الشهري بمفتى الشيعة طاب ثراه. قد رصف شطرًا من عمره 
تفهم  حضور  األعالم،  من  عدة  أبحاث  وحرض  الدينية،  العلوم  حتصيل  يف  الرشيف 
وحتقيق، وصار بحمد اهلل تعاىل، علم هداية يؤم، وركن فضيلة يستلم، فليحمد اهلل تعاىل 

عىل ما أواله، وأنعمه وحباه>.

4. آية اهلل آغا بزرك الطهراين
َعرّب عنه يف إجازته له بالرواية، املورخة يف يوم اإلثنني 12 ربيع األول، عام 1385هـ:

األنام،  مقتدى  اإلسالم،  وثقة  األعالم،  علم  املعتمد،  العدل  السند،  السيد  <فإّن 
بن  تقي،  حمّمد  السيد  األوحد  األتقى  العاّلمة  نجل  الشيعة،  مفتى  حمّمد  السيد  موالنا 
السيد مرتىض املوسوي اخللخايل، من أحفاد العامل الكبري السيد حسني ـ صاحب املزار 
املشهور يف كلور، من حمال شاهرود يف ناحية خلخال، وقيت من الوبال ـ دامت بركاته، 

وطالت إفاضاته.. الخ>.
5. آية اهلل العظمى السيد عبد األعىل السبزواري

َعرّب عنه يف وكالته يف التصدي لألمور احلسبية، وقبض احلقوق الرشعية، املوّرخة يف 
5 رجب عام 1410هـ:

<جناب مستطاب، صفوة العلامء العظام، حجة اإلسالم واملسلمني آقاي حاج سيد 
حمّمد مفتي الشيعة دامت تأييداته. عنده املقامات املعنوية والظاهرية، واهلل حيفظ أمثاله، 

وعموم الناس يستفيدون من بركاته>.
بل له املقام الشامخ يف العلم والعمل، وحمل تقدير واحرتام لدى احلوزة العلمية يف 
املؤرخة  الشاهرودي، يف رسالته  السيد حممود  النجف األرشف، ويكفيه إشارة أستاذه 
26 ذي القعدة احلرام 1390هـ بام يرجع إىل سفره إىل إيران بقوله: <بأّنه أرى من الالزم 
إىل خدماته، وخدمات  العلمية  احلوزة  اإلمكان؛ حلاجة  َحّد  النجف األرشف  بقائه يف 

أمثاله>.
وبعد رحيل زعيم الطائفة السيد اخلوئي، أوكل زعيم احلوزة العلمية يف النجف 
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اإلجازات،  بمنح  املتعلقة  األمور  األستاذ  سيدنا  لسامحة  السبزواري،  السيد  األرشف 
إليه،  املوجهة  اإلستفتاءات  عن  اإلجابة  وكذلك  واخلارج  الداخل  يف  الوكالء  وتعيني 
من  بأّنه  ملعرفته  القيمة؛  وتوجيهاته  نظره،  وجهات  عىل  التام  العتامده  إاّل  ذلك  وما 
الشخصيات العلمية؛ حيث كان يشاوره يف املسائل املهمة، التي هتم الطائفة املؤمنة وهذه 
عباراته تكشف عن ذلك: <... السيد املفتي املبجل، وقد كان عهدنا بكم أّنكم الكفؤ 

الكريم، وإنكم أهل لكل فضل وفضيلة...>.
رابعًا: مرجعيته:

عىل  الكافية  القدرة  لديه  كانت  من  إاّل  إليه  يرقى  ال  خطري،  ديني  منصب  املرجعية 
لتويل  تؤهله  التي  املرتبة،  هذه  عىل  حيصل  كي  له  والبّد  الرشعية،  األحكام  إستنباط 
يناله  الذي  املركز،  هذا  إىل  به  تنتهي  معلومات  لديه  تتوفر  أن  الروحية،  القيادة  هذه 
ذلك  وكّل  اإلسالمية.  بالدراسات  واملشتغلني  والفضالء،  املجتهدين،  مئات  بني  من 
حتت ضوابط معروفة بني العلامء والفضالء، فإذا توفرت فيه؛ أصبح مهيئًا للمرجعية، 
والزعامة الدينية، التي تأخذ بأزمة األمور، ملا فيه خري األمة وصالحها، عىل منهاج النبّي 

وأهل بيته املعصومني أمجعني.
أساتذته  واعتامد  امللحوظ،  العلمي  ونشاطه  األستاذ،  سيدنا  سامحة  لكفائة  ونظرًا 
األعالم،  بعض  وإرصار  مرجعيته،  إدارة  يف  عليه  الكبار  املراجع  بعض  واعتامد  عليه، 
والفضالء، ونزوالً عند رغبة الكثري من املؤمنني؛ وافق عىل ذلك. وبادر بطبع رسائله 
الكلبيكاين،  السبزواري، والسيد  السيد  أمثال:  العلامء  بعد رحيل كبار  العملية، وذلك 

عام 1415هـ. فرجع إليه املؤمنون يف إيران وخارجها.
خامسًا: مكانته االجتامعية:

كان منذ شبابه معروفًا يف أرسته وبلده بالورع والِعّفة والتقوى؛ وذلك يرجع إىل بيئته 
من  األربعني  اليوم  ويف  1361هـ،  عام  والده،  رحيل  فبعد  الصاحلة،  والرتبية  اإليامنّية 
إىل  انتقاله  قبل  وذلك  األردبييل؛  يونس  السيد  سامحة  الديني  املرجع  بيد  تعمم  وفاته؛ 
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بالتصدي  السيد موسى  له عمه سامحة  أذن  املقّدسة، ويف عام 1363هـ،  مدينة مشهد 
، وكان  إلمامة اجلامعة يف مسجد والدهـ  املعروف بمسجد السوق، أو مسجد السيد أمحدـ 
يتمتع بخلق رفيع،  باملجتمع. ونظرًا لكونه شابًا  إرتبط  باملصلني، وهبذا  مسجدًا عامرًا 
يذكرهم بأعالم أرسته من الفقهاء، فرجعوا إليه يف َحّل مشاكلهم، وقضاء حوائجهم. 
بل ما زال تعلقهم به حينام كان يف النجف األرشف؛ حيث أحسوا بأمهية وجوده بينهم، 
ففي عام 1379هـ، حرض وفد من وجهاء أردبيل، وقابلوا املرجع الكبري السيد حمسن 
احلكيم، وطلبوا منه أن يوفد سامحة السيد مفتي الشيعة إىل مدينة أردبيل، ممثاًل ووكياًل 
عنه يف أداء املهامت الرشعية، ثّم أّن السيد احلكيم رغم رغبته يف بقائه يف النجف، إاّل أّنه 
اقتنع أخريًا بوجوده يف أردبيل، ملبيًا رغبة وجهائها، فسافر من النجف يف 16 ذي القعدة 
عام 1379هـ قاصدًا أردبيل؛ حيث وصلها يف 24 ذي احلجة من نفس العام، وما إن 
سمع أهايل البلد ـ وخاصة العلامء والوجهاء واخلطباء ـ بنبأ وصوله؛ هرعوا الستقباله 

عىل مسافة تقرب من 12 فرسخًا.
للطائفة  األعىل  املرجع  تويف  وفيها  1380هـ،  سنة  وجاءت  األيام،  متيض  وهكذا 
اإلمامّية السيد حسني الربوجردي وعىل أثر ذلك؛ فقد رجعت بالد آذربيجان بعده 
يف تقليدها إىل املرجع األعىل السيد احلكيم، إعتامدًا عىل خربة سامحة السيد مفتي الشيعة. 
وبعد قرابة سنة والنصف، من مكوثه يف أردبيل، عاد ثانية إىل النجف األرشف؛ ليواصل 

مسريته العلمية.
والبنايات  املدارس  من  جمموعة  إنشاء  يف  شارك  كام  املؤمنني،  خدمة  يف  كثريًا  سعى 
فهي حمل  تقي؛  اإلمام حممد  أمهها مؤسسة حتقيقايت  اخلريية، ومن  األغراض  ذات 
سكن للطلبة واملحققني، وهبا مكتبته العامة. وساهم مسامهة فّعالة يف بناء بعض املساجد 
احلقوق  لرصف  واملؤمنني،  الفضالء  من  ملجموعة  إجازات  وأعطى  واملستوصفات. 
الوافدين لزيارته، وما ُيكنّونه  الرشعية يف بلداهنم. وظهر أثر ذلك عىل قلوب املؤمنني 
من إجالل وإحرتام لشخصّيته، ويف املقابل بابه مفتوح هلم، وقلبه احلنون يف استقباهلم 

والعطف عليهم، هذه سريته يف املجتمع بشكل عام.
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سادسًا: أخلقه:
الصدر،  وسعة  واحللم،  والتواضع  اجلم،  الرفيع  واألدب  األخالق،  بدماثة  عرف 
فبسمته  بل هي طبعه وسجيته،  يتصنع،  فيها وال  يتكلف  فأخالقه ال  اللهجة.  وصدق 
وهبجته ملن ُيقبل عليه يف بيته ودرسه، ويف املجالس العامة. مهّذب يف منطقه، جّذاب ملن 
يسمع حديثه. قليل الكالم إاّل يف مسألة علمية، أو ذكر اهلل، أو يف مقام النصح واإلرشاد، 
علاًم  به  ُيقتدى  الذي  القدوة،  للعامل  نموذج  فهو  العظام،  العلامء  حياة  عن  احلديث  أو 

وعماًل. يعرفه بذلك كّل من ارتبط به وعارشه.
سابعًا: وفاته ومدفنه:

انتقل إىل رمحة اهلل تعاىل، يف الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، من يوم األربعاء 
املوافق 5 مجادى الثانية، عام 1431هـ. وذلك يف حمّل سكناه يف الطابق العلوي ملؤسسته 
نبأ وفاته  العلمية يف قم املقّدسة، بالقرب من حرم السيدة فاطمة املعصومة. وكان 
كالصاعقة ملن سمع به من عارفيه يف مجيع أنحاء العامل، وُشّيع تشييعًا مهيبًا، حرضه العلامء 
اإلمام  مسجد  من  اخلميس،  يوم  عرص  يف  وذلك  العلمية،  احلوزة  وطالب  والفضالء 
العسكري، إىل حرم السيدة املعصومة، وصىّل عىل جنازته الطاهرة، سامحة آية 
اهلل العظمى السيد موسى شبري الزنجاين دام ظّله، ووري جثامنه الثرى يف داخل احلرضة 
الرشيفة، يف طرف مسجد بآالسار. وأقيمت له الفواتح يف إيران وخارجها، وأبنه العلامء 
من  الصالح  السلف  ببقية  عنه  وَعرّبوا  واخلُلقي،  العلمي  مقامه  عىل  بالثناء  والفضالء 

العلامء الربانيني. 
قربه  عىل  وَصّب  أمجعني،  عليهم  اهلل  سالم  الطاهرين،  أجداده  مع  تعاىل  اهلل  حرشه 

شآبيب الرمحة والرضوان.
النجفي،  باقر اإليرواين  الشيخ حممد  املقام، للخطيب  تناسب  أبياتًا  أذكر  ويف اخلتام 

وهذا نّصها:
تاريخ والدة آية اهلل العظمى السيد حممد مفتي الشيعة دام ظّله الوارف
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ـــا ـــدهي ـــة الــــــــوالء أب ـــي ــا حت ــدهي أه ــذ  ــف ال الــفــقــيــه   إىل 
ــه عــامــٌل ــم ــل ــع ــا وعــــــاملٌ ب ــؤدهي ـــاري ي ـــب  وطـــاعـــة ال
ــــه ــــد رّب ـــــــد وعــــاب فيها وزاه ـــا  وم ــا  ــي ــدن ال ــــارك   وت
مصلح ــًا  ــي ــق ــت م ـــح  ـــال ــهــا وص ــي ــبِّ ــل ــــق ُي ــــــوة احل  ودع
ــاٌر له ــع ــن ش ــدي ــة ال ــدم ــاس هيــدهيــا وخ ــن ــل ــدى ل ــه ــل  ول
ينحرف مل  البيت  آل  خط  شانيها عن  شـــأن  ـــراف  ـــح  واالن
املصطفى ــرتة  ــع ل ــًا  ــي ــوال يعادهيا م ــن  م ــادي  ــع ي  لــكــن 
مــيــالده ــا يف عـــام  اهلــن مفتيها طـــاب  ــعــة  ــشــي ال  تـــاريـــه 

اجلميع واملجموع 1347هـ.ق
وناظم الشعر والتاريخ غري خفي ـ حممد الباقر بن الصادق النجفي1.

1-  هدية إىل املرجع الديني الورع املتقي الفقيه آية اهلل العظمى السيد حممد مفتي الشيعة األردبييل املوسوي 
آملني القبول. 
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فصل ـ يف املياه
املاء إما مطلق، أو مضاف؛ كاملعترص من األجسام، أو املمتزج بغريه مما يرجه عن 
صدق اسم املاء. واملطلق أقسام: اجلاري، والنابع غري اجلاري، والبئر، واملطر، والكّر، 

ر من احلدث واخلبث)1(. والقليل، وكّل واحد منها مع عدم مالقاة النجاسة طاهر مطهِّ

)1( ُيعترب هذا املتن متهيدًا للدخول يف أحكام الطهارة، وبناه املاتن عىل مخسة أبحاث 
أساسية:

البحث األول ـ تقسيم املاء:
إتبع املاتن الفقهاء يف تقسيمهم املاء إىل قسمني: ماء مطلق، وماء مضاف؛ حيث أّن 

)إما( للتقسيم ال للرتديد، وهلم عىل ذلك ثالثة مباٍن أساسية:
األول ـ مبنى املشهور القائل: أّن لفظ )املاء( موضوع خلصوص املطلق، وأّن إطالقه 
عىل املاء املضاف جماز؛ وهلذا حيتاج يف مقام إستعامله يف املاء املضاف إىل قرينة؛ فيكون من 
باب تقسيم األسد: إما حيوان مفرتس، وإما رجل شجاع. فاملنرصف عند ذكر األسد 
هو احليوان املفرتس. وأما اإلستعامل يف الرجل الشجاع؛ فيحتاج إىل قرينة، مثل: )رأيت 
أسدًا يرمي(؛ فريمي قرينة عىل صحة إستعامل األسد يف الرجل الشجاع. فكذلك ـ هنا ـ 
عند إطالق كلمة )املاء(، ينرصف اللفظ إىل املعنى احلقيقي، ما مل تقم قرينة عىل اخلالف.
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الثاين ـ اإلشرتاك املعنوي:
أن تكون كلمة )املاء( موضوعة للقدر املشرتك بني املطلق واملضاف، فاستعامله ـ يف 
كل فرد من فردي القدر املشرتك ـ حقيقي، نظري صيغة )افعل( املوضوعة ـ عىل ما قيل ـ: 
للطلب اجلامع بني الوجوب واإلستحباب. الصدق العريف يؤيد هذا املعنى ويدل عليه. 
فاملاء املطلق ماء، واملاء املضاف ماء، ولكن هذا حيتاج إىل إضافة، واملاء اآلخر ال حيتاج 
املاء  أّن  القول، ويعتقدون  الفقهاء ـ يقولون هبذا  إىل إضافة. الظاهر ـ كام عن كثري من 

املضاف من مصاديق املاء، وتسميته باملاء مساحمة.
الظاهر أّن الصدق العريف ال يصدق عىل هذا القول، وليس هلذا البحث ثمرة، وإنام 
هو بحث علمي؛ ألّن الكل متفقون عىل أّنه إذا بلغ األمر، أّن املراد من املاء املطلق؛ لعّل 
أحوال  للفظ  <إّنه  بقوله:  تعارض األحوال  الكفاية يف  يدعيه صاحب  ما  باب  هذا من 
التجوز، واإلشرتاك، والتخصيص، والنقل، واإلضامر، ال يكاد يصار إىل  مخسة وهي: 
أحدمها فيام إذا دار األمر بينه وبني املعنى احلقيقي، إاّل بقرينة صارفة عنه إليه. وأما إذا 
أهّنا  إاّل  بعضها عىل بعض وجوهًا،  فاألصوليون، وإن ذكروا لرتجيح  بينها؛  األمر  دار 
إستحسانية، ال اعتبار هبا إاّل إذا كانت موجبة لظهور اللفظ يف املعنى؛ لعدم مساعدة دليل 

عىل إعتبارها بدون ذلك>1.
الثالث ـ  اإلشرتاك اللفظي:

بخالف  الوضع،  تعدد  إىل  حيتاج  اإلشرتاك  ألّن  اللفظي؛  باإلشرتاك  يقول  بعضهم 
احلقيقة واملجاز فإّنه ال حيتاج إىل تعدد الوضع. وجياب عن هذا بوجهني:

أوالً: عدم االعتامد عىل املرجحات:
العريف؛ فهو  الظهور  املرجح  يعتمد عليها، إال أن يعطى  باهبا ال  املرجحات يف  هذه 
 :املالك، والظاهر من الظهور العريف املاء املطلق؛ ولذا قال السيد أبو احلسن اإلصفهاين
عند  منه  املنرصف  ولكن  يقول:   احليل شيخنا  تلميذه  ولكن  العريف.  للظهور  املاء 
اإلطالق ـ عىل القولني ـ، هو املاء املطلق، ال مطلق املاء وال املاء املضاف. بل إّن إرادة كّل 

1-  اآلخوند، الشيخ حممد كاظم: كفاية األصول/20 
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منهام حتتاج إىل قرينة، عىل خالف ما يقتضيه اإلنرصاف ـ، غاية األمر يكون عىل الوجه 
األول ـ أي احلقيقة واملجاز ـ إطالقًا وضعيًا، وعىل الوجه الثاين ـ أي اإلشرتاك املعنوي 

ـ إطالقيًا1.
)مادة  من  يستفيد  اإلصفهاين:  السيد  أّن  واإلنرصاف،  العريف  الظهور  بني  والفرق 
يقول:   احليل أستاذنا  تلميذه  ولكّن  املطلق.  باملاء  إاّل  الغسل  يتحقق  ال  كأّنه  اغسله( 
أّن الظهور العريف يكفينا وهو أّن املاء يف نظر العرف يطلق عىل املاء املطلق. لعّله مبنى 

صاحب الكفاية يف باب إذا دار األمر بني الوجوب والتعيني، والوجوب والتخيري2.
نحن نحمل األمر عىل التعيني ال عىل التخيري؛ ألّن التخيري حيتاج إىل بيان، بخالف 
التعيني فإّنه ال حيتاج إىل بيان. واإلضافة حتتاج إىل يشء، واملطلق ال حيتاج إىل بيان، فإذا 

أمرنا بغسل الثوب، بحسب بيان املضاف، هذا الظهور العريف يف املاء املطلق.
املاء يف مقام  ثانيًا: مفاد صاحب اجلواهر: وما يتوهم من وحدة املعنى يف لفظ 
اإلستعامل يف املطلق واملضاف؛ ألّن املعنى مغاير لآلخر، فعىل هذا البّد أن ندعي أّن هنا 
وضعان: وضع للطبيعة، ووضع آخر بمعنى آخر، وهو املضاف، فال حميص إال أن نلتزم 
بتعدد الوضع، باإلشرتاك اللفظي؛ الختالف معنى املطلق واملضاف، فيكون اإلشرتاك 
اللفظي أمرًا حتميًا يف املقام، فال مانع من الدعوى أّن اخلصوصية سارية عىل املاء، ومن 
أّن اإلضافة واإلطالق أوجبت تعدد الوضع؛ أي لغة ال مانع أن يكون مشرتكًا معنويًا، 
أما بالنسبة إىل اخلصوصية التي تطرأ عىل املياه، فهذا يوجب اصطالحًا  تعدد الوضع. كأّن 
نظر الفقهاء وضع املاء املطلق، وآخر للمضاف، ولكن يعلم أّن صاحب اجلواهر يعلم أّن 
اإلشرتاك معنوي لغة، ولكن اإلشرتاك اللفظي إصطالحًا. فالفقهاء عىل هذا املجري؛ 
ولذا  خاصة؛  أحكام  هلا  مطلقة  طبيعة  واألحكام  اآلثار  بحسب  املاء  طبيعة  رأوا  ألهنم 
تعدد الوضع من اإلصطالح ال من اللغة؛ يعني أّن املاء يمكن أن يكون لغة له مصاديق، 
ومن مصاديقه املاء املطلق، ومن مصاديقه املاء املضاف، ولكن بحسب اجلهات اخلاصة 
املاء  املياه  املطلق، ولقسم من  املاء  املياه  الفقهاء جعلوا لقسم من  الفقه،  نلتزم هبا يف  أن 

1-  سعيد، الشيخ حسن: دليل العروة، ج3/1
2-  اآلخوند، الشيخ حممد كاظم: كفاية األصول/141 
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املضاف، وإال يف الروايات ليس عندنا املاء عىل قسمني: ماء مطلق، وماء مضاف، هذا 
من إصطالح الفقهاء. هذا ما أفاده صاحب اجلواهر1.

مناقشة مفاد صاحب اجلواهر:
هذا  ألّن  اللغويني؛  كلامت  من  وال  الفقهاء،  كلامت  من  ال  عليه،  شاهد  ال  ولكن 
التعريف، املاء املطلق: ما يطلق عليه إسم املاء بال إضافة. واملاء املضاف: ما يطلق عليه 

إسم املاء عرفًا مع قيد. من أين هذه القيود للغويني؟
  هذا بيان حال املصداق ال بيان مباينة الطبيعة، فطبيعةاملاء إذا أضيفت ال يقال له: 
تبدل طبيعة بطبيعة املاء، فلو ألقينا الورد فهل تبدل طبيعة املاء إىل طبيعة أخرى، بل إضافة 
املاء إىل يشء آخر خليط، إضافة. فعىل هذا ال ندعي اإلشرتاك اللفظي، إذا كان اإلشرتاك 
اللفظي إستعامله يف املاء املطلق حيتاج إىل قرينة معينة املراد، مع العلم ـ هنا ـ ال حيتاج إىل 
قرينة؛ ملا سمعنا )املاء( ـ سواء كان يف كلامت الفقهاء أو الورد ـ يتبادر من )املاء(، املاء 
املطلق، إذا كان مشرتكًا لفظيًا حيتاج إىل قرينة معينة للمراد، ثم سلب املضاف عن املاء 
املضاف ليس بامء، هذا السلب حقيقي بني الفقهاء، وإذا كان عند الفقهاء سلب حقيقي؛ 
يعلم أّن هذا معنى جمازي إذا قلنا: املاء املطلق ليس بامء، ماء البحر ليس بامء. ليس بسلب 
بخالف ماء الرقي ليس بامء، هذا سلب حقيقي، والسلب احلقيقي يدل عىل أّن هذا معنى 
جماز؛ ألّنه عىل قول صاحب اجلواهر: املاء املضاف البد أن يكون من املعاين احلقيقية، فام 

أفاده ال يمكن اإللتزام به، وعىل هذا القول، فاملناسب هو اإلشرتاك املعنوي.
البحث الثاين ـ تعريف املاء:

كت الواو وانفتح ما  ماء أصله )موه( بدليل )مويه وأمواه( يف التصغري واجلمع. ُحرِّ
قبلها؛ فقلبت ألفًا، وقلبت اهلاء مهزة الجتامعها مع األلف، ومها حرفان حلقيان وقعا 

طرفًا، وكام جُيمع عىل أمواه يف القّلة، جُيمع عىل مياه يف الكثرة.
وقيل: أصله )ماه( بدليل قوهلم يف مجعه )مياه وأمواه(. وإنام مجعه هنا ـ وإن كان إسم 

جنس ـ؛ ألّنه إذا اعترب له أقسام باعتبار عوارض تعرض له جاز مجعه.
1-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج61/1 
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هذا الذي ذكره اللغويون، وأما ما ذكره املصنف من التقسيم إىل املطلق واملضاف؛ 
فهو رشعي ال لغوي؛ الحتياج الفقهاء له يف أحكام الطهارة يف العبادات. وممّا يدلل عىل 

ذلك ما ذكره الفقهاء يف كتبهم الفقهية من قديم الزمان.
العرفية،  املفاهيم  أوضح  من  لكونه  التعريف؛  عن  <غني   :اهلمداين املحقق  قال 
إاّل أّنه قد يعرضه اإلشتباه يف بعض األفراد لبعض العوارض اخلارجية، فيشك يف كون 
الفرد مصداقًا هلذا املفهوم املبنّي أم ملفهوم آخر، بل ربام يعرضه لإلشتباه ال ألجل اجلهل 
بامهية املصداق، بل ألجل خفاء صدق مفهوم املاء عليه، كام هو الشأن يف أغلب املفاهيم 
العرفية؛ إذ قّلام ينفك مفهوم عريف عن أن يكون له موارد مشتبهة. ورّسه أّن مناط الصدق 
يف املفاهيم العرفية ليس مكشوفًا عىل التفصيل، بحث مل يبق له مورد اشتباه، فلذا احتيج 

إىل تعريفه>1.
وقال صاحب اجلواهر: <فمن هنا كان التعريف الواقع من األصحاب عىل نحو 
التعاريف اللغوية من إبدال لفظ جمهول بآخر معلوم. بل كان األوىل تركه؛ ألّنه ال لفظ 
أوضح من لفظ املاء. نعم ملا كان إمتياز املطلق عن املضاف باإلطالق واإلضافة، أراد 
بقوله:  املضاف  وتعريف  توضيح  عىل  َرّكز  املاتن،  أّن  نالحظ  ولذا  ذلك>2  عىل  التنبيه 
أقوال  من  ذكرنا  مما  فظهر  املطلق.  املاء  ووضوح  لبداهة  األجسام(؛  من  )كاملعترص 
له دور يف ذلك.  العرف  أّن  والتعريف، كام  التقسيم  له مدخلية يف  الرشع  أّن  األعالم، 

وترتب عىل ذلك ما ييل:
أوالً ـ ينقسم املايع إىل قسمني:

األول: ما ال يصدق عليه املاء، بل له مسمًى خاصًا ُعرف به، كالزيت، واللبن، واخلل 
أو غريه من  ينقل عن أحد دعوى كونه مطهرًا  مل  إذ  بحثنا؛  ونحوها، وهذا خارج عن 

اآلثار عىل املياه رشعًا.

1-  اهلمداين، الشيخ آغا رضا: مصباح الفقيه، ج27/1 ـ 28
2-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج61/1 
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الثاين: ما يصدق عليه املاء، وهذا عىل نحوين:
وبدون  ونحومها.  الورد،  وماء  الرمان،  كامء  وقيد؛  باضافة  املاء  عليه  يطلق  ما   .1

اإلضافة ال يصح اإلستعامل؛ ألّن هلا تأثريًا يف اإلطالق.
2. ما يطلق عليه املاء بدون إضافة وقيد؛ كامء البحر، واألهنار، والعيون، ونحوها. 

واإلضافة ـ هنا ـ معيِّنة وليس مؤثرة عىل اإلطالق.
فا هبذين التعريفني:  ثانيًاـ  النتيجة التي توصلنا إليها: أّن تعريف املاء بكال قسميه ُعرِّ
املاء املطلق ـ من ناحية اللفظ ـ: ما يستحق إسم املاء عليه من غري قيد، وال يصح سلبه 

عنه. ومن ناحية املعنى: العنرص الثقيل املائع.
ف املضاف ـ من الناحية اللفظية ـ: وهو ما ال يستحق إطالق اإلسم عليه إاّل مع  وُعرِّ

القيد ويصح سلبه عنه.
ومن ناحية املعنى: ما إستخرج من جسم؛ كامء الرمان، أو مزج به كامء السكر، بحيث 

يتغري مسامه األول.
البحث الثالث ـ أقسام املاء املطلق

سبق أن قلنا: أّن املاء؛ إّما مطلق أو مضاف عىل املباين الثالثة املتقدمة، ونبحث ـ هنا 
ـ يف أقسام املاء املطلق؛ لتقسيم املاء املطلق نظريات عديدة، يمكن إرجاعها إىل أمرين:

األول ـ بحسب األحكام املخصوصة:
ونحن يف مقام التتبع وجدنا مخسة عرش قساًم هبذا الرتتيب:

ُيقسم إبتداء إىل منجمد ومائع، وغري املنجمد عىل أقسام:
مادة،  له  الذي  النابع  أقسام:  وله  اجلاري،  النابع   .3 الواقف،   .2 النابع،   .1
يبقى  مقدار  منه  أخذ  إذا  أي  املرتشح؛  النابع  دوران،  له  الذي  الواقع  النابع  أو 
البئر، ماء   .7 احلامم،  ماء   .6 املطر،  ماء   .5 الكثري،  املتقاطر  النابع   .4 حاله،   عىل 

8. املاء الواقف )املحقون( وهو عىل قسمني: قليل وكثري، 9. املاء السافل القليل، 10. 
املاء العايل؛ مثاًل إذا إنصب املاء يف ابريق ال ترسي النجاسة إىل هذا املاء، بخالف إذا كان 
النجاسة )ماء اإلستنجاء(،  املاء املستعمل يف إزالة  متساويًا، فإّن النجاسة ترسي. 11. 



39 كتاب الطهارة..................................................................................................

12. ماء الغسالة، 13. املاء املستعمل يف رفع احلدث األكرب، 14. املاء املستعمل يف رفع 
احلدث؛ يعني هل جيوز التوضأ من هذا املاء أم ال؟ 15. ماء األسآر. هذا إستقراء ملا هو 

يف أيدينا باعتبار تعّلق األحكام1.
الثاين ـ بحسب الضابطة الكلية:

للامء املطلق أقسام بعنوان الضابطة الكلية، حسب النظريات اآلتية:
1. اإلعتصام وعدمه:

قال السيد السبزواري: <فاحلق أن يقال: املاء املطلق، إما معتصم أو ال؟
واألول: له أقسام. والثاين: منحرص يف القليل، واألمر سهل؛ ألّن ذلك يف املناقشات 

اللفظية التي ال ثمرة فيها>2.
2. االنفصال وعدمه:

قال املحقق يف الرشائع: <وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إىل: جار، وحمقون، وماء 
البئر>3. وأحلق ماء احلامم باجلاري؛ فقال: <أما اجلاري؛ فال ينجس إاّل باستيالء النجاسة 
عىل أحد أوصافه. ويطهر بكثرة املاء الطاهر عليه ـ متدافعًا ـ حتى يزول تغريه. ويلحق 

1-  يالحظ عىل التقسيم الذي ذكره السيد األستاذ )دام ظّله(، عدة أمور:
      أوالً: ذكر من ضمن األقسام: النابع، ثّم النابع اجلاري، والنابع الذي له مادة، والنابع الواقف الذي يكون 
له دوران، والنابع املتقاطر الكثري. وهذا ال داعي له، فإّنا داخلة حتت عنوان النابع وإاّل ستزيد األقسام عىل 

اخلمسة عرش املذكورة.
      ثانيًا: ذكر الواقف، ثّم ذكر الواقف )املحقون(. وهذا ال داعي له أيضًا؛ إذ يمكن اإلكتفاء بذكر الواقف 

وباقي األقسام مندرجة حتته.
      ثالثًا: ذكر املاء السافل، والعايل، واملتساوي. وهذا يمكن إدراجه حتت تلك العناوين املتقدمة.

     رابعًا: ذكر املاء املستعمل يف إزالة النجاسة، ثّم املاء املستعمل يف رفع احلدث األكرب، ثّم املاء املستعمل يف رفع 
احلدث. وهذا ال داعي له؛ ألّنه داخل حتت عنوان املاء املستعمل يف رفع احلدث.

      والصحيح هو التقسيم التايل:
      1. املاء النابع، 2. املاء اجلاري، 3. املتغري، 4. الراكد، 5. الكر، 6. ماء املطر، 7. ماء احلامم، 8. ماء البئر، 
9. املاء املستعمل يف رفع احلدث األصغر واألكرب، 10. ماء االستنجاء، 11. ماء الغسالة، 12. املاء املشكوك، 

13. األسآر.  
2-  السبزواري، السيد عبد األعىل: مهذب األحكام، ج124/1 

3-  احليل، الشيخ جعفر بن احلسن: رشائع اإلسالم، ج12/1 
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بحكمه ماء احلامم، إذا كان له مادة. ولو مازجه طاهر فغرّيه، أو تغري من قبل نفسه، مل 
يرج عن كونه مطهرًا، مادام إطالق اسم املاء عليه باقيًا عليه>1. وذكر ماء املطر بقوله: 

<ويف ماء املطر، وفيه البول والعذرة، وخرء الكالب ثالثون دلوًا>2.
3. بحسب نزوله من السامء:

كلم صاحب )الربهان القاطع(:
يف  يستقر  أو  فعاًل،  ينزل  إما  <املاء  القاطع:  الربهان  يف   الطباطبائي السيد  قال 
األرض، وهو إما ذو مادة، أو ال مادة له>3. فمفاد كالمه: أّن املاء الذي ينزل من السامء 
فعاًل؛ أي حني نزوله من املطهرات، وإما بعد نزوله؛ فهو ال يكون من املطهرات، باعتبار 
أّنه ال يصدق عليه من املطر. فتحّصل لنا: أّن املياه األرضية عىل أقسام ثالثة: إّما له مادة 

نابعة؛ كاملاء اجلاري. أو مادة غري نابعة؛ كامء احلامم. أو ال مادة له؛ كامء الكر.
السيد  يقول  ولذا  عنوان حكم خاص؛  املياه، ولكل  عناوين  لنا  تفيد  األقسام  فهذه 
صاحب الربهان القاطع: إّن العنوان املوجود يف النّص والفتوى يف املاء مخسة: اجلاري، 

واملحقون، وماء احلامم، وماء املطر، والبئر.
كلم صاحب اجلواهر:

وقال صاحب اجلواهر يف )نجاةالعباد( ـ بعد أن َقّسم املاء إىل راكد وغريه ـ: <واملراد 
بالراكد غري النابع، جاريًا كان النابع أو غري جاٍر: كالبئر عىل األصح، وإن إستحب هلا 
نزح، بل واخلارج رشحًا: كالنّز والّثمد ما مل يكن بحيث ال يدخل حتت إسم النابع الذي 
له مادة، وال تعترب الكرّية يف إنفعال اجلاري وما بحكمه باملالقاة عىل األصح. وماء الغيث 
حال نزوله بحكم اجلاري يف عدم نجاسته باملالقاة، وإن َقّل>4. واملالحظ أّنه1 مل يذكر ماء 

احلامم، فكأّنه أدخله يف الراكد.

1- املصدر السابق. 
2-  نفس املصدر، ج14/1 

3-  الطباطبائي، السيد عيل بن رضا: الربهان القاطع، ج11/1 
4-  النجفي، الشيخ حممد حسن: نجاة العباد/25 
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4. بحسب املادة وغريها:
كلم املحقق النائيني:

املحقق النائيني، جعل الضابط كون املاء ذا مادة وغريه، فقال يف )الوسيلة(: <ال 
فرق يف املادة العاصمة أيضًا، بني أن تكون مذخورة حتت األرض، كام يف العيون واآلبار 
وغريمها، فهو أيضًا حال نزوله بحكم اجلاري>1. فجعل ماء احلامم مما ال مادة له، ورتب 
الروائع  يف  اإلصفهاين،  احلسن  أبو  السيد  عليه  ما  هذا  من  وقريب  الكر.  أحكام  عليه 
الفقهية، حيث قال: <املاء املطلق ينقسم إىل جاٍر وغري جاٍر، والثاين ينقسم إىل ماء الغسل 
املادة، وغري ذي  إىل ذي  ينقسم  والثاين  املطر وإىل غريه.  ماء  إىل  اجلاري:  وغريه، وغري 

املادة. والثاين ينقسم إىل كر وغري كر، كثري وقليل>2.
ولكن املحقق النائيني أفاد: أّن ماء املطر داخل يف عنوان ذي املادة، وماء احلامم مردد 

عنوانه بني أّنه ذو مادة، أو بمنزلة اجلاري؟
هذا العنوان مستفاد من الروايات، وأما جعل املطر من ذي املادة؛ فال يعلم له وجه.

إيّن رأيت لفقيه ـ ال أريد ذكر إسمه3 ـ: يعرتف بأّن ماء املطر ليس من السحاب، بل 
ينزل من نفس السامء، وإستدل باآليات والروايات، فهو يعرتف بأّن يف السامء بحر.

عىل أّي حال، جعل املطر من ذي املادة، ال يقال: يف السامء بحر، يسمون هذا البحر 
غيث، واملطر ينزل منه4؛ ينزل إذا كان يف السامء سحاب، أما إذا كانت صافية، ال ينزل 

املطر.
نتيجة البحث يف أقسام املاء املطلق

الشيخ احليل يرجح كلم صاحب اجلواهر

1-  النائيني، الشيخ حممد حسني: وسيلة النجاة ـ عنه يف دليل العروة، ج64/1 
2-  الشاهرودي، الشيخ حممد عيل: الروائع الفقهية، ج5/1 

 .3-  هو الشيخ عبد اهلل املامقاين
إليه سيدنا  ينزل منه. وهذا يصحح ما ذهب  البحر غيث، واملطر  أّن  املطر، وعىل هذا ال يصح  الَغْيث:    -4
األستاذ دام ظّله. هذا بحسب العناوين الطبيعية، إاّل إذا أراد هذا الفقيه بأّن هناك بحرًا يف علم اهلل غري معروف 

لدينا، فهذا خارج عن بحثنا. 
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لكن أستاذنا الشيخ حسني احليل يقول: بيان صاحب اجلواهر يف نجاة العباد أحسن، 
فتقسيمه إبتداء باعتبار التغيري وعدم التغيري. والتقسيم الثاين؛ باعتبار الراكد وغري الراكد، 

وغري الراكد أقسامه معلومة: ماء املطر، أو اجلاري، وكّل واحد منهام بحكمه معلوم.
مناقشة هذا الرتجيح:

أوالً ـ وجه حسنه غري معلوم لنا.
بيانه  املاء، قد يكون  أّنه يف مقام حرص  التقسيم ال يشمل ماء احلامم، مع  ـ هذا  ثانيًا 

أحسن ترتيبًا؛ أي بعنوان عبارة منظمة ومرتبة، أو بعنوان الضابط الكيل؟
التقسيم باعتبار احلكم اخلاص، وباعتبار اإلنفعال،  أّن  إليها:  التي توصلنا  فالنتيجة 
أّن  إّما من ناحية اإلنفعال، وإما من ناحية  املاء؛  وعدم اإلنفعال، فنحن الزم أن نقسم 
للمياه بعنوان الضابط، وبعنوان دوران األمر بني النفي واإلثبات، فيفيد متام احلكم لنا. 
وإّما نقول: بتقسيم املاء باعتبار العناوين، التي هي دخيلة يف األحكام ـ يعني أّن اصل 
األحكام اخلاصة الواردة يف املياه ـ؛ فحينئذ نقول: بام قلناه يف التتبع من األقسام اخلمسة 

عرش.
البحث الرابع ـ أحكام املاء املطلق :

حكامن:  املطلق  للامء  إذن  واخلبث،  احلدث  من  ومطهر  نفسه،  يف  طاهر  املطلق  املاء 
الغري، مطهر من احلدث واخلبث. وهذا  بالنسبة إىل  حكم يف نفسه طاهر، وحكم آخر 

حيتاج إىل الدليل، إختلف علامؤنا يف هذا املوضوع عىل مذهبني:
األول ـ ال حاجة إىل االستدالل:

بعضهم يقول: ال حيتاج إىل اإلستدالل، بل هو أمر واضح متفق عليه، بل نقل أّن عليه 
آراء العامة. قال السيد السبزواري: <ولقد أحسن مجع من الفقهاء حيث مل يتعرضوا 
هلذا البحث أصاًل، وتركوه عىل وضوحه، خصوصًا يف مثل هذه األعصار التي ُيعد مثل 

هذه املباحث من تضييع العمر>1.

1-  السبزواري، السيد عبد األعىل: مهذب األحكام، ج125/1 



43 كتاب الطهارة..................................................................................................

وبعضهم إستثنى ماء البحر، وإىل هذا أشار صاحب اجلواهر بقوله: <فام عن سعيد 
بن املسيب؛ من عدم جواز الوضوء بامء البحر. وما عن عبد اهلل بن عمر؛ من أن التيمم 
أحب إليه، ال يلتفت إليه، عىل أّن الثاين غري متحقق اخلالف، بل ال يبعد أن يكون األول 

قد أنكر رضوريًا من رضوريات الدين>1.
الثاين ـ البد من االستدالل:

ومجاعة أخرى من فقهائنا ذهبوا إىل أّنه حيتاج إىل اإلستدالل، ببيان اآليات والروايات، 
وهذه اإلستدالالت لتوسيع الفهم، حتى يعرف من أي الروايات أخذ هذا احلكم، هل 

من جهة داللته نفسًا أو ظاهرًا، أو للتعارض والرتجيح؟
هذه  تفيد  الشك  مقام  يف  اآليات،  أو  الروايات  ومالحظة  الدليل  من  البد  فعليه 
القاعدة، هل لنا عموم يدل عىل هذين احلكمني من طهارة املاء ومطهريته، أم ليس لنا 

عموم؟
هل نستفيد من اآليات والروايات، قاعدة كلية، أو معنًى عامًا يفيدنا يف مقام الشك 

والتحري أم ال؟
اآليات  من  يستفاد  عموم  لنا  ليس  أّنه  يدعي   :الفشاركي اإلصفهاين  السيد 
الروايات،  يفيدنا يف مقام الشك، بل البد من مالحظة كّل باب من  والروايات، حتى 
ال أّنه بحسب القاعدة الكلية، مثل قاعدة: )كّل يشء لك حالل، حتى تعرف أّنه حرام 

بعينه(2.
فالنتيجة التي توصلنا إليها: أّنه ال دليل لنا ال من اآليات وال الروايات عىل هذا املعنى.

1-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج62/1 
2-  الفشاركي، السيد حممد: الرسائل الفشاركية ـ )رسالة يف أصالة الرباءة ـ القول فيام إذا علم بالتحريم بني 

أمور حمصورة( ـ /88 ـ 115. 





)مسألة1(
البحث اخلامس ـ أحكام املاء املضاف

احلكم األول ـ طهارة املاء املضاف
احلكم الثاين ـ مطهرية املاء املضاف من احلدث
احلكم الثالث ـ مطهرية املاء املضاف من اخلبث

احلكم الرابع ـ إنفعال املاء املضاف بالنجاسة
احلكم اخلامس ـ إذا كان املضاف عاليًا والنجس سافاًل

احلكم السادس ـ البحث يف مسائل التصعيد
احلكم السابع ـ صور الشك يف اإلضافة واإلطالق

احلكم الثامن ـ صور إلقاء املضاف النجس يف الكر عند حصول اإلستهالك وعدمه
احلكم التاسع ـ التوضؤ أو التيمم، إذا إحنصر املاء يف املضاف املختلط بالطني





احلكم األول ـ طهارة املاء املضاف، وفيه نظريتان:
األوىل ـ ال داعي للبحث الدقيق فيها
الثانية ـ البد من البحث الدقيق فيها
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)مسألة ـ 1(: املاء املضاف مع عدم مالقاة النجاسة طاهر)1(.

)1( هذه املسألة حتتوي عىل جمموعة من أحكام املاء املضاف، حسب التفصيل اآليت:
احلكم األول ـ طهارة املاء املضاف

يبدو أّن للفقهاء يف هذا احلكم نظريتان:
األوىل ـ ال داعي للبحث الدقيق فيها:

وهذا  إليه،  اإلشارة  يكفي  بل  فيها،  الدقيق  للبحث  داعي  ال  التي  املسلامت  من  أّنه 
ما يستفاد من كلامت أستاذنا الشيخ حسني احليل، حيث قال: <ال إشكال يف أّن املاء 

املضاف طاهر عىل حد طهارة األشياء ما مل ينجس>.
والسيد اخلوئي، حيث قال: <ال ينبغي اإلشكال، كام مل يستشكل أحد يف أّن املضاف 

يف نفسه طاهر، فيام إذا أضيف إليه طاهرًا>1.
الثانية ـ البّد من البحث الدقيق فيها:

أنه مع ذلك البد من اإلشارة إىل الدليل، وتركيز البحث عىل ذلك. وهذا ما يستفاد 
من كلامت بعضهم:

كلم صاحب احلدائق:
قال صاحب احلدائق: <ال خالف يف طهارته باعتبار أصله، ويدل عىل ذلك أيضًا، 

1-  الغروي، ميزرا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج28/2 
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قول الصادق ـ يف موثقة عامر ـ: )كل يشء طاهر حتى تعلم أّنه قذر(>1.
فاملستفاد من صاحب احلدائق: أهّنا تقتيض طهارة كل يشء؛ بمعنى طهارة كل ما مل 
تعلم نجاسته حتى تعلم النجاسة. أو بلفظ آخر: أشار إىل قاعدة الطهارة؛ التي هي من 

القواعد املعتربة التي دّلت عليها النصوص واإلمجاع.
كلم السيد احلكيم:

وقال السيد احلكيم: <مع طهارة أصله. ويكفي يف ذلك اإلستصحاب، وأصالة 
الطهارة>2.

ويتضح مراد السيد احلكيم هبذا البيان:
البد من إثبات الطهارة للامء املضاف، من مالحظة أصله؛ حيث أّن املضاف حيصل: 
إّما باإلعتصار، أو باملزج ونحومها. وبعد معرفة وحلاظ أصله، ال يلو هذا األصل من 

موارد ثالثة:
األول ـ الدليل اللفظي:

ومؤّداه الطهارة أو النجاسة، فنفس هذا الدليل يثبت به بقاء احلكم بعد اإلعتصار أو 
اإلمتزاج، وال حاجة للرجوع إىل األصول العملية؛ وذلك ألّن هذا الدليل ال يلو من 

حلاظني:
اللحاظ األولـ  أن يكون له إطالق لفظي من أّول األمر، كام لو فرض أّن الدليل قال: 
ما يكون أصله من هذه الشجرة؛ فهو طاهر. فهذا عنوان مطلق يشمل الرمانـ  مثاًلـ  قبل 

العرص وبعد العرص، فعىل هذا، ال إشكال يف التمسك بالدليل إلثبات احلكم.
النجاسة عىل عنوان يزول  بالطهارة أو  اللفظي قد حيكم  الدليل  أّن  ـ  الثاين  اللحاظ 
الرمان ال يصدق عليه  ماء  أّن  املعلوم  )الرمانة طاهرة(. ومن  قال:  لو  العرص، كام  بعد 
رمانة، وعىل هذا فالدليل وإن مل يكن له إطالق ـ لو خيل وحده ـ، ولكن ينعقد له إطالق 
ـ  مثاًل  ـ  معترص  غري  الرمان  كون  خصوصية  ألّن  املتصلة؛  اإلرتكازية  القرائن  بضم 

1-  البحراين، الشيخ يوسف: احلدائق النارضة، ج391/1 
2-  احلكيم، السيد حمسن: مستمسك العروة الوثقى، ج111/1 
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ملغاة بحسب اإلرتكاز العريف، ومناسبات احلكم واملوضوع. أو بعبارة أخرى: ندعي 
أّن إرتكازية عدم دخل هذه اخلصوصية يف النظر العريف، بحسب ما يفهمه العرف من 
مناسبات احلكم واملوضوع، تكون منشئًا لظهور الدليل يف إلغائها، وكوهنا جمرد مورد، 

مع تعّلق احلكم باجلامع املحفوظ حتى اإلعتصار، ولذلك نتمسك باإلطالق.
الثاين ـ األصل العميل:

إذا كان األصل موردًا لألصل العميل، متمثاًل يف إستصحاب الطهارة أو النجاسة. 
أو يكون موردًا لألصل العميل، متمثاًل يف قاعدة الطهارة. فإن كان هذا األصل العميل 
أصالة الطهارة ـ كام كنا نرجع إليها حدوثًا ـ؛ فال معنى هنا للرجوع إىل اإلستصحاب؛ 
ألّنه إن أريد به إستصحاب الطهارة الواقعية؛ فهي غري متيقنة حدوثًا حتى نستصحب، 
وإن أريد هبا إستصحاب الطهارة الظاهرية ـ املجعولة يف أصالة الطهارة ـ؛ فهذه ال شك 
يف بقائها، بل هي عدم العلم بالنجاسة، وعدم العلم ثابت بعد اإلعتصار أيضًا. والطهارة 
الظاهرية ال شك يف بقائها، فال معنى للرجوع لإلستصحاب، بل يتعني الرجوع إىل أصالة 

الطهارة.
الثالث ـ اإلستصحاب:

أما لو فرض أّن األصل كان حمكومًا باإلستصحاب، فهذا يتصور فيام إذا فرضنا أّن 
املاء املضاف، قبل اإلعتصار واإلمتزاج، كانت له حالتان:

األوىل ـ َدّل الدليل عىل طهارته، أو نجاسته فيها.
الثانية ـ شّك يف بقاء احلكم الذي َدّل عليه ذلك الدليل فيها. ومل يكن هناك إرتكاز 
عريف يقتيض إنعقاد اإلطالق يف الدليل؛ فيتمسك حينئذ بإستصحاب بقاء احلكم، فبعد 
اإلجتهادي  الدليل  عليه  َدّل  الذي  احلكم  ذلك  إستصحاب  جيري  مضافًا؛  صريورته 
قبل  الثانية  احلالة  يف  جاريًا  كان  الذي  اإلستصحاب  نفس  أّن  بمعنى  األوىل؛  احلالة  يف 

اإلضافة بنفسه، جيري يف حالة اإلضافة بعد فرض عدم تغري املوضوع بالنظر العريف.
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والنتيجة التي توصلنا إليها: أّن القائل بطهارة املاء املضاف يف َحّد نفسه، إما من باب 
العميل عىل بعض  أو األصل  اللفظي،  الدليل  بلحاظ  الطهارة  إىل أصالة  الرجوع  جهة 

الوجوه، أو اإلستصحاب عىل بعض الوجوه يف األصل العميل.
وهذا ما أشار إليه السيد احلكيم1، والسيد السبزواري2، وغريمها من األعالم.

1-  احلكيم، السيد حمسن: مستمسك العروة الوثقى، ج111/1 
2-  السبزواري، السيد عبداألعىل: مهذب األحكام، ج126/1 



احلكم الثاين ـ مطهرية املاء املضاف من احلدث، وفيه أقوال:
األول ـ عدم جواز رفع احلدث باملاء املضاف مطلقًا

الثاين ـ القول بالتفصيل البن أيب عقيل
الثالث ـ جواز الوضوء والغسل مباء الورد للشيخ الصدوق
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ر من احلدث)1(. لكنه غري مطهِّ

احلكم الثاين ـ مطهرية املاء املضاف من احلدث، وفيه أقوال :
)1( هذا البحث يتكون من ثالثة أقوال:

القول األول ـ عدم جواز رفع احلدث باملاء املضاف مطلقًا:
ال يف حال اإلختيار، وال يف حال اإلضطرار، واستدل هلذا القول بوجوه ستة:

1. االمجاع:
هو  املهم  الدليل  أّن  واملعارصين:  واملتأخرين،  املتقدمني،  من  مجاعة  عن  املنقول 

اإلمجاع.
2. ما يف الفقه الرضوي: <وكل ماء مضاف، أو مضاف إليه، فال جيوز التطهر به، 
وجيوز رشبه، مثل ماء الورد، وماء القرع، ومياه الرياحني، والعصري واخلل، ومثل ماء 
الباقىل، وماء الزعفران، وماء اخللوق، وغريه وما يشبهها، وكل ذلك ال جيوز إستعامهلا، 

إاّل املاء القراح أو الرتاب>1.
فإّنه يدل عىل عدم جواز إزالة النجاسة )احلدث( باملاء املضاف. وقد بينا اإلشكاالت 

الواردة يف هذا القول.
ُموا َصِعيدًا َطيِّبًا{ املائدة/6. 3. آية التيمم؛ وهي قوله تعاىل }...َفَلْم َتُِدوا َماًء َفَتَيمَّ

فهي تدل عىل إمتثال املطهرية باملاء والرتاب يف حالتني:
األوىل ـ يف حالة اإلختيار املاء مطهر، واملراد من املاء، املطلق؛ ألّنه هو املتبادر. وأما 

 92/1-  الفقه املنسوب لإلمام الرضا
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املضاف؛ فيحتاج إىل قرينة، فإذا مل تذكر القرينة، فاملطلق هو املتعني، وقد سبق البحث 
يف ذلك.

ر من احلدث. الثانية ـ ويف حالة فقدان املاء؛ فالرتاب ُمطهِّ
قال:  ـ،  اإلمتنان  آية  أي  ـ  اآلتية  اآلية  من  أدل   ،اخلوئي السيد  نظر  يف  اآلية  هذه 
اَلِة  الصَّ إىَِل  ُقْمُتْم  }إَِذا  تعاىل  بقوله  املضاف،  طهورية  عدم  عىل  يستدل  أن  <فالصحيح 
سبحانه  حرص  حيث  َطيِّبًا{.  َصِعيدًا  ُموا  َفَتَيمَّ َماًء  َتُِدوا  َفَلْم  ُوُجوَهُكْم...  َفاْغِسُلوا 

الطهور يف املاء والرتاب، فال طهور غريمها>1.
اَمِء َماًء َطُهورًا{ الفرقان/84. 4. آية اإلمتنان؛ وهي قوله تعاىل: }َوَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ

مضافًا؛  كان  إذا  أما  مطهر،  املطلق  املاء  أّن  عىل  وتدل  اإلمتنان،  مقام  يف  اآلية  هذه 
كان مطهرًا؛  ولو  بمطهر،  ليس  املضاف  أّن  تدل عىل  اآلية  فهذه  آخر.  بيان  إىل  فيحتاج 
املاء  من  أعم،  هو  بام  يأيت  أي  البيان؛  من  فالبد  اإلمتنان،  مقام  يف  ألّنه  اآلية؛  يف  لذكر 
ليشمله ويشمل املضاف، ألّنه يف مقام اإلمتنان فمنه يعلم أن املضاف ليس بطهور، وإاّل 

مل يكن لرتكه يف مقام اإلمتثال وجه.
، بقوله:  وقد إستدل السيد احلكيم برواية سعيد بن فرقدـ  فهي أرصح من اآلياتـ 
صحيح  ويف  ومطهريته،..  طهارته  عىل  الداللة  من  الرشيفة  النصوص  ختلو  ال  اّنه  <ثم 
السامء  ما بني  تعاىل عليكم، أوسع  ابن فرقد، عن أيب عبد اهلل: )... وقد وسع اهلل 

واألرض، وجعل لكم املاء طهورا(>2.
إشكال السيد اخلوئي:

وإستشكل السيد اخلوئي باشكالني:
ـ <أّن الطهور يف اآلية مل يثبت كونه طهورًا رشعيًا، كام هو املطلوب. وإّنام هو  أوالً 
طهور تكويني، مزيل للقذارات والكثافات كام تقدم، واملضاف ليس له هذا املعنى، بل 
إزالتهام عن  الرمان والبطيخ، ونحومها؛ ولذا البد من  الكثافات، كامئي  بنفسه من  هو 

1-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج29/1 ـ 30 
2-  احلكيم، السيد حمسن، مستمسك العروة الوثقى، ج111/1 
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الثياب وغريمها، إذا تلوثت بأمثاهلام من املياه املضافة>1.
قال الشهيد األول يف اللمعة: <والطهور هو املاء والرتاب>2. فالسيد اخلوئي يدعي 
أّنه ليس بمعناه اإلصطالحي والرشعي، بل بمعناه التكويني، وإذا كان هبذا املعنى فال 
تدل عىل املطهرية، بل طهور بمعنى نظيف، وليس مما يتنفر عنه الطبع، بل مما يميل إليه 

الطبع.
ثانيًا: <هب أّنه بمعنى الطهور رشعًا، ولكنه ال يستكشف من عدم ذكر املضاف يف 
اآلية املباركة، أّنه ليس من مصاديق الطهور؛ إذ لعّل عدم ذكره املضاف يف اآلية املباركة، 
ألجل قلة وجود املضاف، كيف وهو ال يتحصل ألغلب الناس ليرشبوه، فضاًل عن أن 

يزيلوا به األحداث، فإّنه حيتاج إىل مؤونة زائدة ويسار>3.
دفع إشكال السيد اخلوئي:

ولكن الظاهر، أّنه ال يرد إشكال السيد اخلوئي، عىل السيد احلكيم؛ ألّنه إذا قلنا: أّنه 
من باب اإلمتنان؛ فحينئذ ليس لكالمه وجه، سواء كان قلياًل يف اخلارج أو كثريًا، ففي 
مقام اإلمتنان يقتيض بيانه، فعىل هذا نسأل السيد اخلوئي: إذا مل يكن يف مقام البيان، فلام 
املاء املضاف  إذا فرضنا اآلية والرواية يف مقام اإلمتنان؛ فالبد من ذكر  أما  أفاده وجه. 
بصحيح.  ليس  اخلوئي،  السيد  أفاده  فام  كثرية،  أو  قليلة  موارده  كانت  سواء  أيضًا، 
وألجل اإلشكال يف هذه اآلية قال: <فالصحيح: أن يستدل عىل عدم طهورية املضاف 
بآية التيمم؛ ألنه ُيستشكل يف آية الطهارة، وألن اإلستدالل بآية التيمم يف مقام إنحصار 
اإلمتنان،  مقام  ففي  الطهارة؛  آية  أما  والرتاب.  املاء  احلدث  مزيل  وأّن  احلدث،  مزيلية 

وهي تدل عىل أّن املطر منحرص يف املاء املطلق.
5. الروايات:

أي الروايات اخلاصة، الدالة عىل أّن املاء املضاف ال يرفع احلدث، ما رواه الشيخ يف 

1-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج29/1 
2-  الشهيد األول، الشيخ حممد بن مجال الدين، الروضة البهية، ج30/1 

3-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج29/1 
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التهذيب1، ويف اإلستبصار2، ويف مقام تعني الوضوء والغسل باملاء املطلق، ما رواه أبو 
بصري، عن أيب عبد اهلل: )يف الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منها للصالة؟ قال: ال، 

إّنام هو املاء والصعيد(3. والبحث يف هذه اآلية من جهتني:
األوىل ـ صدر الرواية خارج عام نحن فيه؛ ألّن السؤال عن اللبن، وهو مائع وليس 
بامء مطلق، إبتداًء كالمنا يف املاء املضاف، هل يصلح لرفع احلدث أم ال؟ وليس مسألتنا 

كل ما يصلح إلزالة اخلبث، فأصل اإلستدالل غري صحيح.
املاء أعم من املطلق  املتبادر من  الرواية، يصح اإلستدالل به، إذا قلنا:  الثانية ـ ذيل 
واملضاف. وأّما إذا قلنا: املاء واملتبادر منه بالقرينة اخلارجية والداخلية املاء املطلق، فذيل 

الرواية يدل عىل إنحصار زوال احلدث بالرتاب واملاء.
6. إستصحاب بقاء النجاسة:

إذا فرضنا أّن الثوب متنجس، وأردنا تطهريه باملاء املضاف؛ نشك يف زوال النجاسة 
وبقائها، فيحكم عىل الثوب نجس، وهكذا يف احلدث؛ ألّن احلدث نجاسة باطنية، إذا 

كان اإلنسان حمدثًا بالبول، أو بغريه من سائر النجاسات.
وهكذا يف الوضوء والغسل، إذا كان حمدثًا، وتوضأ باملاء املضاف واغتسل، نشك أّنه 
أحدث باألصغر أو األكرب؟ هل زال أو ال؟ إستصحاب بقاء احلدث كاٍف لذلك. ولذا 
بعضهم يستدل ببيان آخر: أصالة عدم مطهريته باملاء املضاف، بالنسبة إىل احلدث؛ يعني 
أّن هذا األصل تارة يف الغسل، وتارة يف احلدث األصغر، هذا األصل تارة جيري بالنسبة 
باملاء  بالوضوء  زال  أّنه منجس نشك هل  قلنا:  فإذا  املؤثر،  إىل  بالنسبة  وتارة  األثر،  إىل 
املضاف أو ال؟ نستصحب احلدث، هذا بالنسبة إىل حمل احلدث. وأما إذا قلنا: ال، نشك 

يف نفس املاء، هل أّنه مزيل أم ال؟ أصالة عدم كونه مزياًل جيري يف املقام.
النتيجة: هذا األصل، أصل أزل ليس له حالة سابقة؛ ألّن أصالة عدم املزيلية للامء 
املضاف ليس كذلك أن يكون مزياًل. املزيل كونه حكم إعتباري، سابقًا مل يثبت، اآلن 

1-  الطويس، الشيخ حممد بن احلسن: هتذيب األحكام، ج214/1 ـ باب املياه وأحكامها. 
2-  الطويس، الشيخ حممد بن احلسن: اإلستبصار، ج17/1 ـ حكم املياه املضافة. 

3-  نفس املصدر. 



59 كتاب الطهارة..................................................................................................

نشك، هل ثبت له هذا احلكم أو مل يثبت؟
نقول: أصالة عدم كونه مزياًل للحدث. عىل أّي حال ال يفرق بني أجزاء األصل ـ 
الوجود،  باعتبار  حمدثًا  كونه  الوجود،  باعتبار  أو  العدم،  باعتبار  ـ؛  اإلستصحاب  وهو 
به.  بأس  تام ال  األصل  فهذا  يفرق.  العدم ال  باعتبار  للحدث  مزياًل  كونه  أصالة عدم 
ولكن فيام نحن فيه ال نحتاج إىل هذا األصل؛ ألّن األصل يف مقام العرس، وفقدان الدليل 
االجتهادي؛ من اإلمجاع واآليات والروايات، فهذه األدلة كافية لنا، فال تصل النوبة إىل 
األصل. وإذا صارت النوبة إىل األصل، ال مانع سواء أجرينا األصل يف جانب الوجود، 

أو يف جانب العدم. هذا كّله بالنسبة إىل دليل املشهور، عىل أّن املضاف ال يزيل احلدث.
القول الثاين ـ البن أيب عقيل القائل بالتفصيل:

ذهب احلسن بن أيب عقيل إىل القول بالتفصيل، َبني ما كان واجدًا للامء املطلق، فال 
جيوز له رفع احلدث باملاء املضاف، وما كان فاقدًا للامء املطلق، فيجوز له، وال ينتقل إىل 

التيمم. والكالم يف هذا املدعى من جهتني:
اجلهة األوىل ـ مستند ابن أيب عقيل، وفيه ثلثة إحتامالت:

أوالً ـ قول صاحب )اجلواهر(:
قال صاحب اجلواهر: <ومل نعثر البن أيب عقيل عىل مستند، ولعله الرواية املتقدمة 

ـ أي رواية يونس ـ، تنزياًل هلا عىل اإلضطرار. وفيه ما ال يفى>1.
ثانيًا ـ قول املحقق اهلمداين:

قال املحقق اهلمداين: <ولعل مستنده قاعدة امليسور>2.
بدعوى أّن الوضوء باملاء املضاف، ميسور من الواجب فيجب. وهذا الوجه يتوقف 

عىل أمور ثالثة:
األول ـ التسليم بكربى قاعدة امليسور:

1-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج314/1 
2-  اهلمداين، آغا رضا بن حممد هادي: مصباح الفقيه، ج273/1 
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الثاين ـ إما أن يكون الوجوب متعلقًا باملركب ـ أي بنفس الغسالت واملسحات ـ، 
أو يكون الوجوب متعلقًا بالبسيط، بعنوان مسبب عن الغسل واملسح. أو بعنوان بسيط 
بقاعدة  التمسك  يمكن  ال  هذا  فعىل  اإلنتزاعي،  العنوان  إنطباق  َحّد  عىل  عليه  ينطبق 
املتيرس،  القسم  يف  التبعيض  فيه  يتصور  ال  البساطة،  فرض  عىل  الواجب  ألّن  امليسور؛ 
التعرس  بني  دائر  الواجب  أمر  بل  معسورًا،  ومقدارًا  ميسورًا،  منه  مقدارًا  يكون  بحيث 

بقول مطلق.
الواجب مركبًا بسيطًا، ومع  بالقاعدة املذكورة، وكون  التسليم  الثالث ـ عىل فرض 
امليسور  قاعدة  دليل  إطالق  شمول  وفرضنا  األخرى،  اإلشكاالت  عن  النظر  غض 
للمقام، فعىل هذا ال يتم املدعى لوقوع التعارض، بني إطالق قاعدة امليسور، واطالق 
دليل وجوب التيمم. وبيان ذلك: إّن مفاد قاعدة امليسور شموهلا لباب الوضوء؛ بمعنى 
أّنه إذا تعذر منه يشء كخصوصية املاء املطلق؛ وجب الباقي، أي الوضوء باملاء املضاف. 
ومفاد دليل التيمم، بعد فرض أّن املاء املطلق، وفرض عدم وجدانه؛ جيب التيمم، سواء 
كان هناك مانع آخر يمكن التوضأ به أو ال. وال يمكن العمل باإلطالقني؛ حيث يدور بني 
الوضوء باملضاف، واألمر بالتيمم، مع العلم بعدم وجوب كال األمرين معًا يف الواقع، 
فتقع املعارضة بنحو العموم من وجه، بني إطالق دليل التيمم، واطالق قاعدة امليسور؛ 
إذا فرض  فيام  اإلفرتاق  املضاف، ومادة  املطلق، وتيرس  املاء  تعذر  أّن مورد االجتامع  إذ 
عدم تيرس املاء املطلق واملضاف معًا، فيتعني التيمم. وإذا كان التعرس يف غري الوضوء من 

الواجب الذي مل جيعل له بدل، فهذا إفرتاق لدليل قاعدة امليسور.
ثالثًا ـ رواية عبد اهلل بن املغرية:

ولعّل مستنده ما رواه عبد اهلل بن املغرية، عن بعض الصادقني: )إذا كان الرجل 
ال يقدر عىل املاء، وهو يقدر عىل اللبن فال يتوضأ باللبن، إنام هو املاء أو التيمم، فإن مل 
يقدر عىل املاء وكان نبيذًا، فإيّن سمعت حريزًا يذكر يف حديث: أّن النبي قد يتوضأ 

بنبيذ، ومل يقدر عىل املاء(1. والبحث يف هذه الرواية من جهتني:
ـ  املضاف  املاء  أبواب  من  ـ  )باب2  الشيعة، ج202/1  احلسن: وسائل  بن  الشيخ حممد  العاميل،  احلر    -1

حديث1( 
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اجلهة األوىل ـ يف سند الرواية:
ذكر السيد اخلوئي ـ تبعًا جلامعة ـ القول بصحة سندها، باعتبار عبد اهلل بن املغرية، 

ال باس بذلك، بل هو ثقة من أفاضل الرواة1.
اجلهة الثانية ـ يف داللتها:

الكالم يف داللة هذه الرواية، هل تدل عىل قول ابن أيب عقيل أم ال؟
واإلستدالل هبذا الرواية حيتاج إىل سبعة أمور:

األول ـ أن تكون الرواية منقولة عن اإلمام، ومل يعلم أّن هذه الرواية نقلها عبد اهلل بن 
املغرية عن اإلمام أو غريه.

الثاين ـ قال اإلمام: )إين سمعت ُحريزًا يذكر يف حديث عن النبي...(، هذا 
غري معلوم، هل هذا من تتمة كالم اإلمام، أو عبد اهلل بن املغرية؟

قال  يقل:  مل  فلامذا  حريز،  رواية  يف  واستند  اإلمام،  كالم  أّنه  فرضنا  إذا  ـ  الثالث 
النبي، مع العلم أن بني النبي وحريز عدة وسائط، ومل نعلم الواسطة من هو؟

وهذا اإلحتامل يسقطها عن اإلستدالل.
الرابع ـ إّن ظاهر هذه الرواية صدرت عن تقية؛ ألّنه ما استند إىل النبي بل إىل 

حريز.
اخلامس ـ إّن الرواية حتتاج إىل أن يكون النبيذ مضافًا؛ ألّن للنبيذ عدة حمتمالت:

1. أن يكون املراد بالنبيذ أحد أفراد املسكرات، فعليه يكون خالف القواعد الواردة، 
أّنه من النجاسات، فال جيوز الوضوء به، فكيف يعتقد ابن أيب عقيل بذلك؟

2. أن يكون املراد بالنبيذ الذي هو مضاف، ومل يصل إىل َحّد اإلسكار.
3. أن يكون املراد بالنبيذ ماًء مطلقًا ألقي فيه مجلة من التمور، فال بأس بالوضوء به، 

وعىل هذا كيف نستدل بالرواية؟
وإذا فرضنا النبيذ أضيف إليه متور ـ إذا كان مطلقًا ـ؛ فيكون خالف مطلبنا، من أّنه 
جيوز الوضوء باملاء املضاف، فيدور األمر بني أن نقول: بطهارة النبيذ، وعليه ال بأس به، 

1-  اخلوئي، السيد أبو القاسم: معجم رجال احلديث، ج337/10 ـ 341 

61 كتاب الطهارة..................................................................................................



...................................................................................................أبحاث الفقيه 62

فإّن هذه الرواية من ضمن أربعة وعرشين رواية، تدل عىل طهارة اخلمر، ذهب إىل ذلك 
املحقق األردبييل1، وبعض الفقهاء2 فيكون مسكرًا طاهرًا، فعليه ال يمكن اإلستدالل 

هبذه الرواية عىل املطلوب.
السادس ـ أن يكون متعديًا إىل غري مورد النبيذ؛ ألّن مورد الرواية نبيذ، وهذا أخّص 

من املدعى.
السابع ـ أن تتعدى من املاء املضاف إىل املاء املطلق، وإذا تعدينا من النبيذ إىل مطلق 
املضاف ـ بعد التسليم هبذه املحتمالت ـ؛ فحينئذ تكون الرواية حجة عىل قول ابن أيب 
عقيل، وإاّل فال. وقد قلنا: ال مستند له، ولو باحلمل عىل التقية؛ ألهّنا صحيحة ومعتربة، 
ال يمكن إسقاطها. ولذا إستشكل األستاذ السيد اخلوئي بقوله: <ولكنا مل نقف عليه 
يف )الفقه عىل املذاهب األربعة(، وال نكتفي بذلك يف اجلزم بعدم صحة النسبة، فالبد من 
حتقيق ذلك، من مراجعة كتبهم املفصلة، وعىل اجلملة فال يثبت هبذه الرواية عىل مالقاهتا 

حكم خمالف>3 ونحن نذكر ـ بعد املراجعة يف صحيح الرتمذي وغريه ـ أهم األقوال:
1. عدم اجلواز، وهو قول الشافعي، ومالك، وأمحد بن حنبل، ومجاعة، فعىل هذا ال 

حيمل عىل التقية.
نبيذ غري مسكر،  املاء مادام يوجد  2. اجلواز عىل قول األوزاعي: ال يتيمم إذا عدم 
فإن كان مسكرًا؛ فال يتوضأ به. ونقل عن عكرمة: أّن النبيذ وضوء إذا مل يوجد املاء، وال 

يتيمم مع وجوده.
3. إّن مجيع األنبذة يتوضأ هبا ويغتسل.

ونتيجة بحثنا: محل الرواية عىل التقية، فال تكون شاهدة عىل قول ابن أيب عقيل.

القول الثالث ـ للشيخ الصدوق القائل بجواز الوضوء والغسل بامء الورد.
وهو املستفاد من كتبه التالية:

1-  املحقق األردبييل، الشيخ أمحد: زبدة البيان/72. 
2-  وممن قال بطهارة اخلمر: الصدوق وأبوه، واجلعفي والعامين من املتقدمني، ومجاعة من املتأخرين: 

كاملحقق اخلوانساري، وصاحب املدارك. 
3-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج38/1 
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من  به  ويغتسل  للصالة،  الورد  بامء  يتوضأ  أن  بأس  <وال  اخلري(:  )هداية  يف  قال 
اجلنابة>1.

وقال يف )األمايل(: <وال بأس بالوضوء بامء الورد، واإلغتسال به من اجلنابة>2.
بامء  واإلستياك  اجلنابة،  من  والغسل  منه،  بالوضوء  بأس  <وال  )الفقيه(:  يف  وقال 

الورد>3.
الشيخ  عن  شرب،  عيل  السيد  نقله  وما  الثالثة.  كتبه  يف  الصدوق  الشيخ  كلامت  هذه 

الصدوق يف الفقيه، واألمايل، والدراية4.
ذكر )الدراية( ونسبها إىل الشيخ الصدوق، لعله من غلط النُّساخ.

ولعّل مستند الصدوق، رواية يونس املذكورة يف الكايف: عن عيل بن حممد، عن 
له:  )قلت  قال:   احلسن أيب  عن  يونس،  عن  عيسى،  بن  حممد  عن  زياد،  بن  سهل 
الرجل يغتسل بامء الورد ويتوضأ به يف الصالة؟ قال: ال بأس بذلك. وعىل نسخة: 

ال بأس به(5.
إن قول الصدوق مسبوق باإلمجاع، ومصحوب به، فهو خالف اإلمجاع. وهذا القول 

حمط أنظار الفقهاء األوائل واملعارصين؛ ولذا بحثوا مستند هذا القول من جهتني:
اجلهة األوىل ـ سند الرواية:

1. قول صاحب اجلواهر:
بن  حممد  حديث  عىل  يعتمد  ال  أنه  الوليد:  ابن  <وعن  اجلواهر:  صاحب  قال 
عيسى، عن يونس. قال الشيخ يف التهذيب: إّنه خرب شاذ، شديد الشذوذ، وإن تكرر 
يروه غريه. وقد  أيب احلسن، ومل  يونس، عن  فإنام أصله  الكتب واألصول،  يف 
فإذا كان هذا حال اخلرب؛ وجب  إنتهى.  بظاهره،  العمل  ترك  العصابة عىل  أمجعت 

1-  الصدوق، الشيخ حممد بن عيل: اهلداية باخلري ـ ضمن اجلوامع الفقهية، ج47/1 
2-  الصدوق، الشيخ حممد بن عيل: أمايل الصدوق/514 )املجلس 93( 

3-  الصدوق، الشيخ حممد بن عيل: من ال حيرضه الفقيه، ج6/1 )باب املياه وطهرها ونجاستها( 
4-  شرب، السيد عيل: العمل األبقى، ج61/1 

ـ  النوادر  باب  ـ  الطهارة  )كتاب  الكايف، ج73/3  الفروع من  يعقوب:  بن  الشيخ حممد  الكليني،    -5
حديث 12( 
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طرحه أو تأويله>1.
إذا كانت الرواية ليست ثابتة، ال معنى لتعليله.

2. قول  السيد اخلوئي:
وقال األستاذ السيد اخلوئي: <فأما يف سندها؛ فبوجهني: فتارة باشتامله عىل سهل 
بن زياد؛ لعدم ثبوت وثاقته. ثم قال بعضهم: أّن األمر يف سهل سهل. ولكنك عرفت 
عدم ثبوت وثاقته. وأخرى: باشتامله عىل حممد بن عيسى، عن يونس. وقد قالوا: بعدم 

اإلعتبار بام يرويه حممد بن عيسى عن يونس، فالسند ضعيف>2.

3. قول الشيخ حسني احليل:
وواضحة  السند،  صحيحة  الرواية  هذه  <إّن   :احليل حسني  الشيخ  األستاذ  وقال 
الروايات  من  فهي  بالتعارض؛  مبتالة  ألهنا  الرواية؟  هبذه  يعملون  ال  ملاذا  الداللة؛ 
إذا  الروايات األخرى، واإلطالقات عليها،  املتعارضة؛ ولذا أعرضوا عنها، ويقدمون 
الرواية صحيحة، وأهنا واضحة الداللة، تدل عىل جواز  أّن  قلنا هبذا، هذا أمر مرتب، 
الوضوء والغسل، وحينئذ الصدوق ذهب إىل هذه الرواية، وقدمها عىل قول املشهور>.

كام أّن األستاذ السيد اخلوئي يف كثري من املسائل، إذا كانت الرواية صحيحة، يعتمد 
عىل الرواية وال يلتفت إىل اإلمجاع، وال يرجع إىل الشهرة، وال يعتقد أّن إيراد األصحاب 
وهن للرواية، وال يعتقد أّن عمل األصحاب ساقط للرواية، ولكنه ـ كام تقدم ـ ال يرى 
صحة الرواية. عىل أّي حال لسنا من أهل اإلستنباط يف الرجال؛ ألّن نظرنا اإلطمئنان يف 
 .صدور الرواية، وهذا كاٍف لنا؛ بمعنى أن نطمئن بأّن هذه الرواية صادرة عن األئمة
وأّن الرواية نقلها مجع من األصحاب، وهي يف نظر الفقهاء، فإذا أردنا اإلشكال يف هذه 
الرواية، ال يبقى لنا يف الفقه، إاّل روايات معدودة، فعىل هذا، بحسب السند صحيحة، 

وال بأس بالعمل هبا.

1-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج313/1 ـ 314 
2-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج31/1 ـ 32 
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اجلهة الثانية ـ داللة الرواية:
إختلف األعالم يف داللتها كالتايل:

1. إحتامل الشيخ الطويس:
هو  الذي  الوضوء،  به  أراد  يكون  أن  الحتمل  سلِّم  <ولو   :الطويس الشيخ  قال 
التحسني وقد بينا فيام تقدم أّن ذلك يسمى وضوءًا، وليس ألحد أن يقول: إّن اخلرب أنه 
سأل عن ماء الورد يتوضأ به للصالة؛ ألّن ذلك ال ينايف ما قلناه؛ ألّنه جيوز أن يستعمل 
الرائحة  أّنه متى إستعمل  للتحسني، ومع هذا يقصد الدخول به يف الصالة، من حيث 
الطيبة لدخوله يف الصالة، وملناجاة ربه؛ كان أفضل من أن يقصد التلذذ به حسب. دون 

وجه اهلل تعاىل، ويف هذا إسقاط ما ظنه السائل>1.
مناقشة إحتامل الشيخ الطويس:

أوالً ـ الظاهر أّنه ال يعتمد عىل مثل هذه اإلحتامالت التي يف الرواية؛ ألهنا إحتامالت 
ضعيفة؛ إذ أّن إستعامل الوضوء ـ هنا ـ؛ بمعنى التحسني والطيب للدخول يف الصالة؛ 
فالبد من  للصالة،  والغسل  للوضوء  معلل  أّنه  إذ  مفقود؛  وقرينة وهو  دليل  إىل  حيتاج 

احلمل عىل املعنى الرشعي.
فهذا احلمل ليس له شأن؛ ألّنه إذا فتحنا بابًا ملثل هذه اإلحتامالت، مل يستقر حجر عىل 

حجر.
ثانيًا ـ إذا محلناه عىل املعنى اللغوي؛ فيحتاج إىل قرينة، وعىل هذا نحتاج إىل إدراج هذا 

البحث يف املسألة األصولية؛ وهي أّنه هل للوضوء والغسل معاٍن رشعية أم ال؟
وإستعامل الشارع للمعاين الرشعية، حيتاج إىل قرينة أم ال؟

وبعبارة أخرى: هل احلقيقة الرشعية ثابتة أم ال؟
وإذا مل تثبت احلقيقة الرشعية، هل حقيقة املترشعة ثابتة أم ال؟

بعدم  قلنا:  وإذا  والغسل.  الوضوء  به  فاملراد  الرشعية؛  احلقيقة  بثبوت  قلنا:  فإذا 
ثبوهتا؛ فحقيقة املترشعة موجودة، فعىل هذا ال معنى حلمل الوضوء والغسل عىل املعنى 
اللغوي. كام يلزم عىل القول باملعنى اللغوي، أّنه ال وجود للسؤال عن الوضوء والغسل، 

1-  الطويس، الشيخ حممد بن احلسن: هتذيب األحكام، ج219/1 
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بامء الورد أو مضافًا لوجود القرينة للصالة.
2. قول الشيخ احلر العاميل:

وقال الشيخ احلر العاميل: <ويمكن محله عىل التقية، ملا َمّر>1.
3. قول صاحب اجلواهر:

منه  يورد  ما  أي  الواو؛  بكرس  الِوْرد  يقال:  أن  <وحيتمل   :اجلواهر صاحب  وقال 
الدواب. وهو مظنة للسؤال؛ الحتامل أّن الوضوء حيتاج إىل ماء خاٍل عن ذلك، واألمر 

سهل>2.
مناقشة إحتامل صاحب اجلواهر:

أوالً ـ إّن هذا السؤال ال جيعل الرواية جمملة؛ ألن يف إصطالح علم األصول: متشابه 
كام  حجة.  فهو  ظهور؛  له  كان  إذا  أما  ظهور،  للفظ  يكن  مل  إذا  املجمل  وَنّص؛  وجممل 
أّن النص حجة فالظاهر حجة، فإمجال الرواية من جهة اللفظ ليس له ظهور، ويشرتك 
بني املعنيني، أو بني املعاين. أما إذا كان من نفس الظهور جمّرد اإلحتامل ال جيعله جمماًل. 
مثاًل: إذا قال: إغتسل. هل نحتمل الندب؟ هل يكون جمماًل؟ ال، ظاهر األمر الوجوب. 
وإذا قال: إغتسل للجنابة. يكون للجملة ظهور، وإن كان مضارعًا، ولكن للخرب الذي 
يستعمل يف جمال الطلب يف الوجوب ظاهرًا. اجلملة اخلربية التي تستعمل يف مقام الطلب 
ظاهرة يف الوجوب، وعىل هذا جمرد إحتامل أن يكون )ِوْرَدًا(، هذا ما جيعل الرواية جمماًل.
ثانيًا ـ إّنام يتجه فيام لو كانت األخبار الواجب إتباعها مكتوبة يف كتاب، وواصلة إىل 
أرباب احلديث بالكتابة، كام هو مذهب القدماء، قراءة الرواية، فالشخص الذي يكتب 
الرواية، األستاذ يقرأ ـ مثاًل ـ )من ال حيرضه الفقيه(، قابله الشيخ سليامن البحراين، عىل 
ظهر  عىل  فكتب  الطهراين؛  بزرك  آغا  الكتاب  هذا  رأى  فلام  وكتب،  األصلية  النسخة 
فيقرأ  املقابلة،  كانت  األعاظم،  الكتاب، وهكذا كتب  بزيارة هذا  قد ترشفت  الكتاب، 

1-  احلر العاميل، الشيخ حممد بن احلسن: وسائل الشيعة، ج148/1
َمّر( ما ذكره ص147: )ويأيت يف النجاسات واألطعمة  ما        لعّل مراد الشيخ احلر العاميل من قوله: )ملا 
يدل عىل نجاسة النبيذ وحتريمه، ووجوب إجتنابه، فيجب محل هذا عىل التقية؛ ملعارضته األحاديث املتواترة، 

مل عىل ما سيأيت يف بيان النبيذ املذكور.  ولإلمجاع، وملوافقته ألشهر مذاهب العامة، أو حيحُ
2-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج413/1 
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األستاذ عىل التلميذ، والتلميذ عىل األستاذ. فإهنم أخذوا األخبار عن رواهتا املوثوق هبم 
بالقراءة، ووصلت إليهم سامعًا عن سامع، وقراءة بعد قراءة، عىل الكيفية التي وصلت 
إليهم. وحيث أّن راوي هذه الرواية ـ وهو الصدوق ـ قد نقلها بفتح الواو ـ أي الَوْرد 
ـ، حيث إستدل هبا عىل جواز الوضوء، فيجب إتباعه يف نقله وال يصغى معه إىل إحتامل 
أكثر  يف  اإلحتامالت  هذه  لتطرق  لإلستنباط؛  جديد  باب  فتح  يستلزم  فإّنه  الواو،  كرس 

األخبار، وهو يسقطها عن اإلعتبار.
ثالثًاـ  قال األستاذ الشيخ حسني احليل: <إذا إحتملنا يف الرواية مثل هذه اإلحتامالت، 
مل يبق حجر عىل حجر، ويكون لنافقه جديد؛ ألّن كّل رواية حُيتمل فيها كام ذكر؛ أي أّن 
املراد من الغسل املعنى اللغوي، وكذلك الوضوء. وحيتمل أّن املراد ليس ماًء مطلقًا، بل 
أعم من املطلق واملضاف. هذه اإلحتامالت إذا فتحت أبواهبا يف الفقه؛ فيلزم أن يكون لنا 

فقه جديد؛ ولذا هذا اإلحتامل ضعيف جدًا>.
رابعًا ـ قال بعض املتأخرين: إّن هذا اإلحتامل ال مانع منه هكذا: إحتامل ظاهر اللفظ 
كيفية  بيان  احلديث  أهل  كالم  وليس  وجوده،  قرائن  باعتبار  يفهم  احلديث،  أهل  عند 
إيراده  اللفظ  إّن  اللفظ.  كيفية  لنا  ُيغريِّ  أن  يوجب  ال  احلديث  أهل  ولكن كالم  اللفظ، 
ماذا؟ كام أّن فهم احلديث ال ُيغرّي لنا غرياد احلديث، ال ُيبنّي لنا كيفية اللفظ، فعىل هذا 
إحتامل، فإذا كان هذا إحتامل؛ فهو أظهر اإلحتامالت الثالثة، كاحلمل عىل التقية، وكون 
الوضوء بمعنى الطهارة، أو املعنى اللغوي، فهذا اإلحتامل أقرب اإلحتامالت يف املسألة، 

فإذا وجد اإلحتامل؛ بطل اإلستدالل.
مناقشة أستاذنا احليل هلذا القول:

رد أستاذنا الشيخ حسني احليل : بأّن الفقيه يفهم باعتبار قراءته عىل أستاذه، أو سامعه 
منه )الِوْرد(، فهذا ال يكون حجة يف أّن كيفية اللفظ )الَوْرد(، ال )الِوْرد(، كام يعطينا كيفية 
اإليراد والبناء، فاإليراد والبناء، وكيفيةالكلامت ترجع إىل القواعد والقرائن املوجودة يف 

األلفاظ.
فالنتيجة التي توصلنا إليها: أّن إحتامل صاحب اجلواهر أقرب اإلحتامالت؛ ولذا ال 
يمكن اإلستدالل هبذه الرواية، فتكون الرواية جمملة. لكن هذه الرواية صار حاهلا معلومًا 
من جهة سندها وداللتها، وقلنا: أّن املراد )ماء الَوْرد(، فيكون اإلحتامل يف الرواية ثالثة:

67 كتاب الطهارة..................................................................................................
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1. أّن املراد من ماء الورد؛ املاء الذي إختذ واعترص من الورد، فعىل هذا يكون املاء 
مضافًا. وهذا بعيد ألّن الورد ليس له ماء مثل الرقي والعنب ونحومها، بحيث إذا اعترص 
يكون له ماء يعتد به لرتين، بل هذا مستبعد يف األزمنة السابقة، بل خالف اخلارج ومل 
ينقل لنا مورد يف زمان عىل أّنه يتخذ من الورد ماء نظري إختاذ ماء العنب والرقي ونحومها، 
ولعّله ليس يف زمان األئمة متحقق، وعىل فرضه والتسليم به فيكون املاء مضافًا، ال جيوز 

الوضوء واإلغتسال به، وال جيوز رفع احلدث به.
2. املاء الذي يمر بورق الورد وصار معطرًا من قبيل إلقاء الورد فيه، أو ألدنى جماورة، 
فيكون معرضًا للسؤال: هل جيوز الوضوء والغسل به أم ال؟ إطالق ماء الورد عليه من 
باب التجوز واملساحمة، باعتبار مروره بالورد، فيقال له: ماء الورد من قبيل ماء البحر، 
وماء البئر، فاإلضافة تقيدية يف املعنى، بل صفة تبني لنا نوع املاء، كام يف ماء البحر والنهر.

3. ماء )اجلاّلب(: وهو املاء الذي يلقى عليه مقدارًا من الورد، ثّم يغيل فيتقطر بسبب 
البخار، فام يؤخذ من التقطري يسمى بامء الورد. وهو الذي يباع يف األسواق يف زماننا، 
وهو موجود يف زمان األئمة. والسؤال: هل جيوز الوضوء والغسل به أم ال؟ فقال 

اإلمام: ال بأس به.
فإذا كانت اإلحتامالت الثالثة واردة يف الرواية، فكيف حُيمل عىل املعنى األول، حتى يكون 
دلياًل للصدوق؟ إذا إحتملت األمور الثالثة؛ فيكون مطابقًا للقواعد واإلطالقات والروايات؛ 
فعىل هذا يكون ماء الورد من مجلة املاء املطلق، كام يقال: ماء النهر أو البحر، باعتبار املجاورة 

واملصاحبة. فإذا قبلنا هذا اإلحتامل؛ فال يكون خمالفًا لإلمجاع والروايات واملشهور.
إختيار السيد اخلوئي:

كثريًا  املاء  كان  إذا  فيام  والثالث، وهذا  الثاين  املعنى   اخلوئي السيد  األستاذ  إختار 
والورد قلياًل ويلقى فيه، هذا ماء مطلق وإن كان معطرًا، وكونه معطرًا ال يكون دلياًل عىل 
إضافته، فيجوز الوضوء بامء الورد، فيكون مطلقًا معطرًا، كام إذا فرضنا أّن اهلل سبحانه 
وتعاىل خلق بحرًا معطرًا؛ فيكون مثل ماء البحر املالح، أو املاء العذب، فتكون طبيعته 
عذبًا، أو ملحًا، أو مزًا. فإذا كان املاء كثريًا، وكان الورد قلياًل؛ هذا ال يرجه عن إطالقه، 
ولعل هذا مراد الصدوق، ماء معطرًا، فال مانع من الوضوء هبذا املاء. فإذا فرضنا أّن ماًء 
بقدر الكر، وُألقي فيه أوراقًا وُأغيل، فهذا يقال له: ماء الورد، إاّل أّنه جيوز الوضوء به، 
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فهو مطلق ومعّطر. بخالف ماء الزعفران ـ مثاًل ـ، فإنه يرج عن كونه ماًء مطلقًا؛ ألنه 
ليس جمرد إضافة، بل قيد دخيل يف ماهيته. وأّما إذا فرضنا املاء القليل، وألقي فيه أوراقًا 
كثرية؛ فال إشكال أن يكون ماء مضافًا، فعىل هذا ال مانع من محل الرواية عىل ماء الورد، 

بحيث يطلق عليه املاء املطلق1.
تعقيب عىل إختيار السيد األستاذ:

فامء  اجلالب.  وماء  الورد؛  ماء  فيقال:  عرفيًا  إصطالحًا  صار  الورد  ماء  أّن  الظاهر 
اجلالب، هل هو مضاف أو مطلق؟ وقبل اإلجابة عىل هذا السؤال، ينبغي اإلشارة إىل 

بعض األمثلة، من باب التنظري:
إذا ألقي يف املاء ملح، بحيث يصدق عليه ماء امللح، فهل هذا مضاف أو مطلٍق؟

ولذا يف غسل امليت يغسل بامء الكافور، وماء السدر، بحيث ال يرج عن كونه مضافًا، 
فإذا ُألقي يف ماء السدر مقدارًا كثريًا؛ خرج عن كونه مطلقًا، فال جيوز غسل امليت هبذا 
املاء. وما نحن فيه من هذا الباب. عىل أّي حال، كالمنا يف املصداق، فإذا صدق عليه ماء 

الورد؛ فال جيوز الوضوء به.
فرض كالمه ماء الورد، وماء الورد معناه يف مقابل املاء املطلق، فكيف حتمل الرواية 
عىل أّن املراد من ماء الورد ماء مطلقًا، ولكن ُمعّطر. إذن، هذا اإلحتامل من السيد األستاذ 

ال يكون عىل نحو معتٍد به.
فعىل هذا تكون الرواية جمملة يف نظر السيد ومجاعة. ولكن إذا فرضنا ماًء مضافًا إىل 
الورد، بحيث يكون ال يصدق عليه ماًء املالقي، فامء اجلالب يقال له: ماء الورد. فإذا 
صارت الرواية صحيحة سندًا، وفرضنا داللتها تامة، فاملراد بالورد املاء املضاف بالورد، 

فحينئذ هل يمكن العمل هبذه الرواية أم ال؟
أو بعبارة أخرى: إذا فرضنا هذه الرواية عىل هذا الشكل ـ كام هو إستدالل الصدوق 
عىل هذين املبنيني صحة الرواية، واملراد من الرواية الورد، واملراد من الورد املاء املضاف، 
ال املاء املنسوب إىل الورد ـ فعىل هذا، هل يمكن اإلستدالل هبذه الرواية، عىل مذهب 

الصدوق أو ال يمكن؟
مجاعة من فقهائنا يقولون: ال يمكن؛ ألّن الرواية معارضة لآلية الرشيفة، عىل نحو 
العموم واخلصوص من وجه، ومن املعلوم أّن الرواية يف مقابل اآلية، فإذا كان كذلك، 

1-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج34/1 
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فقد  الكيل؛  بالتباين  القرآن  الرواية عىل خالف  فإذا كانت  الكيل،  التعارض  يكون مثل 
وردت إلينا روايات مستفيضة، أّن الرواية املخالفة لظاهر القرآن بالتباين الكيل؛  زخرف 
وباطل، فالتعارض بالعموم واخلصوص من وجه أيضًا كذلك. وبيان التعارض بالعموم 

واخلصوص من وجه كالتايل:
املطلق،  املاء  به  املقصود  َطيِّبًا{  َصِعيدًا  ُموا  َفَتَيمَّ َماًء  َتُِدوا  }َفَلْم  قالت:  الرشيفة  اآلية 
فتكون الوظيفة التيمم، سواء وجد املاء املضاف أو ال، فاآلية عامة. والرواية تدل عىل أّن 
ماء الورد، ال جيوز الوضوء به يف حال اإلختيار واإلضطرار، ويف حال وجدان املاء املطلق، 
ـ  التعارض  فيه  يقع  الذي  إجتامعهام  ومورد  عامة،  واآلية  عامة  فالرواية  وجدانه،  عدم  أو 
وهو ما إذا مل يكن هناك ماء وكان متمكنًا من املضاف، فإنه موردًا للتيمم بحسب إطالق 
اآلية الرشيفة، وموردًا للوضوء حسب ما يقضيه إطالق الرواية، وبذلك تسقط الرواية عن 
اإلعتبار، وحيكم بوجوب التيمم مع وجود املضاف، بناء عىل القاعدة أّن الرواية إذا كانت 

معارضة للكتاب بالعموم واخلصوص من وجه، فمقتىض القاعدة سقوطها عن اإلعتبار.
والظاهر ليس كذلك؛ أي ليس تعارض اآلية والرواية من باب العموم والـخصوص 
من وجه، بل من باب العموم واخلصوص الـمطلق؛ ألّن الرواية تقول: يـجوز الوضوء 
بمـاء الورد، فهذا خاص واآلية عام ومن املعلوم يـخصص العام باخلاص، فال يـجوز 
الوضوء بالـمـاء املضاف }َفَلْم َتُِدوا{ معناه؛ وإن وجد الـمـاء الـمضاف؛ فال يـجوز 
الوضوء بالـمـاء الـمضاف، ولكن الرواية تقول: إاّل ماء الورد1، هذا خاص يـخصص 

اآلية به. هذا بالنسبة للجمع بني اآلية الرشيفة والرواية.

1-  قبل ترجيح أحد اإلحتاملني، البد من عرضهام عىل البحث، فنقول:
      أوالً ـ إحتامل )الَوْرد(، حيتاج إىل كونه واردًا يف الرواية هبذا التشكيل، وما احتمله بعضهم من القراءة عىل 

األستاذ هبذا التشكيل؛ هو جمرد إحتامل.
      ثانيًا ـ عىل فرض إحتامل الَوْرد، فامء الورد يف ذلك الزمان نادر الوجود، إال عند أهل الثراء والوجاهة، 

فكيف حتمل الرواية عىل الفرد النادر؟
يحُورد، والذي يرد عليه. وهذا حمل إبتالء عامة الناس،        ثالثًا ـ ورد عن العرب )الِوْرد(: وهو املاء الذي 
فهذه املياه الواقعة يف الطرق، والغدران، واحلياض، بني مكة واملدينة، املعّدة لقضاء حوائج املاّرة والعابرين، 
حيث يردها الناس وإبلهم ومواشيهم؛ فلذا يسألوا عن طهارهتا ونجاستها، وهذا ما أشارت إليه الروايات، فام 
احتمله صاحب اجلواهر؛ هو األقرب، فإذا دار األمر بني الفرد النادر والفرد الكثري، فاألوىل محل الرواية عىل 
الفرد الكثري. وقد عرضت هذا الوجه عىل سامحة سيدنا األستاذ، يف عرص يوم االثنني، املوافق 1431/6/3هـ 

فقال: إذا ورد عن العرب )الِوْرد(؛ فال بأس هبذا الوجه. 



احلكم الثالث ـ مطهرية املاء املضاف من اخلبث، وفيه أقوال ثالثة:
األول ـ قول املشهور

الثاين ـ قول الفيض الكاشاين
الثالث ـ قول السيد املرتضى، والشيخ املفيد
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وال من اخلبث)1( ولو يف حال اإلضطرار)2(.

)1( ـ احلكم الثالث ـ مطهرية املاء املضاف من اخلبث، وفيه أقوال ثلثة:
القول األول ـ قول املشهور:

املعروف بني األعالم، أّن املضاف ال يرفع خبثًا، ويمكن اإلستدالل له بعرشة وجوه:
األول ـ اإلمجاع:

وهو غري ثابت؛ وذلك إن كان دخول املعصوم يف املجمعني؛ فهذا أول الكالم، 
ممنوع صغرى. وإن كان منشأ حجية اإلمجاع قاعدة اللطف؛ فهذا ممنوع كربى. عىل أي 
حال، اإلمجاع املنقول ليس بحجة، واإلمجاع املحصل مل يثبت، ومدرك اإلمجاع يف هذا 
املقام غري ثابت. وإذا فرض الروايات املتعددة املتفرقة يف األبواب املخصوصة، هذا يمنع 

أن يكون اإلمجاع دلياًل مستقاًل.
)2( ـ أشار املاتن إىل رأي ابن أيب عقيل املتقدم.

الثاين ـ سرية املترشعة:
املستفاد من سرية األئمة إزالة النجاسات باملاء املطلق. وهذا ليس بصحيح؛ ألّن 
السرية ال متنع إزالة النجاسة بغريها، من جهة أّن املاء املضاف ما كان كثري الوجود؛ ولذا 
ال حيتاج الترسي برفع اخلبث باملاء املضاف، وإاّل ال يفرق بني املاء املضاف واملاء املطلق، 

فيمكن املناقشة يف السرية1.

1-  ما ورد يف سرية املترشعة، هو القدر املتيقن، وهو العنوان التعبدي، أما ما زاد عن ذلك ـ وهو أّن املاء 
املضاف ما كان كثري الوجود؛ لذا ال حيتاج الترسي برفع اخلبث باملاء املضاف ـ ؛ فخارج عن دائرة التعبد. 
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الثالث ـ إرتكاز املترشعة وإستنكارهم يف إزالة النجاسة باملاء املضاف.
وهذا ليس بصحيح؛ ألّنه مل يكن يف اخلارج حتى يستنكرون، باإلضافة إىل هذا، إذا 

كان تامًا؛ فريجع إىل سرية املترشعة، وسرية األئمة، وقد تقدم الكالم عليهام.
الرابع ـ آية التيمم وبعض الروايات، عىل أّن التطهر منحرص باملاء والرتاب، واملراد 
املطلق  باملاء  املطهر  إنحصار  مقام  يف  التيمم  وآية  صحيح،  هذااملطلق  املطلق.  املاء  من 
الرواية هبذا املضمون؛ فال  إذا كانت  فيتمم.  فيتوضأ. وإن فقد  املاء  والرتاب، إن وجد 
بأس، لكن داللتها عىل إنحصار رفع احلدث، وكالمنا يف رفع اخلبث، فهذه اآلية تدل 
عىل رفع احلدث باملاء، يف صورة الوضوء، ويف الرتاب يف صورة فقدان املاء؛ إذن فليس 

بتام.
اخلامسـ  إن إستصحاب بقاء النجاسة يدل عىل عدم جواز الغسل باملاء املضاف؛ أي 
عدم ارتفاع حكم النجاسة باملاء املضاف، فنشك بعد التطهري بأّن الثوب متنجس، وأزلنا 
النجاسة عن الثوب باملاء املضاف، فنشك هل أّن النجاسة باقية أم ال؟ فنستصحب بقاء 
النجاسة، هذا اإلستصحاب مقبول عند قوم، لكن اإلستصحاب يف مورد مل يقم عليه 
الدليل اإلجتهادي، يرفع األصل؛ ألّن األصل إذا مل يكن ـ هناك ـ دليل إجتهادي، بعد 
دعوى السيد املرتىض واملفيد: بأّن إزالة العني الزم، وإستدال بمطلبهام بروايات وأدلة، 
فحينئذ اخلصم يقول: نحن نكتفي بزوال العني باملاء املضاف، فحينئذ ال يبقى لنا شك 
اليقني  تنقض  ال  اإلستصحاب  مدرك  أخرى:  وبعبارة  باإلستصحاب.  نتمسك  حتى 
النجاسة  إزالة  جواز  عىل  تدل  التي  األدلة  وهي  باحلجة،  اليقني  ننقض  فنحن  بالشك، 
بكل مائع، أو املاء املضاف اإلستصحاب ال يكون حجة يف مقابل دليل اخلصم؛ يعني 
أّن اخلصم ال يقبل اإلستدالل باإلستصحاب؛ ألّن اإلستصحاب أصل. ودليل اخلصم 

دليل إجتهادي، رافع ملوضوع اإلستصحاب.
السادس ـ نشك أّن املطهرية جعلت للامء املضاف أم ال؟

نعلم بأّن املطهرية باملاء املطلق، ونشك أّن املطهرية باملاء املضاف؟ نستصحب عدم 
بقاء  إستصحاب  حكم  أّن  جهة  من  مردود  أيضًا  وهذا  املضاف.  للامء  املطهرية  جعل 
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النجاسة، أّن السيد واملفيد يدعيان أّن املطهرية من اخلبث، جمعولة لكل مائع، سواء كان 
ماء مطلقًا أو مضافًا، أو بغريمها، وعىل هذا ال يكون األصل دلياًل عليه.

السابع ـ أصل إشتغال الذمة بالنسبة إىل األمور املتوقفة عىل الطهارة اخلبثية. 
الصالة مرشوطة بالطهارة احلدثية واخلبثية، فإذا صلينا مع رفع اخلبث باملاء املضاف، 

نشك أّن صالتنا صحيحة أم ال؟ وصارت ذمتنا فارغة أم ال؟
أوالً ـ إستصحاب بقاء ذمتنا تقتيض أن نحكم بأّن النجاسة ما زالت باملاء املضاف يف 
بعد  املطهرية؛ ألّنه  الدليل، وهذا األصل، اإلستصحاب عدم جعل  الشك، فهذا  مقام 
باملاء  النجاسة  إزالة  جيوز  املطلق،  باملاء  يشرتط  ال  النجاسة  إزالة  مثاًل:  الدليل-  ورود 

املطلق واملضاف واملائع، فال يبقى جمال هلذا األصل.
ثانيًا ـ األصل الثالث، هبذا البيان: نحن نشك أّن رشط إزالة النجاسة إطالق أم ال؟ 
أي يشرتط يف إزالة النجاسة، إطالق أم ال؟ نشك يف الرشطية، ومن املعلوم أّن الشك يف 

الرشطية، يرجع إىل الرباءة ال إىل اإلشتغال. فهذا األصل ليس بتام.
فالنتيجة: أّن األصول الثالثة املتقدمة: من اإلستصحاب واإلشتغال والرباءة، ليست 

بصحيحة وقابلة للنقد.
الثامن ـ آية اإلمتنان وغريها من اآليات والروايات:

اَمِء  ِمَن السَّ الدالة عىل إيسار املطهرية باملاء؛ أي طاهرًا مطهرًا؛ فقوله تعاىل }َوَأْنَزْلنَا 
َرُكْم بِِه{2 أمر بالتطهري من احلدث أو اخلبث، فهذه  َماًء َطُهورًا{1. وقوله تعاىل }لُِيَطهِّ
اآليات صحيحة، وواردة يف مقام اإلمتنان. مضافًا إىل بعض الروايات الواردة يف ذلك، 

نذكر منها ما ييل:
ـ:  بضاعة  بئر  ـ وقد سئل عن   قال رسول اهلل( قال:   :املقداد وعن جمموعة 

خلق اهلل املاء طهورًا، ال ينجسه يشء، إاّل ما غري لونه، أو طعمه أو رحيه(3.

1-  الفرقان/48 
2-  األنفال/11 

3-  النوري، مريزا حسني: مستدرك الوسائل، ج190/1 )باب 3ـ من أبواب املاء املطلق ـ حديث11( 
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عن داود بن فرقد، عن أيب عبد اهلل قال: )كان بنو إرسائيل إذا أصاب أحدهم 
السامء  بني  ما  بأوسع  عليكم  اهلل  وّسع  وقد  باملقاريض،  حلومهم  قرضوا  بول؛  قطرة 

واألرض، وجعل لكم املاء طهورًا، فانظروا كيف تكونون(1.
ولكن اإلمتنان ال يدل عىل املدعى؛ ألّنه غالبًا بعض إلبتالء اهلل، واإلمتنان ال يقتيض 
أن أصالة املطهرية باملاء يمكن أن يكون شيئًا آخرًا، وإن كان نادرًا بتطهري اخلبث باملاء 
أو  األحداث  به  يزيلوا  أن  عن  فضاًل  ليرشبوه،  الناس  ألغلب  حيصل  ال  إذ  املضاف؛ 
األخباث، كام أشار إىل ذلك السيد اخلوئي2. قاعدة كلية: صحيح اآليات والروايات 

تدل عىل اإلمتنان ـ ألّن التطهري صار باملاء املطلق ال املضاف ـ ولكن هذا ال يثبت.
التاسع ـ الروايات الواردة يف األبواب املتفرقة :

باب األسئار، وأنواع النجاسات، واخللوة، والصالة بالثوب النجس وغري ذلك من 
األبواب ـ قرأنا العديد منها؛ فاتضح لنا أّن أكثرها يدل عىل رفع اخلبث، وإزالة النجاسة 

باملاء املطلق ال املضاف.
العارش ـ عدم القول بالفصل:

 ألّن هذه اآليات والروايات، واردة يف موارد خاصة. وأما بالنسبة إىل سائر النجاسات؛ 
فنحن ال نعلم بأهنا ترفع اخلبث أم ال؟

هذا حمل شكنا؛ ولذا نحن نقول: غاية رفع اخلبث بغري املاء. وبعبارة أخرى: الروايات 
واردة يف مقام بالنسبة إىل البدن والثوب وأمثاهلام، وأما يف سائر املوارد؛ فهل يعترب يف إزالة 

النجاسة باملاء املطلق؟
هنا ليس لنا دلياًل، حتى نقبل هذه األدلة املعتربة يف إزالة النجاسة، ولكن يف خصوص 
إزالة النجاسة عن البدن والثوب واألكل وغري ذلك، وكل مورد إذا صار نجسًا؛ فالبد 
أن يزال باملاء املطلق. إذن، ليس لنا دلياًل إاّل اإلمجاع املركب، وعدم القول بالفصل، وكل 
البول والثوب والبدن؛ يقول يف سائر  املطلق، يف  باملاء  النجاسة  من قال برشطية زوال 

1-  احلر العاميل، الشيخ حممد بن احلسن: وسائل الشيعة، ج134/1 )باب 1 ـ من أبواب املاء املطلق ـ 
حديث 4( 

2-  راجع التنقيح، ج29/1. 
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املوارد، وعىل هذا صار مطلبان:
صورة  يف  واردة  الروايات  ألّن  ناقص؛  هذا  ولكن  بالروايات،  اإلستدالل  ـ  األول 
املاء  يف  معتربة  النجاسة  فإزالة  املوارد؛  سائر  يف  وأما  وأمثاهلام،  والثوب  البدن  نجاسة 

املطلق.
أّن  القول بالفصل، يفيد يف  بيان اإلمجاع، وعدم  الثاين: هذا أول كالمنا، نحتاج إىل 

سائر املوارد أيضًا ُيعترب إزالة اخلبث باملاء.
ولكن نجيب عن التاسع والعارش بجواب واحد: أّن عدم القول بالفصل، هذا إمجاع 
تامًا.  املركب  بتام، فضاًل عىل أن يكون اإلمجاع  قلنا: أصل اإلمجاع ليس  مركب، نحن 
اإلمجاع املركب ال يفيدنا. فبقي من األدلة هذه الروايات املستفيضة، وتفيدنا يف أّن إزالة 
اخلبث ال يتحقق إاّل باملاء املطلق. إذا قبلنا هذه الروايات، ولكن يف مقابل هذه الروايات، 
روايات أخرى أيضًا. فنحن نتكّلم يف أدلة املخالفني؛ ألننا نشك يف التعارض بني أدلة 

املخالفني، وبني الروايات موجود أو ال؟
تفيد  الروايات  أّن  أي  تام؛  فاملطلب  الروايات؛  معناه غري هذه  يكن  مل  بأّنه  قلنا:  إذا 
لنا قاعدة كلية وهي: أّن املطهرية منحرصة يف املاء املطلق؛ أي أّن إزالة اخلبث ال يتحقق 
إاّل باملاء املطلق. لكن يف مقابل هذه الروايات، روايات أخرى، وأدلة أخرى من السيد 
متت؛  فإذا  أدلتهم،  إىل  النظر  من  فالبد  الكاشاين،  والفيض  املفيد،  والشيخ  املرتىض، 
صارت معارضة بني أدلتهم، وهذه الروايات، فحينئذ نرجع يف مقام الشك إىل األصول 

الثالثة، وإذا ما متت أدلتهم نسري عىل املشهور.
القول الثاين ـ قول الفيض الكاشاين:

ما  وأما  النجسة،  األعيان  عن  اإلجتناب  بأّن  يقول:  الكاشاين  الفيض  إّن  يقال:  قد 
يالقي األعيان النجسة، إذا مل يكن عينًا من النجس، ال جيب اإلجتناب عنه، وال حيتاج 

إىل التطهري1.
إطالق  اإلزالة  يف  <يشرتط  املفيد:  والشيخ  املرتىض،  السيد  يوافق  ما  عنه  ينقل  وقد 

1-  الفيض الكاشاين، حممد حمسن: مفاتيح الرشائع، ج75/1 
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املاء عىل املشهور خالفًا للسيد واملفيد، فجّوزا باملضاف، بل جّوز السيد تطهري األجسام 
الصقيلة باملسح، بحيث يزول العني لزوالة العّلة. وال يلو من قوة؛ إذ غاية ما يستفاد 
جسم  كّل  عن  باملاء  غسلها  وجوب  أما  النجاسات  أعيان  إجتناب  وجوب  الرشع  من 
فال، فكل ما علم زوال النجاسات عنه قطعًا؛ حكم بتطهريه إاّل ما خرج بالدليل؛ حيث 

اقتىض فيه إشرتاط املاء، كالثوب والبدن>1.
مناقشة هذا القول:

توطئة يف اإلشارة إىل مقامني:
املقام األول ـ هل النجاسة مرسية أو ال؟

إذا القى يشء النجاسة، هل يكون متنجسًا وحمكومًا باإلجتناب عنه؟
املقام الثاين ـ يف وجوب إزالة اخلبث، بعد احلكم بالرساية، أو عدم الوجوب:

بعد القول بالرسايةـ  أي إذا أردنا تطهري املحل، أو تطهري اليشء املتنجسـ  اليشء يدور 
يف سبب املطهر، هل يطهر يف إزالة النجاسة، أو إزالة العني يكون مطهرًا، ولو كان مثل 
األشياء الصقيلة، كام عليه الفيض الكاشاين، أو إزالته بكّل مائع، أو إزالته بكل مائع غري 
كافية، بل البد من إزالة العني باملاء املطلق أو نعمم؛ أي سواء كان مطلقًا، أو ماء مضاف؟

وبعد اإلشارة إىل هذين املقامني، فهل حيمل قول الفيض الكاشاين، عىل القول األول 
أو الثاين؟

إختلف األعلم يف محل قول الفيض الكاشاين:
كلم السيد السبزواري:

قائل  الكاشاين  الفيض  أّن  أي  األول؛  املقام  عىل  قوله  حيمل  السبزواري  السيد 
التي ورد األمر بغسلها  النجس عدا األجسام  املتنجس، بل  إنفعال يشء بمالقاة  بعدم 

باخلصوص2.

1- املصدر السابق/77 
2-  السبزواري، السيد عبد األعىل: مهذب األحكام، ج130/1 
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كلم السيد اخلوئي:
والسيد اخلوئي ـ كام يف بعض تقريراته ـ حيمل عىل املقام الثاين؛ أي أّن نظر الفيض 
الكاشاين إىل عدم رساية النجاسة إىل مالقيها، وأن غسل مالقي النجاسة غري واجب، 

إال يف بعض املوارد.
كلم الشيخ احليل:

وعليه نظر أستاذنا الشيخ حسني احليل؛ أي أّنه يعتقد بعدم إنفعال اليشء الطاهر من 
األعيان النجسة، وإّنام إزالة األعيان النجسة.

الكلم يف مدرك املسألة:
نقول: األوىل  الكاشاين عليهام؛  الفيض  املقامني، ومدى محل قول  بيان هذين  وبعد 
النظر إىل املدرك، أما كالمه رصيح يف املقام األول أو الثاين؛ فمردد وجممل بينهام، وهذا 
ليس بمهم، إّنام املهم دليل املسألة؛ ألّن األعيان النجسة واجبة اإلجتناب، وأما ما يالقي 

األعيان النجسة؛ فال جيب اإلجتناب، مدركه ماذا؟
قول السيد اإلصفهاين:

يف  كتبه  كام  أي  ـ  اإلصفهاين  السيد  أستاذه  عن  احليل،  حسني  الشيخ  أستاذنا  نقل 
عن  اإلجتناب  وجوب  األدلة  من  املستفاد  أّن  دعوى  يمكن  قال:  أّنه  ـ  بحثه  تقريرات 

نفس العني النجسة ما دامت باقية. ثّم قال: ويؤيد هذا املعنى، بل يدل عليه أمور:
منها ما يدل عىل طهارة البواطن، بمجرد زوال العني. ومنها طهارة أعضاء احليوان 
سة غري اآلدميـ  بعد زوال العني، كام يستفاد من الروايات الصحيحة.  النجسةـ  أي املتنجِّ
ومنها تطهري باطن القدم ومنها التطهري باألحجار القالعة يف اإلستنجاء. إذن، يعتربها 

السيد اإلصفهاين من باب املؤيدات.
قول الشيخ احليل:

ولكن يف كالم أستاذنا الشيخ احليل: أّنه من األدّلة، الدليل عىل أّن النجاسة ال ترسي 
إىل يشء طاهر كام يف املقامات األربعة:
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املقام األول ـ أّن البواطن ال تقبل النجاسة:
املقام روايات وأدلة  الباطن، حيكم بطهارته، ويف هذا  النجاسة من  جمرد زوال عني 

تذكر يف مقامه.
املقام الثاين ـ طهارة أعضاء احليوان النجسة، بعد زوال العني:

روايات  عليه  تدل  النجاسة،  من  ينفعل  ال  احليوان  بدن  ظاهر  أّن  يف  الواردة  األدلة 
كثرية، إذا كان ظاهر بدن احليوان متنجسًا، فبعد إزالة النجاسة؛ حيكم بطهارته، وهناك 

روايات واردة يف منقار الطري1، وغري ذلك.
املقام الثالث ـ تطهري األرض باطن القدم:

النجاسة عنه ـ ألّن األرض  إذا زالت عني  القدم،  أّن باطن  الواردة يف  الروايات  يف 
تطهرها، سواء كان نعاًل، أو نفس القدم ـ؛ يطهر بزوال عني النجاسة. هنا أيضًا روايات 

عديدة تدل عىل هذا املقام.
املقام الرابع ـ التطهري باألحجار القالعة يف اإلستنجاء:

الروايات التي تدل عىل أّن حمل الغائط كام يطهر باملاء يطهر بقلع النجاسة أيضًا يف 
كل جسم إذا مل يكن صيقليًا، ومل يكن حمرمًا كالعظم والروث إذا كان منهيًا، وإذا مل يكن 
منهيًا؛ فكل يشء يزيل النجاسة عن املحل طاهرًا. هنا أيضًا روايات كثرية تدل عىل أّن 

زوال العني عن املحل يكون طاهرًا.
هذه هي املقامات األربعة، والروايات املتعددة، التي تدل عىل أّن النجاسة ال ترسي 

إىل مالقيها.
مناقشة هذه املقامات:

أجاب مجاعة من األساتيذ عن هذه املقامات: بأّن هذه املوارد ثابتة بالدليل اخلاص.
كلم السيد اخلوئي:

عد ذلك مؤيدًا؛ ألجل أّن يف هذا اإلستدالل مناقشة هي: أّن كّل مورد ورد الدليل 

1-  احلر العاميل، الشيخ حممد بن احلسن: وسائل الشيعة، ج230/1 ـ 231 )باب 4 ـ من أبواب األسآر( 
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أّن املحل ليس بنجس، وإّنام املحل  ر، هذا ال يكون دلياًل عىل  ُيطهِّ أّن زوال العني  فيه، 
نجس، ولكن بأي يشء تطهره؟

املحل  ينجس،  املحل ال  أّن  ليس الزمه  تطهره، هذا  الزائلة  يطهره، واألجسام  املاء 
ينجس تارة تطهريه منحرصًا باملاء إذا كان ملبوسًا. وتارة خمريًا بني التطهري باملاء، والتطهري 
باألمور األخرى، وهكذا األرض تطهره. فاملحل متنجس واألرض تطهره، وإاّل إذا مل 
يكن متنجسًا؛ فام معنى أن تكون األرض تطهره، بعد زوال العني مل يكن هنا يشء، حتى 
تكون األرض مطهرة. إذن، هي الوجوه واألدلة يف مواردها، ال تدل عىل أّن املحل ال 
ينفعل ولكن تطهريه ليس منحرصًا يف املاء املطلق، بل تارة يطهر باملاء، وتارة بكل مزيل، 
فهذه أدلة خاصة يف موارد خاصة، ال تعطينا قاعدة كلية: أّن كّل نجس الزم اإلجتناب 

عن نفسه، أما ما يالقيه؛ فطاهر. ليس لدينا دليل حتى نتمسك به.
والشاهد يف املقام، أهنم ذكروا يف كيفية تطهري النجاسة، أّن رساية النجاسة عىل أقسام:
القسم األول ـ عليه مجاعة، ولكن مل يعلم قائله، ولعل كالم السيد املرتىض، والفيض 
الكاشاين، مشعر هبذا املعنى، ال أهنام قائالن بأّن النجاسة مدارها عينها، وعدم التعدي 

عنها إىل ما يالقيها.
إذا مل يكن قول، عىل األقل أّنه حيتمل بعضهم الذهاب إىل هذا القول، فاملدار اإلجتناب 

عن األعيان النجسة، ال عن حمل مالقيها.
القسم الثاينـ  الرساية من املتنجس يف املائعات، يف األعيان النجسة ترجع إىل ظروفها؛ 
املحكوم  األعيان عىل قسمني:  كأّنام  يتنجس،  مائعًا  إذا كان  بالنجاسة  يعني كلام يالقي 
إذا  النجسة،  املالقية لألعيان  املائعات  النجسة، ويف  املوردين يف األعيان  باإلجتناب يف 
القى املاء، أو يشء مانع بالنجس؛ حيكم بالنجاسة، كأّنه ال يفرق بني األعيان النجسة، 

وما يالقي األعيان النجسة، برشط أن يكون مائعًا.
عبارهتم هكذا: الرساية من املتنجس يف املائعات لألعيان النجسة؛ فيجب اإلجتناب 
عن شيئني: عن األعيان النجسة، وعن مائع مالقي للعني النجسة. عىل أي حاٍل، نحن 

ال نتعرض إىل أقسام الرساية، بل بمحل شاهدنا منها.
يذكرون: أّن املتيقن من اإلمجاع والرضورة، بأّن هذين القسمني، ظاهرين يف الرساية. 
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من هذا ُيعلم أّنه جيب االجتناب عن األعيان النجسة، أو ما يالقيها إذا كان مائعًا. 
كلم املحقق اهلمداين:

قال: <مل يعلم من أحد إنكار كون املائعات بالنجس من حيث الرساية ـ يعني الرساية 
أمر مسلم ـ، فعىل هذا، من أين يكون لنا قول: أن كل ما يالقي النجس ليس بموجود، 

فالبد من اإلستثناء>1.
حمكوم  هذا  ـ،  مائعًا  قساًم  أو  مضافًا،  كان  سواء  ـ  مائعًا  كان  إذا  للنجس  واملالقي 
ـ،  الكل بذلك2  إلتزام  العالمة احليل يف  ـ كام هو رصيح  بالرساية  باإلجتناب، وحمكوم 
أمر إرتكازي إمجاعي؛ يعني بحسب إرتكاز املترشعة، وبحسب إتفاق العلامء عىل هذا 
املعنى. وعىل هذا ال يعبأ بقول املحقق الفيض الكاشاين. إذا قلنا: هو يعتقد بأّن النجاسة 
ال تكون منجسًا، وبحسب املالكات مل يكن نجسًا، هذا خالف الرضورة خالف اإلمجاع، 

وخالف إرتكازات املترشعة، وخالف النصوص الواردة يف املقام.
بل توجد رواية شاهدًا عىل مطلبنا؛ يعني هذا جواب أحسن من القول بأّنه خالف 
اإلمجاع... الخ. خصوصًا اخلرب املروي عن عامر الساباطي، عن الصادق: )أّنه سأل 
أبا عبد اهلل عن رجل جيد يف إنائه فارة، وقد توضأ من ذلك اإلناء مرارًا، أو إغتسل 
أن  قبل  اإلناء  يف  رآها  كان  إن  فقال:  منسلخة؟  الفارة  كانت  وقد  ثيابه،  غسل  أو  منه، 
يغتسلن أو يتوضأ، أو يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعد ما رآها يف اإلناء، فعليه أن يغسل 
ثيابه، ويغسل كل ما أصابه ذلك املاء، ويعيد الوضوء والصالة، وإن كان إنام رآها بعدما 
متى  يعلم  عليه يشء؛ ألنه  وليس  املاء شيئًا،  ذلك  يمس من  فال  وفعله،  ذلك  فرغ من 

سقطت فيه. ثم قال: لعّله أن يكون إنام سقطت فيه تلك الساعة التي رآها(3.
ويف هذا روايات كثرية. قلنا: هذه موارد منصوصة، ال تصلح أن تكون شاهدة عىل 
نظر الفيض الكاشاين، وال عىل خالف السيد املرتىض. كلهم يعتقدون أن الثوب والبدن 

1-  راجع مصباح الفقيه، ج87/1 ـ 91 
2-  العالمة احليل، الشيخ حسن بن يوسف: خمتلف الشيعة، ج57/1 ـ 59 

3-  احلر العاميل، الشيخ حممد بن احلسن: وسائل الشيعة، ج142/1 )باب 4 من أبواب املاء املطلق ـ 
حديث 1( 
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حيكم بالنجاسة، وجيب إزالة النجاسة، إما باملاء املطلق، وإما باملائع. هذا ليس حمل كالمنا، 
باألعيان  يتنجس  املاء  أّن  الكاشاين، هذا دليل عىل  الفيض  الرواية رصحية عىل رد  هذه 
النجسة، ويكون حمكومًا بالنجاسة، وكلام يالقي األعيان النجسة نجس. فمطلب السيد 
عىل قول، عىل إشعار. ومطلب الفيض الكاشاين عىل الرساية، عند مجع من فقهائنا ليس 
بيشء، يف مقابل هذه اإلمجاعات واإلرتكازات، وباإلضافة عىل مثل هذه الرواية. فعىل 
هذا يكون بحثنا ممهدًا يف املقام الثاين، بعد القول بالرساية، هل جيب إزالة النجاسة بكل 

يشء أو باملاء املطلق؟
القول الثالث ـ للسيد املرتىض، والشيخ املفيد

املقام الثاينـ  وأما إذا قلنا بالرساية؛ فهنا قول منسوب إىل السيد املرتىض، والشيخ املفيد، 
ليست منحرصة  اإلزالة  املضاف، ولكن  باملاء  النجاسات  إزالة  أّنه جيوز  إىل  ذهبا  فإهنام 
باملاء املطلق فيجوز اإلزالة باملاء املطلق، وباملاء املضاف. وبعض كلامت السيد1: أّنه جيوز 
إزالة النجاسة بكل مائع طاهر، سواء كان مضافًا أو مطلقًا. وبعبارة الفيض الكاشاين: 
<خالفًا للسيد واملفيد فجّوزا باملضاف، بل جوز السيد تطهري األجسام الصقيلة باملسح، 

بحيث يزول العني لزوال العلة>2 وإستدل هلذا القول بوجوه سبعة:
ْر{3. الوجه األول ـ قوله تعاىل: }َوثِياَبَك َفَطهِّ

هذه اآلية الرشيفة تدل عىل تطهري الثياب من النجاسات ال غري. كام أّن هذه اآلية، 
وبعض الروايات مطلقة، سواء كان تطهري الثياب باملاء املطلق، أو باملاء املضاف. إذن، 
الرشيفة،  اآلية  السيد واملفيد، ولكن مع هذا نحتاج إىل رشح  اآلية تدل عىل قول  هذه 

وبيان ما املراد من التطهري؟
1-  قال السيد يف املسائل النارصيات: <عندنا أّنه جيوز إزالة النجاسة باملائع الطاهر، وإن مل يكن ماء. وبه قال 
أبو حنيفة، وأبو يوسف. وقال حممد وزفر، ومالك، والشافعي: ال جيوز ذلك. دليلنا عىل صحة ما ذهبنا إليه 
ر{. فأمر بتطهري الثوب ومل يفصل بني املاء وغريه. وليس  بعد اإلمجاع املقّدم ذكره قوله تعاىل: }َوثَِياَبَك َفَطهِّ
إزالة  بأكثر من  ليس هو  الثوب  تطهري  املاء؛ ألّن  بغري  الغسل  يتناول  الطهارة  أّن  نسلم  إنا ال  يقولوا:  أن  هلم 

النجاسة منه، وقد زالت بغسله بغري املاء مشاهدة؛ ألّن الثوب ال يلحقه عبادة>. ص/105 
2-  الفيض الكاشاين، حممد حمسن: مفاتيح الرشائع، ج77/1 

3-  املدّثر/ 4
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معاين التطهري يف اآلية:
يطلق التطهري عىل ثالثة معاين:

املعنى األول ـ التطهري اللغوي:
يعني طهر ثيابك من القذارة والكسافة. الظاهر أّن هذا ال يناسب مقام النبوة؛ ألّن 
مناسبة  الظاهر من  املعنى  والكسافات1 هذا  القاذورات  منّزه من  وثيابه   النبي بدن 
املوضوع للحكم ليس املراد تطهري الثوب عن القذارة والنجاسة؛ ألّن شأن النبي يأبى 

ذلك.
املعنى الثاين ـ اإلصطلحي الرشعي:

يعني إغسله باملاء املطلق. هذا املعنى يمكن أن حيتمل، ولكن هنا إشكاالن:
ر{ ال يفرق بني الثياب والبدن،  األول ـ هذا ال يتص بالثياب، ملاذا؟ }َوثَِيابَِك َفَطهِّ

وبني ما الزم اإلنسان.
الثاين ـ هذه اآلية الرشيفة نزلت ـ عىل ما يقول مجاعة من املفرسين ـ يف أوائل بعثة 
أن  بعيد  هذا  فعىل  والنجاسة.  الطهارة  أحكام  أي  الوقت؛  هذا  يف  ينزل  ومل   ،النبّي
يكون املراد من اآلية النجاسات العرشة املعهودة. وعىل هذا إحتامل املعنى الثاين أيضًا 
التغسيل،  كيفية  لنا  تبني  مل  الرشيفة  فاآلية  مراد،  املعنى  ضعيف. وعىل فرض كون هذا 
ر{ بمنزلة وثيابك فغّسل، أما بأّي يشء، هل يكفي باملاء املضاف، أو البد  }َوثَِيابَِك َفَطهِّ
من رشطية إطالق املاء، هذه اآلية ليست يف مقام البيان تفصياًل، بل يف مقام مرشوعية 
إىل  يرجع  إما  التطهري،  كيفية  مقام  يف  فالبد  املعهودة،  النجاسات  عن  الثياب  تطهري 
َكاَة{ يف أصل مرشوعية  اَلَة{ و}آُتوا الزَّ العرف، وإما يرجع إىل الرشع مثل: }َأِقِم الصَّ
فعىل  أخرى،  أدلة  إىل  فريجع  والزكاة؛  الصالة  رشائط  تفاصيل  وأما  والزكاة،  الصالة 
هذا يف اآلية الرشيفة، البد من الرجوع، إما إىل العرف، وإما إىل الرشع. فإذا رجعنا إىل 
الرشع؛ إستفدنا من األدلة الكثرية رشطية إطالق املاء. وإذا رجعنا إىل العرف؛ فالعرف 
1-  اخلطاب املوّجه يف اآلية، ليس املراد به خصوص شخص النبّي، بل  من باب إياك أعني واسمعي يا 
جارة؛ أي املقصود به األّمة. ومثل هذه اخلطابات، كثرية يف القرآن الكريم. ويف احلديث النبوي: )إّن القرآن 
نزل مجيعه عىل معنى إياك أعني واسمعي يا جارة(. راجع عوايل اللئايل، ج110/4 البن أيب مجهور األحسائي.
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يرى يف التطهري البد من املاء، إما من التبادر ـ أي من التفصيل الرشعي ـ، وإّما من جهة 
اإلنرصاف. عىل أي حال، هذه اآلية الرشيفة، عىل هذا البيان أّن املراد التغسيل الرشعي، 

فال يدل عىل قول السيد والشيخ، بل يدل عىل قول املشهور أقوى.
املعنى الثالث ـ التقصري والتشمري:

أّن املراد من التطهري التقصري والتشمري، وهو املراد من اآلية الرشيفة؛ ألجل ورود 
أّن  اآلية  ففي  وغريه.  الذرعان  تقصري  يف  والتشمري  التقصري  مقام  يف  عديدة  روايات 

املخاطب هو النبّي، واملراد تقصري ثوبه، ال أن يكون ثوبه طويل الذيل.
مناقشة هذا الوجه:

وبعد عرض املعاين الثالثة للطهارة، ثبت لنا أّنه ال يراد املعنى العريف، وال الرشعي، 
بل يشء آخر واجنبي عام نحن فيه، فعىل هذا، ال يكون دلياًل عىل املدعى، وبقي املعنى 
الثالث وهو تقصري الثياب وتشمريها، وهلذا املعنى روايات عديدة، ومن مجلتها األقوال 
الواردة يف تفسري هذه اآلية. كام هو مذكور يف الكايف ـ يف باب تشمري الثياب1. ويف تفسري 
الربهان2. وعن تفسري القمي قال: <تطهري تقصريها>3. ويف رواية عن الصادق قال: 
تكن  ال  فمعناه  اللباس(4.  هذا  عىل  كان  قائمنا؛  قام  وإذا  تّرها،  وال  ارفعها،  )وثيابك 
طويل الذيل، بل يكون الثوب مناسب، فيكون شأن النبي هكذا. ويف رواية اإلمام 
ر{. وكانت ثيابه طاهرة، وإنام  الكاظم: )إّن اهلل تعاىل قال لنبّيه: }َوثِيابَِك َفَطهِّ
أمره بالتشمري(5. ومن املعلوم أّن يف تشمري الثياب فوائد كثرية، ومن مجلةالفوائد يرفع 
غائلة التكرب. وقالوا عن بعض العلامء ـ مجلة خمترصة يف مجلة املعارشة واآلداب ـ: )لباس 
العاقل إىل نصف الساق، ولباس الزاهد كنيس األسواق(6 وعىل هذه الروايات، تكون 

اآلية الرشيفة أجنبية عن أن تكون دلياًل عن قول املخالف للمشهور.
1-  الكليني، الشيخ حممد بن يعقوب: الكايف، ج455/6 ـ 456

2-  البحراين، السيد هاشم: الربهان يف القرآن، ج154/8 
3-  القمي، عيل بن إبراهيم: تفسري القمي، ج416/2 

4-  الكليني، الشيخ حممد بن يعقوب: الكايف، ج455/6 
5-  المصدر السابق /456 

6-  احلائري، الشيخ يوسف: مدارك العروة الوثقى، ج187/1 
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جواب العلمة يف املختلف ودفعه:
تلبسها عىل معصية، وال عىل  ـ ال  التفسري  ـ عىل ما ورد يف  املراد  العالمة: <إّن  قال 

غدر، فإّن الغادر والفاجر يسمى دنس الثياب>1.
 ،الصادق عن  الرواية  يف  الوارد  التفسري  يالئم  ال  التفسري،  هذا  أّن  الظاهر 
والكاظم املتقدمتني. هذا تفسري العامل، ال أّنه تفسري ورد عن األئمة.وأي مناسبة 
يف قوله: )ال تلبسها عىل معصية(؟ فإذا كان تفسري ألهل البيت؛ فيقبل. وأما إذا كان 
تفسريًا ملفرس، فال يقبل منه؛ ألّن يف اآلية الرشيفة عدة إحتامالت كام قلنا فيام سبق. إذن، 
فحمل اآلية عىل هذا املعنى فيه خالف، هل اللفظ جممل أم ال؟ أحد املعاين هذا حيتاج إىل 

قرينة، وليس هنا قرينة. عىل أي حال، قد إتضح لنا حال هذا القول.
الوجه الثاين ـ اإلمجاع:

أننا  إال  التفسري،  هذا  الفقهية  الكتب  يف  يرى  وقد  اإلمجاع،  السيد  كالم  من  يستفاد 
نحتاج إىل إيضاح ما هو املراد باإلمجاع يف كالم السيد؟

يتضح املراد باإلمجاع يف كالم السيد، من خالل البيان التايل:
أوالً ـ قول السيد: <عندنا جيوز إزالة النجاسة باملائع الطاهر>. فتعبريه بـ)عندنا(؛ أي 

يف مذهبنا، عىل أّن املراد من املذهب اإلمجاع.
أحد  عن  ينقل  مل  أنه  الفهم،  هذا  عىل  فريد  اإلمجاع؛  املذهب  من  املراد  أّن  فهمنا  إذا 
جواز إزالة اخلبث باملاء املضاف، فضاًل عن كل مائع إاّل من املفيد، والفيض الكاشاين 
من املتأخرين. فعىل هذا، ما املراد باإلمجاع؟ إن كان اإلمجاع، إمجاع العلامء، فالعلامء عىل 

خالفه، فالبد أن يراد من اإلمجاع معنى آخر.
ثانيًا ـ فرّس العالمة؛ أّن املراد من اإلمجاع األصل أي األصل العقالئي؛ ألّن األصل 
العقالئي يقرر هكذا: إذا ما ورد املنع عن إزالة النجاسة باملاء املضاف، وما ورد الدليل 
عىل جواز اإلزالة باملاء املضاف؛ فنحن مع الدليل العقيل، فالدليل العقيل جواز اإلزالة؛ 
ألّن احلظر حيتاج إىل دليل. إذا قبلنا هذا، يكون مطابقًا لألصل الذي يقال يف األصول: 

1-  العالمة احليل، الشيخ حسن بن يوسف: خمتلف الشيعة، ج60/1 
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األصل يف األشياء اإلباحة، مع اخلالف أّن األصل يف األشياء احلظر ـ كام عليه معظم 
اإلمجاع  من  فاملراد  األصوليني  عليه  كام  اإلباحة،  األشياء  يف  األصل  أو  ـ  األخباريني 
هذا  هذا.  منع عن  ورود  لعدم  املضاف،  باملاء  اخلبث  إزالة  جواز  العقيل، وهو  األصل 

تفصيل اخلالف كام بّينه الشيخ يف اخلالف1، والعالمة يف املختلف2.
أما عبارة العالمة؛ فقد أجاب: <وأما اإلمجاع ـ فلو قيل: إنه خالف دعواه ـ؛ أمكن 
إلينا خالفه>3  إليه من وصل  ما ذهب  يوافقه عىل  مل  إذ  الفقهاء؛  أكثر  إمجاع  به  أريد  إن 
فمفاد كالم العاّلمة إذا قيل: إمجاع أمكن؛ أي فاألصل مع السيد، فهو أصل عقالئي، 
وليس املراد من اإلمجاع املعنى اإلصطالحي. وإذا مل يكن موافقًا له األكثر، فكيف تكون 
املسألة إمجاعية. ولذا قال السيد: )عندنا( أي يف مذهبنا؛ ألنه من أصلنا العميل وبحكم 
العقل، ما مل يثبت اخلالف فيه. وقد قررنا األصل يف األشياء اإلباحة، وإذا مل يرد دليل 
عىل املنع، ومل يرد دليل عىل اجلواز، فنحن مع األصل ـ أي أصل اجلواز وأصالة اإلباحة 
ـ هذا هو املوافق؛ ولذا قالوا: إّن السيد يدعي اإلمجاع يف فروع متعددة، مع أنه مل يكن له 
موافق، فيكون اإلمجاع بحسب إصطالح السيد األصل، ومن املعلوم إذا كان من اإلمجاع 
األصل، ومن املعلوم أّن األصل دليل حيث ال دليل له، وقد بينا األدلة العرشة عىل عدم 
جواز إزالةاخلبث باملاء املضاف، وإنام تنحرص اإلزالة يف املاء املطلق، ال املاء املضاف. هذا 
بحسب ما أفاده الشيخ، نقاًل عن السيد من أّن اإلمجاع البد أن يكون بمعنى األصل، ال 

أن يكون باملعنى اإلصطالحي، فهذا ال يفيدنا.
أوالً ـ اإلمجاع ليس بمتحقق. وثانيًا ـ املراد من اإلمجاع األصل، واألصل دليل حيث 
الثياب والبدن واألواين وغريها، وحينئذ البد من إزالة  ال دليل له وهنا أدلة واردة يف 

اخلبث باملاء.

1-  الطويس، الشيخ حممد بن احلسن: اخلالف، ج59/1 
2-  العالمة احليل، الشيخ حسن بن يوسف: خمتلف الشيعة، ج61/1 

3-  نفس املصدر/59 ـ 63 و332 ـ 333 
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الوجه الثالث ـ أصالة اجلواز:
أو ال جيوز؟ األصل  أّنه جيوز  إذا شككنا يف يشء  وهو غري اإلمجاع، أصالة اجلواز: 
اجلواز، هذا جممل حيتاج إىل السؤال: هل املراد من اجلواز، اجلواز التكليفي، أو اجلواز 

الوصفي؟
فإذا قالوا: أّن املراد من اجلواز التكليفي، فهذا أجنبي عام نحن فيه، ال معنى للجواز 
التكليفي، ألنه ال يتوهم أحد بأّن إزالة النجاسة بأي يشء؟ تكليفًا حرام وجائز، ال معنى 

هلذا الوجه.
باملاء  النجاسة  إزالة  جيوز  فمعناه  الوضعي؛  اجلواز  اجلواز،  من  املراد  كان  إذا  وأما 

املضاف.
الروايات:  بعض  من  يستفاد  أن  إاّل  الوضعي،  واجلواز  األصل  هذا  عىل  دليل  ال 
الرواية  الوضعي هذه  اجلواز  إذا كان سند  كل يشء لك حالل1 كل يشء لك طاهر2. 
اجلواز  أصالة  ألّن  النجاسة؛  إستصحاب  عىل  مقدمًا  اجلواز  يكون  فحينئذ  الرشيفة، 
فمثاًل:  األصل،  من  مأخوذة  والنجاسة  اإلجتهادي،  الدليل  من  مأخوذة  الوضعي، 
نجاسته  بقاء  يف  نشك  املضاف  باملاء  غسلناه  وإذا  الرساية،  عىل  نجسًا  كان  الثوب  هذا 
أو ال؟ نستصحب النجاسة؛ ولذا قال صاحب اجلواهر: إّن إستصحاب النجاسة قوي 
أو  األصوليني،  من  كان  سواء  حجيته،  يف  عليه  متفق  النجاسة  إستصحاب  ألّن  جدًا؛ 
املسلامت4 وهلذا  يقول: هذا من  أّن اإلسرتابادي من األخباريني  من األخباريني3 حتى 
إستشكل عىل اإلستصحاب: بأّنه إذا قلنا عدم الرساية، ال معنى إلستصحاب النجاسة.

الوسائل  بعينه(  حرام  أنه  تعلم  حتى  حالل  لك  هو  يشء  )كّل   :الصادق عن  مسعدة،  حديث  يف   -1
الصادق: )كل يشء  ابن سنان عن  ج89/17 )باب4 ـ حديث4(. لكن مسعدة جمهول. ويف صحيح 
)يكون فيه(، فيه حالل وحرام؛ فهو لك حالل أبدًا، حتى تعرف احلرام منه بعينه فتدعه(. الوسائل ج88/17 

)باب 4 ـ حديث 1(. 
الوسائل،  قذر(.  أنه  تعلم  حتى  طاهر  كله  )املاء  قال:   اهلل عبد  أيب  عن  عثامن،  بن  محاد  حديث  يف   -2

ج431/1 )باب 1 ـ حديث 5(. 
3-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج326/1 

4-  اإلسرتابادي، املوىل حممد أمني: الفوائد املدنية/143 
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وبعبارة أخرى: إستصحاب النجاسة صحيح عىل مذهب السيد ومذهبنا، وأما عىل 
مذهب الفيض الكاشاين ـ عىل ما فرس ـ فإّنه يعتقد بعدم الرساية، فال معنى إلستصحاب 
بالنجاسة،  يقني  لنا  ليس  بالنجاسة،  اليقني  خرق  النجاسة  إستصحاب  ألن  النجاسة؛ 
فإستصحاب النجاسة يرسي ويكون عىل مذهب املشهور، وعىل مذهب املخالف؛ ألّن 
ثابتة لكن نشك، هل النجاسة مرتفعة أو ال؟ فإستصحاب  النجاسة مسلمة، والرساية 
الوضعي مقدم عىل  النجاسة يكون حمكومًا هبذا األصل، أصالة اجلواز؛ بمعنى اجلواز 
يف  قرر  وقد  مسببي،  أصل  واآلخر  سببي،  أصل  أحدمها  ألن  النجاسة،  إستصحاب 
األصول، أّن األصل السببي مقدم عىل األصل املسببي؛ ألن أصالة النجاسة مسببة عىل 

أّن إزالة اخلبث حتققت باملاء املضاف أو ال؟
إذا قلنا: حتققت بأصالة اجلواز الوضعي، فحينئذ يكون هذا األصل السببي حاكاًم عىل 
األصل املسببي. هذا ال بأس به، لكن الكالم ليس لنا أصالة اجلواز؛ ألنه إذا أردنا جانب 
املضاف؛ فأصالة الطهارة موجودة يف جانب الثوب، واستصحاب النجاسة موجود، وال 
منافاة بني أن يكون املاء املضاف طاهرًا، والثوب باقيًا عىل نجاسته؛ ألنه قرر يف األصول 
أنه جيوز التخصيص بني األصول، وال مانع أن نقول: أّن املاء املضاف الذي ينزل من هذا 
باملاء املضاف، هل نجس أم ال؟ نستصحب طهارة  املاء مغسول  الثوب، نشك يف هذا 
آخر،  أصل  املاء  وطهارة  أصل،  الثوب  نجاسة  ألن  الثوب؛  نجاسة  ونستصحب  املاء، 
وليس أحدمها مسببًا عن اآلخر، فعىل هذا ال مانع من التفكيك بني األصول، وحينئذ 

حيكم بطهارة املاء املضاف، وحيكم ببقاء النجاسة.
هذا إذا كنا مع اجلواز الوصفي؛ فحينئذ اجلواز الوضعي ُيعّول عىل أّن هذا يبقى عىل 
بينهام حاكم وحمكوم،  النجاسة، وليس  بقاء  النجاسة حيكم عىل  طهارته، وإستصحاب 
وسبب ومسبب، وحينئذ نجاسة الثوب مسّلم، وطهارة املاء املغسول به أيضًا مسلم. نعم 
إذا قلنا: أّن األدلة اإلجتهادية تقتيض إنفعال كّل مائع، سواء املضاف أو كل مائع آخر، 
فعىل هذا يكون املاء املضاف منفعاًل، وحينئذ ال تبقى لنا أصالة اجلواز، فأصالة اجلواز 
الوضعي مبتنية عىل املبنيني: مبنى إستفادته من عمومات الرواية، ومبنى أن يكون بينهام 
حاكمية وحمكومية، وسببية ومسببية، وحينئذ يقال: أصالة الطهارة يف املاء املضاف، يؤثر 
ويزيل الشك عن اليقني الذي كان يف الثوب، فإن كان نجسًا يف اليقني السابق وشككنا؛ 
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بينهام  كان  إذا  الوضعي،  اجلواز  أصالة  بربكة  يزول  السابق  اليقني  ولكن  فنستصحب، 
سبب ومسبب. وأما إذا ليس بينهام حاكم وحمكوم؛ فأصالة اجلواز يف املاء، غري مربوطة 
فحينئذ  باألصل،  مربوط  غري  الثوب،  يف  النجاسة  بقاء  وإستصحاب  باإلستصحاب، 
بأنه حاكم أو ليس بحاكم، هنا  بينهام. وعىل أّي حال سواء قلنا:  التفكيك  ال مانع من 
أدلة إجتهادية تدل عىل انفعال املاء املضاف، وإنفعال كل مائع بالنجس، فإن كان هذا 
املعنى؛ فيكون دلياًل عىل نجاسة الثوب، ونجاسة املاء املضاف، ويكون إستصحاب بقاء 

النجاسة حتى مع الشك، إذا شككنا أنه مع هذا األصل؛ إستفدنا أو ال؟
نحن مع إستصحاب النجاسة، قد حيكم عىل بقاء النجاسة. هذا بالنسبة إىل اجلواز، 

وعليهام ال يكون دلياًل. وأصالة اجلواز ال تكون دلياًل.
الوجه الرابع ـ بيان مذهب السيد:

إّن الرشع أمرنا بإزالة النجاسة، ومن املعلوم أّن إزالة النجاسة تتحقق بكل يشء، فإذا 
حتقق بكل يشء، فيعلم من مذاق الشارع أّن النجاسة البد من إزالتها بأي وسيلة كانت، 

وال يعترب أن يكون باملاء املطلق، أو باملاء املضاف.
هذا الوجه يكون من باب إستنباط العلة، كأنه قياس، نحن نقيس املاء املضاف باملاء 
باملاء  حيصل  كذلك  اخلبث،  إزالة  يف  املطلق  باملاء  يتحقق  املوىل  غرض  أن  كام  املطلق، 

املضاف.
مناقشة هذا الوجه:

وهذا الوجه مردود من جهتني:
األوىلـ  ألنه قياس وجمرد إستحسان، بل يمكن القول: هذه مصادرة، هذا أول الكالم، 
من أين علمنا أّن هذا مذاق الشارع؟ لعل مذاق الشارع إزالة اخلبث باملاء املطلق. إذن، 

هذا قياس مستنبط، والقياس املستنبط باطل.
الثانية ـ إّن هذا الوجه مساعد ملذهب الفيض الكاشاين، القائل: بأّن إزالة النجاسة 
ماء  أو  مضافًا  ماء  املائع  هذا  كان  سواء  بامئع،  أو  طاهر  بجسم  كان  سواء  املحل،  عن 
مطلقًا. وأما السيد ال يعتقد هبذا، بل يقول: إزالة النجاسة ليس بكل مائع، فإذا كان باملاء 
املضاف، كيف يدعي أن مقصود الشارع إزالة النجاسة بيشء خاص، فاملشهور يقول: 
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هو املاء، واملخالف للمشهور يقول: أعم من املاء املطلق أو املضاف. فعىل هذا الوجه ال 
يكون دلياًل عىل مذهب السيد أبدًا، وإنام يكون عىل مذهب الفيض الكاشاين.

الوجه اخلامس ـ الروايات الواردة يف كيفية الغسل:
وغالبًا تكون بعنوان الغسل باملاء، والغسل باملاء مطلق ـ سواء كان ماءًا مضافًا، أو 
ماءًا مطلقًا ـ هذا دليل مهم يساعده مجلة من الروايات؛ ألّن الروايات مطلقة يف غسل 

الثياب والبدن، وغري ذلك من املتنجسات باملاء، سواء املضاف أو املطلق.
مناقشة هذا الوجه:

أيضًا مردود  الدليل خمالف للمشهور عىل ما يستدلون، ولكن هذا اإلستدالل  هذا 
بوجوه عديدة:

األول ـ يمكن أن يدعى أن املتبادر من املاء، املاء املطلق عرفًا ووضعًا.
الثاينـ  اإلنرصاف، إذا قلنا: املاء لغة وعرفًا أعم من املاء املضاف واملطلق، فاإلنرصاف 
إرتكازي. يعتقد بالنسبة إىل املترشع أنه جيوز إزالة اخلبث باملاء املطلق. أما اإلزالة باملاء 
املضاف مشكوكة لنا وغري معلومة، وعىل هذا كيف ندعي أن إزالة اخلبث يتحقق باملاء 
إرتكاز رشعي  إما  اإلرتكاز  املطلق، ومنشأ  املاء  إىل  املضاف. هذه اإلطالقات منرصفة 

وعريف من املترشعة، وإما غلبة املاء ونذرة املاء املضاف.
، ما بقيت  الثالثـ  هذه الروايات التي تدل عىل اإلزالةـ  سواء باملاء املطلق أو املضافـ 
إذا كنا مع اإلطالقات؛  املطلق، فعىل هذا  باملاء  عىل إطالقها، بل مقيدة بروايات كثرية 
قلنا: ال بأس ولكن هذه اإلطالقات مقيدة بروايات كثرية، يف األبواب املتفرقة أنه البد 

من املاء، وهذا أيضًا ال يفيدنا.
الثياب  غسل  عىل  الدالة  العديدة،  الروايات  من  املقصود  يف  املناط  تنقيح  ـ  الرابع 
وغريها باملاء، ويف بعضها بالرتاب، أّن املناط يف تأثري النجس، ما يزيل النجاسة، سواء 

كان ما يزيل النجس ماء مطلقًا، أو مضافًا، أو كل مائع.
اخلامس ـ إّن الروايات الواردة يف الغسل والتطهري مطلقات، ومل ُتقّيد كون التطهري 
ـ  املوارد  املاء والرتاب، وغريمها من  الروايات، ذكر  ـ وإن كان يف بعض  باملاء  بالغسل 
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مطلوب  أمر  والتطهري  الغسل  أّن  عىل  تدل  إطالقها،  عىل  مستفيضة  روايات  لنا  ولكن 
هذه  فالعمدة  إذن،  املضاف.  باملاء  حيصل  املطلق،  باملاء  حيصل  كام  والغسل  رشعًا، 
الروايات، فإن متّت يتم قول السيد والشيخ املفيد، وإال ليس لنا دليل حتى نقول: جيوز 
إزالة النجاسة بكل يشء من املائع أو املاء املضاف، أو املطلق. فهذه اإلطالقات كافية لنا.

مناقشة هذه الروايات:
وجياب عن هذه الروايات بالوجوه التالية:

أوالً ـ يدعي مجاعة أن املاء جيزئ ـ لغة وعرفًا ـ باملاء املطلق.
تبادر  احلقيقة،  عالمة  هو  الذي  التبادر  أو  الوجه،  هذا  ثبوت  بعدم  قلنا:  إذا  ـ  ثانيًا 
من حاق اللفظ، هنا تبادر القرائن، فعىل هذا مل يثبت وجه، وإنام الثابت هو اإلنرصاف، 
واإلنرصاف، إما ألجل الفهم العريف والذهن الترشعي، وإما ألجل إزالة النجاسة باملاء، 
مل يرد أّن إزالة النجاسة بغري املاء، باملاء املضاف. فاإلنرصاف مع هذه القرائن من جهة 
الغلبة وكثرة الوجود؛ يعلم أّن املراد من اإلطالق املقّيد: )إغسله باملاء(؛ يعني املاء املطلق. 

و)طهره باملاء(؛ يعني باملاء املطلق.
وهذه  املتفرقة،  األبواب  يف  الواردة  بالروايات  مقيدات  الروايات  هذه  إّن  ـ  ثالثًا 
األبواب املتفرقة تفيدنا أّن املراد من املاء، املاء املطلق ال املاء املقيد واملضاف، كام يف بعض 
الروايات ينحرص إزالة النجاسة باملاء املطلق يف خصوص البول واملني ال يزال إاّل باملاء، 
أّن  يعلم  والرتاب، هذا  باملاء  إاّل  النجاسة  تزال  الكلب ال  املطلق. ويف ولوغ  به  واملراد 
املراد من املاء، املطلق وانحصار املطهرية به. وهذا ما يستفاد من قراءة بعض الروايات 
الرصحية باملاء املطلق. فهذه الروايات متواترة معنًى وتدل عىل أّن املطهرية منحرصة يف 

املاء املطلق، واملاء املضاف غري كاٍف يف إزالة اخلبث، وهذه الروايات كثرية جدًا.
توجيه بعض العلامء هلذه الروايات:

والرتاب،  باملاء  التطهري  انحصار  عىل  تدل  التي  الروايات  إّن  يقول:  بعضهم  ولكن 
إذا أضفنا إىل املاء ترابًا يكون املاء مضافًا، فيستفاد منه جواز إزالة اخلبث ـ وهو نجاسة 
الولوغ ـ باملاء املضاف، ولكن هذا توهم بدوي؛ ألّنه يف بعض الروايات: )يضاف إليه 



93 كتاب الطهارة..................................................................................................

الرتاب، ثم املاء(1. ُيعلم أّن هذا املاء املخلوط غري كاٍف يف إزالة النجاسة، حتى يقال: ماء 
املضاف، إذن مطهر. هذه روايات مقيدة لإلطالقات.

جواب السيد اخلوئي:
<إذا ثبت وجوب الغسل باملاء يف املوارد املنصوصة املتقدمة؛ فيثبت يف مجيعها، لعدم 
القول بالفصل حتى من السيد؛ ألّن من قال: باعتبار الغسل باملاء يف املوارد املتقدمة؛ 
قال به يف مجيع املوارد، وكيف كان فال نعتمد عىل يشء من املطلقات الواردة يف املقام>2.

مناقشة هذا اجلواب: 
السيد  ألّن  فقهائنا؛  من  مجاعة  عند  مقبوالً  ليس  اخلوئي،  السيد  مطلب  أّن  الظاهر 
يقول: فإّن األدلة اخلاصة تدل عىل انحصار التطهري باملاء يف املوارد املخصوصة، ويف غري 
املوارد املخصوصة، فاإلطالقات كافية لنا. وهذا جواب متني، فإّن املوارد التي يستفاد 
منها، بانحصار املطهرية باملاء املطلق، منصوصة يف موارد خاصة، ويف سائر املوارد يرجع 
إىل اإلطالقات، فهذا كالم متني من السيد. فعىل هذا جواب السيد اخلوئي ليس بتام؛ 
ألّن اإلمجاع املركب مل يثبت لنا، واإلطالقات عنده موجودة، فعىل هذا ال يكون ـ هنا ـ 

إمجاع مركب، حتى نستدل به.
مفاد الشيخ حسني احليل:

عىل  الطلب  محل  قبيل  من  ليس  هذا  ولكن  املقيدات،  عىل  حتمل  اإلطالقات  إّن 
قال  فإذا  ـ،  النديب  الطلب  منه  وفرد  الواجب،  منه  فرد  ـ  الطلب مطلق  الوجوب؛ ألّن 
املوىل وأمر، وهذا األمر مطلق، نحن نعلم أّن هذا األمر مطلق يشمل الوجوب والندب، 

أو ُمقّيد هنا فنتمسك هبذا البيان:
الندب حيتاج إىل بيان وقيد، فإذا ما صدر قيد من املوىل؛ فيعمل عىل الطلب احلتمي، 
فهنا طلب والطلب مطلق ـ؛ أي شامل للوجوب والندب ـ، فإذا ما جاء قيد من املوىل، 

وال صدر بيان، واملوىل يف مقام البيان، حيمل عىل الطلب احلتمي، ملاذا؟

1-  احلر العاميل، الشيخ حممد بن احلسن: وسائل الشيعة، ج226/1 )باب 1ـ  من أبواب األسآرـ  حديث 4( 
2-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج44/1 
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الطلب  عىل  فيحمل  قيدًا؛  يكن  مل  وإذا  النديب،  الطلب  يف  الزم  القيد  أّن  ألجل 
احلتمي. ومثل هذا ـ أي من باب التنظري ـ ما قاله صاحب الكفاية: إن إطالق األمر 
يقتيض التعيني والعينية والنفسية؛ ألّن الغريية والتخيريية والكفائية، كل ذلك حيتاج 
باملاء  قلنا: جيزئ  إذا  فيبقى عىل اإلطالق1. وعىل هذا  بيان؛  مل يصدر  وإذا  بيان،  إىل 
كاٍف؛ ألن  املضاف غري  باملاء  الثوب  املضاف، غسل  املاء  يشمل  فحينئذ ال  املطلق، 
املاء فرٌد منه  املاء، املراد به املطلق. وإذا مل يثبت هذا الوجه ـ ومن املعلوم أن مطلق 
ماء مطلق، وفرد منه املضاف ـ، فاملطلق ماء، واملضاف ماء. فإذا قال: )اغسله 
وبني  الطلب  بني  فرق  املطلق،  املاء  عىل  حيمل  حتى  الطلب  مثل  ليس  فهذا  باملاء(؛ 
األمر بالغسل، واألمر بالتطهري؛ ألّن يف الطلب، حيتاج الطلب النديب إىل قيد، وهنا 
املاء مطلق، املاء املطلق من مصاديق طبيعة املاء، واملضاف من مصاديق طبيعة املاء، 
الشيخ  نظر  يف  كأن  هذا  وعىل  للنجاسة،  مزيل  املطلق  باملاء  غسلنا  إذا  إطالق،  هذا 
اإلطالقات ثابتة، وليس إطالقات يف املقام مثل إطالقات األوامر؛ ألن يف إطالقات 
القرائن اخلاصة مقيدات، أما هنا؛ فال توجد مقيدات، فإذا مل توجد  األوامر بحكم 
مقيدات، فيتم مطلب السيد. أما بيان التقييد واإلطالقات، ومدى كفاية كل واحد 
منهام؛ فيمكن بيانه هكذا: وإن كان املاء مطلقًاـ  ولكن بمقتىض احلقيقة الثانويةـ  فاملاء 
هو املاء املطلق، الاملاء املضاف. من باب التنظري، كام أّن الدابة يف اللغة تطلق عىل كل 
متحرك، ولكن يف اإلصطالح العريف، صار حقيقة ثانوية للفرس. هنا قلنا: املاء مطلق 
وإستعامالت املاء مطلقة، ولكن بحسب احلقيقة الثانوية، املراد من املاء، املاء املطلق، 
وألجل هذا حتمل اإلطالقات عىل املقيدات. وبعبارة أخرى: ليس لنا مقيد خارجي 
نفس اإلطالقات؛ ألن  القيد من  نستفيد  املقيدات، نحن  املطلقات عىل  حتى حيمل 
اإلطالقات فرضية وعرفية ولغوية، ولكن باعتبار أن املاء حقيقة ثانوية عند العرف 
يف املاء املطلق، فالبد من محل املطلقات عىل املقيدات، وهو املاء املطلق، ال إطالق املاء 

حتى يشمل املاء املضاف واملطلق. هذا بالنسبة إىل الوجه اخلامس.

1-  اخلراساين، الشيخ حممد كاظم: كفاية األصول/76 



95 كتاب الطهارة..................................................................................................

الوجه السادس ـ رواية غياث تدل عىل إزالة النجاسة باملضاف، بل بكل مائع.
والبحث فيه من أربع جهات هي:

اجلهة األوىل ـ نص الرواية:
عن سعد، عن موسى بن احلسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبد اهلل بن املغرية، عن 
غياث بن إبراهيم، عن أيب عبد اهلل، عن أبيه، عن عيل قال: )ال بأس أن يغسل الدم 

بالبصاق(1.

اجلهة الثانية ـ هل تصلح مستندًا للشيخ املفيد؟
قالوا: هذه الرواية مستند املفيد. ولعل الذي دعاهم إىل ذلك، أهّنم ما وجدوا رواية 
تدل عىل املقام إال رواية غياث. ولكن الظاهر أّن هذا غري معلوم؛ حيث أّن املنقول عن 
املفيد ـ كام يف املسائل اخلالفية ـ حيث قال ـ بعد حكمه بجواز الغسل باملضاف ـ: <إّن 

.2<ذلك مروي عن األئمة
قال السيد اخلوئي: <وأما مرسلة املفيد؛ فهي التي طالبه هبا املحقق؛ إذ ال أثر منها 
يف يشء من كتب الروايات، ولعلها صدرت منه إشتباهًا، وهو غري بعيد، كام نشاهده من 

أنفسنا حيث قد نطمئن بوجود رواية يف مسألة، وليس منها عني وال أثر>3.
وهذا بعيد والظاهر أّن نظر املفيد أّن ذلك مروي عن األئمة؛ أي أّن إزالة الدم 
وجدوا  ما  ولكن  مروي،  السيد  مذهب  أو  مروي،  املفيد  قول  أن  ال  مروي،  بالبصاق 

لقول املفيد إال هذه الرواية.
اجلهة الثالثة ـ البحث يف سند الرواية:

قد نقلنا الرواية كام هي يف الكتب الفقهية، ولكن يف كتب احلديث البد من نقل الطرق 
األخرى، ثم ننظر ما املراد، هل جيوز لنا قبول هذه الرواية، أو هذه الرواية مرتوكة عند 
1-  احلر العاميل، الشيخ حممد بن احلسن: وسائل الشيعة، ج205/1 )باب 4 ـ من أبواب املضاف ـ 

حديث 2( 
2-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج47/1 

3-  نفس املصدر/48. 
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أصحابنا؟
هذه الرواية نقلناها عن الوسائل، والوسائل عن التهذيب، باسناده عن حممد بن عيل 
بن حمبوب، عن العباس، عن عبد اهلل بن املغرية، عن غياث، عن أيب عبد اهلل، عن 

.أبيه، عن عيل
عن  احلسن،  بن  موسى  عن  سعد،  آخر:  بطريق  التهذيب  عن  منقولة  الوايف  ويف 
معاوية بن حكيم، عن ابن املغرية، عن غياث بن إبراهيم، عن أيب عبد اهلل، عن أبيه، عن 

.1عيل
تعدد السند يفيدنا؛ ألنه قد يقال: سند رواية غياث هبذا السند ضعيف، وقد يكون 
بسند آخر صحيح. إذا إستشكل شخص يف غياث وقال: هو ضعيف الرواية، كام قال 
املحقق يف املعترب: <وأما خرب غياث فمرتوك؛ ألن غياثًا برتي ضعيف الرواية، فال يعمل 

عىل ما ينفرد به>2.
إذن، عىل مبنى املحقق ال يفرق بني السند األول والسند الثاين؛ إذ اإلشكال عنده يف 

غياث.
وأما إذا قلنا: أّن غياثًا ال بأس به؛ فيمكن اإلشكال يف الطريق األول دون الثاين3.

اجلهة الرابعة ـ البحث يف داللتها:
قبل احلديث عن داللتها، البد من اإلشارة إىل متن الرواية، حتى نتوصل إىل داللتها، 

إذن، فاحلديث يرتكز عىل ناحيتني:
األوىل ـ متن الرواية:

الرواية التي ذكرناها سابقًا: )ال بأس أن يغسل الدم بالبصاق(. ولكن يف نسخة السيد 
1-  الفيض الكاشاين، حممد بن مرتىض: كتاب الوايف، ج187/1 

2-  املحقق احليل، الشيخ جعفر بن احلسن: املعترب يف رشح املخترص، ج84/1 
3-  قال السيد اخلوئي يف التنقيح، ج49/1: وأما الرواية الثانية؛ فهي ضعيفة السند بغياث بن إبراهيم؛ إذ ال 
يعمل عىل ما ينفرد به من رواياته. وذهب بعض األعالم إىل خالف ذلك، بقوله: ولكن احلق أن الرجل قد 

وثقه النجايش. وكونه برتي املذهب، ال ينايف وثاقته، كام أن الظاهر أّن موسى بن احلسن، الواقع يف سند 
الرواية، هو موسى بن احلسن بن عامر الثقة؛ ألنه املعروف واملشهور، وقد روى سعد عنه يف عدة مواضيع، 

إذًا فالرواية موثقة.
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بالريق إال  )أّنه ال يغسل  بالبصاق(، وما روي:  الدم  السبزواري: <)ال بأس أن يغسل 
بالدم(>1.

ويف الوايف: )ال يغسل بالبزاق يشء غري الدم(2؛ لعل املراد باليشء القدر، ملا يأيت من 
جواز غسل اليشء من الثوب بالبزاق؛ يعني اليشء الغري القذر3. فداللة هذه الروايات 

الثالث حيتاج يف قبوهلا إىل أمور ثالثة:
أوالً ـ أن يكون البصاق من املضاف:

يف  وكالمنا  املضاف،  من  الريق  بصاق  جيعل  فال  البصاق،  موضوعه  اخلرب  هذا 
املضاف، نحن نريد أن نجعل هذا اخلرب دلياًل عىل قول السيد والشيخ املفيد، فالبد أن 

يكون البصاق من املضاف.
ثانيًا ـ هل يمكن التعدي من البصاق إىل املضاف أو ال؟

التعدي؛  املاء املضاف إىل دليل، فإذا مل يثبت هذا  التعدي من البصاق إىل  نحتاج يف 
فيبقى منحرصًا يف البصاق.

ثالثًا ـ ذكر الدم من باب املثال، فيشمل كل نجس:
وعىل هذا يكون املراد من الدم من باب املثال؛ ألّن هذا احلكم ليس خمصوصًا بالدم. 
فقول السيد واملفيد: يغسل باملضاف كل نجس ـ سواء كان دمًا أو غريه ـ فهذه الرواية إذا 
جعلناها مستندًا ملذهب السيد واملفيد، فالبد من هذه األمور الثالثة: أن جيعل البصاق 
من باب املثال، وجعل البصاق من املاء املضاف، وجعل الدم من باب املثال، والتعدي 

من البصاق إىل سائر املائعات.

مناقشة هذه األمور الثلثة:
1-  السبزواري، السيد عبد األعىل: مهذب األحكام، ج129/1 
2-  الفيض الكاشاين، حممد بن مرتىض: كتاب الوايف، ج186/6 

دام  وما  منه  إذا خرج  الفم  ماء  واحد وهو:   بمعنى  والبصاق  البحُزاق  أّن  اللغويني:  كلامت  من  املستفاد    -3
فيه؛ فهو ريق. إذن، هذه األلفاظ الثالثة متقاربة املعنى، فاإلختالف لفظي ال معنوي، ولعل سبب اإلختالف 
راجع إىل اختالف األشخاص الذين كانوا يف أمكنة إلقاء الرواية؛ حيث أّن األئمة خياطبون الناس على 

اختالف ألسنتهم ولغاهتم.
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كل هذه األمور الثالثة قابلة للمناقشة، بل قابلة للمنع من خالل ما ييل:
أوالً ـ البصاق ليس من املضاف:

ثانيًا ـ كيف نتعدى من البصاق، إىل أّنه من املضاف وسائر املائعات؟
ثالثًا ـ عىل الروايةاألخرية: )ال يغسل بالبصاق إال الدم(. كيف نتعدى من الدم إىل 

سائر النجاسات؟
معنى  الدم. هذا  إال  القذارة  بالريق يشء من  أو  بالبصاق،  يغسل  عبارة رصحية: ال 
الرواية عىل تفسري الفيض الكاشاين. فعىل تصحيح الرواية عىل هذا الطريق ماذا يرتتب؟

1. عىل هذا الطريق، كيف نتعدى من الدم إىل سائر النجاسات؟
الكرامة(:  )مفتاح  يف  كام  عنه،  النقل  إلختالف  السيد؛  مذهب  يساعد  ال  هذا   .2
<واختلف النقل عن السيد، ففي )املختلف والدالئل(: أّنه َجّوز باملضاف. ويف )املعترب، 
ورشح املوجز، وظاهر الرسائر(: أّنه َجّوز بسائر املائعات، وهو املوجود يف )النارصيات(. 
ويف )املختلف(: أن ال موافق للسيد. وفيه ما علمت، بل يف )الرسائر(: نسبه إىل السيد، 

ومجاعة من أصحابنا>1.
إذن، البد من التعدي من هذه الروايات إىل سائر املوارد. فالرواية منصوصة، فالبد 

من العالج بالرواية؛ أي عالج الرواية بعد قبول سندها.
والنتيجة التي توصلنا إليها: هي التايل:

ـ إذا قلنا: هذه الرواية ضعيفة السند، لقول املحقق: أّن غياثًا ضعيف الرواية.  أوالً 
الرواية حمصورة، ومرتوكة عند األصحاب، واإليراد والرتك  أّن  ولقول بعض علامئنا: 

يكون مضعفًا للرواية.
ثانيًا ـ وإذا قلنا: سندها صحيح؛ فالبد من محلها عىل املحامل التالية:

احلمل األول ـ قال صاحب الوسائل: <جيب محل هذه األخبار عىل التقية>2.
احلمل الثاين ـ قال الفيض الكاشاين: <وربام حيمل جواز إزالة الدم بالبزاق أيضًا، بام 

1-  العاميل، السيد حممد جواد: مفتاح الكرامة، ج59/1 
2-  احلر العاميل، الشيخ حممد بن احلسن: وسائل الشيعة، ج205/1 
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إذا كان عىل اليشء الصقيل، الذي ال ينفذ فيه كالسيف واملرآة>1.
احلمل الثالث ـ إّن الرواية ليست يف مقام مطهرية النجس بنفس الدم، بل غسل الدم 
بالبصاق مقدمة للتطهري ـ كام هو املتعارف ـ؛ ألّن زوال عني الدم صعب، لذا نحتاج إىل 
البصاق  إزالة  بالبصاق، ولكن نفس  الدم  الراوي قال: هكذا يزال  املاء يف زواهلا، لعل 
ال بأس به بعد التطهري والغسل باملاء، كأّنام الغسل باملاء من األمور املفروغ عنها، ومن 
األمور املرتكزة يف أذهان املترشعة، فقول اإلمام: )ال بأس به(؛ أي ال بأس بإزالة 
نفس الدم؛ ألّن الدم ال يزول بسهولة، إال إذا أزاله اإلنسان ببصاق، ثم يطهره، هذا ال 

بأس به، فحينئذ الرواية تكون موافقة للقواعد، إذا قلنا بصحة سندها وقبوهلا.
الرابع ـ قول اإلمام: )ال بأس به(؛ أي ال بأس باملاء، بل الذي يتصدق  احلمل 
هبذا األمر ال بأس به، أما اليشء املتلبس بالدم ماذا؟ مسكوت عنه، سؤال عن هذا األمر، 
واإلمام قال: )ال بأس به(، أما كونه طاهرًا ومطهرًا ويطهر؛ فالرواية ليست يف هذا 

املقام؛ وهلذا إذا قلنا بصحة سندها، فتحمل عىل هذه األمور األربعة التي بيناها.
الوجه السابع ـ خرب حكم بن حكيم:

املاء،  أصيب  فال  )أبول  له:  فقال   اهلل عبد  أبا  سأل  أّنه  حكيم:  بن  حكم  رواية 
وقد أصاب يدي يشء من البول، فأمسحه باحلائط وبالرتاب، ثم تعرق يدي فأمسح به 
وجهي، أو بعض جسدي، أو يصيب ثويب؟ قال: ال بأس به(2. والبحث يف هذه الرواية 

من جهتني:
اجلهة األوىل ـ سند الرواية:

إختلف األعالم يف سند هذه الرواية عىل قولني:
القول األول ـ قال السيد اخلوئي بصحة سندها3.

القول الثاين ـ ذهب بعض األعالم إىل قصور سندها بحكم بن حكيم4.
1-  الفيض الكاشاين، حممد بن مرتىض: كتاب الوايف، ج186/6 

ـ   النجاسات  أبواب  من  ـ   6 )باب  ج401/3  الشيعة،  وسائل  احلسن:  بن  حممد  الشيخ  العاميل،  احلر    -2
حديث1( 

3-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج48/1 
4-  السبزواري، السيد عبد األعىل، مهذب األحكام، ج129/1 
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اجلهة الثانية ـ داللتها:
قلنا: ال إشكال يف أّن املاء مطهر، وإنام الكالم، هل يكون هناك بدل عن املاء أم ال؟

إختلف األعالم يف توجيه هذه الرواية كالتايل:
بحسب  صحيحة  كانت  وإن  حكيم،  بن  حكم  رواية  أّن  اخلوئي  السيد  إستفاد   .1
السند، إال أهنا أجنبية عام نحن فيه رأسًا؛ إذ الكالم يف مطهرية املضاف دون املسح عىل 
احلائط والرتاب، بل ال قائل بمطهرية املسح من الفريقني يف غري املخرجني؛ ألّن العامة 
إنام يرون املسح عىل احلائط، مطهرًا يف خصوص املخرجني دون غريمها، فالرواية خمالفة 
جلميع املذاهب، فال حميص من طرحها، أو تأويلها. نعم هي عىل تقدير متاميتها سندًاـ  كام 

هي كذلك ـ، وداللة من مجلة األدلة الدالة عىل عدم منجسية املتنجس>5.
2. إحتمل احلائري يف هذه الرواية معنيني ال بأس هبام:

األولـ  إذا فرضنا أن اليد نجسة بإصابة البول، ومن املعلوم أّن نجاسة اليد باقية ملاذا؟
وجهي،  أمسح  ثم  يدي،  تعرق  ثم  الرتاب،  أو  باحلائط  يدي  أمسح  يقول:  السائل 
البول، فعىل  اليد باقية عىل نجاستها؛ ألهنا أصابت  أّن  أو بعض جسدي... ألخ؛ معناه 
هذا، اليد إذا عرفت كيف ُيعلم أّن مالِق الثوب، وما أصابه عىل وجهه نفس النجس، 
لعل أصاب جانب من يده البول، ومسحه وجففه بالرتاب، وملا مسح عىل وجهه، من 
أين يعلم أّن موضع النجس القى عىل وجهه أو ثوبه، فعىل هذا ملا مل يعلم هذا املعنى، 
فإستصحاب الطهارة عىل ما أصابه. فام أفاده السيد اخلوئي من أهنا أجنبية عام نحن فيه، 
ليس بأجنبية؛ ألّن الرواية ال تدل عىل مطهرية الرتاب، حتى نقول أّن الرواية أجنبية، ومل 
يقل به أحد ال من العامة، وال من اخلاصة، حتى أّن السيد املرتىض، والشيخ املفيد مل يذهبا 
لذلك؛ ألهنام يقوالن بمطهرية ماء املضاف، ال كل مائع، وال كل يشء. فعىل هذا تكون 

الرواية، بحسب السند ال بأس هبا، وبحسب الداللة ال بأس هبا.
الثاين ـ حيتمل أن يكون )ال بأس به( ناظرًا إىل أنه تارة نقول: ال بأس به باملسح، وتارة 
نقول: ال بأس به باملمسوح ـ وهو اليد والوجه والثوب ـ فاحتامل هذين املعنيني ال جمال 

لنا أن ندعي الرواية أجنبية عام نحن فيه6 هذا بالنسبة إىل البحث الثالث.

5-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج48/1 ـ 49 
6-  احلائري؛ هو الشيخ يوسف اخلراساين. وقد راجعت كتابه )مدارك العروة الوثقى(، فلم أجد ما ذكره 

السيد األستاذ. ولكن وجدت هذين اإلحتاملني يف )الوايف، ج145/6( 



احلكم الرابع ـ إنفعال املاء املضاف بالنجاسة، وفيه حبثان:
البحث األول ـ يف عاصمية املاء املضاف بعد املالقاة

ـ بيان قاعدة اإلنفعال
ـ الشرائط اخلاصة بقاعدة اإلنفعال

ـ أدلة اإلنفعال
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قوله: <وإن القى نجسًا تنجس وإن كان كثريًا بل وإن كان مقدار ألف كر، فإنه ينجس 
بمجرد مالقاة النجاسة، ولو بمقدار رأس إبرة يف أحد أطرافه فينجس كله>)1(.

)1( احلكم الرابع ـ إنفعال املاء املضاف بالنجاسة، وفيه بحثان:
كالمنا يف احلكم الرابع: أّن املاء إذا القى نجسًا بمجرد املالقاة ينفعل فيكون نجسًا. 
ألّن  فيها؛  إشكال  فال  كالمه،  صدر  إىل  والنظر  املاتن،  السيد  عبارة  إىل  بالنسبة  أّنه  إال 

احلكم مفروغ عنه ، فكالمنا ـ هنا ـ فيه بحثان:
البحث األول ـ يف عاصمية املاء املضاف بعد امللقاة:

قلنا: إّن املاء املضاف ال يكون عاصاًم وينفعل؛ ألّن هذا احلكم إمجاعي، وعليه مجاعة 
من الفقهاء؛ فاملحقق يف املعترب: يدعي اإلتفاق1. وحيتمل يف نسخ الرشائع: نقل صاحب 
الروضة3، ومجاعة. ونقل عن الرسائر: ال خالف  الثاين يف  الرشائع اإلمجاع2. والشهيد 
فيه4. ونقل عن بعض العلامء: أّنه جممع عليه5. ونقل عن اجلواهر: <إمجاعًا منقوالً، ولكن 
كاشفًا عن اإلمجاع املحّصل، ومعنى ذلك، أّن الناقلني لإلمجاع فقهاء متبحرين يف هذه 
املسألة، وهم نقلوا لنا اإلمجاع، فعىل هذا، بحسب أصل احلكم، أّن املاء املضاف ينفعل 

باملالقاة، وهذا مسّلم عندهم.

1-  املحقق احليل، الشيخ جعفر بن احلسن: املعترب يف رشح املخترص، ج84/1 
2-  املحقق احليل، الشيخ جعفر بن احلسن: رشائع اإلسالم، ج15/1 

3-  الشهيد الثاين، الشيخ زين الدين: الروضة البهية، ج45/1 
4-  ابن ادريس، الشيخ حممد بن أمحد: كتاب الرسائر، ج59/1 
5-  احلكيم، السيد حمسن: مستمسك العروة الوثقى، ج114/1 
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البحث يف الفروع التي تعّرض هلا صاحب العروة:
فرع يف إنفعال املضاف الكثري ولو بذّرة من النجاسة:

كان  وإن  إنفعل،  النجس  القاه  وقد  ـ،  مثاًل  كٍر  بمقدار  ـ  كثريًا  املضاف  كان  لو  أّنه 
ذكرها  التي  الفروع  وبقية  الفرع  وهذا  ذلك.  عىل  اإلمجاع  لقيام  ذّرة؛  بمقدار  النجس 
<ولكن  كالمه:  ومفاد  ذوقيه،  غري  بفروع  احليل  حسني  الشيخ  َساّمها  العروة،  صاحب 
الذوق والعرف السليمني قد يأبيان قبول احلكم املذكور. وأّن مالقاة النجس، ملقدار كثري 
من املاء املضاف ال تقتيض اإلنفعال، إاّل أنك قد عرفت أّن الذوق ليس بقابل لرفع اليد 
اللهم أن ُيدعى ضيق اإلمجاع وقصوره عن شمول هذه املوارد  به عن اإلمجاع املتقدم، 
املذكورة، بل املنرصف منه املوارد املتعارفة واملعلومة كاملرق والدهن> هذا مفاد كالمه. 
فكوهنا غري ذوقيه؛ يعني ال يطابقها الذوق، ولكن بأي درجة؟ أي حتى لو بلغ املضاف 
يساعده  كرًا  كان  إذا  احلكم  هذا  إبرة.  رأس  بمقدار  ولو  باملالقاة  ينفعل  فإّنه  كر،  ألف 
مثل  أزمنتنا،  يف  املتعارفة  غري  املائعات  خصوصًا  أو  الكر،  آالف  كان  إذا  أما  العرف. 
بحر من النفط، مثاًل: أنابيب النفط إذا القاه رأس اإلبرة، يف موضع يكون ماء األنابيب 
كلها نجسة، هذا ال يساعده العرف؛ ولذا استبعده مجاعة من املتأخرين، شمول اإلمجاع 

للمضاف الكثري املفرط للغاية.
آراء العلامء يف هذا الفرع:
1. األستاذ السيد احلكيم:

حيث تأّمل يف الكثري املفرط فقال: <لعدم الرساية عرفًا يف مثله، نظري ما يأيت من عدم 
الرساية إىل العايل اجلاري إىل السافل. والنصوص الواردة يف السمن واملرق ونحومها غري 
شاملة ملثله، وثبوت اإلمجاع عىل الرساية يف الكثرة املفرطة غري ظاهر. ومن هنا يسهل 
بالرطوبة  له  الكافر  مبارشة  غالبًا  املعلوم  عرصنا،  يف  املستخرج  النفط  عيون  يف  األمر 

املرسية>1.

1-  احلكيم، السيد حمسن: مستمسك العروة الوثقى، ج114/1
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العرف ال  السيد األستاذ: أن عدم الرساية عرفًا يف مثله، معناه أن  إذن، فمفاد قول 
يقول: رست النجاسة من أّول املالقاة إىل آخره، وُيمثل هلذا يف مثل نظري ما يأيت من عدم 
الرساية إىل العايل اجلاري فإذا كان املاء عاليًا، والنجس سافاًل، فإذا القى العايل بالسافل، 

هل ينجس العايل؟
الكافر، هل يكون ما يف اإلبريق منفعاًل؟  بيد  ال ينجس حتى إذا صب ماء اإلبريق 
ال. ملاذا مع أّنه القى النجس؟ لعدم مساعدة الذوق، وعدم مساعدة العرف. فعىل هذا، 
نحن نقول: إّن األنابيب النفطية التي طوهلا فراسخ، بمجرد املالقاة ينفعل، هذا يستبعده 

الذوق والعرف.
2. بعض الفقهاء:

ومضمون عبارته هكذا: <إستفادة شمول احلكم ـ يعني من األدلة التي منها اإلمجاع 
األزمنةالقديمة،  يف  حكم  منها  يكن  مل  التي  الكثرية،  املراتب  بعض  عىل  ـ  والروايات 
ويمثلون هلا بالقدر واخلابية مثاًل، واحلب الكبري وأمثاهلا. أما مثل هذه املخازن ما كانت 
موجودة يف األرايض احلجازية، نحن نقول: احلكم شامل هلذه املياه الكثرية، التي مل تكن 

موجودة يف األزمنة القديمة، وحمكوم بالنجاسة، هذا يشء غريب ومستبعد>1.
عىل أي حال كالمنا حيتاج إىل بيان ودراسة التايل:

بيان قاعدة اإلنفعال:
بقاعدة  يسمى  ما  وهذا  باملالقاة،  يشء  كل  إنفعال  إىل  نذهب  تارة  هذا  يف  كالمنا 
اإلنفعال، ولكن عىل نحو العموم، هذا بحث. ولنا بحث آخر يأيت يف إنفعال املاء القليل 
بالنجس، وهذا ما يسمى بقاعدة اإلنفعال يف املاء املطلق. ولنا قاعدة ثالثة: وهي إنفعال 
املائع بمالقاة النجاسة، فهذه قواعد ثالث. قاعدة اإلنفعال عىل نحو العموم؛ هي كلية 
سواء كان جامدًا أو مائعًا، ماءًا أو غريه. وقاعدة أخرى، نحتاج إىل تأسيس هذه القاعدة 

يف املاء، هل املاء القليل ينفعل أو ال؟
بحث علمي فيه خالف بني العلامء املتقدمني واملتأخرين، بني اإلخباريني واألصوليني؛ 

1-  السبزواري، السيد عبد األعىل: مهذب األحكام، ج131/1 ـ 132 
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ثالثة:  ينفعل. وقاعدة  قلياًل ال  أو  كرًا  كان  املاء مطلقًا، سواء  األخبار  املستفاد من  ألّن 
والكثري،  القليل  يشمل  جامع  هذا  يف  كالمنا  ال؟  أو  ينفعل  النجس  القاه  إذا  مائع  كل 
واملضاف واملائع، فنحن يف تعقيب هذه القاعدة، وإذا حكمنا باإلنفعال، هل ُيفرق بني 

قليله وكثريه؟ هذا بحث آخر.
أسامء القاعدة عىل رأي الشيخ احليل:

عىل أي حال، لنا قواعد ثالث، وتسمى بأسامء خمتلفة، عىل إصطالح الشيخ حسني 
احليل وهي:

األوىلـ  قاعدة اإلنفعال الوسيع: هذه القاعدة يف مقابل قول الفيض الكاشاينـ  وهو عىل 
ما استفاده مجاعة من األعاظم ـ: أّن مالقي النجس ال ينفعل. واملشهور يقول: ينفعل كل 
مالٍق قذر أو ليس بقذر، إّنام الواجب اإلجتناب عن األعيان النجسة، وإذا زالت األعيان 
النجسة؛ فالتطهري غري الزم؛ ألّن املحل مل يتأثر عرب مالقاة األعيان النجسة، فضاًل عن 
األعيان املتنجسة. هذه القاعدة حيتاج إثباهتا إىل أدلة، وقد أرشنا إليها يف املسألة السابقة.
هذه القاعدة ال ختتص باملاء وال باملائع، بكل جسم، سواء كان صيقليًا أو غري صيقيل.

الثانية ـ قاعدة اإلنفعال املتوسط: وهي إنفعال كل مائع، سواء كان مضافًا أو مطلقًا أو 
كل مائع.

فيه  أو ال؟  يتنجس  القليل، هل  املطلق  املاء  إنفعال  أي  القليل؛  إنفعال  قاعدة  ـ  الثالثة 
كالم وتفصيل سيأيت. كالمنا فعاًل يف قاعدة اإلنفعال املتوسط، بالنسبة إىل كل مائع، هل 

لنا قاعدة عىل إنفعال املائع، ومنه املاء املضاف أو ال؟
لكن البد لنا من بيان مدرك هذه القاعدة عىل اإلنفعال أو عدم اإلنفعال.

الرشائط اخلاصة بقاعدة اإلنفعال:
وقبل بيان مدرك وأدلة اإلنفعال، ينبغي اإلشارة إىل الرشائط اخلاصة هبذه القاعدة، 

حسبام إستفدناه من جمموع الروايات، وهي كالتايل:
األول ـ القول بالرساية:

يف مقابل قول الفيض الكاشاين؛ ألّنه إذا مل نقل بالرساية؛ فحينئذ حتى املاء ال ينفعل 
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عىل القاعدة، إال ما خرج بالدليل.
الثاين ـ تساوي السطوح:

بأن يكون املتنجس يف األسفل، أو يف األعىل، واملاء واملطهر يف األسفل، سواء كان كرًا 
أو ال، فالنجاسة ال ترسي من األسفل إىل األعىل، يأيت يف مسائل عديدة.

الثالث ـ عدم املانع من القوة يف البني:
حتى إذا كان متساويًا يف السطح، ولكن للمطهر أو الطاهر قوة دافعة عن اإلنفعال، 

فهذا ال ينفعل.
الرابع ـ عدم كون أحدمها عاصاًم:

فإذا كان أحدمها عاصاًم؛ ال ترسي النجاسة، املاء املتنجس إذا كان متصاًل باملاء الكثري 
والكر ال ينفعل.

الرشائط  هذه  إمجاالً  الرشائط،  هذه  من  أكثر  رشائط  القاعدة  هلذه  حال،  أي  عىل 
موجودة.

أدلة اإلنفعال:
نحن نريد إثبات أّن املاء ـ سواء كان مضافًا، أو مائعًا آخر ـ هل ينفعل باملالقاة مطلقًا 
حسب اإلمجاع أو عىل طبق ما ُيدعى من القدماء واملتأخرين؟ قد ُيستدل هلذه القاعدة 

باألدلة التالية:
الدليل األول ـ اإلمجاع:

صاحب  وقال  واملحققني.  كالشهيدين  الفقهاء،  أعاظم  من  مجعًا  أّن  إىل  أرشنا  قد 
منقول،  اإلمجاع  قوله  فمفاد  التحصيل>1.  منه  يستفاد  نقاًل  منقوالً،  <إمجاعًا  اجلواهر: 
منقول، ولكن  قطعًا  اإلمجاع  فهذا  نعتمد عىل هؤالء،  إمجاع حمصل؛ ألّنه  نتيجته  ولكن 
من  أو  املتقدمني،  من  كان  سواء  متفق،  الكل  حتصيل  اإلمجاع  ألّن  القطع؛  لنا  حيصل 
من  النجس  القى  إذا  املائع  إنفعال  املسلامت،  من  اإلنفعال  كأّنام  فالنتيجة  املتأخرين، 

1-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج322/1 
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املسلامت، هذا بحسب اإلمجاع.
ومع غض النظر عن اإلمجاع، فللشيخ األنصاري يف الرسائل1 إصطالح، يدعي يف 
مقام بيان الدليل قائاًل: والدليل عىل املسألة قبل اإلمجاع وبعد اإلمجاع، هنا بعد اإلمجاع، 
فاإلمجاع كاٍف لنا، فهو من قبيل املسلامت، ومل ينقل عن أحد عدم اإلنفعال، إال يف مورد 

خاص؛ كالدم، وماء الورد، وغري ذلك.
الدليل الثاين ـ الروايات، وفيه جهتني من البحث:

اجلهة األوىل ـ الروايات اخلاصة بـ)قاعدة اإلنفعال املتوسط(:
بالقاعدة  اخلاصة  الروايات  يف  وكالمنا  عديدة،  بروايات  القاعدة  هلذه  يستدل  وقد 
الكافر،  سؤر  باب  يف  ورد  ما  الروايات،  مجلة  ومن  املتوسط(،  اإلنفعال  )قاعدة  الثالثة 
ما  ليس  السؤر  من  واملراد  نجسة.  األسآر  هذه  أّن  عىل  الدالة  واخلنزير،  الكلب  وسؤر 
بقي من رشبه، بل كل ما بارشه احليوان بجسمه. فيستفاد من هذه الروايات أن كل مائع 
ـ ألنه ليس خمصوصًا باملاء ـ بارشه الكلب واخلنزير والكافر من األعيان النجسة نجس. 
فهذه الروايات ُتعطي لنا قاعدة كلية؛ أّن املاء وكل مائع إذا القاه األعيان النجسة، جيب 
اإلجتناب عنها. فالروايات كلها مستفيضة يف باهبا، وكلها تدل كراهًة عىل جمرد الرشب. 
؛ ألنه إذا كان خاصًا يمكن أن يقال: اّن هذا خارج  والسؤر عممناه عىل ما بقي من رشبهـ 
للسؤر حكاًم خاصًا،  يكون  قد  النجس؛ ألنه  ما القه  النزاع؛ ألّن حمل كالمنا  عن حمل 
كسؤر القطة، وسؤر املؤمن، وسؤر الكافر، ال السؤر بمعنى ما بارشه احليوان بجسمه ـ، 

أو غري رشبه. فهذه الروايات بحسب إسنادها معتربة، وبحسب داللتها واضحة.
اجلهة الثانية ـ هل هذه الروايات تشمل املضاف الكثري أو ناظرة إىل القليل؟

ولكن يف هذه الروايات سؤاالن:
األول ـ هل هذه الروايات خاصة باملاء، أو تشمل كل مائع؛ ألّن رصيح الروايات املاء؟ 
هل يف هذه الروايات ما يشمل كل مائع، أو نحن نقول: يف كل مائع ألجل تنقيح املناط؟

إذن، مفاد هذا السؤال: أّن هذا راجع إىل املاء وليس كل مائع؛ ألّن السؤر غالبًا مائع 
1-  األنصاري، الشيخ مرتىض: فرائد األصول، ج157/3 
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كيل، سواء بارشه حيوان نجس، أو حيوان طاهر، فيقال: إّنه سؤر، سواء رشب منه أو مل 
يرشب، هذا ليس بأعم ومقامنا يف كل مائع؟

ولكن جوابه واضح: أّن السؤر ليس منحرصًا يف املاء، وليس منحرصًا يف املاء املطلق، 
بل بكل مائع إذا بارشه احليوان ورشب منه، فهذا سؤر. مضافًا إذا كان سؤر الكافر ماًء 
ونجسًا، فيكون املضاف بطريق أوىل، وكالمنا يف املضاف، وهو املاء املطلق لنا: )خلق اهلل 
املاء طهورًا(، وغري ذلك من الروايات. فإذا كانت هذه الروايات واردة يف املاء؛ يعلم من 

مناط املسألة ال يفرق بني مضاف، ومائع، وماء.
الثاين ـ هل من بني هذه الروايات، رواية تدل عىل الكثري، أو هذا خاص بامء الطهارة، أو 

املوجود يف القدر، أو اآلنية، أو غري ذلك؟
وجواب هذا السؤال ُيعرف بعد عرض طائفتني من الروايات:

الطائفة األوىل ـ الروايات الواردة يف سؤر الكلب ونحوه:
نذكر منها ما جاءيف رواية أيب بصري، عن أيب عبد اهلل قال: )ليس بفضل السنور 
بأس أن يتوضأ منه ويرشب، وال يرشب سؤر الكلب، إال أن يكون حوضًا كبريًا يستقى 

منه(1.
هنا  ومن  ينفعل،  ال  عاصم  وكان  النجسة،  األعيان  مالقي  كان  إذا  أّنه  يعلم  أقول: 
ُيعلم أّنه إذا كان املضاف كثريًا ال ينفعل. ولكن هذا واردًا يف خصوص املاء، وليس لنا 
الكثري،  املاء  املاء، حوض كبري من  املاء يف خصوص  إىل  املاء املضاف  يقال:  دليل حتى 
فاملاء عاصم. أما هل كثري املضاف، واملائع عاصم؟ فليس لنا دليل. وما يف هذه الرواية، 
وإطالقات باقي الروايات، فيشمل الكثري والقليل، هذا كاٍف لنا، سؤر الكافر واخلنزير 
أو غري كر، وإن كان  كرًا  أو كثريًا،  قلياًل  لنا، سواء كان  كاٍف  والكلب نجس، إطالقه 
أو شاملة  الكثري،  إىل غري  الروايات منرصفة  نقول:  إنرصاف حتى  لنا  ألف كر، وليس 
للكثري، ولكن إذا كان الكثري مفرطًا؛ فالروايات غري شاملة. هذا إستبعاد ال ينظر إىل قول 
من قال، إّنه خالف الذوق، نحن ال نميش عىل ذوقنا، بل نميش عىل الروايات. خالف 
1-  احلر العاميل، الشيخ حممد بن احلسن: الوسائل، ج226/1ـ  227 )باب1ـ  من أبواب األسآرـ  حديث7( 
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الذوق حكم تعبدي إّن املاء املضاف بلغ ما بلغ، إذا القى ذرة من النجس، ولو برأس 
إبرة ينفعل.

املاء  أّن  فقوله الذوق ال يساعد، هذا ال يكون دلياًل. والشاهد عىل ذلك إذا فرضنا 
وصل إىل حد الكر، وأخذنا منه نصف إستكانة من املاء، صار أقل من الكر، فإذا القاه 
سنني  ماء  بال  اهلوز  وبقي  األشجار،  واسقيناه  املاء  أخذنا  ثم  ينجس،  النجس  من  ذرة 
بمقدار  كر  من  أقل  كان  ألنه  ال؟  أو  ينجس  هل  التنجيس،  قبل  املاء  القاه  إذا  عديدة، 
نصف إستكانة، وصار متنجسًا، وبعد أن صار متنجسًا؛ أخذنا املاء من البساتني، وبقي 
اهلوز سنني عىل شكل اجلفاف، ومن املفروض أن الشمس ما طهرته، فتطهري الشمس 
حيتاج عىل إلقاء املاء والرطوبة به، حتى تكون الشمس مطهرة، وبعد سنني صببنا له املاء، 
هذا املاء حُيكم بنجاسته؛ ألنه ما طهرناه، وهذا خالف الذوق، والذوق ال يساعد عليه، 
مع أنه مل ُيفِت أحد عىل أّن املاء طهر اهلوز، فنحن ال نمش ـ بعد ورود الروايات ـ عىل 
الذوق، سواء كان موافقًا لذوقنا أو ال؟ فصارت الروايات بمجموعها مستفيضة تدل 
وتعطي لنا هذه القاعدة: أن املاء إذا القاه النجس ينفعل، سواء كان كثريًا أو قلياًل؛ ألنه 
ليس دلياًل إمجاعيًا حتى نقول: نحن نأخذ القدر املتيقن، وإذا كان دلياًل لبيًا؛ ال مانع من 
لنا، وهي  كافية  األدلة  فهذه  لنا إطالقات وترصحيات؛  كان  إذا  أما  دعوى اإلنرصاف. 
اإلنفعال  لنا  يعني أعطت  الكلية؛  القاعدة  التي تدل عىل  الروايات،  الطائفة األوىل من 

املتوسط.
الطائفة الثانية ـ الروايات الواردة يف الزيت والسمن:

هذه الروايات تدلنا وترشدنا إىل القاعدة بلحاظني:
األول ـ بحسب املنطوق:

كان  فإن  فامتت،  السمن  يف  الفأرة  وقعت  )إذا  قال:   جعفر أيب  عن  زرارة  رواية 
جامدًا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبًا فال تاكله، واستصبح به، والزيت 

مثل ذلك(1.

1-  املصدر السابق، ج206/1 )باب 5 ـ من أبواب املاء املضاف ـ حديث1( 
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كان  وإن  السمن  النجس نجس؛ ألّن  أن كل مالقي  مطلبًا؛  لنا  تعطي  الرواية  فهذه 
وما  )فألقها   :اإلمام قال  ولذا  أخرى؛  أطراف  إىل  النجاسة  تصل  ال  لكن  جامدًا، 

يليها(.
إليه  ترِس  ومل  طاهر  أي  بقي(؛  ما  )وكل  الشاهد:  حمل  وليست  معرتضة  مجلة  نذكر 
به(؛  )واستصبح  النجس.  كناية عن  األكل  تأكله( عدم  فال  ذائبًا؛  كان  )وإن  النجاسة، 
صار  ألّنه  به؛  ينتفع  ال  والرشب  لألكل  بالنسبة  أما  اخلاصة.  املوارد  يف  به  ينتفع  يعني 
متنجسًا. إذن، هذه الرواية ُتعطي لنا هذه القاعدة: أن كل مائع كالزيت والسمن واملاء 
بقاعدة  احليل  الشيخ  سامها  التي  القاعدة  هذه  ينفعل،  النجس  القى  إذا  كلها  املضاف، 
القليل والكثري، فالزيت بالغًا ما بلغ، إذا كان مائعًا حكمه  املتوسط، هذه ال تفرق بني 

كذلك، وإذا كان جامدًا؛ فإمجاع. فالرواية ال بأس بسندها، وال بأس بداللتها.
إشكال عىل الرواية:

مائع،  بكل  خاصة  أهنا  ورصحيًا،  ظاهرًا  إستفدنا  وهو:  إشكال  الرواية  يف  ولكن 
فاستفدنا حكم كل مائع، أما حكم املضاف؛ فال يستفاد من حكم الرواية، وحمل كالمنا 
يف املاء املضاف، إذا القى نجسًا ينجس، وإن كان بمقدار ألف كر. هذه الرواية تدل عىل 
الزيت والسمن، وتعدينا عىل كل مائع، فاجراء حكم املائع إىل املاء املضاف، هذا قياس ـ 

وهو باطل ـ سواء كان حكمي أو موضوعي ملوضوع آخر، بال مدرك وال دليل؟
ويمكن إيضاح هذا اإلشكال ببيان آخر: بأّن هذا اإلشكال يف نظر اإلخباري متني؛ 
ألّنه وإن كان األخباري جمتهدًا، لكنه يقول: هذا احلكم ورد يف خصوص الزيت والسمن، 
ومائع آخر، وأما املاء املضاف؛ فال يستفاد من هذه الرواية كل مائع حتى املضاف؟ هذا 

ال يستفاد أن كل مائع من قبيل الزيت والسمن، وما شابه ذلك؟
جواب اإلشكال:

من  ألنه  واملائع؛  املضاف  املاء  بني  يفرق  ال  بأنه  اإلشكال  هذا  عن  جياب  قد  ولكن 
بأّن عنوان  املائع، وهذا البد أن يكون بدعوى اإلرتكاز والقطع، نحن نقطع  مصاديق 
يقتيض  العريف  والفهم  اإلرتكاز  أّن  أو  الرواية.  هلذه  مدخلية  وال  املاء،  عنوان  املضاف 
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هذا املعنى، وإال هذا أشبه بالقياس، باجراء احلكم من موضع إىل موضع آخر، فالفقيه 
إذا حصل له القطع، أو اإلطمئنان بحسب الفهم العريف، ال يفرق بني املائع واملضاف. 
وأما بحسب الدليل غالبًا؛ فالنجاسات وأمثاهلا من التعبديات، إذا ورد حكم يف مورد ال 
نتعدى به عىل مورد آخر؛ ألنه حكم تعبدي حيتاج إىل قرينة. ولكن قد يستشهد برواية ـ 
ولكن ال أدري كيف سندها1 ـ: عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أيب جعفر قال: 
)أتاه رجل فقال: وقعت فأرة يف خابية فيها سمن، أو زيت، فام ترى يف أكله؟ قال: فقال 
له أبو جعفر: ال تأكله. فقال له الرجل: الفأرة أهون عيّل من أن أترك طعامي من 
أجلها. قال: فقال له أبو جعفر: إنك مل تستخف بالفأرة، وإنام إستخففت بدينك، 
إّن اهلل َحّرم امليتة من كّل يشء(2. فالسؤال: مل يكن الفأرة ـ إذ الفأرة حرام، سواء كانت 
ميتة أو ال؟ فالسؤال عن الطعام، فأجابه اإلمام: أنه نجس؛ ألجل الرساية، كأن من هذه 
الرواية يستشهدون عىل أن ما يالقي النجس نجس، سواء كان ماءًا مضافًا، أو وقع يف 
املستدل  فهم  فإذا  امليتة من كّل يشء،  تعاىل حرم  اهلل  ميتة ال ترشب؛ ألّن  املضاف  املاء 
هذا املعنى، وإال نحن نتعدى من مورد السمن والزيت إىل املاء املضاف، هذا أمر حيتاج 
بحسب  املتقدمة  الكلية  القاعدة  منها  إستفدنا  التي  الروايات  من  طائفة  هذه  تأمل.  إىل 

املنطوق.

الثاين ـ بحسب املفهوم:
يف  الواردة  الروايات  املذكورة،  القاعدة  منها  إستفدنا  التي  الروايات  من  وأيضًا 

1-  عمرو بن شمر، بن يزيد ـ أبو عبد اهلل ـ اجلعفي الكويف. من أصحاب الباقر والصادق صلوات اهلل عليهام، 
وهو كثري الرواية عن جابر بن يزيد اجلعفي، إستضعفوه كام إستضعفوا أستاذه جابر، ونسبوا إليه أنه زاد يف 
أحاديث كتاب جابر. وللوحيد إشكال عىل ذلك. فنقل عن جده العالمة املجليس األول أنه قال: إعلم أن عيّل 
بن إبراهيم، روى أخبارًا كثرية يف تفسريه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، وكذا باقي األصحاب. والصدوق 
رواية  عىل  أطلع  ومل  ريب،  وبني  بيني  فيام  حجة  أنه  أعتقد  إين  أوله:  يف  قال  أنه  مع  كثريًا،  عنه  روى  الفقيه  يف 
تدل عىل ضعفه وذمه، بخالف باقي أصحاب جابر. راجع مستدركات علم الرجال، ج44/6 ـ 45. وقال 
املحقق السيد اخلوئي: الرجل مل تثبت وثاقته. معجم رجال احلديث ج107/13. ولعل السيد األستاذ لوجود 

اإلختالف يف توثيقه؛ قال: ولكن ال أدري كيف سندها.
2-  احلر العاميل، الشيخ حممد بن احلسن: الوسائل، ج206/1 )باب 40 ـ من أبواب الدفن ـ حديث 1( 
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بل  املنطوق،  بداللة  السمن، ولكن ال  أو  الزيت  الواردة يف  املتفرقة، وبعضها  األبواب 
بداللة املفهوم، األوىل أن ُتعد من الطائفة الثانية، ولكن تقسم الطائفة الثانية؛ أهنا تدل 

عىل القاعدة منطوقًا ومفهومًا، منطوقًا ما َمّر، ومفهومًا هذه الرواية:
والذباب،  اخلنفساء،  عن  )سئل  قال:   اهلل عبد  أيب  عن  الساباطي،  عامر  رواية 
واجلراد، والنملة وما أشبه ذلك يموت يف البئر والزيت والسمن وشبهه؟ قال: كّل ما 

ليس له دم، فال بأس به(.
فإضافة )البئر( يفيدنا مع قوله: )كل ما ليس له دم ـ أي دم نفس سائلة ـ فال بأس 
به( أّن هذه الرواية تدل عىل أن هذه احلرشات ليست حمكومة بالنجاسة، ميتتها طاهرة؛ 
ولذا ال بأس إذا وقعت يف بئر، فهو سؤال ألجل نجاسة البئر بالدم بامليتة بالفارة، عىل 
ما ُبنّي يف حمله، إّن لنا روايات عديدة تدل عىل نجاسة البئر، وال تطهر البئر إال بالنزح، 
وللنزح مقدرات. فهذه الرواية تدل منطوقًا عىل نجاسة البئر؛ ولذا لو مل تكن البئر ـ هنا ـ 
فنحن نقول: هذه ُتعد من الطائفة الثانية؛ ألن الطائفة الثانية زيت وسمن وأمثاهلا. فتارة 
تدل منطوقًا، كام يف الرواية السابقة، وتارة تدل مفهومًا، كام يف رواية َعاّمر، لكن يف هذه 
ولكن  اإلنفعال،  عىل  تدل  التي  الروايات  من  فهي  مستقلة،  نجعلها  أن  يمكن  الرواية 

داللتها مفهومية ال منطوقية.
وقوله ـ يف جواب السائل ـ: )كل ما ليس له دم، فال بأس به(. بعد أن ذكر 
أو  زيتًا  كان  سواء  ـ  مائع  كل  أّن  أساتيذنا:  وإستفاد  نستفيد  وشبهه(   ...( السائل: 
سمنًا وأمثال ذلك ـ القاه النجس ينجس. ولكن كالمنا يف املاء املضاف. ويمكن أن 
يستدل بنفس القيد حتى إذا كان ماء مطلقًا ينفعل، فضاًل عن أن يكون ماء مضافًا. 
فهذه الرواية مع الرواية السابقة، إال أّن الفرق بينهام أّن الرواية السابقة خاصة باملائع 
غري املاء، سواء كان مضافًا أو مطلقًا، أما هذه الرواية؛ فخاصة بكل مائع، فهذا ال 

بأس به يف داللتها.
إشكال عىل داللة الرواية واجلواب عنه:

ولكن الكالم السابق يأيت هنا: هل يفرق بني القليل والكثري أو ال؟
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والكثري،  القليل  بني  يفرق  أنه ال  تدل عىل  باطالقاهتا  يقال:  أن  إطالقات البد  هذه 
مثل  الكر وشبهه،  بمقدار  فالزيت  املوارد،  أقل، وهكذا سائر  أو  الكر  بقدر  سواء كان 
سائر املائعات كامء الورد مثاًل، وعىل هذا يمكن التعدي من هذه الرواية، ال التعدي أن 
نقول: أن ال فرق بني املائع القليل والكثري، فال بأس هبذه الرواية والروايات األخرى. 
ولكن يأيت الكالم يف أّن شكنا يف الكثري املفرط البد أن نبحث فيه مستقاًل، بأّن حكمه 

ماذا؟
الرواية يف  بأس هبذه  املتعارف، ال  والكثري  القليل  إىل  بالنسبة  قاعدة  حال،  أي  عىل 

اإلستدالل.
املرق -وهي روايات عديدة- يستفاد  الواردة يف  الرواية  الروايات، هذه  ومن مجلة 
منها أّن ماء اللحم إذا وقع يف ِقدر نجس يتنجس، فالبد من اإلجتناب عن ماء اللحم 
واملرق، أما بالنسبة إىل اللحم إذا غسل ال بأس بأكله؛ فهذه الرواية تدل عىل أنه ال يفرق 
بني أن يكون ماء القدر، بقدر الكر أو أقل من هذا؛ ألّن سابقًا يف الضيافات املتعارفة بني 
إىل  اللحم  ماء  مقدار  يبلغ  كثريًا وقد  البقر واإلبل، وهييئون طعامًا  يذبحون  األعراب، 
مقدار كر أو أزيد، فال يفرق بني القليل والكثري، فهذه الرواية ونظائرها ال بأس بداللتها، 

وبعدم الفرق بني القليل والكثري، ولكن كالمنا يف الكثري املفرط، سيأيت الكالم فيه.
الطائفة الثالثة ـ الروايات الواردة يف املرق:
وروايات املرق يستدل بجملتها بروايتني:

األوىل ـ رواية السكوين:
يف  وإذا  طبخت،  قدر  عن  سئل   عليًا )أّن   :أبيه عن  جعفر،  عن  السكوين، 

القدر فأرة؟ قال: هيراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل(1.
هذا إطالقه ال يفرق بني غسل ظاهره، فمجرد غسل اللحم كاٍف، وال حيتاج إىل غسله 

باملاء الكر حتى ينفعل.

1-  املصدر السابق، ج206/1 )باب 5 من أبواب املاء املضاف ـ حديث3( 
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الثانية: رواية زكريا بن آدم:
أو مسكر قطرات  نبيذ  أو  أبا احلسن عن قطرة مخر  قال: )سألت  آدم  بن  زكريا 
يف قدر فيه حلم كثري ومرق كثري؟ قال: هيراق املرق، أو يطعمه أهل الذمة، أو الكلب، 
واللحم اغسله وكله. قلت: فإنه قطر فيه الدم؟ قال: الدم تأكله النار، إن شاء اهلل. قلت: 
فخمر أو نبيذ قطر يف عجني أو دم؟ قال: فقال: فسد. قلت: أبيعه من اليهود والنصارى، 
وأبنّي هلم؟ قال: نعم، فإهنم يستحلون رشبه. قلت: والفقاع هو بتلك املنزلة إذا قطر يف 
يشء من ذلك؟ قال: فقال: أكره أن آكله إذا قطر يف يشء من طعامي(1. هذه الرواية ال 
يكون  انفعل  فإذا  ينفعل،  النجاسات  من  نجاسة  أي  فيه  وقع  إذا  اللحم  فامء  هبا،  بأس 
نجسًا، فالبد أن يراق. أما بالنسبة إىل اللحم؛ ال ينفعل إال ظاهره فيغسل. فهذه الروايات 
ال بأس بداللتها ملا نحن فيه، لكن السيد اخلوئي قد جعل الروايتني مؤيدتني للمطلب، 

كام يف تقريراته2.
ولعل السبب يف ذلك لضعفها سندًا، وإال إذا نظرنا إىل داللة الروايتني؛ فإهنام دالتان 
عىل املطلب، ولكن إذا نظرنا إىل سند الروايتني؛ فلعل يف سند الروايتني خلل، والسيد ال 

يقول بصحة سندمها؛ ولذا جعلهام مؤيدتني. ويف الروايات كالم يأيت.
الدليل الثالث ـ دليل ذوقي عىل ما َعرّب به أستاذنا الشيخ حسني احليل:

قلنا: إّن املضاف الكثري، كاملرق الكثري، إما أن نقول: أّنه ينجس بمالقاة النجس أو 
ال؟

إذا قلنا: ال يتأثر من النجس؛ فهذا خالف ما إستفدناه من الروايات الواردة يف املرق 
والزيت والسمن.

الذي  الفرض  ألّن  له؛  معنى  ال  هذا  حوله،  وما  النجس  موضع  ينفعل  قلنا:  وإذا 
النجس  بني  الفاصل  بني  الفرق  فام  مائعًا.  ال  جامدًا  كان  إذا  والذوبان  امليعان  فرضناه 
بشرب أو شربين، أو ثالثة، فحكم اإلرتكاز العريف هكذا: إذا كان يشء ينفعل من يشء 

1-  املصدر السابق، ج470/3 )باب 38 من أبواب النجاسات ـ حديث 8( 
2-  الغروي، مريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج53/1 
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ينفعل الكل، ال معنى ألن ينفعل اجلزء، هذا معناه الرساية يف امليعان فهذا وجه يف عدم 
الفرق بني الكثرة والقّلة، فام إستفدنا من الروايات مثل هذا الكالم، وإن َبنّي لنا بعض 
أساتيذنا ومفاد عبارته: فإن قلنا بانفعاله، لكن ال يف متامه، بل يف بعضه. فيقع السؤال: أي 
بعض هذا؟ البد أن يكون البعض املتصل بالنجس، فحينئذ يكون حول املالقي وأطرافه 
داخاًل يف احلكم قطعًا؛ ألنه مائع. إذا كان جامدًا؛ فاإلمام قال: )خذها وما يليها(. 
هذا معناه حتى يف اجلامد أيضًا رساية موجودة حمدودة ال وسيعة، فعىل هذا يرج قوله 
قطعًا، فإذا كان قوله: ينجس؛ ألن املائع فرضنا أن ما يالقيه نجس مائع ال يفرق بحسب 
اإلرتكاز العريف بني قوله شربًا أو شربين، فال يفرق بني الشربين والثالثة، فينفعل الكل 
وعرفية  عقلية  الرساية  ألن  العقلية؛  الدقة  يف  نتكلم  ال  نحن  ولكن  ذوقي،  فهذا  هبذا. 
وتعبدية، فنحن مع الدليل، والدليل َبنّي لنا بحسب إطالقها ـ أي الرواية ـ ال يفرق بني 
القليل والكثري، ولو قلنا: كثريًا من املائعات كاملوجودة يف قدور كبرية ـ مثل الضيافة أو 
خمازن للامئعات ـ تكون أكثر من الكثري؛ لعله كرين أو أزيد. عىل أي حال، نحن ألجل 
الروايات نقول: بغض النظر عن الرواية، ليس للعقل طريق إلفادة هذا املضمون؛ ألنه 
قد يكون ذوق الشخص مقتضيًا عىل هذا، وقد يكون خالف الذوق، مثل سائر القضايا 
قد يستنفر شخص من قذارة وقد ال يستنفر من قذارة أخرى، هذا ال جيوز إيكال هذا 

املعنى إىل العرف وإىل العقل، بل البد من التعبد بالروايات.
الدليل الرابع ـ قاعدة املقتيض واملانع:

نقل الشيخ حسني احليل، عن أستاذه السيد أبو احلسن اإلصفهاين، ونظره ليس ألصل 
الرواية، بل إستفاد من قاعدة املقتيض واملانع، ولكن املقتيض واملانع ُيقرر تارة عىل نظر 

السيد اإلصفهاين، وأخرى عىل بيان الشيخ األنصاري.
بيان السيد اإلصفهاين:

إّن النجاسة مقتضية للتأثر، وإذا كانت مؤثرة نشك يف أّن املانع من تأثريه أي يشء؟
هل الكثرة مانعة أو ال؟

إذا أحرزنا املقتيض وقلنا بأصالة عدم املانع ـ ألّنا مل نحرز املانع ـ؛ فحينئذ نحكم بأن 
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ما يالقيه يكون موجبًا لنجاسته بكله، وإن كان كرًا، وإن كان كثريًا، فبيانه هكذا: املالقاة 
مؤثرة ومقتضية لإلنفعال، ونشك يف أّن املانع من هذا اإلقتضاء موجود أو ال؟

نرجع إىل أصالة عدم املانع، فيحكم بقاعدة اإلقتضاء. فكأن السيد اإلصفهاين، جعل 
هذا املعنى يف مقابل الرواياتـ  أي الروايات الواردة يف األبواب املتفرقةـ  مضافًا إىل هذه 

الروايات، لنا دليل آخر؛ وهو دليل قاعدة املقتيض واملانع.
بيان الشيخ األنصاري:

املستفاد من كلامت الشيخ األنصاري، أنه يريد إستفادة هذا املعنى من الروايات ـ كام 
هو احلق ـ يقول: إن الروايات الواردة يف املاء القليل املتنجس، تدل عىل أن املاء القليل 
بنفعل، فيعلم من هذا إنفعال كل يشء؛ ألنه إذا كان املاء قلياًل ينفعل، فينفعل كل مائع، 
تبلغ حد  أن  الروايات كادت  ينفعل. هذه  الروايات حتى اجلامد  بل يستفاد من بعض 
التواتر، املاء القليل ينفعل، كام هو املستفاد من الروايات الكثرية، يف األبواب املتفرقة. 
يستفاد من هذه الروايات قاعدة إنفعال املاء القليل، فإذا كان املاء القليل منفعاًل؛ يكون 
واجلاري،  والكر،  اإلنفعال،  هذا  من  واملائع  أوىل،  بطريق  منفعاًل  مائع  وكل  املضاف 
بصحيح  املاء  يف  ثبت  فإذا  فقط،  املاء  يف  ثبت  والعاصمية  املانع  هذا  ولكن  والكثري، 
واملائع  ماًء،  ليس  فاملضاف  ينجسه يشء(1.  بلغ قدر كر ال  إذا  )املاء  الروايات، كام يف: 
بعدم  فنقطع  املانع حتقق،  ماًء، فحينئذ عدم  ليس  النجس  ماًء، وكل جسم يالقي  ليس 

املانع، فإذا شككنا بأّن الكثري مانع يف املاء املضاف أو ال؟ فنرجع إىل أصالة عدم املانع2.
التحقيق يف بيان الشيخ األنصاري:

كان  فإذا  املاء،  من  متحققة  ثابتة  بكرية  املانع منحرص  بأّن  نقطع  بل  ـ ال نشك  أوالً 
موجودة،  لإلنفعال  املقتيض  فقاعدة  األدلة،  من  خارج  فهذا  املاء،  غري  من  الكثري  الكر 
القاعدة ال  فهذه  ـ،  مانعًا  الكثرة  ـ وهو وجه  املانع  إىل أصالة عدم  فنرجع  فإذا شككنا 
بأس هبا؛ ألّن الشيخ ما جعل القاعدة يف قبال الروايات، بل إستفاد من الروايات الواردة 
باإلنفعال، يف األبواب الثالثة: إنفعال كل جسم، إنفعال كل مائع، إنفعال املاء القليل. 

1-  الكليني، الشيخ حممد بن يعقوب: الكايف، ج2/3 
2-  األنصاري، الشيخ مرتىض: كتاب الطهارة، ج300/1 
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فهذه الروايات كافية لنا، ألجل إستفادة هذه القاعدة من جمموع الروايات، والشيخ أخذ 
الروايات يف املاء القليل؛ ألجل أن املانع هو الكل، والكثري برشط أن يكون يف املاء، فإذا 
كان ماء، أو بلغ قدر كر؛ فهذا ال ينفعل، وبقية املائعات واملياه تنفعل بمالقات النجاسة.

ثانيًا ـ ويؤيد مطلب الشيخ عبارة املحقق اهلمداين، وعبارة صاحب اجلواهر، وهذا 
املعنى ال بأس به، ولعلهام إستفادا هذا املعنى من الروايات.

قال املحقق اهلمداين: <وظاهرها ـ عىل ما يساعد عليه، ما هو املغروس يف األذهان 
للمضاف وكل  احلكم  منه عموم  فيستفاد  الكل،  لنجاسة  ِعّلة  وامليعان  الذوبان  ـ كون 

مائع>1.
الرويات،  من  استفاد  هو  الشيخ  فكالم  الشيخ،  وكالم  كالمه  بني  فرق  هنا  ولكن 
املائعات،  القليل؛ ثبت يف سائر  املاء  إذا ثبت يف  القليل، احلكم  املاء  ولكن من روايات 
لنا  ـ أعطى  الروايات  املاء طهورًا(2. وغريها من  اهلل  املاء قوي جدًا: )خلق  ألّن حكم 
قاعدة الطهارة، فإذا ثبت لنا هذا احلكم يف املاء القليل؛ ثبت يف الكل. وأما ما أفاده؛ من 
ِعّلة يف نجاسة  الذوبان وامليعان  أّن  العرف،  أذهان  املترشعة، ال يف  أذهان  املغروس يف 

املاء، من أين هذا؟
البد أن يستند إىل الروايات، الروايات الواردة يف خصوص املرق ال يكفي؛ ألّنه 
يمكن أن يقال: أّن هذه الروايات واردة يف موارد خاصة يف الزيوت واملرق وأمثاهلا. 
وأما مطلب الشيخ األنصاري؛ فقوي جدًا؛ ألنه إستفاد هذا املعنى من الروايات، ال 
بحسب املغروس يف أذهان املترشعة؛ ألّن املغروس يف أذهاهنم ليس خمصوصًا يف املاء 
املضاف فقط، بل يف سائر املوارد، فإذا كان يف سائر املوارد؛ فيمكن أن يمنع ويقال: 
بخالف  يشملها،  ال  املضاف  املاء  يف  وكالمنا  املائعات،  بأمثال  خمصوصًا  هذا  بأّن 
كالم الشيخ فإّنه أثبت يف القوي، ومن القوي نحكم ونعلم بحكم الضعيف، فاملاء 

1-  اهلمداين، الشيخ حممد رضا: مصباح الفقيه، ج283/1 
2-  النوري، مريزا حسني: مستدرك الوسائل، ج190/1 )باب 3 ـ من أبواب املاء املطلق ـ حديث11( 
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املطلق قوي، فإذا ثبت حكم القوي؛ ثبت يف الضعيف. ولكن املحقق اهلمداين يريد 
أن يثبت حكاًم من الضعيف؛ ألن هذا احلكم يف املاء، ألّن املاء مستثنى منه، ولعل 
املضاف مستثنى من هذه القاعدة. وقال صاحب اجلواهر: <وكيف وقد عرفت أن 
ترك اإلستفصال يف بعضها قاٍض باجلميع، فيستفاد منه حينئذ قاعدة: وهي إنفعاله 
بالقاعدة  أيضًا  عليه  اإلستدالل  ويمكن  واملتنجسات  النجاسات  سائر  بمالقاة 
مع  فيه  مالقاة  كل  بنجاسة  قاضية  فإهنا  النجاسات،  أخبار  إستقراء  من  املستفادة، 
الرطوبة>1. فالشيخ من ناحية املاء َبنّي لنا هذا احلكم، وصاحب اجلواهر من ناحية 
النجاسة، َبنّي لنا هذا احلكم فالقاعدتان متعاكستان، فقاعدة أن املاء منفعل واملانع 
الكر؛ معناه كل مائع ينفعل إال الكر. وقاعدة إستفدناها من أخبار النجاسات، أن 
النجاسات مقتضية لإلنفعال والرتتيب ومل يفرق بني أقسام النجاسة، فتكون منفعلة، 
وكل مائع إذا القى نجسًا يتنجس. فصاحب اجلواهر إستفاد هذا احلكم من جهتني:

 األوىل ـ أدلة املياه واملائعات : 
الثانية ـ أدلة النجاسات، من جمموع طائفتني من الروايات إستفاد قاعدة املقتيض 
واملانع، ولكن هبذا البيان: أن كل ما يالقيه النجس ينفعل، وكل ما ينفعل إذا القاه 
النجس يتأثر منه، قاعدتان متعاكستان، كل منهام مستفادة من الروايات، فالقاعدة 
املستفادة من أخبار النجاسة، هذا غري كالم الشيخ، فالشيخ إستفاد من أدلة املياه، 
األدلة الواردة يف املاء القليل. فصاحب اجلواهر يريد أن يستفيد من روايات النجاسة 
ـ النجاسات عىل أقسامها وأنواعها ـ أن كل نجس القى مائعًا ينفعل. عىل أي حال 
إستفدنا من كالم الشيخ األنصاري يف الناحيتني، ومن كالم املحقق اهلمداين، ومن 
من  مأخوذة  املترشعة،  أذهان  يف  املرتكزة  القاعدة  هذه  أّن  اجلواهر،  صاحب  كالم 
الروايات: أّن كل ما يالقيه النجس ينفعل، هذه قاعدة من روايات النجاسة، وكل 
مائع القاه النجس ينفعل، فصارت قاعدتان: كل نجس القى شيئًا طاهرًا مع الرطوبة 

1-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج116/1 
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ينفعل، برشط الرطوبة. 
هذا مستفاد من أبواب النجاسات، والروايات الواردة يف املياه واملائعات، عىل ما 
َبّينه الشيخ األنصاري، تدل عىل أّن املاء واملائع، إذا القاه النجس ينفعل، فنتيجتها 
قاعدة اإلنفعال الوسيط من جمموع الروايات: كل ما القاه النجس يتأثر، سواء كان 
جامدًا أو مائعًا، أو ماء قلياًل، أو مطلقًا، بل الكر من املاء، والعاصمية من املاء إذا 

بلغ قدر كر.



البحث الثاين ـ الكثري املفرط، هل ميكن إستفادته من الروايات أو ال؟
ـ الشك يف الكثري املفرط

ـ الكثري املفرط
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الشك يف الكثري املفرط:
النفط، أو  النفط، أو بحرية من  أنابيب  ولكن بقي لنا شك يف الكثري املفرط ـ مثل: 
خمزن من النفط ـ، هل يتأثر بالنجاسات؟ هل نستفيد هذا من الروايات، أو من اإلرتكاز 

العريف، أو من اإلمجاع؟ فيه كالم يمكن بحثه فيام ييل:
مناقشة اإلمجاع:

إذا كان مدرك احلكم اإلمجاعات؛ فيمكن اإليراد يف هذا املطلب: بأّن اإلمجاع دليل 
لبي، والقدر املتيقن من اإلمجاع املضاف القليل، أما شمول اإلمجاع للمضاف؛ فهذا أول 

الكالم، ونشك هل احلكم يشمل الكثري أو ال؟ األصل عدم شموله.
مناقشة الروايات:

وأما بالنسبة إىل الروايات؛ فبعض الروايات كان صحيحًا يف بيان الكثري، كامء البئر، 
فامء البئر كثري، وإن كان يف نظر القدماء يعامل بحكم القليل. وأما يف نظر املتأخرين؛ فإّن 
البئر كثري وإن كان أقل من األكثر، )ماء البئر واسع ال ينجسه يشء(1. وهذا راجع إىل 
املاء، وكالمنا يف املائع واملضاف وأمثاهلام. الروايات الواردة يف املاء املضاف، بالنسبة إىل 
الكثري طوائف خمتلفة وقد نقلناها، كل واحدة منها ال حتمل عىل الكثري؛ ألّن شموله البد 

1-  مل أعثر عىل هذا النص، واملوجود يف الروايات: )ماء البئر واسع ال يفسده يشء(، وعىل هذا فالتعبري بـ)ال 
النزح لرفع اإلستقذار، وقد يستفاد منه عنوان  الروايات أن  املستفاد من  إذ  النجاسة؛  يفسده يشء( أعم من 
النجاسة، فتعبري الروايات: )حتى يذهب الريح ويطيب طعمه(. ويف بعضها: )إال أن ينتن، فإن انتن؛ غسل 

الثوب، وأعاد الصالة، ونزحت البئر(.
      ويمكن توجيه ما ذكره السيد األستاذ: )ماء البئر واسع ال ينجسه يشء(. عىل بعض النسخ، كام أشري إىل 

ذلك يف جامع أحاديث الشيعة، ج35/1

123 كتاب الطهارة..................................................................................................



...................................................................................................أبحاث الفقيه 124

أن يكون من القدر واخلاوية واملركن وغري ذلك من األلفاظ، هذه التعبريات تشمل الكر 
وأزيد من الكر. وأما شمول الروايات عىل ألف كر، مل يكن لنا ظرف ومثال يف الروايات، 
حتى نتعدى من مورد الروايات إىل سائر املوارد، إطالقات تشمل املاء املضاف الكثري، 
ولكن بقدر كر أو كرين، أما شمول هذه الروايات للكثري املفرط؛ فتعبرينا هكذا: الكثري 
املفرط، أول  للكثري  الروايات  عىل قسمني: كثري متعارف، وكثري مفرط، وشمول هذه 
الكالم. إذا بلغ قدر كٍر أو أزيد من كر؛ فيمكن أن نتعدى من هذه الروايات إىل سائر 
املوارد. وبعبارة أخرى: نحن نتعدى يف أمثال القدر واخلاوية واملركن وغري ذلك. أما أن 
الصناعية؛ فهذا أول الكالم، فهي مورد شك،  املعامل  املياه، وخمازن  نتعدى إىل خمازن 
وإذا كان كذلك؛ فليس لنا مورد إطالق حتى نحكم أّن املاء املضاف الكثري ينفعل، هذا 

بالنسبة إىل الروايات.
مناقشة اإلستحسان العقيل:

أوضح بعض أساتذتنا قائاًل: <والصحيح أن يقال: إّن األمر مبني عىل أّن النجاسة، 
عند مالمستها باجلسم ـ املاء األعم من املطلق واملضاف ـ هل تتمشى وترسي تدرجيًا، 
كرسيان التيار الكهربائي، أو أهّنا تالقي مجيع األجزاء دفعة واحدة؟ فعىل األول يتم بناء 
املالقاة  يوجب  اإلتصال  بل  خالفه،  الظاهر  ولكن  التنجيس،  عدم  من  العريف  الذوق 
الكهربائي  السلك  عرب  الكهرباء  إنتقال  أّن  كالمه:  ومفاد  واحدة>1.  دفعة  اجلميع  مع 
عىل  األثر  وترتيب  التدريج  نحو  عىل  الرساية  تكون  بحيث  فراسخ؛  إىل  قليلة  مدة  يف 
هبذه  مربوطة  ليست  الرشعية  واألحكام  إستحسان،  هذا  عدمه،  أو  اإلنفعال  من  ذلك 
العرفيات.  يف  وكالمنا  القياس،  حكم  يف  اإلستحسانات  بعض  ألّن  اإلستحسانات؛ 
النهاية،  إىل  الثاين، والثالث  ينفعل اجلزء  ثّم  إنفعل،  ـ: قساًم من املضاف  مثاًل  ـ  قلنا  إذا 
إذا  الروايات،  من  اإلستفادة  هو  فالعمدة  الروايات،  من  يستفاد  وال  إستحسان  هذا 
كان مالقي النجس متنجسًا بالرساية؛ فالرساية أمر عريف ال أمر دقي. نقول: رسى من 
املوضع النجس إىل األطراف، وأطراف األطراف، هذا نظري القاعدة الفلسفية: احلكم 

1-  سعيد، الشيخ حسن: دليل العروة الوثقى، ج10/1 
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يف األمثال، سواء فيام جيوز، وفيام ال جيوز. نحن نقول: هذه القطعة من املائع مثل هذه 
القطعة، القطعة الثانية، أو شرب، أو مرت من هذا املاء املضاف، مثل مرت من املضاف اآلخر، 
احلكم يف األمثال فيام جيوز، وفيام ال جيوز، هذه قاعدة راجعة إىل الفلسفة، ال ربط هلا يف 

حمل كالمنا. هذا ما أفاده بعض أساتذتنا.
مناقشة قاعدة املقتيض واملانع:

قاعدة  من  احلكم  يستفد  مل  األنصاري  الشيخ  أّن  احليل:  حسني  الشيخ  أستاذنا  نقل 
املقتىض واملانع، وهذه القاعدة ليست بثابتة عنده، بل له نظر آخر سنبينه.

اإلختلف يف نسبتها للشيخ األنصاري:
يف نظر مجاعة من املتأخرين:

من  مجاعة  نظر  يف  ولكن  القليل،  املاء  يف  واملانع  املقتيض  قاعدة  لنا  أفاد  الشيخ  إّن 
املتأخرين قالوا:

يف املاء القليل، قال الشيخ: إّن روايات عديدة يف أبواب خمتلفة، كادت أن تبلغ حد 
مالقي  أّن  تفيدنا  الروايات  وهذه  النجس،  مالقي  أّن  تفيدنا  الروايات  وهذه  التواتر، 
كاٍف  هذا  ولكن  املاء،  خصوص  يف  ناظرة  كانت  وإن  الروايات  وهذه  نجس،  النجس 
لنا؛ ألّن املاء من مصاديق كل مائع، نحن نتكلم يف قاعدة الوسيط، إذا ثبت احلكم يف 
املاء؛ يثبت يف سائر املعائعات؛ ألّن اإلنفعال يف املاء قوي يف مقابل اإلنفعاالت، بخالف 
سائر املائعات ينفعل بمجرد املالقات، ليس يف إنفعاله رشائط، بخالف إنفعال املاء، ففيه 
رشائط عديدة، فإذا ثبت احلكم يف املاء، وقلنا: أّن كل ماء قليل بمقتىض أّنه يالقي النجس 
واملتنجسات  النجاسات  تطهري  يف  املختلفة،  األبواب  يف  كثرية  روايات  ففيه  يتنجس؛ 
هو  والعاصم  العاصم،  هو  واملانع  والتنجيز،  لإلنفعال  مقتضية  الروايات  فهذه  باملاء، 

الكر واجلاري ونحومها، فإذا شككنا أّن هاهنا مانع أو ال؟
فأصالة عدم املانع، فاملقاالت تقتيض النجاسة، سواء من املاء أو املانع، أو املضاف، 

هذه قرينة عىل ما قرره بعض أساتذتنا.
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يف نظر الشيخ حسني احليل:
ولكّن الشيخ احليل ال يقبل هذا، بل يقول: إّن الشيخ قال هذا املطلب، ولكن ال من باب 
املقتيض واملانع، فاملطلب مقلوب جدًا؛ ألّن قاعدة املقتيض واملانع يف األصول مل تثبت عند 
الشيخ األنصاري، وال يقول بالنجاسة؛ ألجل إستصحاب عدم املانع؛ ألّنا نشك فياملانع 
ُوجد أو ال؟ فنستصحب عدم املانع ولكن ألجل عدم املقتيض، أو ألجل إستصحاب 
عدم املانع؛ ألّن إستصحاب عدم املانع أصل مثبت، ومن املعروف يف األصول أّنه الي 
ثبت لوازمه. نحن نقول: أصالة عدم املانع قد نحكم بطهارة هذا املاء، مع أّنه القى نجسًا 
هذا مثبت، أصالة عدم املانع يرفع املانع، أما ثبوت احلكم للمقتيض؛ فهذا من لوازمه، 
ومن املعلوم أّن األصل ال يثبت مثبتاته ولوازمه، هذا بيان الشيخ. ولكن املطلب مقلوب 
ال فائدة هلذا البيان، وال يف أصالة عدم املانع، بل ألجل أّن الشيخ إستفاد من الروايات 
العديدة، عمومًا لفظيًا فنظره إىل العموم اللفظي، ومن املعلوم إذا كان يف كّل مورد نشك، 
أّنه هل له مانع من عموم اللفظ أو ليس له مانع؟ فحينئذ بمقتىض اإلطالق نحكم بأّنه 
ليس هنا مانع، وأصالته عدم املانع، فأصالة عدم املانع ال لإلستصحاب، بل ألجل أّن لنا 
عمومًا، وبناء العقالء يعملون بالعموم ما مل يثبت مانع، نظري إطالق املطلقات إذا ما جاء 
مقّيدًا، فنأخذ باإلطالق، وإذا ما رأينا خمصصًا؛ فنعمل بالعموم، فهذا إستدالل ومتسك 
اللفظية،  األصول  ألّن  بالعموم؛  ومتسك  حجة،  ولوازمه  حجة،  مثبتاته  إذن  بالعموم، 
فاألصول  والتحري،  الشك  موارد  يف  الواردة  األصول  أو  العملية،  األصول  مثل  ليس 
عىل قسمني: أصول واردة يف مقام الشك والتحري، وهذه األصول ال تثبت لوازمه، أما 
حكم  العقالء عن  عند  مرآة  الواقع،  كاشفات عن  إمارات  التي هي  األصول  بخالف 
ـ،  األخبار  وظواهر  القرآن،  وظواهر  لفظية،  وأصول  وعمومات  إطالقات  ـ  الواقع 
الشارع، فهذا احلكم مطلوب ألجل  العقالء  العقالء، ومن أعقل  يعمل هبذه األصول 
عموم اللفظ، والقاعدة يف املقتيض واملانع، بل ألجل وجود دليل عام، يوجب لنا إلغاء 
خصوصيات يف الرواية ـ وجه القّلة ُيلغى، ووجه الكثرة يلغى، نجاسة كذا تلغى ـ، هذا 
الروايات، هذا مرجعنا،  املوجودة يف بعض  إلغاء اخلصوصيات  حكم عام ونقدر عىل 
وهذا هو األصول. إذا كان هذا؛ فال بأس هبذا احلكم، ونحن نأخذ هبذا العموم اللفظي. 
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الطوائف  هذه  بني  من  وجدناه  ما  نحن  العموم،  وهذا  التقرير،  هذا  الكالم:  ولكن 
املوجودة، التي نقلناها هلذا العموم، ويف الروايات الواردة يف املاء ليس لنا هذا العموم، 
والعاصم  الكر  أّن  تدل عىل  التي  فالروايات  بالعكس،  بل  والكثري  القليل  يشمل  حتى 
املاء  لنا أصل، حتى نعتمد عليه، نعم أصل مثل: )خلق اهلل  أّنه ليس  مانع، ترشدنا إىل 
طهورا(. هذا أصل، ولكن نحن بعد تقييد هذه اآليات والروايات بالعاصمية واجلاري، 
وماء البئر، وغري ذلك من املوارد، فال يبقى لنا عموم حتى نأخذ هبذه اآليات والروايات، 
مل ترد يف مقام البيان يف أي جهة من اجلهات ـ يعني ليس لنا يف هذه اآليات والروايات، 
جهة من اجلهات املشّخصة ـ، فهي واردة يف مقام بيان الكر. قوله: )خلق اهلل املاء 
طهورًا(، أيُّ ماٍء هذا حيتاج إىل دليل، وهكذا سائر الروايات الواردة ألجل أّن املطهرات 
لكّلها باب خمصوص، لكل مطهٍر كيفية ورشائط خاصة. وبعبارة أخرى: ما وصل بيدنا 
عموم، فإن كان لفظيًا؛ فعلامؤنا وأساتذتنا يقبلون هذا، لكن ما هو حمل الكالم؟ فالشيخ 
يستفيد من الروايات املتفرقة بني القليل والكثري مع وجود املقيدات الكثرية، فال يبقى 
هلذا العموم ظهور، فعىل هذا تعبري الشيخ األنصاري، ليس يف مقام بيان املقتيض واملانع، 
بيان  من  فعىل هذا، البد  أمره مشكل،  فاإلستصحاب  املانع،  بيان عدم  مقام  وليس يف 

املطلب بشكل آخر.
بيان املطلب بشكل آخر:
أوالً ـ عنوان قاعدة الكر:

نحن نقول: إّن وصف القليل والكثري كسائر األوصاف والعناوين، إما حمرز لنا عدم 
احلكم هبذا العنوان ـ بعنوان وصف القّلة أو الكثرة ـ؛ فال يعطي لنا قاعدة كلية، نتمّسك 
هبا يف مقام الشك ألهّنا خصوصيات دخيلة، وما أحرزنا أّنه ال مدخلية هلذه اخلصوصيات، 
فإذا أحرزنا هذا الرشط؛ أحرزنا جهة القّلة أو الكثرة، مثل سائر األوصاف والعناوين، 
ليس هلا مدخلية، فإذا مل يكن هلا مدخلية؛ نلغي اخلصوصيات واملوارد ونقول: إّن هنا 
قاعدة كلية؛ ألّن اخلصوصيات ال مدخل هلا إذا ما أحرزنا وصف القّلة والكثرة بأي يشء 
حمقق وثابت هنا، فال يمكن لنا إستفادة قاعدة كلية يف هذه املوارد، وإن بلغ ما بلغ، فإذا 
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فرضنا مخسني بابًا من األبواب؛ فال يفيدنا؛ ألّنا ما أحرزنا عدم مدخلية اخلصوصية هلذه 
األحكام، فعىل هذا، هذه الروايات ال تفيدنا، بل كل رواية، وكل طائفة خاصة بموردها، 

وليس لنا قاعدة كلية.
ثانيًا ـ إحتامل خصوصية جلهة القّلة والكثرة:

مدخلية،  له  يكون  أن  يمكن  فاحتاملنا  خصوصية؛  والكثرة  القّلة  جلهة  إحتملنا  إذا 
ويمكن أن ال يكون له مدخلية، فعىل هذا، يكون عىل شكلني:

الشكل األول ـ إحتامل املدخلية بنحو اجلزئية:
حيتمل أن يكون وجه الكثرة له دخل، ولكن بنحو اجلزئية، ومعناه: أّن احلكم تعّلق 
باملوضوع مع وصف الكثرة، نظري القطع؛ ألّن القطع تارة يؤخذ مرآة إىل الواقع، وهذا 
يسمى قطع الطريق. وقد يؤخذ موضوعًا وموضوعية إىل الواقع عىل قسمني: قسم عىل 
نحو متام املوضوع، وقسم عىل نحو جزء املوضوع، فإذا كان عىل نحو جزء املوضوع، 
مثاًل: البول املعلوم نجس، ال البول نجس، سواء كان مطابقًا للواقع أو ال. هذا يسمى 
طريق، ال معلوم البول نجس، معلوم البول نجس إذا كان متام املوضوع، البول املعلوم 
الواقعي؛ يعني إذا صار معلومًا لنا، مطابقًا وصادقًا عىل الواقع، يسمونه جزء املوضوع. 
إذا قلنا: معلوم البول نجس؛ يعني العلم بتامم املوضوع. وإذا قلنا: البول نجس؛ فالعلم 
لنا.  منّجسًا  يكون  فال  البول نجس؛  نعلم  مل  وإذا  بالنجاسة،  علمنا حيكم  فإذا  طريقي، 
وثالثة معلوم البول الواقعي نجس ـ إذا علمنا هذا بول ال يكون نجسًا ـ، فالبد أن يكون 
يف  دخياًل  الكثرة  وصف  نحتمل  أيضًا  هنا  املوضوع.  جزء  هذا  للواقع،  مطابقًا  علمنا 
املضاف  الطهارة،  حكمه  بالكثري؛  متصف  املضاف  الكلية،  نحو  عىل  احلكم  يف  احلكم 

متصف بالقليل، حكمه النجاسة، فيكون عىل نحو اجلزئية.
الشكل الثاين ـ أن يكون وصف الكثرة عىل نحو الرشطية:

رشط،  الكثرة  وصف  يعني  رشط؛  وجوبه  رشط  لوجود  تارة  الرشطية  نحو  عىل 
رشط،  عدمه  العدم  بعنوان  الرشطية،  بنحو  ولكن  دخياًل،  الكثري  وصف  يسمونه  هذا 
عدمه  مرشوط  الوجود  ال  رشطًا،  فعٌل  املانع  عدم  أي  املانع؛  عدم  علامئنا  وباصطالح 
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مرشوط، مثاًل: يف صحة الصالة عدم كون اللباس من غري مأكول اللحم رشط، ال أّن 
وجود مأكول اللحم رشط، تارة بنحو الوجود، وتارة بنحو العدم، يف لباس املصيل تارة 
نقول: كون اللباس من أجزاء مأكول اللحم رشط، وتارة نقول: كون اللباس مرشوطًا 
بعدم كونه من غري مأكول اللحم؛ معناه أّن غري مأكول اللحم مانع. إذا عرفنا هذه األقسام 
يف خصوص مدخلية وصف الكثرة، ووصف القّلة؛ نأيت ببيان أحكام هذه األقسام، حتى 
نرى أّن ما نحن فيه، هل يمكن إجراء أصالة عدم املانع أو ال؟ هذا ليس مربوطًا بأصالة 
املأخوذة  العناوين  املانع، وال بقاعدة عدم املقتيض واملانع، بل هذا من باب آخر،  عدم 
يف هذه الروايات الواردة، سواء كان يف املاء املطلق، أو يف املضاف، هذه األوصاف بأي 
شكل أخذت مثل سائر األوصاف التي بيناها، مثل: العلم وسائر األوصاف النفسانية، 
هذه  من  واحد  لكل  اليشء،  وجود  رشطية  املانعية  مثل:  األخرى،  املوضوعات  يف  أو 

اخلصوصيات أحكام تأيت عنوان القّلة والكثرة عىل أقسام:
القسم األول ـ أن يكون دخالتها عىل نحو اجلزئية:

بحيث يكون نفس العنوان موضوعًا للحكم، سواء جئنا إليه بعنوان آخر أو ال؟ تارة 
ق. يكون متام املوضوع، وتارة يكون جزء املوضوع، هذا ال يفرِّ

القسم الثاين ـ أن يكون دخالتها عىل نحو الرشطية الوجودية:
إذا فرضنا الرشطية الوجودية؛ فهذا يكون مؤثرًا يف احلكم.

القسم الثالث ـ أن يكون دخالتها عىل نحو الرشطية العدمية:
املقتيض.  تأثري  يف  ومؤثر  رشط  عدمه  أن  معناه  العدمية؛  الرشطية  عنوان  فرضنا  إذا 
هذه األقسام الثالثة، إذا كانت بعنوان اجلزئية؛ نعلم بأّن خصوصية املورد دخيلة. وإذا 
جعلنا الكثرة جزءًا ـ إذا إنقلب القليل إىل الكثري ـ؛ ينقلب احلكم؛ ألّن اخلصوصية هلا 
التأثري، هو وجود  بنحو الرشطية، فكذلك؛ ألّن عنوان  بنحو اجلزئية، وإذا كان  دخالة 
اليشء، فإذا كان وجود اليشء بعنوان الرشطية ـ وهو القّلة أو الكثرة ـ فهذا دخيل وال 
إشكال فيه، يف مورٍد إذا كان عنوانًا للقّلة يتغري احلكم، وإذا كان بعنوان الكثرة، بتغري 
الكثرة يتغري احلكم، فكل من اجلزئية والرشطية الوجودية دخيالن يف تأثري احلكم، فإذا 
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زال هذا العنوان؛ فاحلكم يزول، فحكم هذين اجلزئني صار معلومًا. بقي حكم رشطية 
العدمية، إذا رشطنا عدمية اليشء يف حكم؛ يكون عدمه مؤثرًا. هذا يقال: أّنه غري معلوم 
وغري حمرز لنا؛ ألّن عدم اليشء ال يكون مؤثرًا العدم ليس شيئًا حتى يكون مؤثرًا ليشء، 
آثار الوجود،  أو بعنوان الرشطية فمعناه ذلك طرد  العدم بعنوان اجلزئية،  سواء أخذنا 
إذا ترك آثار الوجود، من مجلة آثار الوجود املؤثرية، العدم ليس له مؤثرية يف اخلارج، 
فالبد من إرجاع عدم اليشء إىل أن وجوده مانع، فريجع شكنا إىل الشك يف املانع وإذا 
أحرزنا املقتيض، وشككنا أّن املانع موجود أو ال؟ فنرجع إىل أصالة عدم املانع، فيكون 
احلكم منجزًا فعىل هذا ال مانع من التمسك بقاعدة املقتيض واملانع، ولكن هبذا البيان: 
إّن مالقاة النجس مقتضية لرساية النجس، واملانع منه وصف الكثرة؛ ألّن عدمه رشط، 
أي عدم كونه قلياًل رشط فيكون وجود املضاف ـ إذا كان كثريًا ـ الكثرة عنوان هلا دخيل 

يف املانعية.
جواب صاحب الربهان القاطع:

وأجاب السيد عيل طباطبائي، يف الربهان القاطع1 ـ كام نقل عنه أستاذنا الشيخ حسني 
احليلـ  ومفاده: إن كل مورد يكون ثبوته احلكم مرشوطًا بعدم اليشء، وعىل ما بينّاه يرجع 
رشطية عدم اليشء إىل وجود املانع، يف مورد يكون ثبوته احلكم مرشوطًا بعدم اليشء، 
فيؤول األمر يف مقام التحليل إىل إثبات حكم ملوضوع، كأنه يتحقق هنا قضيتان، فمثاًل: 
إذا قلنا: املاء ينفعل برشط عدم كونه كثريًا، هذه ليست قضية واحدة بل قضيتان، املاء 
ينفعل ويكون الكر مانعًا عن الرساية، اإلنفعال ألجل الرساية، والكر يكون مانعًا عن 
الرساية حكامن متقابالن ـ ومها الرساية وعدم الرساية ـ موضوع أحدمها املاء، وموضوع 
اآلخر املاء بوصف الكرية، وبوصف الكثرة، فعىل هذا كأن هذه قاعدة إستفدناها من 
الروايات، ويعلم لنا قاعدتان: القاعدة األوىل ـ إنفعال املاء، سواء كان مطلقًا أو مضافًا، 
والقاعدة الثانية ـ عدم إنفعال املاء برشط وصف الكرية، ووصف الكثرة، فإذا فرضنا 
هذا؛ صار كالمنا يف املاء املضاف الكثري، هل وصف الكثرة يف املاء املضاف، يكون مانعًا 

1-  بحر العلوم، السيد عيل الطباطبائي: الربهان القاطع، ج26/1 
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عن الرساية أو ال يكون؟ ومن املعلوم أّن املانعية ثبتت يف املاء املطلق، وأما يف املائع ويف 
قاعدة  وهي  الروايات؛  من  املستفادة  القاعدة  هبذه  نعمل  فحينئذ  تثبت  مل  املضاف  املاء 
إنفعال املاء بمالقاة النجاسة وعدم حتقق املانع من هذا اإلنفعال؛ لعدم حتقق املانع من 
الرساية، ألّنا نشك أّن وصف الكثرة يف املاء املضاف، هل تكون مانعة عن الرساية أو ال؟

هذا كأّنه رشح ملطالب الشيخ األنصاري، عىل ما قلنا: إّن الشيخ وإن كان ينكر قاعدة 
املقتيض واملانع، ولكن حرره قريبًا من هذا املعنى! ال فهذه إضافة من الربهان القاطع: 

إنحالل القضية إىل قضيتني.
مناقشة هذا اجلواب:

هذا املعنى ال يكون مقبوالً عند أساتذتنا؛ ألّن هذه القاعدة وإن قلنا يمكن إستفادهتا 
بمقتىض  ونقول:  به  نأخذ  حتى  لفظيًا،  إطالقًا  الروايات  يف  ليس  ولكن  الروايات  من 
اإلطالق املاء املضاف ـ سواء كان قلياًل أو كثريًا ـ ال ينفعل، ليس لنا إطالق لفظي، فإذا 
مل يكن بمنزلة اإلطالق اللفظي، فكيف نتمسك هبذا اإلطالق؟ أما إذا كان لنا إطالقًا 
لفظيًا فال مانع من التمسك به. وأما إذا كان إطالقًا مستنبطًا ومستخرجًا من الروايات؛ 
اللفظية؛  فإذا مل يكن من األدلة  اللفظية،  اللفظ، ليس من األدلة  فهذا ليس مثل ظهور 
فحينئذ ال يمكن اإلعتامد عىل مثل هذا اإلطالق، واحلكم يف أن إطالق الدليل يقتيض أن 

يكون املاء املضاف قلياًل أو كثريًا منفعاًل.
نتيجة البحث:

إّن قاعدة املقتيض واملانع، وإن كانت مقبولة عندنا؛ فال تكون مقبولة فيام نحن فيه؛ 
القاعدة ما استفيدت بإطالق لفظي  فيه نحتاج إىل إطالق لفظي، وهذه  فيام نحن  ألّن 
يف  إّن  قلنا:  ولكن  املضاف.  من  الكثري  املاء  إىل  بالنسبة  هذا  باإلطالق،  نتمسك  حتى 
الروايات ـ مثل اخلاوية واملركن ـ عبارات عديدة، توحي لنا أّن املضاف املوجود ـ مثل 
املرق وغريه ـ يف هذه اآلنية والظروف، قد يكون أقل من الكر، وقد يكون أكثر، فهذه 
اإلطالقات كافية لنا، فاحلكم هكذا صار، الروايات الواردة يف األبواب املتفرقة ـ يف باب 
الزيت والدهن، وسائر املائعات ـ كافية لنا؛ ألّن موارده ليست منحرصة يف املاء القليل، 

سواء كان مضافًا قلياًل أو كثريًا.
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الكثري املفرط:
مثل أنابيب النفط املتداولة يف الصور املتأخرة، ومل تكن يف األزمنة القديمة، حيث ال 
يقال: هذا إناء، أو خاوية، أو حب فراسخ من املائعات. فهل اإلطالق الذي إستفدناه 
من الروايات، الشامل للموارد التي كانت معهودة يف األزمنة السابقة، يمكن أن يشمل 
مثل أنابيب النفط، أو املضاف الذي يؤخذ من اخلزانات الكبرية، التي ما كانت معهودة 

يف األزمنة السابقة، حتى يشمل للمضاف الكثري املفرط أو ال؟
العريف،  باإلرتكاز  نستدل  تارة  عندنا،  معلومة  األدلة  صارت  أخرى:  وبعبارة 
الغدير  مثل  يشمل  هذا  والكثري،  القليل  املضاف  املاء  بني  يفرق  ال  العريف  واإلرتكاز 

واخلاوية واملركن وغريها.
أوالً ـ كون األنابيب النفطية مغروسًا يف أذهان العرف واملترشعة، هذا مل يكن مأنوسًا 

ومل يكن مأنوسًا عند ورود الروايات، فأنس الذهن والعرف ال يصلح دلياًل هنا.
ثانيًاـ  إطالقات اإلمجاعات التي نقلت عن األعاظم، والتي ال يفرقون فيها بني القليل 
املتيقن  القدر  املفرط؛ ألّن  الكثري  بدرجة حتى تشمل  ليست  والكثري، هذه اإلطالقات 
من الدليل اللبي أن يؤخذ ما هو مورد إتفاق، وأما مورد اخلالف؛ فال يؤخذ، ال يشمل 
إطالق كلامت املجمعني عىل هذا. وبعبارة أخرى: إطالق كلامت املجمعني يشمل مثل: 
يقني،  بمورد  ليس  هذا  املخازن،  هذه  فيشمل  إطالقها؛  وأما  وغريها،  واخلاوية  املركن 
وإذا مل يكن مورد يقني؛ فنرجع إىل قاعدة الطهارة: كّل يشء لك طاهر، فنحكم بطهارته. 
فاستفدنا  الروايات؛ فمقبولة عندنا،  العلامء. وأما  إىل امجاع إطالق كلامت  بالنسبة  هذا 
منها الكثري والقليل، ولكن ال تشمل الكثري املفرط؛ لعدم وجود هذه املوارد يف األزمنة 
القديمة، فالتعدي من الروايات إىل النفط هذا بعيد جدًا. وأما قاعدة املقتيض واملانع؛ لو 
سلمنا هبا فال تشمل ملثل الكثري املفرط؛ ألّن قاعدة املقتيض بعد إحراز املقتيض ـ يعني 

قابليته لإلنفعال ـ نحن نشك يف أّن هل ملخزن النفط قابلية لإلنفعال أو ال؟
نقول  حتى  املفرط،  الكثري  ملثل  ثبت  ما  اإلنفعال  إقتضاء  النقش،  ثم  العرش  َثبِّْت 
املالقات املقتضية للنجس ونشك، هذا اإلقتضاء غري معلوم لنا، فعىل هذا قاعدة املقتيض 
مادة  املضاف  كان  إذا  خصوصًا  املفرط،  الكثري  بإنفعال  والفتوى  واحلكم  تفيدنا،  ال 
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وجرم، مانعة من الرساية مثل: الذهن والزيت، ومثل: هذا النفط، فبعيد جدًا، وما أفاده 
املحقق اهلمداين، من أّن الذوبان وامليعان علة للتنجس، هذا أول الكالم، فهو دعوى بال 
دليل؛ ألنا مل نستفد هذا ال من الروايات، وال من إطالق كلامت الفقهاء، وال من إطالق 
قاعدة املقتيض واملانع، وعىل هذا بعض أساتذتنا حيث تأّمل يف النفط وأمثاله، فتأمله يف 

حمله. هذا بالنسبة إىل املضاف إذا كان كثريًا.





احلكم اخلامس ـ إذا كان املضاف عاليا والنجس سافاًل:
فنجعل البحث يف جهتني:

اجلهة األوىل ـ أقوال العلماء
اجلهة الثانية ـ الفرق بني هذه الفروض

ً
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قوله: <نعم، إذا كان جاريًا  من العايل إىل السافل والقى سافله النجاسة، ال ينجس 
العايل منه، كام إذا صب اجلالب من ابريق عىل يد كافر، فال ينجس ما يف اإلبريق، وإن 

كان متصاًل بام يف يده>)1(.

)1( احلكم اخلامس ـ إذا كان املضاف عاليًا، والنجس سافًل:
نحن بنينا هذه املسألة، وهذا الفرع عىل جهات من البحث، أمهها ما ييل:

بالنسبة إىل آراء العلامء، يف كيفية املالقي للنجس، هل لتنجس املالقي  النظر  ـ  أوالً 
للنجس رشائط أو ال؟ بل مطلق، سواء كان عاليًا، أو سافاًل، أو مساويًا، من قوة دافعة.

ثانيًا ـ إّن الفرق بني هذه الرشوط، هل هو الذوق، أو ما يستفاد من األدلة؟
فالبحث يف جهتني:

اجلهة األوىل ـ أقوال العلامء:
هل املالك قوة التدافع ـ سواء كان من العايل، أو من السافل، أو من املساوي ـ ، أو 
أّن املالك واملعيار التدافع مع ذات العلو؛ أي يكون عاليًا ودافعًا؟ أمران: أن يكون عاليًا 
ودافعًا هذا هو املالك. أو املالك أن يكون عاليًا، سواء كان دافعًا أو ال؟ بالنسبة إىل آراء 

فقهائنا يف املسألة أقوال مخسة، أو اإلحتامالت مخسة واألقوال أربعة.
رأي أستاذنا الشيخ حسني احليل:

َعّد  الشيخ حسني احليل؛ حيث  ينبغي اإلشارة إىل رأي أستاذنا  بيان األقوال،  وقبل 
الفرع اخلامس من الذوقيات، الذوق ماذا يقتيض، هل ينفعل العايل بمالقاة السافل، أو 
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ال ينفعل؟
العايل من  تأثر  يقبل  الذوق ال  هو يقول: وإن كان هذا احلكم موافقًا للذوق ـ ألّن 
مالقاة السافل ـ ولكن هذا إمجاالً، إّنام الذوق يقتيض إذا كان للعايل قوة الدفع؛ ألّن قوة 

الدفع مانع من الرساية واإلنفعال، هذا نظر شيخنا.
الذوق ال  الذوقية، ولكّن  املسائل  املسألة من  بالذوق؛ ألّن هذه  مانع من األخذ  ال 
أن يكون عاليًا، والذوق األصيل: هو أن يكون يف العايل قوة الدفع،  يقتيض إاّل إمجاالً 
جاريًا من العايل إىل السافل، وإاّل جمرد كونه عاليًا ال يكفي، إذا فرضنا املاء سافاًل، والقى 
من ذيل اآلنية نجاسة، هنا الذوق ال يقتيض عدم اإلنفعال، بل حيكم باإلنفعال، بخالف 

ما إذا كان عاليًا وجاريًا، وله قوة دفع.
القول األول ـ أّن امللقاة موجبة للنجاسة مطلقًا:

أي يف املائع ويف املضاف، سواءكان قلياًل أو كثريًا، وسواء كان عاليًا أو سافاًل. كالمنا 
يف هذا ملاذا؟

ألّنه إستفدنا من الروايات، واطالق كلامت فقهائنا، أّن املالقاة مؤثرة،ال فرق بني أن 
يكون من ناحية العلو أو السفل، هذه الروايات رصحية بحسب داللتها، ولكن إطالقها 

حمل كالم، هل هلا إطالق أو ال؟ أو إطالقها منرصف؟
وصاحب  آخر2،  ببيان  احليل  وأستاذنا  املناهل1،  صاحب  القول  هبذا  القائلني  ومن 
واإلمجاعات.   الروايات  إطالق  املناهل:  صاحب  دليل  العراقي4.  واملحقق  الرياض3، 
لنا كيفية  لنا كيفية املالقاة، وإذا مل تبني  الروايات مل تبني  أّنه يف  العراقي:  ودليل املحقق 
املالقاة؛ فريجع إىل نظر العرف، فالكالم يف نظر العرف، ال يفرق بني الوارد واملورود، 

وهذا ال يفرق بني أن تكون املالقاة من العايل، او من السافل.

1-  الطباطبائي، السيد حممد املجاهد: املناهل/218 )خمطوط( 
2-  سعيد، الشيخ حسن: دليل العروة الوثقى، ج10/1 ـ 11 

3-  الطباطبائي، السيد عيل: رياض املسائل، ج66/1 
4-  العراقي، الشيخ ضياء الدين: تعليقة إستداللية/16 
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القول الثاين ـ قول املشهور، بل ادعي عليه اإلمجاع:
القول كأّنه إمجاعي، وممن  العروة، وهذا  قول املشهور، وعليه ظاهر عبارة صاحب 
يدعي اإلمجاع بحرالعلوم يف مصابيحه1، ويف منظومته2. فإذا كانت املسألة إمجاعية؛ البد 
من النظر يف اإلمجاع. هو يقول: يعترب العلو، وإذا كان عاليًا ال ينفعل، أما إذا مل يكن عاليًا 
ـ سواء كان سافاًل أو مساويًا ـ ينفعل؛ يعني يقول: باختالف السطوح، يتلف احلكم 

باختالف السطوح، ودليل هذا القول اإلمجاع.
مناقشة اإلمجاع: 

أوالـً  أّن مسألتنا ليست من موارد اإلمجاع التعبدي، األلفاظ مبنية عىل اإلستظهارات، 
إطالق الرواية حيتاج إىل اإلستظهار منها، فعىل هذا، املسائل اإلستظهارية، ليس موضعًا 

لإلمجاع.
ثانيًا ـ إّن اإلمجاع دليل لبي، مع اختالف نظر العرف كيل مسّلم، وأما بحسب املوارد 
خمتلف مع اختالف تطبيق الكيل عىل اجلزئيات، اإلمجاع ال يفيدنا؛ ألّن اإلمجاع دليل لبي، 
ويؤخذ منه القدر املتيقن، والقدر املتيقن إذا كانت املالقاة من السافل أو من املساوي، 
وأما إذا كان املضاف عاليًا؛ فهذا خارج عن القدر املتيقن، ولذا نحن نستشكل يف اإلمجاع؛ 

ألن الدليل هو القدر املتيقن، أما ما زاد فال يكون دلياًل.
واملائع؛  املضاف  وأما  التفصيل.  هذا  القليل  املاء  يف  القليل،  املاء  يف  اإلمجاع  ـ  ثالثًا 
فليس فيه هذا التفصيل، فعىل هذا، اإلمجاع ال يفيدنا؛ ألن اإلمجاع يف مسألة املاء املطلق، 
التأثري  اّن كل مالقاة توجب  املالقاة،  فيبقى عىل كلية  املضاف واملائع؛  املاء  وأما مسألة 
هذه  يعني  املضاف؛  املاء  يف  فاإلمجاع  السافل،  من  أو  العايل  من  كان  سواء  واإلنفعال، 
األقوال تري يف املاء املطلق القليل، أما املاء املضاف؛ فال تري فيه هذه األقوال، فعىل 

هذا يؤخذ إطالقات الرواية.
جواب الشيخ حسني احليل:

وأجاب الشيخ حسني احليل: أّن اإلمجاع ليس دلياًل منحرصًا يف مسألتنا حتى يستشكل 

1-  بحرالعلوم، السيد حممد مهدي: املصابيح/116 )خمطوط( 
2-  الدّرة النجفية/9 
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عليه أوالً، وثانيًا، وثالثًا، مدركنا يشء آخر، أّن املالقاة بمجرد إتصال النجس باملايع، هل 
الرساية رساية تدرجيية، أو رساية دفعية، فهي مسألة خارجة عن إستظهار الرواية، فهو 
حتقق  عىل  مبتنية  املسألة  بل  خمدوش،  واإلمجاع  اإلمجاع  إىل  نحتاج  ال  مسألتنا  يف  يقول 
الرساية، هذا مسّلم الرساية حتققت، ولكن كيف حتققت، هل الرساية تدرجيية؛ كرسيان 

قوة الكهرباء وجريانه، أو الرساية دفعية؟
نظر  يف  ألن  والسافل؛  العايل  بني  يفرق  أن  بأس  ال  هذا  تدرجيية؛  الرساية  قلنا:  إذا 
العرف الرساية ال حتقق إىل العايل. ولكن إذا قلنا: أّن الرساية دفعية؛ فيكون حكمها حكاًم 
والسافل،  العايل  بني  يفرق  ال  فحينئذ  اجلميع،  ينجس  املالقاة  بمجرد  فحينئذ  واحدًا، 
فاملسألة مبتنية عىل هذا. وعىل هذا يرجع إىل قول صاحب املناهل، املالقاة مؤثرة مطلقًا؛ 
ألّن الرساية دفعية يف نظره ال تدرجية فإذا كانت دفعية؛ فبمجرد املالقاة حتققت الرساية، 
إذا كان  املطلق  املاء  القطعية قامت يف  السرية  للبعض، ولكن  للكل ال   الرساية  فتكون 

قلياًل، أن الرساية ال تتحقق إىل العايل، ملاذا؟
ألنا نحن يف كل يوم نبتىل هبذه املسألة، نغسل املتنجسات باملاء القليل، بمجرد وصول 
املاء القليل عىل يدنا، عىل الثوب الزم أن يكون املاء متنجسًا، وال يمكن لنا التطهري، مع 
أّن التطهري أمر إرتكازي عريف. من هذا يعلم أن الرساية من السافل إىل العايل، هذا قطعي 
أن يكون حمكومًا بعدم اإلنفعال، فيكون يف املضاف ويف املائع. إذن بتنقيح املناط. فعىل 
القليل  املاء  هذا الرساية دفعية واملالقاة موجبة لإلنفعال مطلقًا ولكن السرية قامت يف 
بعدم الرساية؛ إذ العايل طاهرًا والسافل نجسًا، وهذه سرية قطعية. بتنقيح املناط تري يف 
املاء املضاف واملائع. هذه نتيجة حتقيقاته، وعىل هذا ال يفرق بني املالقاة ال يف املاء وال يف 
املضاف وال يف املائع، إاّل يف نظر العرف، ويف نظر العرف الرساية من السافل إىل العايل مل 

يتحقق، هذه نتيجة قول أستاذنا احليل.
مؤيدات جواب الشيخ حسني احليل:

يف الواقع كالمه يرجع إىل القول الثاين، إبتداء كان القول األول، ولكن نتيجته القول 
الثاين. ألجل السرية القطعية الواردة يف املاء القليل، من هذه السرية ننتقل إىل املضاف إىل 

كل املائع، هذا بحسب ما يدعيه الشيخ حسني احليل. وقد ُيؤّيد بشاهدين:
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األول ـ كلم صاحب املدارك:
قال يف املدارك: <وال ترسي النجاسة مع اختالف السطوح إىل األعىل )عىل نسخة( 
إىل العايل )عىل نسخة أخرى( قطعًا، متسكًا بمقتىض األصل السامل عن املعارض>1 أصالة 
املدرك، وإنام كالمنا يف  ليس يف األصل يف  الرساية ومل يكن هنا معارض. كالمنا  عدم 
إرتكاز  بحسب  أهنا  ألجل  ملاذا؟  قطعًا،  العايل  إىل  السافل  من  يتحقق  مل  الرساية  دعواه 
املترشعة واإلعتقاد العريف، ال ألجل األصل؛ ألّن املسألة إذا كانت قطعية ال حاجة إىل 
األصل؛ ألّن األصل يف مقام التحري والشك، إذا نحن ندعي قطعًا الرساية مل نتحقق ينايف 
أن نقول لألصل، األصل ال يؤدي القطع، إنام األصل حجة يف مقام التحري والشك، وأما 
إذا مل تكن من موارد الشك والتحري مل يكن هنا مورد لألصل، كالمنا ليس للمناقشة، بل 
ولكن دعوى األصل. صاحب املدارك إدعى القطع بعدم الرساية من السافل إىل العايل، 
تأييده  هذا  الروايات.  أو  األصل  من  ينشأ  ال  واإلرتكاز  العرف  من  ينشأ  القطع  وهذا 

بكالم صاحب املدارك.
الثاين ـ الشهيد الثاين يف الروضة:

وتأييد آخر من كالم الشهيد الثاين يف الروضة: <ومادام مضافًا ال يتصور وصول املاء 
إىل مجيع أجزائه النجسة، وإال ملا بقي كذلك>2. فمفاد كالمه: ال يعقل رساية النجاسة 
إىل يشء آخر، ومعلوم أنه ال يعقل ليس عدم معقوليته الذاتية، بل عدم فهم العرف من 
األدلة، ال يعقل؛ يعني ال يفهم العرف العاقل الناظر يف أدلة املالقاة الرساية من السافل 
إىل العايل، أما ال يعقل الرساية، ليس مسألتنا من املسائل املعقوالت حتى نقول: يعقل 
أو ال؟ فال يعقل؛ أي ال يفهم العاقل املستظهر من األدلة الدالة عىل انفعال املضاف أو 
د أّن الرساية ليس يف نظر العرف ال يتحقق  املائع من النجس يف خصوص العايل. هذا مؤيِّ
الثاين قويًا، ملاذا؟ إلطالق اإلمجاع،  بالنسبة من السافل إىل العايل. إىل هنا يكون القول 
فهو موجود ولكن إطالق اإلمجاع البد أن ُيقّيد باستثناء العايل؛ ألّن العايل خارج عن حمل 
مسألتنا، إطالق الروايات وإطالق اإلمجاعات باعتبار اإلنرصاف القطعي، املطلق حجة 

1-  العاميل، السيد حممد املوسوي: مدارك األحكام، ج114/1 
2-  الشهيد الثاين، الشيخ زين الدين: الروضة البهية، ج46/1، ج330/7 
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إذا مل يكن هنا إنرصاف هذا إنرصاف قطعي بالفهم العريف والرشعي، فعىل هذا الرساية مل 
تتحقق بالنسبة من السافل إىل العايل، هذا املقدار كاٍف لنا بالنسبة إىل القول الثاين.

القول الثالث ـ ليس امللك هو العلو، بل امليزان كونه دافعًا:
املالك  إّن  وقالوا:  القول  هذا  إختاروا  للعروة،  املحشني  وأكثر  املتأخرين،  قول  هذا 
مثلوا  كام  السافل،  أو  املساوي،  أو  العايل  يف  موجودة  كانت  سواء  التدافع  قّوة  واملعيار 
لذلك بامء الفّوارة، ماء الفّوارة إذا القاه النجس ال ينفعل إاّل يف موضع املالقاة أما قبل 
املالقاة؛ فال ينفعل؛ ألّن يف قّوة دافعة. هذا قول عليه أكثر املأخرين؛ كالسيد اخلوئي1، 

والسيد السبزواري2، وغريمها.
أقول: ليس النظر إىل اختالف السطوح -سواء كان السطح عاليًا أو سافاًل- بل البد 
من النظر إىل مالك الرساية وعدم الرساية، الرساية وإن كانت أمرًا عرفيًا، ولكن الفهم 
العريف عىل طبق املوازين املوجودة يف نظر العرف، العايل ملاذا ال يتأثر؟ ألجل مانعيته عن 
النفوذ، أو عن الرساية، لكن يعلم أن العلو ال مدخلية له، املدخلية للامنع سواء كان املانع 
من السافل أو من املساوي، أو من العايل فإذا فرضنا املاء جاريًا من العايل إىل السافل ال 
ينفعل العايل، ال بمجرد العلو، بل من جهة قوة التدافع فإذا كان هذا مالكًا، وإذا كان 
املاء جيري عىل تساوي السطوح، إذا القى الطرف اآلخر النجس ال ينجس؛ ألّن اجلريان 
مانع وهكذا إذا كان اجلريان من السافل إىل العايل لقوة الدفع مثل الفوارة موضع املالقاة 
الثالث هو  القول  املبنى يكون  ينفعل. فعىل هذا  املالقاة ال  أزيد من موضع  أما  ينفعل، 
القليل،  املاء  يف  اإلنرصاف  كان  وإن  حال،  كل  عىل  منرصفة  اإلطالقات  ألن  األقوى؛ 
ولكن بتنقيح املناط ال يفرق بني املانعية بالنسبة إىل املاء، أو باملانعية بالنسبة ملضاف أو 
املائع، فإذا حتققت هذه السرية؛ فاملسألة واضحة، السرية مانعة عن الرساية؛ ألجل أن 
تساوي  ناحية  من  وجود  املانع  يكون  أن  بني  يفرق  ال  الرساية،  عن  مانعة  العلو  جهة 

السطوح، أو من ناحية اختالف السطوح.

1-  الغروي، الشيخ مريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج55/1 
2-  السبزواري، السيد عبد األعىل: مهذب األحكام، ج136/1 
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مناقشة صاحب اجلواهر، لصاحب املدارك:
ولكن صاحب اجلواهر ـ بعد أن ذكر عبارة صاحب املدارك: <وأما مع علو الطاهر، 
نتحققه>1.  مل  القطع  من  ذكر  وما  قال:  ـ  قطعًا>  العايل  ينجس  فال  النجس؛  ومسفل 
املترشعة؛  القطع حاصل من سرية  أّن  ندعي  القطع، ونحن  يستنكر  اجلواهر  فصاحب 
ألن العلو يكون مانعًا، من أين حصل؟ يف املاء املطلق نعم؛ ألنه مبتىل بتطهري املتنجسات، 
والتطهري ال يتحقق إاّل أن يكون املاء نازالً عىل النجس فينفعل، فالتطهري غري ممكن، هذا 
الروايات،  لنا السرية، فريجع إىل إطالق  ثبتت  مورد سريتنا وقطعنا، أزيد من هذا، ما 
وإطالق الروايات يدّل عىل جمرد املالقاة موجب لإلنفعال، فإذا كان الزيت جاريًا من 

العايل إىل السافل، أو كان موجودًا يف آنية، والقى النجس من زاويته، فاملالقاة مؤثرة.
دعوى الشيخ حسني احليل ودفعها:

دفعية  يكون  أن  بني  يفرق  ال  تدرجيية،  أو  دفعية  الرساية  إلصطالح  نعرف  ال  نحن 
أو تدرجيية، فإذا يفرق بني أن يكون دفعية أو تدرجيية، فإشكال عىل الشيخ احليل: املانع 
مانع، سواء كانت دفعية أو تدرجيية، فإذا كانت دفعية العلو مانعًا، وأما إذا كانت تدرجيية؛ 
فالعلو مانع. وإذا كانت تدرجيية؛ فالعلو مانع أيضًا، هو يقول: <واملسألة مبتنية عىل أن 
الرساية تدرجيية يف قوة الكهرباء أو دفعية>. ونحن نقول: ال يفرق بني القول بالتدرجيية 
أو الدفعية؛ ألّن الرساية مانع، واملانع ال يلو عن الثالثة: إما جهة العلو عىل رأي، أو 
قوة التدافع عىل رأي، أو عىل اجلهتني: كونه عاليًا ومتدافعًا، ال يكون من هذه الثالثة، 
عىل أي حال املانع مانع، إذا قلنا: الرساية ال تتحقق ألجل وجود املانع وكونه عاليًا، أو 
التدريج وعن  عنه  يمنع  املانع  والتدرجيية؛ ألّن هذا  الدفعية  بني  يفرق  الدفع ال  قوة  له 
الدفع، فعىل هذا، ما قرره الشيخ احليل وجعله مبنيًا عىل هذا اإلستحسان ليس بوجيه، 
األمر يدور عىل ما استفاد املحقق العراقي: أن املانع أي يشء؟ هل املانع كونه علوًا أو 
قوة الدفع؟ هذا يرجع إىل نظر العرف، ليس لنا دليل إال اطالق االمجاعات والروايات، 
وليس لنا دليل من اإلمجاعات والروايات، فهذا راجع إىل العرف، والعرف يرى أن جهة 

1-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج322/1 
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العلو مانع عن الرساية والبد أن يكون له قوة الدفع. تطهري املتنجسات باملاء من ناحية 
العلو، وكون املاء جاريًا عىل النجس، فعىل هذا يكون القول الثالث من بني األقوال متينًا 

جدًا.
القول الرابع ـ إعتبار كل األمرين:

أي أن يكون عاليًا ودافعًا، وعىل هذا مجاعة من املتأخرين.
القول اخلامس ـ أّن مطلق امللقاة يوجب اإلنفعال:

الظاهر أّن هذا القول مستفاد من املناهل، وعبارته هكذا: <وباجلملة ال إشكال يف أّن 
تلك اإلمجاعات، تقتيض نجاسة مجيع أجزاء املضاف، من غري فرق بني األجزاء التي هي 

حتت اجلزء املتصل بالنجس والتي فوقه، والتي تساويه من األطراف>1.
قول صاحب املناهل:

ذهب صاحب املناهل تبعًا جلده إىل هذا القول؛ أي القول بالرساية مطلقًا واإلنفعال، 
من دون فرق بني هذه الصور الثالث: عاليًا، أو مساويًا، أو سافاًل، فاختار الرساية بقول 
مطلق يف املضاف واملائع وأما يف املاء املطلق، ويف املاء القليل؛ فيفرقون بني كونه عاليًا 
املاء املضاف  بالنسبة إىل  القليل، وأما  املاء  التفصيالت يف  الدفع أو ال؟ يعني هذه  بقوة 

واملائع؛ فليس هذه أقوال، وليس هذه تفصيالت.
يقول: بل ننظر بقول مطلق يف املضاف واملائع، دليل هذا نظرًا إىل إطالق الفتاوى، 
كل من قال: املاء املضاف يتنجس باملالقة قلياًل أو كثريًا. وهذا يقول: مطلقًا. فالفتاوى 
مطلقة ومل يفصلوا بني العايل والسافل، وبني قوة الدفع وعدم قوة الدفع، ومفاد كالمه: 
يف باب املضاف واملايعات إطالق واملايعات، إطالق الفتاوى يكفينا، واإلمجاعات عىل 
تنجس املضاف باملالقاة بقول مطلق ولو كان املضاف عاليًا، وبني أن يكون سافاًل. هذا 
مفاد عبارة املناهل، ُيشري إىل القول اخلامس. التفصيل بني املاء املطلق القليل فيه أقوال. 
وأما املضاف وكل مائع؛ فليس هنا إاّل قوالً واحدًا، وهو أن املضاف ينفعل مطلقًا، سواء 

كان عاليًا أو سافاًل.
1-  الطباطبائي، السيد حممد: املناهل/218 
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قول املحقق العراقي:
ألّن  وخصوصياهتا؛  املالقاة  لكيفية  متضمن  غري  التعبدي  الدليل  بأّن  إعرتافه  بعد 
الروايات الواردة يف السمن والزيت، ويف املرق واخلابية، وغري ذلك، فإّن هذه الروايات 
إىل  الروايات  ينزل  أن  البد  ولكن  مساويًا،  أو  أو سافاًل  عاليًا  املالقاة  كيفية  لنا  تبني  ال 
العريف، ونحن نرى احلكم ماذا يقتيض؟ هل املالقاة مطلقًا مؤثرة، أو أن املالقاة  النظر 
من سافل، أو من املساوي؟ أما إذا كان من عاٍل ال ينفعل، هذا راجع إىل نظر العرف. 
ثم بعد بيان نظر العرف، يقول: النظر العريف ال يفرق بني أن يكون واردًا أو مورودًا ـ 
يعني عاليًا وسافاًل ـ أو كل الروايات إىل نظر العرف، وهو من العرف، وبام أّنه العرف ال 
ُيفّرق بني الوارد واملورود. هذا قول عىل إنفعال املضاف مطلقًا، سواء كان النجس واردًا 
لكيفية  متضمنًا  ليس  التعبدي  الدليل  أّن  هكذا:  عبارته  عليه،  واردًا  املضاف  أو  عليه، 
املالقاة وخصوصياهتا من الوارد واملورود، وأّنه منظور إىل النظر العريف، فال يبقى جمال 

للتشخيص يف الغرق بني الورودين1.
خلصة التحقيق يف املاء املضاف واملائع:

أوالً ـ تقريب املطلب:
يمكن تقريب املطلب هبذا البيان: حتى نعلم النتيجة يف مقابل آراء األعاظم كان من 
املسلامت عند أكثر فقهائنا، بل معظمهم، أّن املائع واملضاف ينفعل بمجرد املالقاة. وأما 

اإلنفعال من جهة كونه مائعًا؛ فهذا معلوم.
ثانيًا ـ الكلم يف كيفية امللقاة والتنجيس:

لكن الكالم يف كيفية املالقاة والتنجيس مل ُيبني لنا يف الروايات، اّنه يف اختالف السطوح 
كيف يتحقق، وإذا كان ألحدمها قوة الدافع كيف يؤثر؟ املوجود يف الروايات أّن املالقاة 
تنجس، أما بأي رشط تنجس ما َبنّي؟ نعم إذا قلنا: أّنه إذا كان عاليًا أو سافاًل، أو له قوة 
الدفع، هذا حيتاج إىل بيان من الشارع، ولكن الشارع مل ُيبنيِّ لنا هذه اخلصوصيات، فالبد 
من الرجوع إىل العرف، وإذا رجعنا إىل العرف، فإن كان العرف من غري الفقيه؛ فهو يقدر 

1-  نقله سيدنا األستاذ، عن شيخه احليل، عن الشيخ العراقي 
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عىل أن حيكم، وإن كان العرف فقيهًا؛ فهو يرتجح يف وجه الرساية ورشائط املالقاة.
قول مجاعة من املحققني:

قالوا: إذا رجعنا إىل العرف، والعرف حيكم هكذا، يرى ويفّرق بني اجلاري والعايل، إذا 
القى اجلامد بالنجاسة، يرى أّن اجلامد يشء واحد، وكل جزء مالقي النجس يكون هذا 
اجلزء متنجسًا، وال يرسي من جزء إىل جزء آخر، كأّن كل جزء من أجزاء اجلامد مستقل، 
إذا القى الثوب يف هذا املوضع أو هذا املوضع يكون نجسًا. العرف يرى يف اجلامد أّن 
موضع النجاسة نجس وال يرسي، وكل جزء من أجزاء اجلامد موضوع مستقل، هذا 
بالنسبة إىل اجلامد. وأما إذا القى النجس املائع؛ يرى العرف أّنه شيئًا واحدًا، ال حياسب 
كل جزء من املائع يشء؛ ولذا حيكم أّنه يرسي، النجاسة يف املائع ترسي إىل مجيع األجزاء، 
هنا ختتلف أنظار الفقهاء، بعضهم يدعي إذا قلنا: أّن الرساية تدرجيية، فحينئذ يفرق بني 
العايل والسافل وأما إذا كانت دفعية؛ فحينئذ ال فرق بني العايل والسافل واملساوي. هذا 

نظر الفرق كام نقلنا عن الشيخ حسني احليل.
مناقشة هذا القول:

الظاهر أّن هذا ليس بمتني جدًا، ملاذا؟ ألّنه إذا استفدنا من الروايات، أّن جمرد املالقاة 
توجب النجاسة، فالفقيه يأخذ اإلطالق فيقول: إطالق الرساية للامئع واملضاف، وهذا 
يكفينا كام عليه صاحب املناهل، والرياض، واملحقق العراقي وهم يّدعون أّن يف املضاف 
أو  تدرجييًا  أمرًا  الرساية  أّن  الفلسفة،  تأيت  ال  هنا  للتنجس،  موجبة  املالقاة  جمّرد  واملائع 
دفعيًا، الشارع حكم بأّن جمرد املالقاة ينجس حتى إذا كان دليلنا يف اجلامد مطلقًا، وما 
 َبنّي لنا مثاًل: الفارة وما يليها نجس، فال ُيفّرق بني الزيت اجلامد وغري اجلامد. اإلمام
قال: )فإن كان جامدًا؛ فألقها وما يليها(. فعىل هذا، املالقاة أمرًا وجدانيًا، ولكن الرساية 
ليس بأمر وجداين، هذا ال يمكن بناؤه عىل الذوقيات، بل البد من الرجوع إىل الروايات، 
فالروايات التي تدل عىل أّن جمّرد املالقاة موجبة للتنجيس، نحن البد أن نلتزم هبذا، فام 

َبّينه الشيخ احليل، ليس يف حمّله.
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بيان آخر جلامعة من املتأخرين:
نحن البد أن ننظر إىل اجلامد شيئًا واحدًا أو أشياء، واملانع يشء واحد أو أشياء يف 
فالبد  واملالقاة،  الرساية  كيفية  لنا  َبنّي  ما  الشارع  ألّن  الشارع؛  نظر  يف  ال  العرف،  نظر 
من الرجوع إىل العرف، وهذا متفق عليه، ولكن العرف يرى اجلامد ال شيئًا واحدًا بل 
معقولة  غري  الرساية  ويقول:  الرساية،  تتحقق  ال  ولذا  مستقل؛  جزء يشء  وكل  أشياء، 
بخالف املائع، فهو يشء واحد؛ ولذا يرى العرف أّن الزيت املائع صار نجسًا، وإن كان 
ال يفرق بني الزيت اجلامد واملائع، لو مل يكن بيان من الرشع، ولكن بالنظر العريف هكذا: 
أي كام أّن الشارع َفّرق بني اجلامد واملائع، فالعرف َفّرق بينهام، فعىل هذا البد يف املائع 
من احلكم بالرساية، ولكن إذا كان الطاهر عاليًا، واملالقاة سافاًل؛ فالعرف الذي حيكم 
بالرساية يتبدل؛ أي ال يعتقد بالرساية. وبيان ذلك: أن النجس الذي ال يالقي املاء من 
طرف األسفل ال يرسي؛ ولذا ال ُيتنفر من املاء العايل، بل ُيتنفر من النجس، ومن موضع 
النجس، وأما العرف؛ فال يتنفر من املاء املضاف الذي يصب عىل املتنجس، ولذا يرى 
يف العايل ال يتنفر من السافل، ملاذا؟ من جهة كونه مائعًا وإن كان دليلنا مطلقًا، ولكن 
كان  إذا  وأما  عاليًا،  كان  إذا  الرساية  يقبل  ال  فالعرف  العرف،  عىل  لت  ُنزِّ اإلطالقات 
سافاًل؛ فيقبل الرساية. هذا نظر مجاعة من األعاظم. وهذا املطلب يف املاء صعب جدًا؛ 
ولذا يقولون: اّن جمرد املالقاة من طرف السافل يوجب الرساية فال يمكن لنا التفريق؛ 
ألّن كل ماء يصب عىل النجس بمجرد املالقاة يتنجس، مثاًل: كان مما فيه التعدد غسل 
البول ال يمكن التفريق؛ ألّنه بمجّرد إتصال اإلبريق بموضع البول تنجس ما يف اإلبريق 
غسل املرة الثانية ال يرتتب، بل البد من طريق كر ماء جاٍر حتى يطهر، وهذا بخالف نظر 
العرف، ونظر اإلرتكاز الرشعي، هذا بيان ال بأس به بالنسبة للامء املطلق، أما ثبوته يف 
املاء املضاف واملائع، خصوصًا يف املائع مع وجود الرواية: )فإن كان جامدًا؛ فألقها وما 
يليها وكل ما بقى(. أما يف الزيت؛ فقال اإلمام: )ال تأكله(1. هذا ُيعلم أّن العرف له 
إطالق، سواء القى من السافل أو من العايل، وأما يف املاء؛ فيفرقون حتى يف املاء إذا مل 
ـ  املضاف  املاء  أبواب  من   5 )باب  ج206/1  الشيعة،  وسائل  احلسن:  بن  حممد  الشيخ  العاميل،  احلر    -1

حديث2( 
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يكن له قوة الدفع، فيعتقدون النجاسة بالتأثر إذا كان املاء راكدًا غري جاٍر. يقولون: املاء 
يقول  كام  التخصص،  باب  من  يكون  أن  إاّل  قوية،  الروايات  إطالقات  ولكن  تنجس، 

السيد احلكيم1.
قول السيد احلكيم:

لعّله نظر خاص، يقول: إذا كان ليشء قوة التدافع؛ فهذا يكون مانعًا، وأما إذا مل يكن 
له قوة التدافع؛ فال يكون مانعًا، ال يفرق هذا عىل القاعدة بني أن يكون من قبيل املضاف 
أو املائع أو املطلق2. هذه النظرية ال بأس هبا. أما جمرد كون العلو مانعًا بال أن يكون للعلو 
قوة الدفع؛ ومفاد عبارة العروة هكذا: جمرد اجلريان غري كاٍف، اجلريان التسنيمي له قوة 
الدفع. أما إذا كان جاريًا خفيفًا يف نظر العرف، فيحكمون بالتنجس، فامليزان املعترب قوة 
هذا بحسب  الوسط،  يالقيه من طرف  ما  أو  السافل،  أو  العايل  كان يف  التدافع، سواء 

القاعدة.
اجلهة الثانية ـ الفرق بني هذه الفروض:

إذا قلنا: الفرق بني هذه الفروض موجود، فام الدليل عىل الفرق؟
هل الفرق هو الذوق، أو ما يستفاد من الروايات؟

عبارة العروة الوثقى:
<نعم إذا كان جاريًا من العايل إىل السافل، والقى سافله النجاسة ال ينجس العايل>.

يعني املالقاة مؤثرة، والرساية مؤثرة، إاّل يف هذا املورد؛ أي إذا كان النجس من السافل 
والطاهر من العايل، ال ترسي النجاسة من السافل إىل العايل، كام إذا َصّب اجلالب من 

ابريق عىل يد الكافر، فال ينجس ما يف اإلبريق، وإن كان متصاًل بام يف يده.
إذن، هذه املسألة بحسب الذوق يساعده، ولكن ال مطلقًا، جمرد كونه عاليًا ليس مانعًا 
يكون  أن  أي  هذا؛  يقتيض  الذوق  ودافعًا؛ ألّن  عاليًا  يكون  أن  املانع  إّنام  النجاسة،  عن 
دافعًا للنجس وإذا فرضنا أّن املضاف مثل ماء الورد يف آنية، ولكن ليس هلا قوة الدفع 

1-  احلكيم، السيد حمسن: مستمسك العروة، ج121/1 
2-  نفس املصدر/114 
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ـ أي جاريًا ـ بل موجود يف اآلنية َذّرة من النجاسة. ملاذا ال ينفعل ولو كان عاليًا؟ ليس 
له قوة الدفع، ولكن يعلم أّن الذوق مع قوة  الدفع، ال جمرد كونه آنية، لكن نحن نتكلم 
فيام يساعده الدليل، وإذا قطعنا مسألة الذوق؛ نرى أّن العايل تنجسه، وإن كان خالف 
الذوق، ولكن ال ألجل كونه عاليًا، بل ألجل كونه دافعًا، مثاًل: يف ماء اجلالب قد يصب 
وليس  ساكن  أّنه  فرضنا  إذا  أما  الدفع،  قوة  هنا  ألجل  اجلريان،  ألجل  الكافر؛  يد  عىل 
بجاري، فبمجرد مالقاة النجاسة، وإن كان من طرف األكثر؛ فيكون مؤثرًا، هذا بالنسبة 

لعبارة العروة.
عبارة الشيخ النائيني:

الورد  كامء  ـ  املضاف  <املاء  وسيلته:  يف  النائيني  املحقق  عبارة  إىل  بالنسبة  وأما 
ونحوه، وكذا سائر املائعات ـ ينجس القليل والكثري منها باملالقاة إاّل العايل املتصل 
باملالقي حال التدافع، إذا كان العلو تسنياًم أو ترسحيًا يشبهه>1. هذا بالنسبة إىل املطبوع 
بطبع صيدا، ولكن املطبوع بطبع النجف يفيد لنا غري هذا املعنى: <إذا كان جاريًا من 
اجلريان  السافل،  إىل  العايل  من  جاريًا  كان  إذا  واضح  قيد  هذا  السافل>.  إىل  العايل 
أو سطحًا عاليًا، فمجرد اجلريان ال يكون؛ ألن  السطح مساويًا،  إذا كان  ما  يشمل 
اجلريان يشمل املساوي، إذن ماء املضاف جيري، ولكن ما َصّبه من املضاف يتنجس 
أن  البد  بل  مالكًا،  ليس  اجلريان  جمرد  اآلخر،  مرحلة  يف  النظر  قطع  مع  يسلم  هذا 
يكون عاليًا تسنياًم أو ترسحيًا؛ يعني عاليًا له قوة الدفع، وأما إذا كان غري عاٍل، أو كان 
عاليًا ليس له قوة الدفع، هذا ال يكون حمكومًا بالنجاسة. أو بعبارة أخرى: بني العلو 
له قوة دفع، وقد يكون  والدفع عموم وخصوص من وجه، قد يكون عاليًا وليس 
غري عاٍل من السافل ومن املساوي ليس له قوة دفع، وقد يكون غري عاٍل من السافل 
ومن املساوي ليس له قوة دفع، وقد يكون عاليًا وله قوة دفع. كلامته مضطربة، أي 
معنى من املعاين جعله مالكًا؟ قال يف حاشيته عىل العروة: <بل ال يبعد أن يكون مناط 

1-  النائيني، الشيخ حممد حسني: وسيلة النجاة/11 
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اإلعتصام هو الدفع مطلقًا>1. جعل يف احلاشية امليزان واملالك قوة الدفع، سواء كان 
من العايل أو من السافل أو من املساوي. وجعل يف الوسيلة )بطبع صيدا( املالك كونه 
فصار  دافعًا.  كونه  برشط  العايل  املالك  النجف  طبع  عىل  الوسيلة  يف  وجعل  عاليًا. 
تأثري  ومالك  اإلنفعال،  هو  املالك  أّن  البيان  مقام  يف  كلامته  هذا  فعىل  ثالثة،  املالك 
املالقاة مضطربة. نحن ننقل نظريات بعض العلامء يف حاشية العروة، ثم نبني مدركه، 

وقبل ذلك ينبغي اإلشارة إمجاالً، إىل املقدمتني التاليتني:
واملائع  املضاف  املاء  إىل  بالنسبة  ثابتة  اإلنفعال  قاعدة  إىل  بالنسبة  ـ  األوىل  املقدمة 

واملطلق القليل.
املقدمة الثانية ـ إّن الرساية أمر عريف، وليس موكوالً إىل الذوق واإلستحسانات كام 
أفاد مجاعة من أساتذتنا، بل هذا أمر عريف، وملا مل يبني لنا الشارع كيفية التنجيس، وكيفية 
املالقاة، وكيفية الرساية، فننقل هذه املضامني ـ التنجيس والرساية واملالقاة ـ إىل العرف، 
إذن هذه املطالب من املسلامت، ولكن النظر يف التفكيك عند العرف، هل العايل والسافل 

ماءان، أو ماء واحد؟
رأي السيد اخلوئي:

أراد أن يستدل هبذا املطلب عىل أنه يف نظر العرف متعدد، كام إذا جرى املضاف من 
طرف إىل طرف بقوة ودفع، والقى أسفله نجسًا فال نحكم بنجاسة الطرف األعىل منه؛ 
ألّن السافل منه ـ حينئذ ـ مغاير لعاليه عرفًا، وأحدمها غري اآلخر يف نظره، ومن هنا لو 
املاء عىل ماء سافل وقد وقعت قطرة دم أو نجس آخر يف  ابريق ماء يصب منه  فرضنا 
إذا  أو  النجس،  فيه  وقع  بام  إتصاله  ألجل  العايل؛  بنجاسة  نحكم  ال  السائل  املاء  ذلك 
بنجاسة  نحكم  فال  بنجس  أعاله  وتنجس  أعاله،  إىل  أسفله  من  يندفع  املاء  أّن  فرضنا 
أسفله لتعددمها ومغايرهتام عرفًا، كام يف )الفوارات( واألنابيب املستعملة فعاًل. وعليه 

1-  تعليقة عىل العروة/14 طبع صيدا عام 1348 هـ
     أقول: املستفاد من احلاشية عىل العروة، عىل هذه الطبعة ما ييل:

     أوالً ـ قوله: قد  جددنا النظر يف حواشينا عىل العروة الوثقى، ويصح العمل هبا مع ما تضمنته هذه 
النسخة من حواشينا إن شاء اهلل تعاىل 1345 هـ.

     ثانيًا ـ قال ـ بعد قوله: ال يبعد أن يكون مناط اإلعتصام هو الدفع ـ لكن إعتبار العلو أيضًا هو األحوط.
     وهذا يتفق مع ما ورد يف الوسيلة، طبع صيدا.
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فال وقع لكون املاء عاليًا أو سافاًل أو مساويًا ملا يأيت يف حمله، من أّن امليزان يف عدم رساية 
النجاسة والطهارة من أحد طريف املاء إىل اآلخر، إنام هو جريان املاء بالدفع، سواء كان 
من األعىل إىل األسفل، أو من األسفل إىل األعىل، فإّن السيالن واإلندفاع جيعالن املاء 
متعدد بالنظر العريف، فسافله غري عالية ومها ماءان فال ترسي النجاسة من أحدمها إىل 
اآلخر، كام ال ترسي الطهارة من أحدمها إىل الثاين، عىل ما يأيت يف مورده فال يتقوى وال 

يعتصم بسافله.
بل لو مل يكن دلياًل عىل تقوي السافل بالعايل، كام يف ماء احلامم؛ إذ املاء يف احلياض يف 
احلاممات جيري إليها من املادة اجلعلية، وهي أعىل سطحًا من احلياض، كام نلتزم بالتقوي 
فيه أيضًا؛ إذ قد عرفت أن الدفع واجلريان جيعالن املاء متعددًا، ويمنعان عن تقوي عاليه 

بسافله، وسافله بأعاله.
إاّل أهنمـ  ـ  حكموا بالتقوي يف األحواض الصغرية، وأّن ماءها يعتصم باخلزانة، 
وباملادة اجلعلية وإن كانت أعىل سطحًا من احلياض، إحلاقًا ملاء احلامم باجلاري، وألجل 

ذلك نلتزم بالتقوي فيه تعبدًا1.
مناقشة السيد اخلوئي:

الظاهر أّن الروايات الواردة يف احلامم بالنسبة إىل احلياض الصغار، هذا حكم ليس 
مبتنيًا عىل تعدد املاء ووحدة املاء؛ ولذا إذا كان ماء احلوض الصغري متصاًل بامء احلوض 
الكبري مع تساوي السطوح ـ كام يف قديم األزمنة، يقسمون احلوض إىل قسمني، وبعد 
كان  فإذا  ـ  التطهري  آخر ألجل  الكر عىل حوض؛ جيعلوه متصاًل بحوض  ماء  ألقي  أن 
املاء متساويًا يف املجرى، أو يف السطوح، حكم التقوي جاٍر هنا، فامء احلوض كٌر، وماء 
تقوي  حكم  بطهارته،  حيكم  بالكر  إتصاله  بمجرد  متنجس،  بكر  ليس  اآلخر  احلوض 
السافل بالنسبة إىل العايل، هذا ليس مربوطًا بالرساية وعدم الرساية، الرساية أمٌر، وتقوي 
السافل بالعايل أمر آخر، فعىل هذا البد أن نميش عىل ما بينه مجاعة من املحققني، بأّنه فرق 
يف نظر العرف بني اجلامد واملائع، ويف املائع البد من الرجوع إىل العرف، فإذا رجعنا إىل 

1-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج55/1 ـ 56 
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العرف، العرف حيكم يف موضع واحد ـ وهو أن يكون حمل املالقاة قوة الدفع، فإذا كان 
يف حمل املالقاة قوة الدفع ـ فهذا يكون مانعًا عن الرساية العرفية ال العملية، وال يفرق 
بني أن يكون عاليًا أو سافاًل أو مساويًا هذا املقدار فهمناه من العرف، فعىل هذا ال يبقى 
يف مسألتنا إشكال، فحينئذ جيري حكم املاء املطلق القليل يف املايع واملضاف. إذا حررنا 
العايل  باب  املسألة من  إذا جعلنا  التدافع. وأما  قوة  فاملالك واملعيار  البيان؛  املسألة هبذا 
والسافل؛ فحينئذ يمكن أن يقال: بأّن ما ثبت يف املاء القليل، من عدم الرساية ال يثبت 
يف املاء املضاف، واملاء املائع؛ ألّن الروايات ـ كام بينا ـ مطلقة، وال يفرق بني كونه عاليًا 

وسافاًل.

نتيجة البحث:
إذا مشينا عىل هذا املبنى ـ مبنى املتأخرين من األعاظم ـ فهو كالتايل:

قوة  ماله  بني  ـ  الثاين  والفرق  عريف.  نظر  ألنه  واملايع؛  اجلامد  بني  ـ  األول  الفرق 
التدافع، وبني ما ليس له قوة التدافع. إذا مشينا عىل هذه املباين؛ فال يفرق بني املايع واملاء 
اإلمجاع،  ثبت من  ما  فحينئذ  املطالب؛  النظر عن هذه  أغمضنا  إذا  وأما  املطلق.  القليل 
ومن اإلرتكاز العريف بالنسبة إىل املاء املطلق القليل؛ ألنا إذا قلنا: العايل ينفعل، فال يمكن 
التطهري ألجل اإلرتكاز العريف يف املاء القليل املطلق. وأما بالنسبة للروايات؛ فهي عىل 
إطالقاهتا يف الزيت وغريه، فالبد من إختيار املحقق النراقي يف الفرق بني املايع واملضاف، 
إىل  منرصف  اإلمجاع  إطالق  حال  أي  فعىل  بينهام،  اجلمع  من  البد  املطلق،  املاء  وبني 
اإلرتكاز العريف؛ يعني اإلمجاع ليس إمجاعًا تعبديًا، راجع إىل اإلرتكازالعريف، واإلرتكاز 
العريف يقتيض هذا املعنى، وهكذا اإلطالقات الواردة يف الروايات. عىل هذا املعنى الذي 
بينّاه، ينرصف اإلمجاع إىل هذا املعنى. وأما إذا قطعنا النظر عن قوة التدافع، وقلنا: ما بينا 
من املاء املطلق القليل، من أّن العايل ال ينفعل لعدم حتقق التطهري إذا انفعل، هذا يكون 
خمصوصًا باملاء املطلق، وأما يف املايع واملاء املضاف؛ فالبد من العمل بإطالق الروايات 
ـ كام عليه املناهل، واملحقق العراقي، واملحقق النراقي ـ أّن املايع واملضاف ينفعل، ومن 
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هذا ُيعلم احلوايش املوجودة يف هذه املسألة يف العروة.
قوة  ألجل  التسنيم؛  شكل  عىل  جاريًا  املاء  كان  أو  التدافع1  قوة  امليزان  جعل  ومن 
إعتبار  وإما  العلو،  إعتبار  إما  بينهام،  التفريق  من  املحشني  بعض  جعله  ما  وأما  الدفع2 
طبق  عىل  ليست  احلاشية  هذه  أن  الظاهر  آخر.  معيار  والتدافع  معيار،  فالعلو  التدافع؛ 
القاعدة؛ ألّن العايل معيار برشط قوة التدافع، وأما إذا مل يكن العايل جاريًا وكان ساكنًا؛ 
فهذا ال يكون مالكًا وحيدًا، املالك الوحيد قوة التدافع، ال إعتبار أحد األمرين كام عليه 
إعتبار  عىل  دليل  لنا  ليس  ألنه  املوارد؛  هذه  عن  خارجة  احلاشية  هذه  املحشني،  بعض 
العلو والدفع، بل العلو معترب برشط اجلريان، وقوة التدافع معترب؛ ألنه مالك عريف وعليه 

إرتكاز العرف، هذا بالنسبة إىل هذه املسألة.

اإلصفهاين،  احلسن  أبو  والسيد  اخلوئي،  والسيد  الفاين،  والسيد  اخلوانساري،  تقي  حممد  السيد  منهم:    -1
والسيد رشيعتمداري، والسيد السبزواري. 

2-  اإلصطهبانايت، السيد إبراهيم، يف حاشيته عىل العروة 





احلكم السادس ـ البحث يف مسائل التصعيد:
)مسألة 2( ـ أّن املصعد من املطلق مطلق

)مسألة 3( ـ أّن املصعد من املضاف مضاف
)مسألة 4( ـ املطلق أو املضاف النجس يطهر بالتصعيد
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)مسألة 2(: املاء املطلق ال يرج بالتصعيد عن إطالقه، نعم لو مزج معه غريه وُصّعد 
كامء الورد يصري مضافًا)1(.

)مسألة 3(: املضاف املصّعد مضاف)2(.

)1 ـ 2( ـ مسألة املضاف املصّعد: أّن املصّعد من املطلق مطلق، واملصعد من املضاف 
مضاف. بنّي لنا هذا احلكم صاحب العروة يف املسألتني:

أّن املصعد من املطلق مطلق:
د كامء الورد،  املاء املطلق ال يرج بالتصعيد عن إطالقه، نعم مزج معه غريه، و ُصعِّ

يصري مضافًا.
وصار  فتصاعد  الورد،  بامء  ممزوجًا  وصار  الورد،  عليه  وألقي  مطلقًا  ماء  كان  فإذا 
العبارة حوايش كثرية من  املائع مضافًا. يف ذيل هذه  فيكون هذا  مائعًا  ثم صار  بخارًا، 
املحشني ال يقبلون إطالق هذا، فمجرد اإلمتزاج ال يوجب اإلضافة، إاّل أن يكون ماءًا 
املطلق ال جيعله مضافًا، بل البد أن يصدق  املاء  مضافًا، وإاّل بمجرد إضافة اليشء إىل 
املاء املضاف، فإطالق هذا يكون حمل  إذا مل يصدق عليه  أما  املاء املضاف،  عليه عنوان 

نظر، ألّن هذا يكون مضافًا برشط أن يصدق عليه املضاف.
أّن املصعد من املضاف مضاف:

ونظر؛  تأّمل  ـ  املتقدمني  واملضاف  املطلق  مسألة  يف  أي  ـ  احلكمني  كال  إطالق  ويف 
املتصاعد  املتصاعد، مطلق؛ ففيه إشكان؛ ألّن  املطلق  ـ  أما األول  ثابتة؛  يعني كلية غري 
إذا صدق عليه املاء املطلق، فهذا ليس له إرتباط باحلالة السابقة؛ ألنه تصاعد وصار ماءًا 
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جديدًا، كأنه ماًء خملوقًا يف هذه الساعة، فإذا صدق عليه املطلق، يكون مطلقًا؛ ال ألجل 
كونه سابقًا مطلقًا، فال دخالة للحكم السابق هنا؛ ألّنه ماء ُخلق ووجد، ألّنه تبدل من 
املائية إىل البخار، ثم صار ماءًا، كام يقال: إذا توّلد من احليوان تابع له، فإذا صدق عليه 
الكلب، ثبت عليه حكم الكلب، وإذا صدق عليه الشاة، جيري عليه حكم الشاة، فهنا 
أيضًا يشء خلق ووجد، فحكمه حكم العنوان، فإن كان ماءًا مطلقًا؛ فيكون حكمه حكم 

املاء املطلق.
مطلب السيد اخلوئي:

ولكن للسيد اخلوئي ـ هنا ـ مطلب، كأّنه حتقيق منه: هذا يتم إذا كان دليل طهارة 
امِء ماًء َطُهورًا{1. وأما إذا قلنا:  املاء، واطالق املاء اآلية الرشيفة: }َوَأْنَزْلنا ِمَن السَّ
احلكم الطهارة واملائية جارية يف ماء املطر، فحينئذ هذا املاء ما نزل من السامء. املاء 
األول نزل من السامء، وأما إذا صار بخارًا ثم تبدل إىل ماء ال يصدق عليه ماءًا مطلقًا؛ 
ولذا البد من التفصيل يف مقام التحقيق، فإذا كان دليلنا منحرصًا يف املاء النازل من 
السامء؛ ال جيري املاء املطلق يف هذا املاء املتصاعد؛ ألّن هذا املاء املتصاعد ليس ماًء 
نازالً من السامء، بل ماء منشؤه البخار، ثم تبدل من البخار إىل طبيعة املاء، وأما إذا 
املاء، فإذا  النازل من السامء، بل لطبيعي  املاء  قلنا: حكم الطهارة ليس منحرصًا يف 
كان احلكم راجعًا إىل طبيعي املاء ـ هذا ماء كام كان سابقًا ماءًا مطلقًا واآلن كذلك 
ـوشككنا يف أّنه ماء مطلق أوال؟- قد يتمسك باستصحاب بقاء املائية، كان هذا ماء 
وبعد تبدله بالبخار، نشك يف أّنه ماء أوال؟ فنستصحب بقاء املاء، ولكن الظاهر أّن 
أّن  قلنا:  إذا  للبخار،  املاء  إستحالة  عدم  عىل  مبني  بل  مقبوالً،  ليس  اإلستصحاب 
ألّن  املوضوع،  تبدل  ألّنه  لإلستصحاب؛  معنى  فال  آخر،  يشء  واملاء  يشء  البخار 
بخارًا وإستحال  ملا صار  ماءًا،  بالطهارة ألجل كونه  السابق كان حمكومًا  املوضوع 
املوضوع  بني  فاصاًل  املعنى صار  فهذا  ماء،  البخار، هذا ال يصدق عليه  إىل طبيعة 
األول واملوضوع الثاين، فاستصحاب موضوع املائية ال معنى له، كأّنه يف نظر السيد 

1-  الفرقان/ 48



159 كتاب الطهارة..................................................................................................

اخلوئي: أّنه فرق بني البخار والغبار، إذا كان أجزاء الرتاب متفرقة، وذا أجزاء كثرية 
يصدق عليه تراب تبدل وتفرق األجزاء ال يرج الرتاب عن ترابيته؛ لذا ال يفرق 
أن يكون بصورة الرتاب، وبني أن يكون بصورة الغبار؛ يعني الغبار يف نظر العرف 
إىل طبيعة أخرى؛ ولذا يف احلكم يكون فرق الرتاب إذا كان نجسًا، ال يفرق بني أن 
يكون جمتمعة األجزاء أو متفرقة ـ أي بصورة الغبار تكون نجاسته باقية ـ سواء كان 
املاء املتنجس؛ فإنه حمكوم بالنجاسة  الغبار، أما بخالف  بصورة الرتاب، أو صورة 
فإنه  املتنجس  املاء  أما بخالف  الغبار-  أو صورة  الرتاب،  باقية، سواء كان بصورة 
حمكوم بالنجاسة، فإذا صار بخارًا؛ فيكون طبيعة أخرى، ويكون حمكومًا بالنجاسة، 
اإلستحالة  باعتبار  نجس  فالغبار  الغبار،  بخالف  اإلستحالة  ألجل  طاهر؛  البخار 

هذا بيان السيد اخلوئي1.
حتقيق املسألتني:

نحن يف حتقيق املسألتني البد من بيان أّن البخار صار طبيعة أخرى؛ يعني أّن البخار 
املاء ولكن بصورة  البخار هو  إّن  أوال؟  بخارًا وطبيعة مستقلة  املاء صار  إستحالة  بعد 
هو  هل  بخارًا،  املاء  صار  إذا  أخرى:  وبعبارة  أخرى.  بصورة  صورته  تبدلت  خاصة، 
إنعدام املاء واطالقه يشء آخر؟ هذا معنى اإلستحالة، واإلستحالة تارة تكون حقيقية 
الكلب ملحًا، واجلسم رمادًا، واخرى إستحالة عرفية، هذا يكون إستحالة  كإستحالة 
يف  نظر العرف ـ يعني إذا املاء املطلق صار متصاعدًا؛ إنعدم املاء وحدث يشء آخر وهو 
من  املتصعد  هل  النظر  ثم  املعنى،  هذا  عىل  املسألة  إبتناء  من  البد  هذا  فعىل  ـ،  البخار 
املاء املطلق مطلق، أو هل املتصاعد من املضاف مضاف أو ال؟ هذا التحليل يفيدنا يف 
اإلستصحاب إذا قلنا: باإلستحالة ال جيري اإلستصحاب. وأما إذا قلنا: بعد اإلستحالة 
وإن كانت عرفية فحينئذ ال مانع من إجراء اإلستصحاب؛ ولذا يف هذه املسألة أحكام 
متعددة، هذه األحكام مبنية عىل أّن البخار طبيعة أخرى، وراء املاء املضاف املتصاعد، 

ووراء املاء املطلق املتصاعد أوال؟ قضية أخرى الكالم عليها. 
1-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج1/ 56 ـ 57
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مناقشة السيد اخلوئي:
ولكن التقسيم ال نحتاج إليه، ملاذا؟ ألّنا نريد بيان املوضوع، ال بيان احلكم، املاء املطلق 
صار بخارًا ثم صار ماءًا، هذا تابع لإلسم، فإذا صدق عليه املاء؛ يرتتب عليه آثار املاء، 
امِء ماًء َطُهورًا{، أو مدركه )خلق اهلل املاء طهورًا(،  سواء كان مدركه }َوَأْنَزْلنا ِمَن السَّ
ليس بمهم، املهم تشخيص املوضوع، هذا ماء أو ليس بامء؟ فإذا صدق عليه املاء املطلق 
عرفًا، هذا من باب األكل من القفى، ال نحتاج إىل هذا التفصيل، ليس تفصياًل حتقيقيًا، 
حتى يرتتب عليه اآلثار، العمدة ال نتكلم يف حكم املاء، بل كالمنا أّنه ماء أو ليس بامء؟ 
إذا حكمنا عليه ماءًا يرتتب أحكام املائية من الطهارة يف نفسه ومطهر لغريه من احلدث 

واخلبث، هذا بالنسبة إىل املسالة األوىل.
التفصيل بني الغبار والبخار:

هذا التفصيل ينايف صدر كالمه، يقول: أّن الغبار نفس الرتاب، ولكن تفرق األجزاء 
حكم الرتاب الطهارة، سواء كان عىل حال اإلفرتاق أو حالة اإلجتامع ال يفرق بينهام نظري 
املايع يف نظر العرف يشء واحد، إذا القاه النجس يتنجس الكل، ويف نظر العرف اجلامد 
كل جزء من اجلامد موضوع مستقل، إذا القى هذا اجلزء من النجس يكون هذا اجلزء 
نجسًا دون سائر األجزاء، و هو يبني لنا هذا املطلب، أّن الرتتب حكمه الطهارة، والغبار 
البخار يف  الرتاب، بخالف  فالغبار تراب ولكن جزء من أجزاء  الطهارة،  أيضًا حكمه 
نظر العرف غري املاء، فعليه ال جيري حكم املاء السابق عىل تولد البخار، حكم البخار 
موجب لتعدد املوضوع، بخالف حكم الغبار، فإن الغبار تراب، وهذا العنوان حمفوظ يف 
إجتامع األجزاء ويف تفرقها، بخالف البخار فإّنه موجب لتعدد املوضوع، فإذا قلنا: عىل 
هذا املطلب ـ أي البخار عىل تعدد املوضوع ـ فلامذا حيكم املاء املصعد من املطلق مطلق، 

ومن املضاف مضاف؟
حكمه  املطلق  باعتبار  معلوم،  حكمه  الثاين  واملاء  معلوم،  حكمه  األول  املاء  ألن 
مطلق، أو مضاف حكمه مضاف مثاًل: إذا فرضنا املاء املضاف خملوطًا بالطني، فهذا ماء 
املاء   : يقال  فحينئذ  املاء،  تبقي حتت  الرتابية  األجزاء  ماءًا؛ ألّن  ُغيَل صار  فإذا  مضاف، 
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املضاف املتصعد من املضاف مضاف، هذا املاء خملوط بالطني ملا تصعد صار ماءًا، هذا 
ولذا  إطالقها؛  عىل  القاعدة  هذه  لنا  ليس  لكن  مطلق،  بل  ال،  مضاف؟  املتصاعد  املاء 
يستشكل كثري من املحشني عىل العروة: كالسيد الربوجردي1 والسيد احلجة2 والشيخ 
احلائري3، ومجاعة كثرية يف إطالقها نظر، يف املسألة األوىل: املاء املطلق مطلق، واطالق 

املسألة الثانية: املاء املتصعد من املضاف مضاف، ملاذا؟ 
ألنه قد يكون مضافًا، وبعد تبدل املاء بالبخار، فنحن تابع اإلسم، فإذا كان مطلقًا، 
نحكم عليه باإلطالق وإذا كان مضافًا نحكم عليه باإلضافة، والشاهد عىل هذه املسألة 
الثالثة، السيد اخلوئي وغريه يقولون: بالطهارة، ملاذا املاء النجس طاهر؟ ألنه صار بخارًا، 
واستحال من البخار، وملا إستحال من البخار، صار موضوعًا آخر، فإذا صار موضوعًا 

آخر؛ فنحن تابع لإلسم.
بيان صاحب املدارك:

معترصًا  كان  إذا  األجسام  من  املعترص  املاء  وبني  املمتزج،  املضاف  املاء  بني  الفرق 
أّن  من األجسام، هذا يكون تابعًا، وإذا كان ممزوجًا باألجسام، هذا يكون مضافًا، مع 
العرف ال يساعد عىل هذا، سواء كان ممزوجًا أو معترصًا، تابع لإلسم إذا كان مثل ماء 
عليه  يصدق  هذا  امللح،  املاء  من  متقاطرًا  وليس  متصاعدًا  كان  إذا  امللح  ماء  أو  الطني 
املاء، كام أّنه إذا صار ممزوجًا بالرتاب، فإذا تصاعد ثم صار ماءًا مطلقًا ال يصدق عليه 
املاء املضاف، املاء املمزوج بامللح أيضًا كذلك، املالك صدق اإلسم، ال يفرق بني كونه 
معترصًا من األجسام أو ممزوجًا، فمثاًل: إذا كان معترصًا من املاء الورد، إذا صدق عليه 
إذا  ُمعّطر، هذا ال يكون مضافًا،  املاء مطلقًا لكنه  إذا كان  أما  الورد يكون مضافًا،  املاء 
صدق عليه اجلالب يكون مضافًا4 فعىل هذا من باب معرفة حكم املسألتني عىل سبيل 
اإلحاطة يف مجيع مواردها، البد من بيان قاعدة فقهية كلية، وهي املعنونة يف اجلواهر5، 

1-  راجع العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج1/ 372
2-  املصدر السابق
3-  املصدر السابق

4-  العاميل، السيد حممد: مدارك األحكام، ج1/ 114 ـ 115
5-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج6/ 279
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ويف القواعد الفقيهة: احلكم تابع لإلسم، إذا إنتفى اإلسم ينتفي احلكم، فإذا أثبتنا هذه 
القاعدة، فحينئذ نسرتيح من هذه املوارد؛ ألّنه نحن نتابع اإلسم، فإذا صدق عليه عنوان 

من العناوين؛ يصدق عليه آثار العنوان.
قاعدة احلكم تابع للعنوان:

كأّن هذه القاعدة مسّلمة عند فقهائنا، وصاحب اجلواهر َعرّب عنها بقوله: <بل املعروف 
يف ألسنة الفقهاء، يف سائر األبواب، من قاعدة إنتفاء احلكم بإنتفاء اإلسم>1 ودليل هذه 
القاعدة عبارة عن السرية، بل ادعي عليه اإلمجاع، واإلستقرار والرضورة. عىل أي حال 
هذه القاعدة مستفادة من الروايات، حتى الروايات الواردة يف باب األطعمة واألرشبة 
ـ هنا ـ يف خصوص اخلمر رواية رصحية إذا تبدل اسمه تبدل حكمه، فيكون حالالً. ويف 
الروايات الواردة يف اإلنقالب ويف الروايات والواردة يف مصاديق اإلستهالك، يعلم أّن 
املسائل  يعلم حكم  أيضًا. فعىل هذا  العرف  بل عند  الفقهاء،  ُمسّلمة عند  القاعدة  هذه 
السيد  بّينه  كام  تأمل،  إطالقه  يف  نمنع  حاشيتنا  ويف  مضاف.  املصّعد  املضاف  الثالث: 

احلكيم2. واملطلق املصعد مطلق. كذلك يف إطالقه تأّمل.
املضاف النجس تابع بعد كونه بخارًا، واملاء املطلق النجس طاهر بعد كونه بخارًا، 
نحن نتبع اإلسم، فإن كان البخار غري املاء؛ فحينئذ كام أّن املاء صار نجسًا، املاء املتصاعد 
من النجس نجس، فنحن البد من تعقيب هذه القاعدة، هل ينتفي احلكم بانتفاء إسمه 

أوال؟
الروايات  من  أو  املترشعة،  بسرية  أو  والرضورة،  باإلمجاع  القاعدة؛  هذه  أثبتنا  إذا 
باب  يف  الثالثة:  األبواب  يف  تفيدنا  القاعدة  هذه  فحينئذ  املتعددة،  األبواب  يف  الواردة 

اإلستحالة، ويف باب اإلستهالك، ويف باب اإلنقالب، ويف بابنا أيضًا.

1-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج6/ 279
2-  احلكيم، السيد حمسن: مستمسك العروة، ج1/ 115
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)مسألة 4(: املطلق أو املضاف النجس، يطهر بالتصعيد؛ إلستحالته بخارًا ثم ماء)1(.

)1(ـ املطلق أو املضاف النجس يطهر  بالتصعيد
مثاًل،  النجاسة  نستصحب  شككنا  إذا  السابق،  املوضوع  أّن  باعتبار  الطهارة  وجه 
باعتبار أنه تبدل بموضوع آخر وصار بخارًا باعتبار تبدل املوضوع، ملاذا مل يرت هذا املبنى 
يف املسألة األوىل والثانية، إذا كان املالك املوضوع الفعيل؟ العنوان الفعيل، يكون املالك 

يف املسألة السابقة
فهو  مضافًا  صار  إذا  ننظر  ال،  مضاف!  املتصعد  املضاف  يف  الفعيل  العنوان  إذن، 
مضاف، وإذا مل يرص مضافًا ال حيكم عليه باإلضافة حتى لو كان مشكوكًا؛ ولذا صارت 
املباين يف هذه املسائل مبنية عىل هذه املطالب: هل مسألتنا املضاف املصعد نجس؛ ألجل 

اإلستحالة، أو ليشء آخر؟
واملاء املطلق النجس، إذا صار بخارًا نجسًا، ألجل اإلستحالة، أو ألجل يشء آخر؟

فالبد من البحث يف أّن هذه املسألة حكمها مبني عىل اإلستحالة أو ال؟
ثم بعد البناء عىل اإلستحالة، هل اإلستحالة حقيقية أو عرفية؟ أو أّن احلكم ليس مبنيًا 
عىل اإلستحالة أبدًا، ال موضوعًا وال حكاًم. أو التفصيل؛ أي احلكم مبني عىل اإلستحالة 

موضوعًا ال حكاًم. أو بالعكس احلكم مبنيًا عىل اإلستحالة احلكمية ال املوضوعية؟
صار  إذا  النجس  املضاف  أّن  عىل  نحكم  أن  نقدر  فحينئذ  املطالب؛  أحرزنا  فإذا 

متصاعدًا، إذا صار بخارًا؛ فهل حكمه الطهارة أو النجاسة؟
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بيان السيد اخلوئي:
يف هذا املقام كأّن السيد اخلوئي بناؤه أّن املسألة مبنية عىل اإلستحالة. وقال: إّن املاء 
إذا صار بخارًا فالبخار موضوع مستقل يرتتب عليه حكم وحكمه الطهارة، وال معنى 
املوضوع،  ووحدة  املوضوع  حفظ  فرض  اإلستصحاب  ألن  لإلستصحاب؛  للرجوع 
هبذه القضية املتيقنة مع القضية املشكوكة موضوعًا، هنا هذا املوضوع ليس شيئًا واحدًا، 
املاء املطلق كان نجسًا، عنوان املاء املطلق ـ اآلن ـ ليس بامء بل بخار ليس يف البخار هذه 
املاء  كان  إذا  مضاف،  وماء  مطلق  ماء  املاء:  يف  مضاف،  وبخار  مطلق  بخار  العناوين: 
املضاف نجسًا؛ فهو نجس، فإذا صار بخارًا، ال يقال: هذا ماء مطلق أو مضاف؛ ألجل 
اإلستحالة صار احلكم متغايرًا للحكم األول، البخار طاهر؛ ألنه من أفراد ومصاديق: 

)كل يشء لك طاهر(.
األعيان  يف  كذلك  احلكم  <بل  قال:  العروة  عىل  حاشيته  يف  اخلوئي  السيد  أّن  حتى 
البخار  أن  أي  املسكرات>1.  يف  كام  أفرادها  من  بنفسه  املصعد  يكن  مل  إذا  فيام  النجسة 
النجسة طاهر؛  األعيان  البول وسائر  بخار  مثل:  النجسة طاهر،  األعيان  املتصاعد من 
ألنه وإن كان بالدقة العقلية بخار البول، يف الواقع بول، ولكن املالك يف نظر العرف أّن 
بعنوان  والبول عنوان آخر، وتبدل عنوان  البخار عنوانًا آخر،  اإلستحالة عرفية، صار 
آخر، إاّل أن يكون ما يتاصدفيه خاصية ما يتصاعد منه، مثاًل: الرشاب نجس وحرام، 
املسكر، والبخار متخذ من  أّن اخلمر  املتصاعد من اخلمر مخر؛ ألنه مسكر، كام  البخار 
اخلمر املتصاعد من اخلمر نجس وحرام، ال من جهة أنه غريه، بل احلكم تابع لإلسكار، 
كل يشء إذا كان مسكرًا؛ فهو حرام ونجس، ال أّن بخار اخلمر عنوانه عني العنوان األول، 
وبخار البول غري عنوان األول وتبدل، ولكن يف اخلمر بخار مخري حرام ونجس؛ ألّنه 
مسكر. وأما إذا فرضنا أّن بخار اخلمر ليس بمسكر؛ فال يكون حرامًا ونجسًا. هذا ما 

أفاده السيد اخلوئي2.

1-  اخلوئي، السيد ابو القاسم: تعليقه عىل العروة الوثقى، ج1/ 11
2-  الغروي، املريزا عيل التربيزي: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج1/ 58
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إشكال الشيخ حسني احليل:
قال: <وفيه أّن اإلستحالة إنام توجب الطهارة حيث يكون احلكم بالنجاسة من توابع 
العنوان، كنجاسة الكلب. فلو تبدل من صورة إىل أخرى، وصار مصداقًا لعنوان آخر؛ 
انتفى عنه حكم النجاسة. وأما إذا كان احلكم من توابع نفس الذات واجلسم ـ كام يف 
املتنجسات ـ؛ فاإلستحالة ال تطهر ما كان متنجسًا؛ وذلك لبقاء نفس الذات واجلسمية 
عىل حاهلا. نعم لو انعدمت اجلسمية باملرة؛ انتفى احلكم، ولكنه مستحيل. أما املضاف؛ 
فأحكامه ثابتة لنفس الذات دون العنوان، فلو تنجس بيشء ثم إستحال بخارًا، فالنجاسة 
املياه  أّن ماء الورد وما شاكله من سائر  باقية عىل حاهلا؛ لعدم تبدل الذات. نعم لو تم 
القول  كان  جسميته؛  تنعدم  آخر  يشء  إىل  تصعيده  بعد  إستحال  إذا  املتنجسة،  املضافة 

بالطهارة تامًا، ولكنه حمل كالم.
هذا، ولكن الصدق العريف يرى ـ بعد اإلستحالة يف النجاسات واملتنجسات ـ إنعدام 
فاحلكم  السابقة،  هي  ليس  جديدة،  ذات  خارجًا  املوجود  وأّن  باملرة،  األولية  الذات 

بالنجاسة منتٍف بسبب اإلستحالة>1.
التحقيق يف إشكال الشيخ حسني احليل:

ثم  املضاف نجسًا  إذا فرضنا  الشيخ حسني احليل،  يلتزم  الكالم يف هذا، هل  ولكن 
صار مطلقًا، هل يتغري حكمه أوال؟

مثاًل: ماء الورد إذا كان نجسًا، وصار بخارًا، فهل حيكم بالنجاسة أو الطهارة؟
إذا قلنا: أّن هذا احلكم خمصوصًا لألعيان النجسة، فالبد أن حيكم ببقاء النجاسة يف 
بخار ماء الورد، فحينئذ يكون تفصياًل آخر يف املتنجس إذا كان جامدًا احلكم ال يتغري، 
وإذا كان مائعًا احلكم يتغري، فمثاًل ال يفرق بني بخار البول وبخار ماء الورد، إذا نظرنا 
املاء املضاف،  البخار غري  أّن  العريف؛ قلنا:  بالنظر  العقيل، هو هو. وإذا نظرنا  بالتحليل 
وغري املاء املطلق، فالبد لألستاذ احليل أن يفصل تفصياًل آخر. بعد أن َفّرق بني األعيان 
النجسة واألعيان املتنجسة، ردًا عىل السيد اخلوئي، فالزم أن يلتزم بتفصيل آخر: وهو أن 

1- سعيد، الشيخ حسن: دليل العروة الوثقى ج11/1 - 12.
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يكون فرق بني املائع واجلامد، يف اجلامد املوضوع باٍق، وأما يف املايع؛ فالبخار املتصاعد 
املالك  أّن  فيعلم  بالطهارة،  احلكم  من  فالبد  الورد؟  ماء  الورد نجس، هل هو  ماء  من 
<لنا  قال:  اجلواهر  صاحب  ولذا  حقيقية؛  وليست  عرفية  واإلستحالة  اإلستحالة،  هو 
إذا  تابع لعنوانه  أّن كل حكم  قاعدة مستفادة من الرشع والعرف وحماورات املترشعة، 
إنتفى العنوان؛ ينتفي احلكم. وقال: وهذه القاعدة مطابقة لإلمجاع والسرية وللرضورة 
أيضًا>1. إذن، البد أن يراد من الرضورة الفقهية والواقعية، كام هو املستفاد يف األبواب 
الواردة يف نجاسة اخلمر، اخلمر حرام يف مورد يصدق عليه اخلمر؛ فليس بحرام، رصيح 
بعض الروايات سوف ينقل بسندها وداللتها، ولكن داللتها واضحة: إنام يكون اخلمر 
حرامًا ويكون مسكرًا. وأما إذا فرضنا أنه ال يصدق عليه اخلمر، فمثاًل: إذا صار اخلمر 
إنقالب،  متعددة:  عناوين  لنا  اإلنقالب،  يف  خاص  نّص  ورد  نجسًا؟  يكون  هل  خاًل؛ 
اإلستحالة  بني  الفرق  ما  السادسة،  املسألة  يف  بينهام  الفرق  يأيت  واستهالك،  إستحالة، 
أّن  عىل  تدل  الرواية،  هذه  حال  أي  عىل  واإلنقالب؟  واإلستهالك  واحلقيقية،  العرفية 
احلكم تابع لإلسم، فإذا صدق عليه اخلمر؛ فيكون نجسًا، وإذا مل يصدق عليه اخلمر؛ فال 
يكون نجسًا وحرامًا، فهذه قاعدة عرفية وثابتة يف موارد عديدة، وليس يف هذه القاعدة، 
الثوب  عنوان؛  له  ليس  اجلامد  املتنجس  واملايع،  اجلامد  املتنجس  بني  الفرق  من  فالبد 
النجس بام أنه جسم ومادة، ال بعنوان الثوبية؛ ولذا إذا فككنا الثوب وأخذنا اخليط يكون 
حمكومًا بالنجاسة. أما بخالف ماء الورد النجس املتصاعد، هذا ال يفرق بني بخار البول، 
وبني بخار البول املتنجس، إذا قلنا باإلستحالة احلقيقية؛ فلم تتحقق هنا بالدقة العقلية، 
البخار هو ما يؤخذ منه سواء كان من البول أو من اخلمر أو من النجس، ولكن النظر يف 
العناوين العرفية واألحكام املرتتبة عليها، ال عناوين املوضوعات بالدقة العقلية، فعىل 
هذا البد من احلكم عىل املتصاعد من املضاف نجس ال مضاف، واملتصاعد من املطلق 
ال أّنه مطلق، من املطلق النجس طاهر حتى إذا كان عنوانه يتغري إذا فرضنا أّن املضاف 
النجس متصاعد وصار بخارًا، ثم صار مطلقًا؛ ألّن اإلطالق واإلضافة ليس له عنوانًا 
إاّل املادة، أما بخالف النجاسة والطهارة؛ فلهام عناوين رشعية عرفية تابعة للعنوان، فعىل 

1-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج6/ 259، 278
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حيكم  أن  وبني  ال؟  أو  مطلقًا  يصري  بخارًا؛  صار  إذا  بأّنه  نقول:  أن  بني  منافاة  ال  هذا، 
أما  تزول.  أن  فالطهارة البد  فالعنوان زال،  العنوان،  مبنية عىل  الطهارة  بالطهارة؛ ألن 
بخالف املطلق واملضاف؛ ألهنام موضوعان تابعان للموضوع، إذا بقي املوضوع مطلقًا، 

وإذا مل يبَق املوضوع؛ يكون مضافًا. هذا بالنسبة إىل أصل املطلب.
إحتامالت املسألة:

إّن املالك هو اإلستحالة العرفية، وليس مبنيًا عىل غري هذه اإلستحالة، فعىل هذا، هل 
اإلستحالة مؤثرة يف املوضوع فقط، أو مؤثرة يف احلكم واملوضوع، أو مؤثرة يف احلكم؟ 

يأيت الكالم عليها.
إذا صار بخارًا ثم صار ماءًا؛ حيكم بطهارته، كأّنه ألجل اإلستحالة. فهل الكالم يف 
مسألتنا مبنية ثم هل اإلستحالة مؤثرة يف جانب احلكم واملوضوع، أو يف جانب املوضوع 

فقط؟
أو بالعكس مؤثرة يف جانب احلكم، هذه إحتامالت املسألة.

التحقيق يف إحتامالت املسألة:
قد تقدم أّن كالم السيد املاتن عىل اإلستحالة؛ ألّنه علله بقوله: <إلستحالته بخارًا، 
ثم ماءًا> ولكن مجاعة ينكرون إبتناء املسألة عىل اإلستحالة، كالسيد عيل شرب يف )العمل 
مجال  والسيد  الربوجردي3،  والسيد  اخلوانساري2،  تقي  حممد  والسيد   .1 األبقى( 
الكلبيكاين4، وغريهم. بل ال يوجد هنا حتى اإلستحالة العرفية، مثاًل: إذا كان الشخص 
التامم، ثم صار مسافرًا؛ فيجب عليه القرص. ال  أّنه جيب عليه  حارضًا؛ فحكمه معلوم 
يقال هذا إستحالة، بل يقال: تبدل املوضوع. ومضاف إذا شككنا، دليل إطالق املوضوع 
الثاين يكفينا، مثاًل: يقال: إذا تبدل بعنوان آخر، موضوع بموضوع آخر، مثل البخار صار 
طاهرًا، ولكن البول نجس، فدليل إطالق البخار حاكم عىل اإلستصحاب، بأن إرتفع 

1-  شرّب، السيد عيل: العمل األبقى، ج1/ 68 ـ 69
2-  راجع حواشيهم عىل العروة الوثقى

3-  املصدر السابق
4-  املصدر السابق
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عن البخار حاكم عىل اإلستصحاب، بأن ارتفع عن البخار حكم النجاسة، أو مل يرتفع. 
كأّن حكم املاء املضاف نجس، وحكم املاء املطلق نجس، فإذا تبدل بالبخار إطالق أدلة 
العموم: كل  ـ كام ورد عىل نحو  البخار طاهر  الرواية  إذا ورد يف  مثاًل:  يكفينا،  البخار 
يشء لك طاهر. أو كل يشء لك حالل ـ هذا يكفينا؛ ألّن هذا بخار وليس بامء. عىل أي 
ينتفي  أّن احلكم  إبتالئنا يف موارد كثرية،  التي هي مورد  القاعدة  إذا سلمنا هبذه  حاٍل، 
بانتفاء اإلسم، كأّن هذه القاعدة متصيدة من األدلة املختلفة، من األبواب املتفرقة، فإذا 
بنينا عىل هذا، ال تبتني مسألتنا عىل اإلستحالة ـ أي ال اإلستحالة احلقيقية وال العرفية ـ؛ 
ألّن هذه القاعدة كام أهّنا حاكمة عىل اإلستصحاب ـ أي إستصحاب بقاء النجاسة ـ هنا 
ال جيري؛ ألّن البول كان نجسًا، وأما البخار املتصاعد من البول؛ فال يصدق عليه البول، 
فعىل هذا إستصحاب النجاسة ال معنى له؛ ألّن املوضوع األول مغايرللموضوع الثاين؛ 
ولذا السيد احلكيم أشار إىل هذا املعنى يف مستمسكه بقوله: <املوجبة ملغايرته له عرفًا، 
عىل نحو ال جيري معه إستصحاب احلكم لتعدد املوضوع. وهذا هو املدار يف مطهرية 
اإلستحالة؛ جلريان أصالة الطهارة حينئذ بال معارٍض ـ كام سيأيت يف حمله إن شاءاهلل ـ 
فإذا إنقلب البخار ماء كان املرجع يف حكمه أصالة الطهارة أيضًا، ال إستصحاهبا، لتعدد 

املوضوع عرفًا، كام يف البحار>1.
فعىل هذا، يف نظر العرف يتعدد املوضوع، فإذا تعدد املوضوع؛ ال جمال لإلستصحاب، 
فتكون هذه القاعدة حاكمة عىل اإلستصحاب. وهذه القاعدة تشمل موارد اإلستحالة 
احلقيقية والعرفية، واإلنقالب، واإلستهالك ـ كام يأيت يف املسألة السادسة، إن شاء اهلل ـ، 
عىل أي حال، إذا قلنا: أّن مسألتنا ال تبتني عىل اإلستحالة، فالبد أن يكون مدركها هذه 
القاعدة، وإال جمرد تبدل املوضوع وتغريه، ال يرفع حكم اإلستصحاب؛ ألّن املاء املتغري 
إذا كان نجسًا، وبعد زوال تغريه يستصحب املاء املتغري نجس، وإذا زال تغريه بنفسه، 
ال من جهة إتصاله بالكر، فهل جيري اإلستصحاب أوال؟ يستشكلون؛ ألهنم يقولون: 
إذا أحرزنا أّن التغري عّلة احلدوث والبقاء؛ فال معنى لإلستصحاب؛ ألنه بالتغري حدث 

وحتقق حكم النجاسة، والبقاء ليس مؤثرًا، فعىل هذا، كيف يستصحب؟
1-  احلكيم، السيد حمسن: مستمسك العروة الوثقى، ج1/ 115 ـ 116
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ألّن  بالطهارة؛  حيكم  أن  والبد  التغري  زال  والبقاء؛  للحدوث  ِعّلة  التغري  قلنا:  إذا 
النجاسة  أّن  ُيعلم  للحدوث؛  التغري  كان  وإذا  يبَق،  مل  املتغري  واملاء  متغري،  املوضوع 
أهنا طاهرة وإن كان  ِعّلة للحدوث، وأما  النجاسة، وهي  أتى بحكم  التغري  باقية؛ ألّن 
املوضوع متغايرًا ـ ألّنه صار ماءًا صافيًا ال متغريًا ـ؛ فيحكم ببقاء النجاسة؛ ألّن التغري 
أوجب النجاسة. فاإلستصحاب يف مورد الشك، هل أّن التغري عّلة للحدوث، أو عّلة 
للبقاء؟ وإاّل إذا علمنا ِعّلة احلدوث؛ فيعلم هذا. وإذا علمنا أّن عّلة احلدوث والبقاء، 
فحاله معلوم يف موارد اإلستصحاب نحن نشك يف أّنه عّلة للحدوث أو علة للحدوث 
والبقاء؟ وفيام نحن فيه إذا قدمنا القاعدة عىل اإلستصحاب؛ فمعناه نحن تابع للموضوع 
للعناوين، العنوان له دخل يف احلدوث والبقاء؛ أي إستفدنا من الدليل أن العنوان دخيل 
العنوان ال حيكم،  إنتفى  وإذا  فيحكم  العنوان موجودًا؛  كان  وإذا  والبقاء،  احلدوث  يف 
وإىل هذا ذهب السيد اخلوئي )قده( إىل أن هنا إستحالة عرفية، هبذا املعنى تبدل املوضوع 
فإذا  آخر،  واملاء يشء  البخار يشء  البخار.  املاء غري عنوان  وأّن عنوان  العنوان،  وتغري 
أو  العرفية،  باإلستحالة  عنه  عربنا  سواء  عنوانه،  بزوال  يطهر  بخارًا  النجس  املاء  صار 
اإلستحالة باملعنى األعم، أو تبدل املوضوع، ولكن األحسن أّن نعرب بمجرى القاعدة 
فّصل  هذا  وعىل  احلكم.  ينتفي  املاء  إسم  إنتفى  وإذا  لإلسم،  تابع  احلكم  أن  املذكورة: 
صاحب العروة بني املتصاعد من املطلق واملتصاعد من املضاف، وأما هنا فقال: <املطلق 
أو املضاف النجس>. فاملتصاعد من املضاف معناه املضاف األول، واملطلق هو املطلق 
أّن  العلم  مع  يتغري،  مل  العنوان  ألّن  بنجاسته؛  حيكم  أن  فالبد  هذا؛  كان  فإذا  األول، 
املسألة  يف  مسألتنا  وبني  والثالثة،  الثانية  املسألة  بني  فرقوا  كثرية  ومجاعة  اخلوئي  السيد 
الثانية قال: املطلق املصّعد مطلق، واملضاف املصّعد مضاف. ولكن هنا قال: طاهر ومل 
يقل: نجس؛ ألجل أّن املائية َغرّي عنوان حكم املاء، يف السابق نستصحب املائية، املائية 
موضوع ونشك يف املوضوع، هل إنتفى أوال؟ ال يرتفع ال ينتفي، واملضاف الذي نشك 
ويستصحب  املضاف،  عليه  يصدق  أّنه  مع  املضاف،  يستصحب  يرتفع  مل  أو  ارتفع  أنه 
املضاف إذن، وألجل أن احلكم يف املسألة الثانية والثالثة ليس من قبيل تبدل املوضوع، 
نقول:  نقدر عىل اإلستصحاب، نحن  أما هنا؛ فال  املوضوع حمفوظ؛ ولذا نستصحب. 



...................................................................................................أبحاث الفقيه 170

املاء  عىل  النجاسة  ألّن  النجاسة؛  نستصحب  بخارًا  صار  فإذا  نجس،  النجس  املضاف 
تفصيل  أن  واحلاصل  آخر.  يشء  واملاء  يشء  فالبخار  البخار،  عىل  والطهارة  النجس 
فيهام  والثالثة، وحكم  الثانية  للمسألة  بالنسبة  الفقهاء  العروة وتبعه مجاعة من  صاحب 
ببقاء املوضوع. ولكن يف املسألة الثالثة قال: بتعدد املوضوع؛ الستحالته ـ أي املوضوع 
يفرق  ـ فعىل هذا  آخر  فالبخار موضوع  بخارًا  ماء واملوضوع اآلخر إلستحالته  األول 
بني املسائل السابقة ومسألتنا، والسيد اخلوئي عىل هذا املبنى فالنهاية التعبريات خمتلفة؛ 
فبعض يقول: اإلستحالة العرفية. وبعضهم ُيعرب بتعدد املوضوع. وبعضهم ُيعرب احلكم 
تابع للعنوان، وإذا زال العنوان يزول احلكم، هذا بالنسبة إىل ما أفاده. هذا بيان السيد 

اخلوئي.
هناية املطاف يف إشكال الشيخ حسني احليل:

ولكن الشيخ حسني احليل يستشكل ويقول: إّن ما أفاده السيد يتم يف األعيان النجسة، 
ألّن يف األعيان النجسة تعدد العنوان، وتغري العنوان موجب لزوال احلكم. كأّن الشيخ 
موافق للسيد يف الكربى، ويوافق صاحب اجلواهر وغريه بإصطالح آخر؛ وهو أّن احلكم 
تابع لإلسم، ويرجع مجيع الكلامت إىل هذا املعنى، فاألعيان النجسة مثاًل: الكلب نجس، 
واخلمر نجس، فإذا إنقلب اخلمر خاًل؛ فال يكون حمكومًا بالنجاسة. وإذا إستحال الكلب 
ملحًا؛ فال حيكم بنجاسته. هذا صحيح؛ يعني وافق الكربى والصغرى. وأما يف األعيان 
املتنجسة؛ فليس كذلك ـ أي ليس فيها تغري العنوان ـ، فالنجاسة حتققت عىل املوضوع ال 
بعنوان املوضوع. وبعبارة أخرى: احلكم بالنجاسة موضوعه اجلسم، فإذا كان موضوعه 
اجلسم ال العنوان، فحينئذ هذا اجلسم موجود إذا صار احلطب فحاًم، النجاسة باقية؛ ألن 
النجاسة عىل هذا اجلسم، وهذا اجلسم موجود إذا صار الثوب نجسًا، ثم تفرق أجزاء 
واملوضوع  املوضوع،  عىل  ثابتة  النجاسة  ألّن  خيطًا؛  كان  وإن  باقية  فالنجاسة  الثوب، 
نحن  زال.  احلطب  زال، وعنوان  الثوب  عنوان  أّن  يقال  العنوان حتى  حمفوظ، ال عىل 
قلنا: هذا صحيح ونام، ولكن عىل نحو الدوام البد أن يفصل يف املتنجس اجلامد واملائع؛ 
ألنه إذا فرضنا املاء املضاف نجسًا مثل: ماء الورد، ثم صار بخارًا، فاملاء ليس من األعيان 
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النجسة، املتنجسة إذا صار بخارًا، هل البخار هو املاء؟
ال كام أن عنوان الكلب واحلطب وسائر العناوين، أثرت يف زوال احلكم؛ يعني إذا 
كان ثابتًا عىل هذا العنوان، وتغري بعنوان آخر، يتغري احلكم يف املقامني كذلك؛ ألن املاء 
أن  احليل  للشيخ  البد  هذا  فعىل  بخار.  هذا  مضافًا،  ماًء  ليس  هذا  نجسًا،  كان  املضاف 

يكون له تفصيل آخر وهو:
املادة فقط عىل اجلسم. واملايع احلكم عىل  املتنجس عىل قسمني: اجلامد احلكم عىل 
املادة والعنوان، عنوان املاء مع حفظ مادته، يف البخار املادة موجودة ولكن ليس عنوان 
املاء. فعىل هذا مجاعة أنكروا اإلستحالة وقالوا: بأّن اإلستحالة ليست بمالك يف مسألتنا 
أبدًا، املسألة مبنية عىل تعدد املوضوع واحدًا فاحلكم ثابت. وإذا كان املوضوع متعددًا؛ 
البول أو من املضاف، أو يشء آخر من  املتصاعد من  فاحلكم ذاهب، األجزاء الصغار 
نظر  العقلية، ولكن يف  بالدقة  مائية  الصغار هي األجزاء، هي أجزاء  النجس، األجزاء 
العرف موضوع آخر، فإذا كان موضوعًا آخر؛ فاحلكم تابع للموضوع وبعبارة أخرى: 
احلكم تابع لإلسم، فإذا زال اإلسم؛ زال احلكم، فعىل هذا كأن أكثر فقهائنا عىل مبني 
واحد، ولكن التعبريات خمتلفة: بعضهم ُيعرب باإلستحالة، وبعضهم باإلستحالة العرفية، 
وبعضهم بتعدد العنوان. ومجاعة من املحققني عىل القاعدة: زوال احلكم بزوال اإلسم، 
كل هذا يرجع إىل معنى واحد، وهو أّن املالك بنظر العرف، فإذا كان يف نظر العرف باقيًا؛ 
فاحلكم باٍق، وإذا زال العنوان واملوضوع، فاحلكم يزول، إاّل إذا أحرزنا أهنا علة حمرزة، 
فزوال العنوان حينئذ ال ُيزيل احلكم، فاملاء املتغري نجس، وعلمنا أن التغري علة حلدوث 
املتغري، هذا  عنوان  َغرّي  املطلق  عنوان  زال  فإذا  باٍق،  فاحلكم  التغري  زال  فإذا  النجاسة، 

بالنسبة للمسألة الرابعة.





)مسألة 5( ـ احلكم السابع : صور الشك يف اإلضافة واإلطالق

جهات البحث:
اجلهة األوىل ـ ما الفرق بني الشبهة املفهومية واملوضوعية؟

اجلهة الثانية ـ هل جيري اإلستصحاب يف الشبهة املوضوعية فقط، 
 أو املوضوعية، والصدقية، واملفهومية؟

اجلهة الثالثة ـ التفريق بني وجود احلالة السابقة، وعدم وجودها.
اجلهة الرابعة ـ اإلشكال يف جريان اإلستصحاب يف الشبهة املفهومية

اجلهة اخلامسة ـ عبارة العروة: املاء املشكوك بأّنه مضاف حمكوم بالطهارة.
اجلهة السادسة ـ لو احنصر أمر املكلف باملشكوك إطالقه وإضافته، فما هي وظيفته؟
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)مسالة 5(: إذا شّك يف مايع أّنه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة أخذ هبا، 
وإاّل فال حيكم عليه باإلطالق، وال باإلضافة، لكن ال يرفع احلدث واخلبث)1(.

)1( ـ الشك يف اإلضافة واإلطالق:
إذا مل تكن له حالة سابقة، إما من جهة هذا املايع خملوق الساعة، أو من جهة أّنه جمهول 
احلال، ال نعلم سابقًا أّنه مطلق أو مضاف. والصورة الثالثة تبادل احلاالت، كان مطلقًا 
ثم مضافًا، فنشك يف أهيام متقدم أو متأخر، وإن كان هبذا املاء حالة سابقة، ولكن ليس لنا 
حالة سابقة، ـ أي مبهاًم ـ ألّنه كان مطلقًا يف زمان آخر، يف هذين احلالتني، ونشك يف أّن 

املطلق مقدم أو املضاف؟
تعاقب احلالتني يف حكم مفعولية احلالة السابقة، فاملفعولية عىل أقسام ثالثة:

عىل  أو  إطالقه،  عىل  وجد  أّنه  يعلم  ال  الوجود،  جديد  هذا  أّن  باعتبار  مفعولية  1ـ 
إضافته.

2ـ علمنا باحلالة السابقة، ولكن نسينا.
املطلق، ألّنا نشك يف تقدم أحدمها عىل  إما املضاف وإما  السابقة،  3ـ علمنا باحلالة 
اآلخر. فعىل هذه الصور الثالث ـ وإاّل فال حيكم عليه باإلطالق، وال باإلضافة ـ، ليس 
لنا طريق وإحراز ال عن طريق املوضوع، وال عن طريق احلكم، فعىل هذا، ال نقدر أن 

نقول: هذا مطلق أو مضاف، فعىل هذا، ال يرفع احلدث؛ ألّنه من شأن املاء املطلق.
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وينجس بمالقاة النجاسة إن كان قلياًل، وإن كان بقدر الكّر ال ينجس؛ الحتامل كونه 
مطلقًا واألصل الطهارة)1(.

)1( ـ املايع املشكوك إذا القاه النجس، هل ينجس أوال؟
هذا حكم آخر: إذا القاه النجس؛ فهل يتنجس أوال؟ هنا تفصيل َبّينة يف العبارة.

نشك يف نجاسته، احلالة السابقة الطهارة ال اإلطالق؛ ألّن اإلطالق ليست له حالة 
سابقة، ألّنه كان سابقًا طاهر، فنستصحب الطهارة، وأما إذا فرضنا أّن له حالة سابقة؛ 

فنجري قاعدة الطهارة كل يشء لك طاهر. 
جهات البحث:

اجلهة األوىل ـ ما الفرق بني الشبهة املفهومية واملوضوعية؟
ملاذا قلنا هذا؟ كالمنا ال ربط له بالشبهة املوضوعية وال املفهومية؛ بأي مناسبة نقول: 
ما الفرق بني الشبهة املفهومية واملوضوعية، لكل يشء مناسبة، نحن ما دخلنا إىل بحث 

الشبهة املفهومية ـ حكمية ومصداقية ـ ألجل هذا.
مصداقية،  شبهة  الفرد  هذا  بأّن  قالوا:  األعاظم  من  العروة  عىل  املحشني  من  مجاعة 
هذا  يعني  املصداقية؛  الشبهة  يف  هذا  اإلضافة،  ونستصحب  اإلطالق،  فنستصحب 
املايع كان مطلقًا، اآلن نشك هل هو مطلق أو ال؟ ماذا نشك؟ ألجل األمور اخلارجية، 
فجريان  العروة؛  صاحب  نظر  وأما  نظرهم.  هذا  املحشني  وأكثر  مصداقية.  شبهة  هذه 
ألجل  اإلستصحاب  أي  ـ  السابقة  احلالة  نأخذ  املصداقية،  الشبهة  يف  اإلستصحاب 
الشبهة املصداقية ـ، ولكن مجاعة من املحشني يقولون: بأّن هذا يشمل الشبهة املفهومية، 
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والشبهة  املفهومية،  احلكمية  الشبهة  يشمل  هل  املحشني،  مطالب  يف  التحقيق  وألجل 
ـإبتداء  قلنا  هذا  وألجل  فقط؟  املوضوعية  الشبهة  خلصوص  أو  معًا،  املوضوعية 
جاٍر  اإلستصحاب  نرى  حتى  واملوضوعية؟  املفهومية  الشبهة  بني  الفرق  ما  ومقدمةـ: 
أّن يف  يذكر:  الفرق هكذا  املصداقية،  الشبهة  اإلستصحاب خمصوص يف  أو  كليهام،  يف 
الشبهة املصداقية، املفهوم معلوم لنا بتاممه وكامله، مثاًل: العدالة ملكة باعثة عن مالزمة 
التقوى، ومالزمه التقوى ترك املحرمات واإلتيان بالواجبات، وال يفرق يف املحرمات 
بني الصغرية والكبرية، رشحنا العدالة هبذا الشكل، فإذا كانت العدالة معلومة لنا، ملاذا 
نشك يف زيد هل هو عادل أوال؟ ألجل عدم معرفتنا بأن له ملكة أوال؟ فمحكوم العدالة 
معلوم لنا، ولكن ال ندري أّن زيدًا. هل هو تارك املحرمات مطلقًا، وفاعل الواجبات 
املاء  فيه:  نحن  وفيام  املصداقية،  والشبهة  املوضوعية  بالشبهة  يسمى  هذا  أوال؟  مطلقًا 
ليس  الشك  هذا  بول؟  أو  ماء  اليشء  هذا  أّن  يف  نشك  ولكن  وكامله،  بتاممه  لنا  معلوم 
راجعًا إىل مفهوم املاء، مفهوم املاء يعرفه أهل العرف، ونحن من أهل العرف، وشكنا 
أو  بول  هو  هل  ندري  ال  املايع  هذا  يف  واجهنا  أو  عندنا،  رجع  الذي  الشك  جهة  من 
ماء، فاملاء معلوم لنا، والبول معلوم لنا، نرتدد يف سعة املفهوم وضيقه، بحيث إذا كان 
املفهوم معلوم لنا ال نشك يف املصداق، مثاًل: زيد ترك املعصية الكبرية، ولكن ارتكب 
معصية صغرية، نشك هل هو عادل أو ليس بعادل؟ ملاذا نشك للشك يف مفهوم العدالة، 
كان  إذا  للكبرية،  تاركًا  أو  والكبرية،  للصغرية  تاركًا  يكون  أن  الزم  العدالة  مفهوم  إّن 
تاركًا للكبرية؛ فزيد عادل ألنه ترك الكبرية، وإذا كان مفهوم العدالة، أّن تارك الصغرية 
الشك  للكبرية، فهذا  بعادل؛ ألنه إرتكب الصغرية، وإن مل يكن مرتكبا  والكبرية ليس 
إمجاالً  وكامله،  بتاممه  لنا  معلوم  غري  املفهوم  باملفهوم،  اجلهالة  من  نشأت  الشبهة  وهذه 
معلوم ولكن تفصياًل غري معلوم، هذا يسمى بالشبهة املفهومية، مصداقية فيام نحن فيه 
كذلك، املاء كان متغريًا وكان مضافًا وزال تغريه وخاصيته، نشك يف أّن هذا ماء أو ليس 
بامء؟ مفهوم املاء ليس معلومًا لنا سعته، أن املاء مل يتغري أبدا، أو إذا تغري زالت عنه املائية، 
هذا غري معلوم لنا؛ ولذا نشك هل هذا ماء أو ليس بام؟ ماء مطلق أو ليس بامء مطلق؟ 
الشبهة عىل قسمني: شبهة  املاء وضيقه. فعىل هذا تكون  الشبهة يف سعة مفهوم  ألجل 

مصداقية، وشبهة مفهومية. 
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رأي الشيخ األنصاري يف أقسام الشبهة:
ولكن الشيخ األنصاري يف )طهارته( يدعي أّن لنا شبهة ثالثة؛ وهي الشبهة الصدقية: 
املفهوم  وتعريفها:  آخر،  شكل  شكلها  بل  مصداقية،  وال  مفهومية  بشبهة  ليست  وهي 
كان معلومًا لنا، مثاًل )املاء معلوم لنا(، واملصداق معلوم لنا أيضًا، ولكن تطبيق املفهوم 
عىل املصداق مورد شٍك، هذا يسمى بالشبهة الصدقية؛ يعني يف مقام املفهوم ال شبهة، 
ويف مقام املصداق ال شبهة، ولكن الشبهة يف تطبيق املفهوم عىل املصداق. والفرق بني 
املصداقية والصدقية، أّن يف املصداقية املفهوم معلوم لنا بتاممه وكامله، ولكن املفهومية يف 

الصدقية، املفهوم معلوم لنا؛ مفهوم املصداق ومفهوم املعنى.
ولكن يف مورد تطبيقه نحن نشك، مثاًل: املاء أخذ من الورد، وإذا أخذناه من الورد، 
ثم نظرنا أّنه ليس له رائحة طيبة، املاء املضاف معلوم لنا، وكذلك املاء املطلق معلوم لنا، 
فيه  ما وجدنا  الورد، ولكن  من  أخذناه  املاء؛ ألنا  هذا  املطلق عىل  املاء  نشك يف  ولكن 

رائحته1.
رأي الشيخ حسني احليل يف أقسام الشبهة:

ولكن الشيخ احليل قال: <وفيه: أّن الشبهة منحرصة يف املفهوم واملصداق. وأما الشبهة 
الصدقية؛ فال وجود هلا؛ ألّن شكنا يف اإلنطباق، وأّن هذا املاء مطلق أو مضاف ناٍش من 
سعة املفهوم وضيقه، وعدم إحرازمها صار منشأ للشك. وهذا وإن مل يكن بمثابة الشبهة 
املفهومية السابقة، إاّل أّن املفهوم ـ أي مفهوم املاء ـ بحدوده مل يتحقق عندنا. والقول بأّن 
مفهوم املاء معلوم لنا يف غري حمله، بل يزعم أّنه معلوم لنا سعة وضيقًا بحسب اإلرتكاز، 
ولكن بعد وجود املاء املخلوط بالرتاب، وحصول الشك يف اإلنطباق بعلم أّن املاء بام هو 
مل يكن معلومًا له وضيقًا بحسب َحّده وحدوده، بل حصل بيننا وبينه سرت كام ال يفى، 

فتدخل هذه املوارد أيضًا يف الشبهة املفهومية>.

1-  قال الشيخ األنصاري يف كتاب الطهارة، ج1/ 67: <ثم لو شك يف حتقق الضابط املذكور ـ للشك يف 
األنصاري،  الشيخ  مراد  يف  التفصيل  من  األستاذ  سيدنا  ذكره  فام  باألصول>.  عمل  ـ  املصداق  أو  الصدق 

بحسب فهم أستاذه احليل.
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التقريب بني الرأيني:
بتاممه  لنا  املفهوم غري معلوم  تارة  املفهومية إىل قسمني:  الشبهة  ولكن يمكن تقسيم 
وكامله، فمثاًل: العدالة بتاممها وكامهلا غري معلومة لنا، تارك الصغرية والكبرية، أو تارك 
الكبرية فقط. ولنا شبهة عىل خالف قول الشيخ، لنا شبهة مفهومية خفيفة غري واضحة، 
هذه الشبهة املفهومية اخلفيفة، الشيخ سامها شبهة صدقية، وعىل هذا يرتفع اخلالف بني 
الشيخ واألستاذ احليل. فالشبهة املفهومية عىل قسمني: شبهة غري معلوم لنا املفهوم بتاممه 
وكامله، مثل: العدالة. وشبهة مفهومية، املفهوم معلوم لنا، أما مقابل املفهوم غري معلوم 
ف بتعاريف كثرية،  لنا، فاملضاف يف مقابل املاء، واملاء معلوم لنا. ولكن ماء املضاف مّلا ُعرِّ
مل تشخص لنا حدوده وقيوده، فعىل هذا ترسي اجلهالة من مفهوم املضاف إىل مفهوم املاء 
املطلق، فلام رست هذه اجلهالة، فاملاء املطلق غري معلوم لنا، غري معلوم لنا تارة بنفسه 
مثل: العدالة. وتارة غري معلوم لنا من جهة أخرى، من جهة مفهوم املقابل، مثال: إذا 
كان املاء خملوطًا بالطني؛ فمفهوم املاء معلوم لنا، ومفهوم اإلضافة غري معلوم لنا؛ ألّن 
املضاف يكون ممزوجًا، للمضاف مصاديق: املعترص من األجسام، واملمزوج بيشء آخر. 
إذا كان ممزوجًا بالعنب هذه شبهة مفهومية بتعبري الشيخ األنصاري: شبهة صدقية. وإاّل 
يف الواقع ترجع إىل الشبهة املفهومية، ملاذا ال يكون معلومًا لنا؟ املاء معلوم لنا، ولكن 

املضاف غري معلوم لنا بحدوده. املضاف ـ وهو املمزوج ـ ممزوج بأي يشء؟
ممزوجًا  كان  ا  إذا كان ممزوجًا بامللح؛ ال يقال: أنه ماء مطلق، بل مضاف. أما إذ 
الشيخ  يرتفع اخلالف بني  أو ال؟ نحن نشك يف ذلك، فعىل هذا  بالطني؛ فهل مضاف 

احليل والشيخ األنصاري. هذا كله يف مقام الفرق بني الشبهة املصداقية واملفهومية.
الشبهة  أو  فقط،  املوضوعية  الشبهة  يف  اإلستصحاب  جيري  هل  ـ  الثانية  اجلهة 

املوضوعية والصدقية واملفهومية؟
أما بالنسبة للشبهة املوضوعية، فإنه ال إشكال وال خالف فيه، مثل سائر املوضوعات، 
كام أنه يف سائر املوضوعات زيد كان عادالً، اآلن نشك يف ذلك. هذا املاء كان مطلقًا، 
واآلن نشك أنه مطلق أوال؟ يعني ال يف مفهوم املاء املطلق، بل يف املصداق، حيتمل أّنه 
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ُأضيف إليه بعض األشياء فخرج عن إطالقه، ولكن احلالة السابقة اإلطالق، فنستصحب 
اإلطالق، وإذا كان املاء مضافًا، نشك يف خروجه عن إضافته؛ ألجل إتصاله بالكر، أو 
مجيع  عند  فيها  خالف  املصداقية ال  الشبهة  اإلضافة  فنستصحب  إضافته؛  مل يرج عن 
املحققني، وإنام الكالم يف جريان اإلستصحاب يف الشبهة املفهومية بكال املعنيني: الشبهة 

املفهومية الصدقية، والشبهة املفهومية املحضة.
اإلختلف يف مباين اإلستصحاب:

هنا مجاعة من فقهائنا قالوا: ال جيري اإلستصحاب؛ ألن يف اإلستصحاب مباٍن خمتلفة 
وهي كالتايل:

مسلك السيد اخلوئي:
أما اإلستصحاب  املفهومية يف يشء،  الشبهات  قال: <إّن اإلستصحاب ال جيري يف 
املوضوعي؛  اإلستصحاب  وأما  وارتفاعه،  موضوعة  بقاء  يف  الشك  فألجل  احلكمي؛ 
فألّنه أيضًا ممنوع، إذ ال شك لنا يف احلقيقة يف يشء؛ ألّن األعدام املنقلبة إىل الوجود كلها، 
والوجودات الصائرة إىل العدم بأمجعها معلومة حمرزة عندنا، وال نشك يف يشء منهام، 
ومعه ينغلق باب اإلستصحاب ال حمالة؛ ألّنه متقّوم بالشك يف البقاء. وقد مثلنا له يف حمله 
بالشك يف الغروب، كام إذا مل ندر أنه هو إستشار قرص الشمس أو ذهاب احلمرة عن قمة 
الرأس، فاستصحاب وجوب الصوم أو الصالة ال جيري ألجل الشك يف بقاء موضوعه. 
القرص  غيبوبة  فإّن  يشء،  يف  لنا  شك  ال  إذ  لإلستصحاب،  قابل  غري  أيضًا  واملوضوع 
إاّل يف جمرد  املقام  أمثال  العدم، فال شك يف  احلمرة مقطوع  الوجود، وذهاب  مقطوعة 
الوضع والتسمية وإّن اللفظ هل وضع عىل مفهوم يعم إستتار القرص أوال؟ ... الخ>1. 
إذن، مفاد كالمه ال جيري اإلستصحاب ال يف جانب احلكم، وال يف جانب املوضوع. 
عبارات فقهائنا خمتلفة؛ ألّنه من جهة سعة املفهوم وضيقه. وبعضهم ُيعربِّ من جهة دوران 
معناه  فيكون  املغرب عبارة عن ذهاب احلمرة  إذا كان  يعني  األقل واألكثر؛  األمر بني 
األكثر، إستتار القرص مع ذهاب احلمرة، وإذا كان معناه إستتار القرص؛ فيكون معناه 

1-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج1/ 59 ـ 60
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األقل؛ لذا تعبري األقل واألكثر غري مناسب، بل املناسب سعة املفهوم وضيقه. عىل أي 
حال، هذا بالنسبة إىل نظر السيد اخلوئي. 

مسلك الشيخ األشعري القمي:
ونظر بعض األعاظم من تالميذ صاحب اجلواهر ـ وهو الشيخ األشعري القمي ـ أن 
ال معنى جلريان اإلستصحاب؛ ألّن احلكم مرتتب عىل املاء املطلق، إغسله باملاء، يعني 
جيوز  املطلق؛  املاء  عليه  صدق  مورد  كل  ففي  العريف،  للصدق  تابع  وهذا  املطلق،  املاء 
غسله ويطهر، وإذا شككنا أّنه ماء مطلق أوال؟ فحينئذ ال يفيد اإلستصحاب، بل ليس 
لإلستصحاب جمال لعدم شكنا؛ ألّن املوضوع معلوم لنا، املوضوع هو املاء املطلق، وما 

أحرزنا هذا املاء1.
مناقشة هذا املسلك:

تدور  املاء ومطهريته  للموضوع، طهارة  تابع  أّن احلكم  البيان:  به هبذا  بأس  هذا ال 
مدار إطالق املاء، اآلن نشك أنه ماء مطلق أو ليس بامء مطلق؟ الصدق العريف مل يتحقق، 
املطلب  لنا هذا  يبني  مل  بيانه. ولكن  يتحقق احلكم هذا  العريف مل  الصدق  يتحقق  فإذا مل 
الذي هو يف مقام التحقيق، هل يكون يف الشبهة املوضوعية ـ أي الشك يف املوضوع ـ، 
أو يكون يف الشبهة الصدقية. هذا ليس مقبوالً عىل إطالقه، مطلب حتقيقي ال بأس به، 
احلجية،  الشك يف  بمنزلة  فيه  نحن  ما  مقبوالً، وهو جعل  ليس  إطالقه  ولكن بحسب 
والشهرة  الواحد كان حجة،  مثاًل: خرب  باحلجية،  نعلم  وتارة  تارة نستصحب احلجية، 
كانت حجة، نشك يف حجيته، فنستصحب. وتارة من األول ال نعلم أّن الشهرة حجة 
أو ليست بحجة، هنا ال جيري اإلستصحاب؛ ألّن الشك يف احلجية عدم احلجية؛ ألن 
موضوع احلجية ثبوت احلجية، وإذا مل تثبت احلجية؛ فحينئذ ال يرتتب عليه آثار العلم، 
هذا صحيح وكالمه ال مانع منه، ولكن البد من التحقيق يف مورد الشبهة املصداقية أو 
إن  نقول:  أو ال؟ وإاّل نحن  املطلب صحيح  أّن هذا  نعلم  املفهومية، حتى  أو  الصدقية 

1-  القمي، املريزا حممد حسن: مصباح الفقاهة، ج1/ 10
     حرض بحث صاحب اجلواهر؛ وهو من أبرز أعضاء هيئة بحث الشيخ األنصاري، وفاته عام 1304هـ ، 

ودفن يف مقربة شيخان.
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ما  فالكالم هو  املوضوع،  أو  املفهومية  الشبهة  كان مراده إستصحاب احلكم يف جانب 
أفاده السيد اخلوئي، ال جيري ال يف احلكم وال يف املوضوع. وأما إذا كانت الشبهة ممهدة 
للموضوع، ال من جهة سعة املوضوع وضيقه، مثاًل: هذا املاء املوجود يف اآلن، كان ماء 
مطلقًا، اآلن نشك من جهة أّن األطفال أدخلوا فيه شيئًا، فصار مضافًا، فإذا شككنا يف 
هذا ال مانع من إجراء اإلستصحاب، فإذا قلنا: هذا املاء املوجود بني أيدينا، كان مطلقًا، 
املطلق؛  املاء  منزلة  ُنّزل  تعبديًا،  ماء  هذا  كان  فإذا  اإلطالق،  فنستصحب  نشك،  واآلن 
ألّن اإلستصحاب من األدلة التنزيلية، حكم تعبدي والشارع نزل املشكوك منزلة املتيقن 
املاء  املتيقني، ويكون هكذا:  املشكوك منزلة  تنزيل  بالشك، عبارة عن  اليقني  ال تنقض 
املطلق عىل قسمني: ماء مطلق وجداين، وماء مطلق تعبدي، هذا ماء مطلق تعبدي، فإذا 
املاء احلقيقي، فإن كان  املرتتبة عىل  املائية  آثار  تعبديًا، يرتتب عليه مجيع  كان ماء مطلقًا 
املاء احلقيقي طاهرًا، فهذا طاهر، املاء احلقيقي يزيل اخلبث واحلدث، فهذا املاء كذلك، 
املفهومية بكال  الشبهة  التطبيق، هل مراده يف  فعىل هذا مطلبه صحيح، وإنام الكالم يف 
املعنيني، من جهة الشبهة الصدقية واملفهومية املحضة. وبعبارة أخرى: يدور األمر بني 
سعة املفهوم وضيقه، ما عرفنا أن هذا املاء ماءًا مطلقًا؛ ألّنا ال ندري معنى املاء املطلق 

مرددًا بني مفهوم يشمل هذا، أو مفهوم ال يشمل هذا؟
هنا الصدق العريف ليس بمتحقق، وإذا مل يتحقق الصدق العريف، فحينئذ ال يرتتب 
عىل هذا املاء آثار املاء املطلق، فكال منا ليس يف سعة املفهوم وضيقه، نحن نعلم مفهوم 
ألجل  الشك،  معرض  يف  كونه  ألجل  ولكن  املضاف،  املاء  مفهوم  ونعلم  املطلق،  املاء 
الشبهات اخلارجية، أنه خلط يف هذا املاء شيئًا حتى صار مضافًا أوال؟ إاّل إذا علمنا بأنه 

خملوط، ولكن ال نعلم أنه خلط أوال؟
فحينئذ ال مانع من إستصحاب إطالق هذا املاء، هذا املايع كان ماءًا مطلقًا، ونشك 
يف إطالقه من جهة الشبهة املصداقية، فنستصحب، وإذا أجرينا اإلستصحاب، هذا ماء 
مطلق تعبدي، وُنّزل منزلة املاء الواقعي، كلام يرتتب عىل املاء الواقعي من اآلثار؛ يرتتب 

عىل هذا املاء من اآلثار. 
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مسلك الشيخ األنصاري:
أضاف إىل الشبهة املفهومية شبهة صدقية، فصار حمل شكنا موردين: مورد الشبهة 
عند  اإلتفاق  معلومة  صارت  املصداقية  فالشبهة  املفهومية.  الشبهة  ومورد  الصدقية، 
بالنسبة إىل نظر الشيخ األنصاري؛ فالشبهة الصدقية ملاذا تدرج؟ هل تدرج  أما  الكل، 
املفهومية؛ يعني  الشبهة  ـ أو تدرج يف  ـ يعني اإلستصحاب جيري  الشبهة املصداقية  يف 
أن اإلستصحاب ال جيري، فصار معلومًا، فإذا صارت الشبهة مفهومية تردد األمر بني 
سعة املفهوم وضيقه، وصار من قبيل الفرد املردد بني أن يكون مستصحبًا فرد قصري أو 
فرد طويل، مستصحبنا فرد أكثر أو فرد أقل، هذا مورد شك فال يكون إستصحابًا. وأما 
بالنسبة للشبهة الصدقية التي قال هبا الشيخ، بأّنه شق ثالث ويسميه بالشبهة الصدقية هل 
الشبهة الصدقية تري يف الشبهة املصداقية، فيجري اإلستصحاب، أو جيري يف الشبهة 
املفهومية فال جيري اإلستصحاب؛ فهذا حيتاج إىل بيان عبارة الشيخ، وعبارته هكذا: <أّنه 
لو شك يف حتقق ضابط لإلطالق وعدمه ـ يعني شك يف املفهوم ال يف املصداق؛ يعني 
مفهوم املفهوم ما هو؟ ومفهوم املصداق ما هو؟ للشك يف الصدق>1. يعني ألجل الشبهة 
املفهومية  الشبهة  إىل  الصدقية  الشبهة  أرجعنا  ما  عىل  مفهومية  شبهة  الواقع  يف  الثالثة، 
أوالً. نشك يف املصداق أّن هذا مصداق املاء املطلق أو املاء املضاف، هذا اإلشكال فيه؛ 
له  فليس  اإلطالق؛  مصداق  يف  وأما  اإلطالق،  ملفهوم  راجع  لإلطالق،  الضابط  ألّن 
أمور خارجية ال يف ضابط  املصداق، ألجل  إذا فهمنا معنى اإلطالق؛ نشك يف  ذلك، 
اإلطالق، ضابط معلوم لنا، اإلطالق ما يسمى يف العرف مطلقًا، أو اإلطالق ما يطلق 
عليه املاء بال إضافة بال قيد عىل إختالف العبارات التي مرت. واملاء املضاف أن يقال له: 
املاء باضافة يشء أو بطريق آخر، املاء املطلق ما يطلق عليه املاء حقيقة، واملاء املضاف ما 
يقال عليه جمازًا، عىل التعبريات التي ذكرت يف حد املاء املطلق واملاء املضاف، عىل أي 
حال، صدر كالمه يف حتقق الضابط لإلطالق وعدمه، ُيعطي لنا أّن الشبهة مفهومية ال 
الشك يف  الضابط بل  فالشك ليس يف  املصداقية؛  الشبهة  تعبريه، وأما يف  الصدقية عىل 
األمور اخلارجية، يف تطبيق الضابط عىل املصداق؛ ولذا هذه العبارة ال تساعده للشك 

1-  هذه العبارة ذكرها سيدنا األستاذ باملضمون، وقد َمّرت عبارة الشيخ األنصاري نّصًا.
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يف الصدق، ال بأس؛ ألّنه يرجع إىل الشبهة املفهومية، أما الشك يف املصداق؛ فمعناه ال 
نشك يف حتقق الضابط، الضابط حتقق، ومفهوم املطلق معلوم لنا، ولكن ال ندري ألجل 
الشيخ  النظر عن هذا اإلشكال،  بعد غض  أو ال؟ عىل أي حال  أي يشء صار مضافًا 
إذا شككنا بعمل باألصول، وهذا يعلم من كالم الشيخ  يقول: عمل باألصول، يعني 
األصل،  جمري  املصداقية  الشبهة  أّن  كام  األصل،  جمري  وصدقية  مصداقية،  الشبهة  أّن 
والشبهة الصدقية إذن جمري األصل. يبقي شق واحد وهو الشبهة الصدقية، إذا األصل 
أخرى:  بعبارة  أو  فردين.  بني  مرددًا  لكونه  جيري؛  فال  املفهومية  الشبهة  ويبقي  جيري، 
مرددًا بني األقل واألكثر، ومرددًا بني سعة املفهوم وضيقه عىل اختالف النعبريات. وأما 
عىل حسب املعنى الذي بيناه؛ ما أدرجنا الشبهة الصدقية إىل الشبهة املفهومية، ال جيري 
األصل يف الشبهة الصدقية؛ ألن الشبهة الصدقية البد أن يرجع إىل شبهة املفهوم؛ ألنه 
يف  شك  كان  فإذا  املفهوم،  يف  شك  يعني  الضابط؛  يف  شك  كان  فإذا  الضابط،  يف  شك 

املفهوم؛ فحينئذ ال جيري اإلستصحاب، فعىل هذا، يف كالم الشيخ إشكالني: 
األول ـ جعل املصداق من باب الشك يف تعدد الضابط، مع أّن الشبهة املصداقية ال 

يشك يف تعدد الضابط، يشك ومنشأ شكنا أمور خارجية.
الثاين ـ جعل الشبهة الصدقية مثل الشبهة املصداقية يف جريان األصل، مع أّن األصل 
شبهة  الصدقية  الشبهة  ألّن  جيري؛  ال  الصدقية  الشبهة  يف  ولكن  جيري،  املصداقية  يف 

مفهومية، هذا بالنسبة إىل الشيخ األنصاري.
مسلك صاحب اجلواهر:

عبارة اجلواهر هكذا: <لو شك يف املطلق ـ يعني حالته السابقة اإلطالق ـ فنشك هل 
خرج عن كونه مطلقًا وصار مضافًا، أو باٍق عىل إطالقه>1.

أو  ضيقه؟  أو  مفهومهام  سعة  ألجل  نشك  هل  نشك؟  ملاذا  الشك،  منشأ  لنا  َبنّي  ما 
نشك ألجل الشبهة الصدقية، أو الشبهة املصداقية؟ هذه العبارة صاحلة لألقسام الثالثة. 

سواء كان منشأ شكنا املفهوم والصدقية واملصداقية، هل خرج عن إطالقه أو ال؟

1-  هذا مضمون عبارة صاحب اجلواهر يف: ج1/ 311.
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الشبهة  فرضه  أّن  لنا  يعطي  الكالم  هذا  اإلستصحاب.  جريان  بعضهم  من  الظاهر 
املفهومية؛ ألّن الشبهة املصداقية ال كالم يف جريان اإلستصحاب، ليس من املناسب أن 
يقول: الظاهر من بعضهم يف الشبهة املصداقية الظاهر من الكل جريان اإلستصحاب، 
هذا ُيفرس لنا أّن مراد صاحب الشبهة املفهومية، هل خرج من إطالقه أوال؟ منشأ شكنا 
األحكام>1.  مجيع  عليه  <يرتتب  أيضًا:  ويقول  املصداقية.  الشبهة  ال  املفهومية،  الشبهة 
معلوم لنا إذا كان مستصحبنا املاء املطلق؛ فيرتتب عليه املاء املطلق، وإذا كان مستصحبنا 
املدار عىل اإلطالق  بأّن  املاء املضاف. ويقول: <واستشكل  املاء املضاف، فيرتتب عليه 

العريف، واملفروض عدمه>2. هذه العبارة أخذها صاحب املصباح3 من اجلواهر.
نظره أن هذا ـ أي الشبهة املفهومية يف كال القسمني، شبهة مفهومية حمضه، وشبهة 
صدقية ـ الظاهر ال جيري اإلستصحاب؛ ألّن سعة املفهوم وضيقه غري معلوم لنا، إنطباق 
املفهوم عىل املوضوع غري معلوم لنا، سواء كان شبهة مفهومية حمضه، أو شبهة مفهومية 
صدقية، فاإلستصحاب ال جيري. هذا البحث رشح وبيان اجلواهر؛ يعني أّن صاحب 
اجلواهر يعتقد أّن اإلستصحاب ال مانع من جريانه يف الشبهة املصداقية، إنام الكالم يف 
جريانه يف الشبهة املفهومية بكال املعنيني املفهومية املحضة، واملفهومية الصدقية. ويقول 
أيضًا: <فاإلشكال بالنسبة للموضوع ليس بواضح؛ يعني بالنسبة للموضوع ال جمال فيه 
يف الشبهة، إاّل بالبيان الذي بّينه تلميذه؛ وهو أن مقامنا ليس موردًا لإلستصحاب أبدًا، 
ال املفهومي وال املوضوعي وال الصدقي؛ ألّن اإلستصحاب يف مقام الشك ونحن ال 
باإلستصحاب؛ ألّن موضوعه  يمكن  وإبرازه ال  يعرف،  أن  املوضوع البد  نشك؛ ألن 
بعامل؟ ال  ليس  أو  مثاًل: زيد عامل،  املفهوم،  تابع لصدق  العرفية، وهو  املوضوعات  من 
مانع من إستصحاب املوضوع، وال من إستصحاب احلكم؛ ألّن املوضوع ليس من باب 
الصدق العريف، بل من باب املفاهيم العرفية، يف املفاهيم العرفية، إذا كان مالك احلكم 
الصدق العريف ال جيري اإلستصحاب ال إستصحاب املوضوع وال إستصحاب احلكم، 

1-  املصدر السابق
2-  املصدر السابق

3-  ما ذكره الشيخ آغا رضا اهلمداين ـ يف مصباح الفقيه، ج1/ 289 ـ هو: )ترتب أحكام املاء عليه، من رفع 
احلدث، وإزالة اخلبث به، إستهالكه يف املاء، وصريورته جزءًا منه عرفًا(
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وال اإلستصحاب يف جانب احلكم واملوضوع، هذه نظرية أخريه من صاحب اجلواهر. 
فعىل هذا يف نظر صاحب اجلواهر، يف النظر األول أنه ال مانع من إستصحاب الشبهة 
املصداقية، وأما بالنسبة للشبهة املفهومية، مل يبني الشبهة الصدقية، يف الشبهة املفهومية ال 
جيري اإلستصحاب. وبعد يتوجه إىل هذه النكتة، أن نظامنا ليس جمري اإلستصحاب؛ 
أنه مضاف  ثبت عرفًا  إذا  لنا شك،  ليس  الشك، وهنا  ألّن جمري اإلستصحاب مورده 

يرتتب عليه الطريقة، إذا صدق عليه مطلق يرتتب، وإذا شككنا ال يرتتب.
ولكن قلنا: يرد عىل هذا، استصحاب املوضوع مع الشك يف الصدق العريف ال يناسب؛ 
ألّن الصدق العريف يزول بربكة اإلستصحاب، املاء املطلق له آثار املاء املطلق، سواء كان 
ماء مطلقًا وجدانيًا وواقعيًا أو تعبديًا، هذا املاء املوجود يف إناء قبالنا، كان مطلقًا فنشك 
هل ُأضيف إليه ما جيري عن إطالقه أوال؟ شبهة مصداقية، فحنيئذ نقول: هذا املاء كان 
مطلقًا ال تنقض اليقني بالشك إّن الشارع جعل املشكوك بمنزلة املعلوم، نّزل املشكوك 
بمنزلة املتيقن، هذا املاء كان مطلقًا، واآلن مطلق بحكم تعبدي من الشارع، فإذا أجرينا 
اإلستصحاب، فيكون اإلستصحاب حاكاًم عىل الصدق العريف، نحن نرجع إىل الصدق 
العريف، لو مل يكن لنا إستصحاب موضوعي، وأما إذا كان لنا إستصحاب موضوعي؛ 
لنا  كان  إذا  وأما  إستصحاب موضوعي،  فيه  نحن  وفيام  العريف،  الصدق  إىل  نرجع  فال 
إستصحاب  فيه  نحن  فيام  وما  العريف،  الصدق  إىل  نرجع  فال  موضوعي؛  إستصحاب 
وما  العريف،  الصدق  إىل  نرجع  فال  موضوعي؛  اإلستصحاب  هذا  فيكفينا  موضوعي، 
نظر  إىل  بالنسبة  هذا  اإلستصحاب،  هذا  فيكفينا  إستصحاب موضوعي،  فيه  نحن  فيام 

صاحب اجلواهر.
مسلك املحقق العراقي:

املفهومية؛ فال جيري  الشبهة  إىل  بالنسبة  أما  فمفاد كالمه:  العراقي؛  املحقق  نظر  أما 
اإلستصحاب، لرتدده بني فردين: فرد معلوم اإلرتفاع، وفرد معلوم البقاء، مثاًل: العدالة، 
نشك هل هي تارك الصغرية والكبرية، أو تارك الكبرية فقط؟ فنحن نشك يف سعة املفهوم 
وضيقه. وبعبارة أخرى: يف األقل واألكثر، مفهوم العدالة أكثر وأوسع، أو أقل وأضيق؟ 
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ترك  ألنه  عادل؛  قطعًا  هذا  الكبرية،  تارك  هي  العدالة:  أّن  علمنا  فإذا  شكنا،  حمل  هذا 
قطعًا،  بعادل  ليس  فهذا  والصغرية،  الكبرية  تارك  العدالة: هي  أّن  وإذا علمنا  الكبرية. 
فرد مردد، فإن كان أوسع، فهذا ليس بعادل، فإذا كان املعنى أوسع؛ هذا عادل ألنه تارك 
الكبرية، وإذا كان املعنى أضيق ومقيد، فتارك الكبرية والصغرية، هذا ليس بعادل؛ ألنه 
إرتكب الصغرية، فعدم جريان اإلستصحاب يف الشبهة املفهومية؛ ألجل أّن مستصحبنا 
فرد مردد، ألّنه ال ُيعلم أّن هذا من مصاديق العدالة أوال؟ فإذا علمنا املفهوم؛ نعلم أّن 
هذا عادل أو فاسق. وهكذا احلال مثاًل: الصوم واجب من طلوع الفجر إىل الغروب، 
الغروب  فإذا كان معنى  الوسيع؟  أو غري  الوسيع  الزمان  الغروب، هل  نعلم  ولكن ال 
احلمرة  وزوال  حصل،  اإلستتار  ألّن  باٍق؛  فالنهار  احلمرة؛  ذهاب  مع  القرص  إستتار 
بباق،  ليس  والنهار  متحقق  فالغروب  القرص؛  إستتار  الغروب  قلنا:  إذا  وأما  مازال. 
فالنهار مردد بني وجبه وعدمه، وإذا كان مرددًا فأي يشء نستصحب؟ اإلستصحاب 
ذهاب  كان  فإذا  مضيق،  أو  وسيع  أّنه  يعني  أحرزناه  ما  وموضوعنا  املوضوع،  إحراز 
احلمرة؛ فالنهار باٍق. وإذا كان إستتار القرص؛ فالنهار باٍق، فيكون مورد بحثنا من قبيل 
الفرد املردد ال جيري؛ لعدم إحراز املوضوع. هذا بيان  الفرد املردد، واإلستصحاب يف 

املحقق العراقي1.
مسلك الشيخ حسني احليل:

القضية  مع  املتيقنة  القضية  إحتاد  عدم  باب  من  بل  الباب،  هذا  من  ليس  أنه  يدعي 
الزمان  معلوم  فاحلكم  الزمان،  يف  والتفاوت  التغاير  اإلستصحاب  يف  ألن  املشكوكة؛ 
يتلف احلكم يف الزمان السابق كان يقينًا، ويف الزمان الثاين كان مشكوكًا، وااّل فاملوضوع 
ـ ولكن يف  ثابتًا  اليقني  ـ أي يف زمان  السابق  الزمان  أن احلكم يف  يعلم  وخصوصياته، 
زمان آخر مشكوك الثبوت، املوضوع إذن كذلك، فعىل هذا القضية املتيقنة العدالة: كان 
الصغرية،  ارتكاب  متيقنًا، وبعد  للكبرية والصغرية، هذا  تاركًا  أي عدالة؟  زيد عادالً، 
القضية املشكوكة غري القضية املتيقنة، كون زيٍد تاركًا للكبرية والصغرية، هبذا الوقت، 

1-  هذا ما ذكره شيخ مشاخينا احليل، عن أستاذه املحقق العراقي
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القضية ليست  للكبرية فقط، فعىل هذا  تاركًا  املتأخر، زيد  الشك  العنوان يف زمان  هبذا 
بمتحدة، بل قضيتني، هذا نظري إصطالح احلكم للموضوع، من عنوان إىل عنوان آخر، 
عنوان األول ولفظ األول لزيد كونه تاركًا للصغرية والكبرية، وعنوان الثاين كونه تاركًا 
للكبرية، فتبدل وتغري العنوان، فعىل القضية املشكوكة غري القضية املتيقينة، ومن املعلوم 
ُيعترب يف اإلستصحاب بقاء املوضوع وإحتاد القضيتني، فعىل هذا ال جيري اإلستصحاب.

ما الفرق بني كلم املحقق العراقي والشيخ حسني احليل؟
اآلن كالمنا يف هذا، هل الفرق بني كالم املحقق العراقي ـ من أّن اإلستصحاب من 

قبيل الفرد املردد ـ وبني ما بّينه الشيخ حسني احليل؟
ال، ليس هذا الباب، بل من باب القضية املتيقنة والقضية املشكوكة، هل يوجد فرق 

بني البيانني أو ال؟
اإلستصحاب  املالك يف عدم جريان  بوجود  الفرق  أّن  وعلمنا  الفرق،  بيان  بعد  ثم 
يف مقامنا ما هو؟ املالك عدم اإلحتاد، أو املالك تردد الفرد، من باب املستصحب ـ يعني 

مستصحبنا مردد ـ، فيقع البحث يف مقامني:
العراقي،  املحقق  استاذه  أفاده  ما  إىل  الشيخ احليل  أفاده  ما  يرجع  ـ هل  األول  املقام 

نظرمها يشء واحد، أو أن مطلب الشيخ احليل مستقل، ومطلب أستاذه مستقل أيضًا؟
بيان املحقق العراقي:

أّن اإلستصحاب ال جيري؛ ألّنه من قبيل تردد الفرد، مستصحبنا مردد، ونظري هذا 
موجود يف الفرد الكيل، اإلستصحاب الكيل عىل أقسام ثالثة، القسم الثاين هكذا يقرروه: 
زيد موجود يف الغرفة، فإذا خرج زيد ودخل عمر مقارنًا له، نشك أّن اإلنسان زال من 
الغرفة؛  إذا كان احليوان موجودًا يف  أما  الثالث،  القسم  الغرفة أو ال؟ هذا إستصحاب 
نشك أن احليوان املوجود يف هذا البيت، هل هو بٌق أو فيل؟ إذا كان بقًا نتيقن بانتفائه بعد 
ميض شهر مثاًل. وإذا كان طويل العمر؛ فنقطع ببقائه هنا، تارة نستصحب احليوان، هذا 
يكون اإلستصحاب الكيل ونرتب عليه اآلثار، فنستصحب احليوان ونرتب عليه اآلثار. 
أما إذا استصحبنا البق أو الفيل؛ فليس بصحيح، ألنا مل نعلم، ال نقطع أّن يف البيت كان 
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بقًا أو فياًل. وأمثلة هذه املوارد ـ يعني الرتدد بني األقل واألكثر شبهة مفهومية ـ كثرية يف 
األبواب املتفرقة: مثاًل يف باب الغسل إذا كان اإلنسان يعلم أنه حمدث، ولكن ال يعلم 
أنه حمدث باحلدث األكرب أو باألصغر، فإذا توضأ ال معنى إلستصحاب احلدث وترتب 
األثر الكيل عىل هذا، مثاًل: هذا الشخص ال يدري عن َمّس كتابة القرآن؛ يعني إذا كان 
أصغر ال يكفي، وإذا كان أكرب ال يكفي وال نقطع بارتفاع احلدث، فحينئذ نقول: هذا 
لدخول  بالنسبة  وأما  اليد.  مسَّ  جواز  عدم  وهو  اجلامع؛  أثر  ونرتب  حمدث  الشخص 
املسجد؛ فنحن ال نقول: بأّن الدخول يف املسجد حرام عىل هذا الشخص؛ ألّنه إن كان 
باألكرب  حمدثًا  كان  إذا  املسجد،  يف  الدخول  عليه  حرام  الوضوء  جيوز  ال  أكرب،  احلدث 
وتوضأ زال أمر احلدث، فال مانع من دخوله إىل املسجد فعىل هذا، إستصحاب اجلامع 
أما إستصحاب حكم   املركب عىل اجلامع وهو احلدث،  جيوز ال مانع منه؛ يعني حكم 
احلدث األصغر، واستصحاب احلدث األكرب هذا ال يمكن؛ ألنا نقطع بان احلالة السابقة 
ليس  أو  زيدًا عادل  أّن  نعرف  فرد مردد، ال  القبيل  نعرف من هذا  أكرب، وال  أو  أصغر 
الفردين،  بني  زيد  أمر  فرتدد  عادل.  فهذا  الكبرية؛  تارك  العدالة  معنى  كان  إذا  بعادل؟ 
العدالة، فال  فإذا علمنا  العدالة،  يعلم معنى  فاسقًا؛ ألن ال  وبني كونه  بني كونه عادالً 
يبقى لنا شك، نعلم بأّن زيدًا عادل أو ليس بعادل، املقصود بيان املحقق العراقي، عدم 
جريان اإلستصحاب لكون املستصحب مرددًا كام يف الفرد املردد ال جيري اإلستصحاب 
هنا، إذن ال جيري اإلستصحاب. هذا املاء كان مطلقًا أو مضافًا، إذا كان مضافًا أضيف 
ظلمة  ألجل  ليس  شكنا  منشأ  ال؟  أو  إطالقه  عليه  بقي  هل  نشك  ولكن  الرتاب،  إليه 
البيت مثاًل، أو ألجل ورود شخص هذا أوال؟ نعلم أنه خلط بالرتاب، هذا إذن معلوم 
لنا. ولكن منشأ شكنا يف معنى اإلطالق واإلضافة، اإلطالق إذا كان ما يطلق عليه املاء 
حقيقة، واملضاف ما يطلق عليه املاء بقيد، هذا حمل شكنا. ال نعلم أنه ماء مطلق حقيقة أو 
ليس بحقيقة؟ فهذا شك يف سعة املفهوم وضيقه؛ ألجل هذا اإلستصحاب الجيري، هذا 
الزمان،  التدرجييات يف استحصاب  العراقي يف مقاالته1 وهذه عبارته: يف  املحقق  بيان 
نحن نريد إستصحاب النهار، ولكن ال ندري النهار ما هو؟ من طلوع الفجر إىل الغروب، 

1-  العراقي، الشيخ ضياء الدين: مقاالت األصول ج2/ 394 )بترصف(.
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احلمرة؟  ذهاب  أو  القرص،  إستتار  ما هو؟ هل  واملغرب  الغروب  ولكن  معلوم،  هذا 
نحن نريد إستصحاب النهار، وهو إستصحاب زماين، نحن نعرف أن اإلستصحاب يف 
الزمان، تارة منشىء الشك يف الشؤون اخلارجية ـ مثاًل: ألجل الظلمة، أو ألجل غبار 
يف اهلواء ـ نحن ال ندري، أو ألجل الغيم، هذه شبهة مصداقية، ولكن نعلم أن إستتار 
القرص حتقق، ونعلم أّن ذهاب احلمرة املرشقية ما حتقق؛ ولذا نشك هل أّن النهار باٍق 
أو ال؟ هذه الشبهة مفهومية وزمانية، نحن ال يمكننا اإلستصحاب؛ لرتدده بني األمرين، 
وهو أن فردنا طويل أو قصري؛ يعني النهار من طلوع الفجر إىل ذهاب احلمرة فرد طويل 
زمان وسيع، أو من طلوع الفجر إىل إستتار القرص زمان قصري. وبعبارة أخرى: يدور 
األمر بني األقل واألكثر أّن املغرب عبارة عن ذهاب احلمرة يكون أكثر، وإذا كان إستتار 
ـ  الزمان  إستصحاب  يف  التدرجييات  يف  ـ  يقول  هو  حال  أي  عىل  أقل،  يكون  القرص 
<ألّن مرجع الشبهات املفهومية طرًا إىل تعلق الشك بأمر عريض خارج عن مورد األثر، 
فيكون حاهلا حال الشخص املرّدد الذي تقدم عدم جريان اإلستصحاب فيه بالتقريب 

املتقدم>1.
مصاديق  من  الصدقية  الشبهة  أّن  قلنا:  ألنه  واملفهومية؛  الصدقية  الشبهة  إىل  يشري 
الشبهة املفهومية، أو طرًا إىل مجيع موارد الشبهة املفهومية من الزمان أو يف الكر، مثاًل: 
تارة نشك يف أّن هذا املاء كر أو ال؟ سابقًا كان كرًا وأخذنا مقدارًا، فحينئذ نشك أّنه نزل 
عن كريته أو ال؟ فنستصحب الكرية، هذا ال مانع منه. أما إذا كان منشأ شكنا يف مقدار 
الكر، الكر سبعة وعرشون شربًا، أو إثنان وثالثني شربًا أو أربعة وثالثني شربًا، أو إثنني 
واربعني إال ثمن عىل ما هو املشهور، فشكنا يف معنى الكر يف مقدار الكر. إذا علمنا أنه 
سعة وعرشين؛ فقطعنا هذا كر، ألنه أكثر، ولكن ال ندري أن مفهوم الكر ماذا؟ إذا عرفنا 
مقدار الكر، مقدار معلوم لنا، ندري أّن هذا املاء كر أو ليس بكر، فمقصوده أن يكون 
كرًا، أي يف مجيع الشبهات املفهومية، سواء كان يف العدالة أو فيام نحن فيه يف اإلطالق 
واإلضافة، أو يف الزمان، أو غري ذلك كام يف الكرر. إىل أن يقول: <إىل تعّلق الشك بأمر 
عريض خارج عن مورد األثر>. منشأ شكنا ألجل تردد الفرد، ال ألجل اجلامع معلوم، 

1-  املصدر السابق، ج2/ 395
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هذا حمدث اآلن أيضًا حمدث بال خصوصية، أثر اجلامع مردد ال يرضه َمّس اليد يف القرآن 
كان َمّسًا باألكثر أو باألقل، وألجل عدم معلومية األثر، ألجل خصوصية املستصحب 
أن مستصحبنا باحلدث األكرب أو باألصغر، هذه شبهة عرضية للمحقق العراقي؛ ولذا 
قال: يف مجيع الشبهة املفهومية ُطرًا، اإلستصحاب ال جيري؛ ألّنه بمنزلة إستصحاب، ال 
الكل يف الكل؛ إستصحاب الفرد املردد، ال بمنزلة تردد املستصحب، بمنزلة الفرد املردد، 
ومن املعلوم أن اإلستصحاب ال جيري لعدم احلالة السابقة له، احلالة السابقة للجامع، 
ولكن للحالة السابقة بالنسبة خلصوص الفرد ليس بموجود؛ ألّن من األول ال ندري أنه 

حمدث باألكرب أو األصغر. هذا بيان املحقق العراقي.
بيان األستاذ احليل )قدس رسه(:

ليس هذا من قبيل إستصحاب الفرد املردد، حتى نقول: جائز أو ليس بجائز، هذا 
عن  عبارة  املشكوكة  القضية  ألّن  املتيقنة؛  القضية  مع  املشكوكة  القضية  إحتاد  باب  من 
القضية املتيقنة عبارة عن عدالة زيد الناشئة من ترك الكبرية وترك الصغرية، هذه عدالة 
يشء  واملتيقن  املشكوك  قالوا  قلنا:  اإلستصحاب  يف  املعلوم  ومن  السابق.  الزمان  يف 
اليقني  اليقني غري زمان الشك، وإذا كان زمان  الزمان، زمان  إنام اإلختالف يف  واحد، 
غري زمان الشك، زمان اليقني زيد عادل بعدالة نشأت من ترك الصغرية والكبرية، اآلن 
نشك يف عدالته؛ ألّنه تارك الكبرية فقط، فعىل هذه القضية املتيقنة غري القضية املشكوكة، 
القضية املتيقنة العدالة تنشأ من ترك الكبرية والصغرية اآلن العدالة منشؤها ترك الكبرية، 
فمشكوكنا غري متيقنا؛ لعدم إحتاد القضية املشكوكة، وألجل هذا ال جيري اإلستصحاب، 

هذا بالنسبة لبيان الفرق.
بينهام  أّنه يتصور نفس العدالة عىل قسمني: تارة نرجع الفرق  ولكن يأيت الكالم يف 
إستصحاب  يف  املستصحب  هو  زيد  الذات،  هو  املستصحب  املردد  إستصحاب  يف 
وموضوع  احلكم  املركب  فيكون  هذان  عىل  ينطبق  العراقي  املحقق  بيان  املردد،  الفرد 
اإلستصحاب ذات زيد. أما عىل بيان األستاذ احليل؛ فمركب اإلستصحاب وموضوع 
وبني  مستصحبنا،  العدالة  عنوان  يكون  أن  بني  فرق  العدالة.  عنوان  هو  اإلستصحاب 
الفردين،  املستصحب بني  تردد  لنا طريقني:  فتح  أن يكون ذات زيد مستصحبنا؛ ولذا 
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وطريق عدم إحتاد القضية املتيقنة مع القضية املشكوكة، الفرق ينشأ من هذا؛ مستصحبنا 
مركب احلكم يعني إبقاء ما كان عىل ما كان ما هو؟ هل ذات زيد، أو عنوان زيد؟

أّن مستصحبنا  املشكوكة، ال  القضية  مع  املتيقنة  القضية  باب  يكون مستصحبنا من 
مردد، مستصحبنا ليس زيدًا حتى يقال أن زيدًا ثابت، مستصحبنا مفهوم العدالة، مفهوم 
العدالة عنوان ووصف ال ندري ما هو الوجود، وما هو السابق؟ ما هو السابق مفهوم، 

وما هو الالحق مفهوم آخر، مستصحبنا القضية املتيقنة مع القضية املشكوكة.
ترجيح رأي الشيخ احليل:

واحلق مع الشيخ احليل؛ ألننا ال نستصحب زيدًا، بل نستصحب عدالة زيد، عدالة 
زيد مل تكن يف السابق عدالة ناشئة من ترك الصغرية والكبرية، اآلن شكنا ليس يف هذه 
العدالة، بل يف عدالة أخرى وهي كون زيد تاركًا للكبرية، ولكن ال نعلم أن تارك الكبرية 
عادل أو ليس بعادل؟ فعىل هذا يف كل املفاهيم إذا كان مرددًا بني سعة املفهوم وضيقه 
يرجع إىل عدم إحتاد القضية املتيقنة واملشكوكة، فعدم جريان اإلستصحاب هلذه اجلهة، ال 
أن مستصحبنا مردد بني الفردين، نحن إذا قلنا: مستصحبنا مردد بني الفردين، املستشهد 
تردد يف زيد، زيد كان سابقًا عادالً، واآلن نشك يف عدالته، اآلن  يستشهد ويقول: ال 
نستصحب بقاء املوضوع يف الشبهات املوضوعية صحيح، أما يف الشبهات املوضوعية 
املوضوع غري معلوم لنا؛ ولذا قال السيد اخلوئي: ال جيري اإلستصحاب، ال يف ناحية 
َبّينه الشيخ احليل، أشار  املوضوع، وال يف ناحية املفهوم1. وإىل هذا املعنى الدقيق الذي 
<ولباب  هكذا:  عبارته  ـ  جامع  البيان  هذا  ـ  البيان  هبذا  املهذب  يف  السبزواري  السيد 
القول: أن الرتدد تارة، يرسي من املوضوع املردد إىل صدق املفهوم عليه>2. يعني شأن 
الشبهة املفهومية هكذا، تارة ننظر إىل املفهوم فنرى املفهوم مرددًا، فإذا كان مرددًا، اإلمجاع 
فنرى  املوضوعية،  الشبهات  يف  املوضوع  إىل  ننظر  وتارة  املصداق.  إىل  يرسي  والرتدد 
الشبهات  يف  املفهوم،  إىل  رسى  وتردده  إمجاله،  املوضوع  تردد  ألّن  مردد؛  املوضوع  أّن 
املفهومية املوضوع يرسي إىل املصداق، والرتدد من املصداق يرسي إىل املفهوم، فيكون 

1-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج1/ 59 ـ 60
2-  السبزواري، السيد عبد األعىل: مهذب األحكام، ج1/ 139
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مستصحبنا ليس حالة سابقة، ال يف ناحية احلكم، وال يف ناحية املوضوع. ويقول السيد 
السبزواري: <وأخرى يرسي من املفهوم املردد إىل ما يف اخلارج>1.

هذا زيد ال يعلم حاله، هل هو عادل أو ليس بعادل؟! الرتدد يف عدالته أوجب الرتدد 
يف املفهوم؛ معناه نحن ال نقدر عىل إستصحاب املفهوم، وال عىل إستصحاب املوضوع، 
يقول  أيضًا؛ ولذا  املفهوم ال جمرى عىل إستصحاب احلكم  فإذا قدرنا عىل إستصحاب 
املوضوع>2.  إحراز  لعدم  اإلستصحاب  جيري  ال  منهام  كل  <ففي  السبزواري:  السيد 
سواء كان املفهوم أو املوضوع؛ لعدم إحراز املوضوع، ولعدم إحراز املفهوم، فام أحرزنا 
املوضوع وال املجهول، فعىل هذا يكون من قبيل التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية، كام 
أّن التمسك يف الشبهات املصداقية ال جيوز؛ ألّنه مثاًل: )اكرم العلامء( معلوم لنا، ولكن 
نشك يف زيد عامل أو ال؟ نحن نقول: )اكرم العلامء( عام يشمل زيد، ال يشمل زيد العام 
املصداقية  الشبهات  التمسك يف  أن  أو ال؟ كام  أّن زيدًا عامل  العام، ونحن نشك  عنوان 
غري جائز اإلستصحاب يف املفهوم واملوضوع غري جائز؛ لعدم إحراز املوضوع، ولعدم 
إحراز املفهوم، احلالة السابقة مفهومًا معلوم باعتبار اجلامع، تارك املعصية هذا معلوم، 
إىل  املفهوم  من  رساية  اجلانبني،  من  الرساية  هذا  وعىل  لنا،  معلوم  غري  هذا  حد  ولكن 
املصداق، ورساية من املصداق إىل املفهوم، فعىل هذا ال جمال هلذا اإلستصحاب، ال يف 
جانب املوضوع وال يف جانب احلكم، ولكن هنا أصل آخر، فقد يستدل عىل هذا األصل 

بجريان اإلستصحاب، وهو قاعدة املقتيض واملانع.
ما نسب للشيخ األنصاري:

غسلنا  النجس،  القى  املاء  هذا  مسألتنا،  حال  ُيعلم  واملانع  املقتيض  قاعدة  بربكة  أّن 
هبذا املاء املشكوك املتنجس، واملالقاة تقتيض النجاسة، والكرية مانعة عن الرساية، هنا 
ليس بكر، كل مالقي النجس نجس. وبعبارة أخرى: هذا املايع ألنه ال يعلم حاله بأّنه 
الطهارة، ال جمال  نجسًا؛ إلستصحاب  فيكون  النجس  املاء القى  هذا  ماء؟  أو  مضاف 
إلستصحاب الطهارة مع وجود هذه القاعدة العامة؛ وهي قاعدة املقتيض واملانع. نسب 

هذا اإلستدالل إىل الشيخ األنصاري. 
1-  املصدر السابق
2-  املصدر السابق
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مناقشة هذه النسبة:
أوالً ـ قاعدة املقتيض واملانع ليست بمسّلمة عند الشيخ

وثانيًا ـ إذا كانت ثابتة ومسّلمة يف خصوص املاء1.
وثالثًا ـ إذا ثبتت هذه القاعدة؛ فهي مطلقة فاستصحاب املوضوع يكون حاكاًم عىل 
املاء  مطلقًا، وطهرنا هبذا  كان  فإذا  املاء مطلق،  يكون هذا  اإلستصحاب  القاعدة.  هذه 
املاء  املاء طّهره، وكان  النجس يكون نجسًا،  إذا القاه  يقال: كل يشء  املتنجس، هنا ال 
حاكاًم  يكون  اإلستصحاب  هذا،  فعىل  بمطهر،  ليس  أو  مطهر  هذا  أّن  ونشك  مطهرًا، 
عىل هذه القاعدة، ولكن فرق بني استصحاب اإلطالق، وبني إستصحاب اإلضافة، إذا 
أجرينا اإلستصحاب بعنوان اإلطالق؛ فيكون احلكم تنزيليًا، هذا املاء املشكوك كانت 
حالته السابقة مطلقًا، واآلن مطلق، حكم املاء املطلق عبارة عن طهارته، وكونه مزياًل 
السابقة  حالته  كانت  إذا  وأما  تنزييل،  جانب  يف  اإلستصحاب  هذا  واخلبث،  للحدث 
إذا  فاملضاف  ـ  مضافًا  كان  سابقًا  كثري،  أنه  فرضنا  أو  كثريًا،  كان  إذا  املاء  هذا  ـ  مضافًا 
إضافته،  زالت  أنه  نشك  اآلن  ولكن  كثريًا،  أو  قلياًل  كان  سواء  ينجس،  النجس  القاه 
أو مل تزل إضافته، نستصحب احلكم التعليقي ال احلكم التنزييل؛ ألنه يف احلال السابق 
ينجس،  غىل  إذا  مثاًل،  العنبي  كالعصري  نجسًا  فيكون  النجس؛  القاه  إذا  الشك،  قبل 
املاء إذا القاه النجس سابقًا ينجس، سواء كان قلياًل أو  وأما إذا مل يغِل مل ينجس، هذا 
كثريًا، اآلن غري معلوم لنا أنه مضاف أو ليس بمضاف، إستصحاب حكم إنفعاله حكم 
تنزييل ال تعليقي، احلكم بأّن هذا املاء كان منفعاًل سابقًا لكونه مضافًا، اآلن نشك يف هذا 
احلكم، هذا احلكم ما كان منجزًا؛ ألّن يف السابق ما القاه النجس، اآلن القاه النجس، 
إذا القاه النجس سابقًا ينجس، هذا حكم تعليقي فنستصحبه، فعىل هذا، هل هنا فرق 
بني إستصحاب احلكم التنزييل، وإستصحاب احلكم التعليقي، حتى نقول: إستصحاب 
إطالق املاء ممكن، واستصحاب إضافة املاء ال يمكن؟ يعني ال جيري إستصحاب إطالق 
املاء ال جيوز؛ ألّن حكمه حكم  تنجيزيًا، واستصحاب إضافة  املاء، جيوز لكون احلكم 
تعليقي، واإلستصحاب يف التعليقيات ليس بحجة، هل بني املقامني ـ بني إستصحاب 

1-  األنصاري، الشيخ مرتىض: الطهارة، ج1/ 300
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اإلضافة، وبني اإلستصحاب اإلطالق ـ فرق أو ال؟
قال الشيخ: <نعم جريان احلكم يف احلالة السابقة لبقاء املوضوع عرفًا وإن شك يف 
إذا شككنا يف هذا  آخر،  مبنًى  أخذ  هنا  املضاف>1.  أو  املطلق  الصدق  تغريه من حيث 
املضاف وماء  أو مضاف وإن كان شبهة مفهومية من جهة معلومية ماء  أنه مطلق  املاء 
املطلق إذا كان شكنا هذا، يقول: ال مانع من إستصحاب املوضوع؛ ألن املوضوع عرفًا 
باطل، هذا املائع كان ماءًا مطلقًا، واآلن ماءًا مطلقًا، جريان اإلستصحاب ال مانع منه، 
ولكن هذا تغيري املبنى، كالمنا يف الشبهة املفهومية ال يف الشبهة املوضوعية، نحن نشك 
ألجل جهالة املفهوم، عىل أن املفهوم يشمل هذا املصداق أم ال؟ فحينئذ إذا كانت شبهتنا 
مفهومية؛ فهذا يكون من قبيل إستصحاب الفرد املردد، إذا كان املاء املطلق بمعنًى قطعًا 
بأّن هذا املاء املطلق زال، وإذا كان بمعنى اآلخر؛ فاملاء املطلق باٍق، مثاًل: هذا املاء خلط 
بالرتاب يقينًا، ليس بامء، وأما إذا مفهوم املاء ال يسمى ماءًا؛ فامء املطلق ما يسمى ماءًا، 
فحينئذ ال نشك يف بقائه، ال معنى لإلستصحاب إذا كان شكنا يف املفهوم هبذا، هذا املاء 
كان مطلقًا ألجل عدم خلطه بالرتاب، ولكن خلطنا بالرتاب وصار منشأ شكنا هذا ماء 
مطلق يعني غري مضاف غري املخلوط، هذا قطعًا ليس بامء مطلق؛ ألنه خملوط وممزوج 
الباقي،  ماءًا عرفًا كاملاء  ماءًا عرفًا، هذا يسمى  املاء ال يسمى  بالرتاب، وإذا كان معنى 
فال نحتاج إىل اإلستصحاب وحينئذ إذا فرضنا هذا املثال نعلم إما ببقاء اإلستصحاب، 
وإما بارتفاع اإلستصحاب، يعني إّن مستصحبنا إما مرفوع، وإما باقي جزمًا، ال شك لنا 
حتى نستصحب فصار إشكال بعض األعاظم من باب خلط املبنى إبتداءًا، مشى عىل أّن 
الشبهة املفهومية ال جيري فيها اإلستصحاب؛ لرتدد املفهوم. ثم استدرك: <نعم جريان 

احلكم يف احلالة السابقة لبقاء املوضوع عرفًا>.
أول كالمه يعطي أّن مركب احلكم ـ كام مثلنا ـ عنوان العدالة، وصف العدالة، فأّول 
كالمه يعطي الذات ـ أي ذات هذا املائع ـ قبل التغيري كان ماءًا مطلقًا بعد تغريه، بعد 
مزجه بالرتاب، نشك أّنه ماء مطلق، أو أّنه ليس بامء مطلق، فهذا تغري املبنى، إبتداء مبناه 
تردد املفهوم، ولكن يف ذيل كالمه هو أخذ املبنى هبذا الشك، املوجود يف املستصحب 
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ذات املستصحب ال وصف املستصحب، هذا يتناىف: تارة نجعل املتسصحب الوصف، 
وتارة نجعل املستصحب الذات، كل واحد من املبنيني مغايرًا لآلخر، هذا بالنسبة إىل أمر 

اإلستصحاب فيام نحن فيه.
اجلهة الثالثة ـ التفريق بني وجود احلالة السابقة وعدم وجودها:

ُيفرق بني أن يكون ألجل  نفرق بني وجود احلالة السابقة وعدم وجودها؛ إذن، ال 
تعارض احلالتني، أو للجهل باحلالة السابقة، ال ألجل تعارض احلالتني، مثاًل: خلق لنا 

مايعًا، ونشك هل هو مطلق أو مضاف؟
ثم الكالم يف إجراء إستصحاب احلكم ـ أي الشبهة ـ ويف هذه الشبهة، تارة نجري 
احلكم املنجز، اإلستصحاب، وأخرى نجري اإلستصحاب يف احلكم املعّلق، ثم يبحث 

يف أّن اإلستصحاب التعليقي هذا معارض لإلستصحاب التنجيزي أو ال؟
هذا فرٌع، اإلستصحاب هل جيري يف الشبهة احلكمية أو ال؟

الشبهة احلكمية تارة تقرر عىل نحو التنجيز، وأخرى عىل نحو التعليقي. ثم إذا كان 
معلقًا، هل هذا اإلستصحاب املعّلق معارض باإلستصحاب املنجز أو ال؟ هذا فرع ليس 

جهة مستقلة.
يتضح هذا البحث من خالل بيان التايل:

أوالً ـ نتيجة البحث السابق:
واإلضافة،  اإلطالق  من  السابقة  حالته  تعلم  تارة  املشكوك،  املاء  أّن  قلنا:  أن  سبق 

وأخرى مل تعلم. قلنا يف هذا املقام أبحاث عديدة:
األول ـ يف مقام الفرق بني الشبهة املصداقية واملفهومية والصدقية، كأن هذا املقام، 

وهذا البحث، مقدمة ألخذ النتيجة بعد بيان الفرق.
ويف  املوضوعية،  الشبهات  يف  وارد  األصل  أّن  النتيجة،  أخذنا  جرياهنا  يف  ـ  والثاين 
الشبهات املفهومية؛ األصل ال جيري ال يف الشبهات الصدقية وال يف الشبهات املفهومية، 
وإن كان خالف الشيخ األنصاري، وصاحب اجلواهر؛ ألّن الشبهة الصدقية ترجع إىل 
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الشبهة املفهومية، هذا صار معلوما.
والثالث ـ وهو جريان اإلستصحاب يف احلكم، وهو حمل كالمنا: أّن األصل اجلاري 

خمصوص يف الشبهة املوضوعية أو أعم؟
بالشبهة  وال  احلكمية،  بالشبهة  وال  املوضوعية،  بالشبهة  يتص  ال  أعم  أّنه  قلنا: 
املفهومية، وال بالشبهة الصدقية. ولكن كالمنا ليس يف اجلريان يف حجية اإلستصحاب، 
إذا كان كالمنا يف أصل اجلريان يف كل مورد هنا؛ فاإلستصحاب جيري، ويف كل مورد 
مل تعلم لنا احلالة السابقة ـ سواء كان خملوق الساعة، أو كان ألجل معارض يف تعارض 
احلالتني ـ فال جيري اإلستصحاب. كالمنا ليس يف هذا، كالمنا يف هذا مع وجود حالة 
الشبهة الصدقية ـ فمنشأ  الشك واليقني، ولكن منشأ شكنا يف الصدق ـ أي يف عنوان 

شكنا املفهوم، هل جيري اإلستصحاب أو ال جيري؟
ثانيًا ـ اإلختلف يف جريان اإلستصحاب احلكمي:

بالنسبة إىل املوضوع ال جيري؛ ألّن الفرد مردد واملفهوم إذن مردد. وأما بالنسبة إىل 
احلكم؛ فالسيد اخلوئي يقول: إّن اإلستصحاب ال جيري؛ ألّن الشك يف احلكم ال يفرق 
بني حكم الرتديد والتعليق؛ ألّن الشك يف احلكم منشؤه الشك يف احلكم. نحن نشك يف 
أّن الصوم واجب أو ليس بواجب آخر النهار؟، شكنا يف هذا. هل جيب علينا اإلمساك 

أم ال جيب؟
بقاء  فرع  الصوم  وجوب  إستصحاب  ألّن  جيري؛  ال  الصوم  وجوب  إستصحاب 
النهار؛ ألّن النهار مردد بني إنتهاء زوال الشمس ـ إستتار القرص ـ، وبني زوال احلمرة 
املرشقية. فعىل نظر السيد اخلوئي، ومجاعة من األعاظم: أّن إستصحاب احلكم التنزييل ال 
جيري، ملاذا ال جيري؟ ألّن منشا الشك يف احلكم شك يف بقائه، إذًا ال يكون إستصحاب 
يف املوضوع، ال يوجد املوضوع، إذا مل حيرز املوضوع ال جيري اإلستصحاب. هذا بيان 

مجاعة من األعاظم.
جريان إستصحاب احلكم التنزييل:

ومازال مجاعة من األعالم يقولون: أّن اإلستصحاب احلكمي جيري؛ ألن املوضوع 
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كان  فإذا  العدالة، وال يف عنوان اإلطالق واإلضافة.  املاء وال يف عنوان  ذاته ال يف  هو 
املوضوع هو ذات زيد يف العدالة، وذات املاء يف اإلطالق واإلضافة، ال مانع من إجراء 
احلكم؛ ألّن هذا املاء كان مطلقًا وكان طاهرًا، وإذا كان طاهرًا فنستصحب الطهارة. هذا 
إن  ذاته، زيد كان عادالً، اآلن نشك يف عدالته، زيد  املوجود؛ ألّن احلكم موجود  املاء 
شاء اهلل عادالً؛ ألنه كان عادالً يف السابق، ال تنقض اليقني بالشك، إبقاء ما كان عىل ما 
كان، زيد كان عادالً، واآلن حكمه عادالً. فعىل هذا البيان ال مانع من إستصحاب حكم 
تنزييل، فعىل هذا من آثار العدالة جواز اإلقتداء به؛ يعني من آثار العدالة احلكم التنزييل 
تقبل شهادته، ومن آثاره جواز الصالة خلفه، زيد كان جيوز اإلقتداء به، واآلن نشك هل 

جيوز الصالة خلفه أم ال؟
إذن، ال مانع من إستصحاب احلكم املنزل؛ وهو جواز الصالة خلفه وقبول شهادته 

مثاًل هذا بيان مجاعة من األعالم.
اإليراد عىل هذا البيان:

ولكن يورد عىل هذا البيان ما ييل:
أوالً ـ أّن احلكم مل يرتدد عىل ذات زيد، احلكم مرتتب عىل عنوان العدالة، عىل عنوان 
اإلطالق واإلضافة، لعنوان اإلطالق آثار، ماء املطلق طاهر مطهر من احلدث واخلبث، 
واملاء املطلق ال ينفعل إذا كان كرًا، حمل هذه األحكام منجزة ثابتة عىل عنوان اإلطالق، ال 
عىل عنوان املاء، فإذا كان ثابتًا عىل عنوان املاء املطلق، فحينئذ نشك أنه مطلق أو مضاف؟
ثّبت العرش ثم انقش، ما أحرزنا إطالق املاء حتى نرتب عليه هذه اآلثار يف العدالة، 
إذن جواز اإلقتداء، وجواز الصالة عنده مرتتب عىل عنوان كونه عادالً. اآلن نشك أّنه 
عادل أو ليس بعادل؟ استصحاب املوضوع ال جيري؛ ألنه إستصحاب الفرد املردد، وأما 

إستصحاب احلكم فهذا مرتتب عىل إحراز املوضوع، وما أحرزنا املوضوع.
عىل  مرتتبة  أحكام  هكذا  تستدعي  القاعدة  ألّن  للقواعد؛  موافقًا  املطلب  وهذا 
العناوين وعىل األوصاف، وإذا شككنا البد من إحرازه، وإذا ما أحرزناه ال يرتتب عليه 

آثار األحكام املطلقة املنجزة.
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ثانيًا ـ احلكم مرتتب عىل زيد بعنوان كون العدالة ِعّلة مثبتة، ونشك أهنا ِعّلة مثبتة، إذا 
فرضنا أن احلكم تعّلق عىل ذات زيد، لكن نريد بام هو زيد، زيد بام هو عادل اكرم زيدًا 
لعدله؛ أي أّن العدالة عّلة وجوب اإلقتداء، جواز اإلقتداء، وجواز الصالة مرتتب عىل 
زيد لكونه عادالً، فالعّلة هي العدالة، ولكن نشّك أّن العّلة مثبتة وجمزية، أو هي مثبتة 

فقط؟
الظاهر من الدليل، ومن العناوين واألوصاف، أهّنا علة مثبتة، فإذا كانت علة مثبتة؛ 
فيرتتب،  عادالً  كان  ألنه  احلكمي؛  اإلستصحاب  يف  اإلستصحاب،  نجري  ال  فحينئذ 
البد من إحراز العدالة. فإذا ما أحرزنا عدالة هذا الشخص ـ ألنه إذا كانت العدالة تارك 
العدالة  الصغرية والكبرية ـ فهذا ليس بعادل قطعًا؛ ألنه إرتكب الصغرية. وإذا كانت 
ترتتب  فال  العدالة  أحرزنا  ما  فإذا  عدالته،  يف  نشك  فنحن  عادل،  فهذا  الكبرية؛  تارك 
هذا  جيري.  احلكمي  اإلستصحاب  أّن  الفقهاء:  من  مجاعة  كالم  هذا  اآلثار.  هذه  عليه 
خالف اجلامعة األخرى من األعاظم القائلة بعدم جريانه؛ ألّن إستصحاب احلكم فرع 
بقاء املوضوع، واملوضوع ليس بباٍق. وبعبارة أخرى: احلكم األول مرتتب عىل زيد تارك 
الصغرية والكبرية، هذا يف زمان اليقني احلكم مرتتب ـ احلكم التنزييل ـ جواز اإلقتداء، 
جواز الصالة عنده، وقبول شهادته، كل هذه األحكام ترتتب عىل زيد الذي هو تارك 
الصغرية والكبرية، يف زمان الشك، موضوعنا زيد تارك الكبرية، فاختلف املوضوعات، 
فإذا اختلف املوضوعات، ال جيري اإلستصحاب. هذا بالنسبة إىل جريان اإلستصحاب 

التنزييل.
جريان إستصحاب احلكم التعليقي:

أما بالنسبة إىل جريان اإلستصحاب التعليقي يف املاء املطلق غري موجود، أما يف املاء 
املضاف فموجود هذا املاء إذا كان مضافًا، واآلن نشك يف كونه مضافًا أو ال؟

إذا  النجاسة، ال إشكال؛ ألنه  يتنجس بمالقاة  الكر  أقل من  املاء  أّن هذا  إذا فرضنا 
بلغ قدر كر؛ نحن نشك يف  إذا  كان ماءًا مطلقًا ينجس، وإذا كان مضافًا ينجس. وأما 
حالته السابقة، باعتبار احلكم ال باعتبار املوضوع كان منفعاًل بالنجاسة إذا القاه النجس 
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تنجس، اآلن نشك بعد كونه مشكوكًا سابقًا، كان مضافًا حكمه اإلنفعال، اآلن نشك 
هذا اإلنفعال، وهذا احلكم جاٍر أو أّنه ليس بجاٍر؟

حكم اإلنفعال حكم تعليقي ال تنزييل؛ ألّن املاء إذا كان مضافًا ينفعل، إذا كان قبل 
كونه كرًا، وقبل كونه مشكوكًا ينفعل، اآلن مشكوك أنه مضاف أو مطلق، نحتمل أن 
يرفع  اآلخر  واحلكم  يتنجس؟  مل  أو  يتنجس  مطلقًا  يكون  أن  ونحتمل  مضافًا،  يكون 
احلدث واخلبث، هذا املاء املشكوك، هل يرفع احلدث واخلبث، أو ال يرفع؟ كالمنا يف 

هذا.
هذا املاء الذي ليس له حالة سابقة، إذا القاه النجس ينجس أو ال؟

حالة  له  وليس  طهارته،  يف  مشكوك  ألّنه  ينجس؛  ال  أّنه  يقولون:  علامئنا  أكثر  هنا 
سابقة. هذا يشء نشك يف نجاسته، فنستصحب الطهارة، كان سابقًا طاهرًا واآلن إذن 
طاهر. وإذا حكمنا بطهارته؛ فتصل النوبة إىل البحث الثاين: هل يرفع النجاسة واخلبث 

أو ال؟
هذا األصل ـ أصالة الطهارة، إستصحاب الطهارة ـ؛ ُيعطي لنا حكاًم بالطهارة. هذا 
املالقاة؛  بمجرد  املاء نجس  أّن هذا  يقولون:  بعضهم  فقهائنا. ولكن  موافقًا جلامعة من 
فيكون نجسًا جلريان األصل األزيل. هنا إستصحاب عدم األزيل، واستصحاب العدم 
األزيل، حجة عند صاحب )الكفاية(. ومجاعة من املحققني ـ من السيد اخلوئي، وتقريره 
هكذا ـ: هذا املاء الذي حكمنا بأّنه طاهر عىل مبنى املشهور، عىل هذا املبنى، نحكم عىل 

نجاسته بأي بيان؟ يأيت الكالم عليه إن شاء اهلل. 
اجلهة الرابعة ـ اإلشكال يف جريان اإلستصحاب يف الشبهة املفهومية:

هل املاء املشكوك يرفع احلدث أو ال؟ 
الظاهر أّن حكمه معلوم وليس به نظريات علمية؛ ألّن رفع احلدث واخلبث ال 
يتحقق إال بعد أحراز املاء، وما أحرزنا أّن هذا ماء، لفرضنا أّن ليس لنا إستصحاب، 
احلالة  أو ألجل جهالة  السابقة،  احلالة  تعارض  أو ألجل  السابقة،  احلالة  لعدم  إما 
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للامء  يكن  مل  فإذا  تستصحب،  حتى  تكن  مل  السابقة  احلالة  حال،  أي  عىل  السابقة. 
املشكوك حالة سابقة؛ فاملاء يرفع به احلدث واخلبث، ال، فإّن واقع احلدث واخلبث 
املاء املطلق، وما أحرزنا املاء املطلق، فتصل النوبة إىل األصل املقابل، إذا شككنا بأّن 
لنا يف صورة  املاء رافع أو ليس برافع. إستصحاب بقاء احلدث واخلبث كاٍف  هذا 
دقيقة.  ومطالب  علمية،  مطالب  فيها  ليس  واقعًا  الرابعة،  اجلهة  هذه  النجاسة. 
بالنسبة إىل املعاين والنظر العلمي، إذا قلنا: أّن األصل ال جيري يف العدم األزيل ـ كام 
الطهارة جارية بال إشكال.  ـ؛ فهنا أصالة  النائيني  املحققني، منهم  عليه مجاعة من 
هذا املاء املشكوك الكثري كان سابقًا طاهرًا، إاّل أّنه ما استفدنا اإلطالق واإلضافة، 
بالنسبة لإلطالق واإلضافة يف احلالة السابقة مل تكن. أما بالنسبة إىل طهارة هذا املاء؛ 

فكان طاهرًا، فنشك بعد املالقاة، هل تنّجس أم ال؟
إستصحاب الطهارة، وقاعدة الطهارة.

اجلهة اخلامسة ـ مفاد عبارة العروة: املاء املشكوك بأّنه مضاف حمكوم بالطهارة:
قال صاحب العروة: <وينجس بمالقاة النجاسة إن كان قلياًل، وإن كان بقدر الكر ال 

ينجس الحتامل كونه مطلقًا، واألصل الطهارة>.
املستفاد من عبارة العروة، إذا القاه النجس، هل يتنجس أو ال؟

هذا بحث علمي، تارة نفرض أّن هذا املاء قليل، فالقليل سواء كان مضافًا أو مطلقًا، 
فبمالقاة النجاسة ينجس بحكمه الواقعي. وأما إذا كان كثريًا؛ فالكثري سواء كان سابقًا 
مطلقًا، أو ليس بمطلق ما أحرزنا احلالة السابقة. هذا املاء الكثري خملوق الساعة يف يدنا، 
يف مقابل هذا املاء الكثرير البالغ قدر كر، نشك يف أّنه مضاف أو مطلق؟ إذا القاه النجس 

يتنجس أو ال؟ هنا مطلبان:
املطلب األول ـ عرض أهم املباين يف املسألة:

يف هذه املسألة مجلة من املباين والنظر العلمي، منها ما ييل:
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مبني املحقق النائيني ومجاعة:
إذا قلنا: أّن األصل ال جيري يف العدم األزيل؛ فهنا أصالة الطهارة جارية بال إشكال، 
هذا املاء املشكوك الكثري، كان سابقًا طاهرًا. نحن ما استفدنا اإلطالق واإلضافة، بالنسبة 
إىل اإلطالق واإلضافة ال توجد. أما بالنسبة إىل طهارته؛ فهذا املاء كان طاهرًا، ونشك 
بعد املالقاة، هل يتنجس أو ال؟ إستصحاب الطهارة، وقاعدة الطهارة والنجاسة، بحث 
لنا  العدم األزيل ال جيري، ليس  أّن أصل  تبعه  النائيني ومن  قلنا: عىل مبنى  إذا  علمي. 
أو  أّنه مطلق،  معلوم  لنا،  معلومًا  ليس  املشكوك  املاء  معناه هذا  يعني  أزيل؛  أصل عدم 
أّنه مضاف، أو أّنه بأي كيفية جرت، متصف بصفة اإلطالق، أو أّنه غري متصف بصفة 

اإلطالق، جمهول لنا، فكل يشء لك طاهر، واستصحاب الطهارة ال يغني.
مبنى صاحب الكفاية ومجاعة:

السيد  منهم  األعاظم،  من  مجاعة  وتبعه  الكفاية،  صاحب  مبنى  عىل  قلنا:  إذا  أما 
اخلوئي، فهنا نحكم بنجاسة هذا املاء، ولكن بأي بيان؟ نقول: هذا ُكرٌّ وجدانًا بال شك، 
باملائية قبل  أّنه متصف  هذا املشكوك كر بال إشكال وجدانًا، ونشك قبل وجوده: هل 
وجوده، أم مل يتصف؟ أصالة عدم األزيل هكذا: أصالة عدم إتصاف هذا اليشء املشكوك 
باملائية، فإذا مل يتصف باملائية، فمقتىض النجاسة موجود، وهو مالقاة النجس، وهو كون 
الكر من املاء عاصم مانع، الكر ليس مانعًا، الكر عاصم من املاء املطلق، هذا غري معلوم 
هذا،  فعىل  املطلق،  املاء  من  كر  أو  املضاف،  من  كر  أّنه  أما  كر وجدانًا.  املطلق  املاء  من 
احلكم بالنجاسة عىل املبنى، فإذا قلنا: بأن العدم األزيل ال جيري، كام أّن اإلطالق جمهول 

لنا واإلضافة جمهولة لنا، فاحلالة السابقة، إذن جمهولة لنا.
أّن األصل يف العدم األزيل جيري ـ كام عليه الكفاية ومن تبعه ـ يقرر  بناء عىل  وأما 
وجوده،  قبل  نشك  ولكن  فيه،  إشكال  ال  كر  بالوجدان  املشكوك  هنا  هكذا:  املطلب 
وجوده  قبل  الوجود،  قبل  يعني  األزيل؛  العدم  نستصحب  ال؟  أو  باملائية  إتصف  هل 
كان متصفًا باملائية، وبعد وجوده مل يتصف باملائية، فهنا مانع، مازال نجسًا وما أحرزناه 
مانعيته وعاصميته؛ ألّن العاصمية عبارة عن الكر يف املاء املطلق ال مطلق الكر، هذا عىل 



...................................................................................................أبحاث الفقيه 204

املبنى نحن ال نريد أن نقول: اإلستصحاب يف العدم األزيل جيري أو ليس جاريًا، هذا 
راجع إىل علم األصول، كٌل عىل املبنى، نحن يف مقام التطبيق عىل املبنى النائيني حمكوم 

بالطهارة. وعىل مبنى صاحب الكفاية حمكوم بالنجاسة.
املطلب الثاين ـ قاعدة يف إحراز العنوان الوجودي يف احلكم:

إستفاد بعض األعاظم هذه القاعدة، وهي تنفع يف موارد كثرية يف الفقه، ونقرر هبذا 
البيان: إذا ُعلِّق حكم ترخييص عىل أمر وجودي، فإذا أحرزنا األمر الوجودي؛ فرتتب 
عليه اآلثار، وإذا ما أحرزنا األمر الوجودي ال ترتتب عليه اآلثار، مثاله: النظر إىل املرأة 
األجنبية حرام؛ ألّن وجود الغض مطلق، الزم أن يغض املؤمن نظره عن األجنبية هذا 
كان  سواء  معلق،  احلكم  يفرق  ال  تكليفيًا  أو  وجوبيًا  كان  سواء  احلكم  وهذا  معلوم، 
تكليفيًا أو وجوبيًا، املانع جواز النظر، موضوعه ماذا؟ جواز النظر موضوعه املحارم، 
جيوز النظر إىل املحارم، جيوز النظر إىل الزوجة. هذا املرأة نشك هل هي أجنبية أو من 

أرحامنا؟ هذا النظر جيوز أم ال؟ النظر إىل املامثل ال مانع منه.
نشك هل هذا رجل أو إمرأة؟ كام يف زمان الطاغوت جواز النظر ُمعّلق عىل وجود 
أمر وجودي؛ وهو أن يكون زوجه، مماثاًل أو حمرمًا، يف مجيع هذه الصور ال جيوز النظر، 

ملاذا ال جيوز؟
مع أّنه كل يشء لك طاهر، كل يشء لك مباح، ولكن ليس هنا هذه القاعدة، مفهوم 
القاعدة التي قررنا عىل كل قاعدة كل يش لك حالل، أو كل يشء لك جائز، وكل يشء 

لك مطلق، وغري ذلك من القواعد.
مخسني:  املسألة  يف  املامثل،  إىل  النظر  أحكام  يف  النكاح  يف  اليزدي  السيد  رّصح  وقد 
)... فإن شك يف كونه مماثاًل أو ال؟ أو شك يف كونه من املحارم النسبّية أو ال؟ فالظاهر 
بأمر  مرشوط  النظر  جواز  أّن  الغّض  وجوب  آية  من  الظاهر  ألّن  اإلجتناب  وجوب 
وجودي وهو كونه مماثاًل أو من املحارم، فمع الشك يعمل بمقتىض العموم، ال من باب 
التمسك بالعموم يف الشبهة املصداقية، بل الستفادة رشطية اجلواز باملامثلة أو املحرمية أو 
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نحو ذلك فليس التخصيص يف املقام من قبيل التنويع( 1. إذا قلنا هبذه القاعدة، فترتتب 
األبحاث التالية:

أوالً ـ ما هو منشأ قاعدة إحراز العنوان الوجودي يف احلكم؟
البد من البحث يف منشأ قاعدة احلكم الرتخييص إذا ُعّلق عىل أمر وجودي يف مقام 
الشك. هل هذه القاعدة عني التمسك بالعام يف الشبهات املصداقية؟ هل هذه القاعدة 

عني قاعدة املقتيض واملانع أو ال؟
هذه قاعدة خاصة، إستفدنا من املالزمات العرفية، من باب املالزمات ال من باب 
التمسك بالعام يف الشبهات املصداقية، وال من باب املقتيض واملانع، بل هذه قاعدة بحكم 
املالزمة بني إحراز املوضوع واآلثار املرتتبة عليه؛ ألجل هذا حكمنا ال جيوز النظر. هذا 
مبنى النائيني2. وقد سار عىل هذا املبني يف كثري من الفروع الفقهية: يف باب النكاح، يف 
باب الكرية، فيام نحن فيه كذلك، إذا ُعلِّق جواز اإلستعامل عىل ماء كر، إذا ُعّلق عىل هذا 
املعنى. ولكن إذا شككنا يف كريته، هل جيوز لنا إستعامل هذا؟ ال جيوز. وبعبارة أخرى: 
ماء مشكوك الكرية، مثالنا: ماء مشكوك مطلق أو مضاف، وليس هلذا املاء حالة سابقة.

ومثال الثاين: ماء ليس له حالة سابقة، ونشك يف أّنه كر أو ليس بكر؟
صاحب العروة: حكم بأّنه حمكوم بالنجاسة، إذا القاه النجس. وإىل هذا أشار بقوله: 
<املاء املشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة يف حكم القليل عىل األحوط، وإن 

كان األقوى عدم تنجسه باملالقاة>3.
ثانيًا ـ ما الفرق بني مسألتنا ومسألة املاء مشكوك الكرية؟

مسألة  يف  ولكن  بالطهارة،  حكمت  هنا  العروة:  صاحب  عىل  اإلشكال  يتوهم  قد 
الشك يف الكرية قلت: <إذا القى النجس املاء املشكوك كريته؛ فحكمه حكم القليل عىل 
بأّنه  الكرية حكمت  باملالقاة>؟ ففي مشكوك  تنجسه  األحوط، وإن كان األقوى عدم 
نجس، مع أنه يف مشكوك الكرية أحرزنا أّنه ماء ولكن نشك يف أّنه كر أو ليس بكر؟ وهنا 

1-  العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام، ج5/ 499 ـ 501
2-  املصدر السابق، ج5/ 500

3-  العروة الوثقى )فصل يف املاء الراكد الكر والقليل ـ املسألة 7(
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يف املقام ما أحرزنا املائية، ماء مشكوك بأّنه مضاف أو مطلق؟ فهنا حكمت بالطهارة. فام 
الفرق بني املسألتني؟

ولكن يندفع اإلشكال بالفرق بني املسألتني بالتايل:
أنه قد حقق يف حمله أّن كل حكم ترخييص لو ُعّلق عىل أمر وجودي جيب إحراز ذلك 
األمر الوجودي عند إرادة ترتيب احلكم، ومع عدم اإلحراز ال يمكن احلكم الرتخييص، 

ومن هذا القبيل قوله : )إذا كان املاء قدر كر مل ينجسه يشء( 1.
حترز  مل  فإذا  الكر،  وجود  عىل  ُمعّلق  ترخييص  حكم  اإلنفعال  وعدم  العاصمية  فإّن 
الكرية ـ باألصل أو الوجدان ـ ال يمكن إثبات احلكم له، بل حيكم بالنجاسة عند املالقاة 
للنجس وليس ذلك من باب قاعدة املقتيض؛ لعدم متاميتها كام حقق يف حمله، وال من باب 
التمسك بالعموم يف الشبهات املصداقية، بل هو ملا ذكر من لزوم إحراز املعلق عليه وهو 
الكرية، فال جمال للقول بلزوم إحراز املائية؛ إذن احلكم يف هذا املقام ال يكون معّلقًا عىل 
املائية يف لسان الدليل، حتى يقال: بأنه مع عدم إحرازها ال يمكن القول بالنجاسة، بل 
ينفعل املاء بالنجاسة، فلو كانت العاصمية معّلقة عىل وجود املاء يف لسان الدليل ـ كام 

هي معّلقة عىل الكرية ـ مل يبق فرق بني املقامني ولكنك عرفت خالف ذلك.
ثالثًا ـ التفريق بني مبنى النائيني، وصاحب العروة:

سبق أن قلنا: بأّن صاحب العروة أفتى عىل طبق قاعدة إحراز العنوان الوجودي يف 
احلكم وتبعه املحقق النائيني، ولكن فرق بني مبني املحقق النائيني وصاحب العروة.

املحقق النائيني ما جعل احلكم عىل طبق قاعدة املقتيض واملانع، وما جعل احلكم عىل 
طبق التمسك بالعام يف الشبهات املصداقية، بل من باب املالزمة العرفية كأّن إذا ُعلِّقت 
العاصمية وعدم اإلنفعال ُمعّلق بحسب الدليل الواحد عىل عنوان الكرية، ولكن شككنا 
أّنه ماء مطلق فإذا شككنا أّنه مطلق أو ليس بمطلق؛ أحرزنا الكرية، ولكن شككنا أنه 
ماء مطلق أو مضاف، فحينئذ بمجرد مالقاة النجس ينجس هذا النظر خمالف لصاحب 

العروة.
صاحب العروة يقول بطهارته لقاعدة الطهارة وألصالة الطهارة.

1-  احلر العاميل، الشيخ حممد بن حسن: وسائل الشيعة، ج1/ 117 )باب 9 من ابواب املاء املطلق(
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رابعًا ـ اإلشكال عىل مبنى النائيني:
بإحراز  الرخصة واجلواز  إناطة  التعليق عىل  النائيني: <ويدل نفس هذا  املحقق  قال 
ذلك األمر وعدم جواز اإلقتحام عند الشك فيه ويكون من املداليل اإللتزامية العرفية 
وهذا هو الوجه يف تساملهم عىل أصالة احلرمة يف مجيع ما كان من هذا القبيل وعليه يبتني 
إنقالب األصل يف النفوس واألموال والفروج يف كل من الشبهات املوضوعية واحلكمية 
وكذا أصالة إنفعال املاء بمالقاة النجاسة عند الشك يف العاصم وغري ذلك مما ُعّلق فيه 
عىل  مبنّيًا  ذلك  من  يشء  وليس  وجودي  أمر  عىل  تكليفي  أو  وضعي  ترخييص  حكم 

التمّسك بالعموم يف الشبهات املصداقية وال عىل قاعدة املقتيض واملانع>1. 
ولكن عىل هذا املبني البد من القول بالنجاسة، والسيد اخلوئي أيضًا يقول بالنجاسة 

عبارته هكذا: <الظاهر أنه ينجس، وال أثر لإلحتامل املزبور>2.
إشكال السيد احلكيم:

املتفاهم  خالف  أنه  ـ  أوالً  كالمه:  ومفاد  املبنى،  يف  أستاذه  يالف  احلكيم  والسيد 
العريف. 

اليشء  يكون  أن  يمكن  ألّنه  الواقعي؛  واحلكم  الظاهري  احلكم  بني  اجلمع  ـ  وثانيًا 
منه  فيلزم  الظاهري،  احلكم  بحسب  جائزًا  ويكون  الواقعي،  احلكم  بحسب  حرامًا. 

اجلمع بني احلكمني املتقابلني>3.
مبنى  عىل  النائيني  والشيخ  واملانع،  املقتيض  قاعدة  احلكيم  السيد  مبنى  هذا،  فعىل 

املالزمة العرفية. 
التحقيق يف مبنى السيد احلكيم وأستاذه النائيني:

الرتبة ورتبة احلكم الظاهري متأخر  التناقض يشرتط إحتاد  ليس هنا ميزان؛ ألّن يف 

1-  العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام، ج5/ 500
2-  تعليقة عىل العروة الوثقى، ج11/1

3-  احلكيم، السيد حمسن: مستمسك العروة الوثقى، ج14/ 57
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عن احلكم الواقعي بمرتبة، البد أن يكون لليشء حكم واقعي، ثم نشك بأّن هذا احلكم 
الواقعي ما هو؟ وبعد الشك يكون حكم ظاهري، فعىل هذا اجلمع بني احلكم الظاهري 
والواقعي ال يمكن يف دليل واحد، أما إذا كان هنا دليالن: أحدمها يدل عىل حكم واآلخر 
يدل عىل حكم آخر، هذا ال يقال إجتامع ومجع بني احلكم الظاهري واحلكم الواقعي، 
مثاًل: يف ماء الكرية الدليل األول يقول: إذا بلغ املاء قدر كر مل ينجسه يشء هذا دليلنا، 
وهذا حكم واقعي يف هذه املرتبة مل جيتمع احلكم الظاهري؛ ألّنه يف هذه املرتبة بعضهم 
يقول: هذا طاهر؛ ألّنه نشك يف مالقاته للنجاسة أو عدم مالقاهتا. ونشك يف أّنه القاه 
أّنه  بعنوان  إذا كان كرًا، القاه  أّنه غري عاصم  بعنوان  أو القاه  أّنه عاصم  بعنوانه  ولكن 
عاصم، وإذا مل يكن كرًا القاه بعنوان غري العاصم، ومن املعلوم أّن موضوع أحدمها غري 
موضوع اآلخر، فاحلكم الظاهري والواقعي ال جيتمعان يف مسألة واحدة يف دليل واحد، 
ال بالدليلني. الدليل األول يدل عىل حكم واحد، املاء طاهر إذا القاه النجس ينجس إاّل 
إذا كان كرًا، دليل واحد الكر ال ينفعل والقليل ينفعل. وأما إذا شككنا أّنه كّر أو ليس 
املالزمة  باب  النظر من  الوجوه.  واملانع من  املقتيض  قاعدة  باب  فهذا يتلف من  بكّر؛ 
العرفية، خالف بني السيد احلكيم وأستاذه النائيني، أستاذه النائيني يقول: نفهم من باب 
املالزمة العرفية أّن الرتخيص ليس ثابت يف املرشوط، الرتخيص ثابت يف املعلوم؛ يعني 
فاملوضوع غري حمروز  بكر؛  ليس  أو  أّنه كر  إذا شككنا  إذا أحرز كريته. وأما  املحرز  يف 
ويكون املوضوع مشكوكًا، والعرف ال يفهم النجاسة. وال يلزم من قول النائيني، وال 
من قول السيد صاحب العروة، وال من قول السيد احلكيم، أّن إجتامع احلكم الظاهري 
والواقعي يف مرتبة واحدة قد حتقق. ال، مل يتحقق؛ ألّن هنا دليالن ليس دلياًل واحدًا حتى 

نقول: هذا املحذور قد حتقق.
الدليل األولـ  املاء طاهر إذا القاه النجس ينجس، إاّل إذا كان كرًا. العاصمّية عىل أمر 

وجودي ُعّلق عىل أمر وجودي، وإذا شككنا يكون موضوعًا آخر.
النائيني يقول: العرف يفهم النجاسة ـ املشكوك ـ؛ ألّنه إذا مل يكن كرًا يكون نجسًا. 
وبنّي صاحب العروة يقول: ال، هذا املاء املشكوك إذا شك يف إطالقه واضافته؛ فيكون 
طاهرًا؛ ألّنه مشكوك الطهارة، ثم نستصحب الطهارة. وأما قاعدة الطهارة، واستصحاب 

الطهارة؛ فتجريان يف هذا املقام.
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البحث يف بيان الشيخ األنصاري:
لقاعدة  املاء؛  بنجاسة هذا  يقول  الشيخ األنصاري، وهو  بيان  ُيعلم  البيان  ومن هذا 
املقتيض واملانع، ال من باب املالزمة العرفية، وعبارته هكذا: ـ بعد أن قال: بأّنه خالف 
بأّن  الصغرى  نمنع  أن  ولنا  لألول،  متكفل  األول  الدليل  <إّن  قال:  ـ  العريف  املتفاهم 
قاعدة  تري  أن  فالبد  مالزمة،  هنا  يكون  ال  فحينئذ  املعنى،  هذا  منه  يفهم  ال  العرف 
وما  اإلنفعال،  عن  مانعة  والكرّية  لإلفعال،  للنجاسة  مقتيض  املالقاة  واملانع،  املقتيض 

أحرزنا الكرية، واألصل عدم الكرية، هذا بيانه>1.
ولكن األمر الذي البد أن يتوجه إليه النظر، فرق بني مسألة مشكوك الكرية ومسألتنا 
املطلق  مسألة  ويف  نجاسته.  األقوى  قال:  العروة  صاحب  الكرّية،  مشكوك  مسألة  يف 
واملضاف قال: احلكم الطهارة، األصل يقتيض الطهارة؛ ألّن فيام نحن فيه مل ُيعّلق حكم 
املالقاة،  النجاسة عىل  املعّلق  املاء، وإّنام  الطهارة عىل  املاء، بل عّلق حكم  النجاسة عىل 
بعنوان  املاء مشكوك  املشكوك، هذا  املاء  القليل، مالقاة  املاء  ولكن أي مالقاة؟ مالقاة 
بمشكوك،  ليس  كريته  بعنوان  كان  فإذا  بمشكوك،  ليس  كريته  بعنوان  ولكن  إطالقه، 

وحينئذ نشك أّن هذا طاهر أو ليس بطاهر؟ ومن املعلوم قاعدة الطهارة تري. 
البحث يف بيان املحقق اهلمداين:

ولكن بيان املحقق اهلمداين2 عىل خالفها ـ أي قاعدة الطهارة ـ، حيث يقول: أّن املاء 
للعلم  لنا كّرية،  العاصمية، وإذا مل يكن  الكّرية  بلغ قدر كر، لكن البد من إحراز  وإن 
بأهّنا كرية ـ يعني ليس لنا أصل يثبت لنا الكّرية ـ، بل نعلم بأّن هذا كر وال نشك فيه، 
وإنام نشك يف إطالقه واضافته، ومن املفروض ليس لنا أصل حيرز اإلطالق أو اإلضافة 
ملا مّر، أنه ال نعلم احلالة السابقة، أو شككنا يف احلالة السابقة، وما أحرزنا احلالة السابقة 
ال حيكم باطالقه وال باضافته؛ ولذا قال: ال يرفع احلدث وال اخلبث؛ ألّنا ما أحرزنا ال 
إطالقه وال إضافته، فإذا مل يكن األصل حيرز لنا حال هذا املاء، فحينئذ الكّرية ال تفيدنا؛ 

1-  األنصاري، الشيخ مرتىض: كتاب الطهارة، ج1/ 292
2-  اهلمداين، الشيخ آغا رضا بن حممد هادي: مصباح الفقيه، ج268/1 ـ 270
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ألّن الكّرية من املاء املطلق عاصمّية. وقاعدة املقتيض فيام إذا شك يف كريته وعدم كريته، 
نحن نقول: هذا القاه النجس، والكّرية عاصمّية مانعية، ونشك فاألصل عدم املانع. أما 
يف املقام فالكّرية حمرزة، هذه الكّرية ال تفيدنا؛ ألهّنا كّرية من املاء، والزم إحراز كّرية من 
املاء املطلق، وهنا ما أحرزنا هذا ماء، كان مائعًا وحال السابق غري معلوم لنا، فإذا مل يكن 
معلومًا لنا؛ فالكّرية حمرزة واملائية غري حمرزة، فالبد يف ترتب اآلثار من إحراز أمرين: املاء 

املطلق والكّرية يعني يف كل موارد قاعدة املقتيض واملانع، البد من إحراز أمرين:
إما بالعلم وإما باألصل، أو أحدمها باألصل واآلخر بالعلم. هنا ما أحرزنا الكّرية 
بالعلم، هذا ماء ال نشك يف كريته، علم وجداين لنا، ولكن ماء ليس البد من إحرازه، 
إما وجدانًا؛ فليس لنا علم، وإما تعبدًا؛ فليس لنا إستصحاب حتى نستصحب خالفه، 

فحينئذ احلكم هو القول بالنجاسة؛ ألّن كون املشكوك مطلقًا أو مضافًا.
نتيجة البحث يف األقوال:

صاحب العروة هكذا قال: ألّنه نشك يف إطالقه واضافته ونحتمل إطالقه. حاشية 
إحتامل  جمرد  الطهارة،  حيتمل  هذا  فعىل  هذا،  عىل  املحققني  من  ومجاعة  اخلوئي  السيد 
إحراز  من  فالبد  للنجاسة،  مقتضية  واملالقاة  النجس،  القاه  ألّنه  يفيدنا؛  ال  اإلطالق 
املانع، وما أحرزنا املانع، والكّرية مطلقة وليست مانعة من املاء املطلق، هنا كريته ولكن 
أّن  األنصاري:  الشيخ  أفاده  ما  فحينئذ  بغري أصل،  باألصل وال  إطالقه، ال  أحرزنا  ما 

األرجح القول األول. فيه قوالن:
القول األول: احلكم بالنجاسة، فالبد من احلكم بالنجاسة؛ ألّن جمّرد إحتامل إطالق 
من  واملانع البد  املقتيض  قاعدة  واملانع؛ ألّن يف  املقتيض  قاعدة  مبنى  يفيدنا عىل  املاء ال 
إحراز كال األمرين: إما بالعلم الوجداين، وإما بأصل تعبدي، أو بأحدمها بعلم واآلخر 
بأصل، يف املقام أحرزنا الكّرية بعلم ووجدان. واما إحراز إطالقه ال طريق لنا، ال من 
ناحية األصل السببي، وال من ناحية األصل املسببي. فعىل هذا البد من احلكم بنجاسة 

هذا املاء، كام حكم السيد اخلوئي عىل هذا املعنى. 
القول الثاين: وأما املالزمة العرفية عىل ما عليه النائيني؛ فهذا قابل لإلشكال. النتيجة 
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واحدة عىل قاعدة املقتيض واملانع احلكم بالنجاسة. وعىل قاعدة املالزمة العرفية احلكم 
بالنجاسة أيضًا. ولكن ليس هنا مالزمة عرفية، يمكن لفقيه أن يمنع الصغرى ويقول: 
نحن ال نفهم من هذا املعنى احلكم مشكوك الكّرية، حكم معلوم الكّرية معلوم لنا، إذا 
قابل  فهذا  يتنجس؛  كٍر  أقّل من  إذا كان  يعرف  العرف  أما  بالنجاسة،  يتأثر  كرًا ال  كان 
للمنع، فرق بني قاعدة املقتيض وقاعدة املالزمة، املالزمة العرفية قابلة للمنع، أما قاعدة 
مربهن ال  هذا  األمرين،  إحراز كال  من  فالبد  بينا؛  الذي  البيان  فبهذا  واملانع؛  املقتيض 

إشكال فيه.
هي  فام  وإضافته،  إطلقه  باملشكوك  املكلف  أمر  إنحرص  لو  ـ  السادسة  اجلهة 

وظيفته؟
يمكن البحث يف هذه اجلهة كالتايل:

بيان أصل املطلب:
أّنه طاهر وأّنه ال ينفعل  هذه اجلهة غري مذكورة يف العروة؛ ألّن املذكور يف العروة: 
بالنجاسة، وأّنه ال يرفع احلدث واخلبث، وتفصيل بني احلالة السابقة وعدم احلالة السابقة. 
هذه املطالب عبارات السيد متضمنة هلا يف الفروع. وأما أّن هذا املاء جيوز الوضوء به أو 
ال؟ هذا ما تعّرض له السيد، لكن تعّرض يف باب التيمم، ويف املاء املشكوك هذا مل ُيعلم 
املاء املشكوك، تكليفنا ماذا؟ هل  املاء منحرصًا يف هذا  إذا كان  لنا إطالقه وال إضافته، 
جيب علينا الوضوء، أو التيمم، أو اجلمع بني والوضوء والتيمم؟ صاحب العروة يقول: 
جيب علينا التيمم، واألحوط ـ إحتياط إستحبايب ـ اجلمع1. ولكن أكثر املحشني قالوا: 
باإلحتياط الوجداين. أما الذي يقول: جيب الوضوء، األحوط الوضوء؛ فالبد أن يقول: 

أّنه فاقد للامء، ولكن فاقدًا للامء بأي يشء؟
هو فاقد للامء باملعنى األعم وباملعنى األخص، باملعنى األخص ما أحرزنا حال املاء. 
1-  ذكر السيد اليزدي )( يف العروة الوثقى، يف فصل املاء املشكوك، يف املسألة الثالثة: )إذا مل يكن عنده إاّل 
ماء مشكوك إطالقه وإضافته، ومل يتيقن أّنه يف السابق مطلقًا يتيمم للصالة ونحوها، واألوىل اجلمع بني التيمم 

والوضوء به(



...................................................................................................أبحاث الفقيه 212

فوظيفته  موجودًا؛  ليس  املاء  الواقع  يف  كان  وإذا  الوضوء.  فوظيفته  األعم:  وباملعنى 
التيمم. اآلن نشك أّنه يف الواقع الذي موجود عندنا ماء حتى جيب الوضوء، أو مضاف 

حتى جيب التيمم؟ بمقتىض العلم اإلمجايل جيب اجلمع بينهام، هذا صار معلومًا لنا.
إذا كان املوجود هو املاء الواقع للوجود، واملوجود التيمم، عدم جواز الواقع للامء؛ 
فحينئذ ما أحرزنا الوجود، وال عدم الوجود، يمكن أن يكون يف الواقع ماءًا، ويمكن 
أن يكون مضافًا؛ بمقتىض العلم اإلمجايل جيب اجلمع بني الوضوء والتيمم. وأما إذا قلنا 
أّن املوضوع ليس عدم الوجود الواقعي للوضوء وعدم الوجود الواقعي عدم الوجود 
للتيمم، بل عدم الوجدان أعم من أن يكون فاقدًا للامء واقعًا، أو كان عنده ماء ولكن ال 
يعلم به، فعىل هذا املوضوع حتقق، وهو عدم وجدان املاء؛ ألّنه باملعنى األعم؛ يعني عدم 

العلم باملاء، فإذا مل يعلم باملاء وظيفته ماذا؟ وظيفته التيمم.
هذا بحسب بيان مدركه الذي يقول بوجوب التيمم فقط، وأّن اجلمع غري الزم، جيعل 
املوضوع عدم الوجدان، عدم الوجدان الواقعي، أو عدم الوجدان الظاهري؛ بحسب 

الظاهر ليس عنده ماء وهو ال يعلم أّنه ماء مطلق، فيجب عليه التيمم.
وأما إذا قلنا: ال، عدم الوجدان الواقعي، ووجود املاء الواقعي؛ فحينئذ ليس لنا طريق 
إلحرازمها؛ فإذا يقتيض العلم اإلمجال اجلمع بني التكليفني؛ ألّنه يعلم إما تكليفه التيمم، 
وإما تكليفه الوضوء. والعلم اإلمجايل مؤثر يف التنجز، فيتنجز عليه  التيمم، ويتنّجز عليه 

الوضوء. هذا بالنسبة إىل أصل املطلب.
بيان إستصحاب حال الشك: 

أما بالنسبة إىل إستصحاب حال الشك؛ فمثاًل: هذا الشخص الذي يريد أن يتوضأ أو 
يتيمم، حالته السابقة ماذا؟

إذا كانت حالته السابقة واجدًا للامء؛ فحينئذ يستصحب الواجدية؛ ألّنه يشك أّن هذا 
املاء الذي ُوِجَد مضاف أو ليس بمضاف؟ احلالة السابقة كان واجدًا للامء، اآلن حيكم 
أّنه واجد للامء، فيجب عليه الوضوء، املانع املوجود أصل مثبت، أنا كنت واجدًا للامء 
ولكن واجد ما كنت ألصل علمي، إنائني: إناء كان ماءًا، وهذا اإلناء املشكوك، ولكن 



213 كتاب الطهارة..................................................................................................

حالتي السابقة أنا كنت واجدًا للامء، ال إشكال أّن املاء الذي كان حقيقة ماء، املاء الذي 
بواجد؟  أو ليس  للامء،  املكلف واجدًا  الشخص  تلف وفقدناه، فحينئذ نشك هل هذا 
هذا يريد أن يستصحب أّنه فاقد للامء بأي يشء يتوضأ؟ يتوضأ باملاء املشكوك حتى نثبت 
إستصحاب كوين واجدًا للامء، ألبني حال املاء املشكوك، أّنه واجد للامء، هذا ماء يبقى 

عىل حالته السابقة، يشك أّنه ماء أو ليس بامء؟
ليس  وهذا  باملاء،  الوضوء  عليه  جيب  يشء  بأي  الوضوء،  عليه  جيب  أّنه  قلنا:  فإذا 

بمعلوم أّنه ماء؟
إذا قلنا: أصل مثبت يثبت لوازمه، الزم هذا اإلستصحاب أّنه هذا ماء تعبدًا فيجب 

الوضوء هبذا املعنى.
وإذا كانت حالته السابقة فقدان املاء، فإستصحاب كونه فاقدًا للامء، ال ينفي هذا ليس 
بامء إاّل أن يكون مثبتًا، فعىل هذا حالته السابقة من الطهارة، وعدم الطهارة من واجد املاء 
وعدم واجدية املاء ال يفيدنا؛ ألّن كل من اإلستصحابني ال يثبت لنا حال هذا املاء. إذًا 
ينحرص املبني بأمرين: إما أن نقول: أّن املوضوع وجود املاء الواقعي، وموضوع التيمم 
الرتكيبني.  بأحد  العلم اإلمجايل  فالقاعدة تقتيض اجلميع. بمقتىض  الواقعي؛  املاء  فقدان 
وإذا قلنا: موضوع التيمم فقدان املاء، عدم وجدان املاء ـ سواء كان واقعيًا أو ظاهريًا ـ؛ 

فيجب عليه التيمم.
أّنه كان فاقدًا؛ فنستصحب فقدان  إذا أردنا من إستصحاب حال الشخص املكلف 
املاء وأّنه كان واجدًا، فهذا اإلستصحاب ال يفيد بالنسبة للامء املوجود عندنا، ال يصدق 

أّنه ماء أو أّنه ليس بامء، بل مضاف، هذا بالنسبة للشبهة املوضوعية.
أّن هذا ماء، أو ليس بامء؟ ويكون منشأ شكنا الوجدان والفقدان؛  وأما إذا شككنا 
ألّن الوجدان أّنه ماء. والفقدان أّنه مضاف. إذا كان ماءًا مطلقًا واجدًا للامء، وإذا كان 
ماءًا مضافًا فاقدًا للامء، ولكن نحن ال نعلم معنى الفقدان والوجدان، شبهة مفهومية. ال 

نعلم أّن فاقد املاء ما هو؟
يف  ـ  املفهوم  يف  شكًا  شكنا  صار  فحينئذ  والظاهري،  الواقعي  من  أعم  املاء  فاقد 
سعة املفهوم وضيقه ـ أّن الفقدان وسيع، فاقد املاء ظاهرًا وواقعًا، أو فاقد املاء ظاهرًا، 
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نشك يف هذا. هنا ليس لنا إستصحاب موضوعي، كام بينا سابقًا، يف إستتار القرص أن 
املغرب ما هو؟ إستتار القرص، أو إستتار احلمرة املرشقية، هنا قلنا: عىل نحو اإلتفاق 
ما  عىل  احلكمي  اإلستصحاب  يف  الكالم  وإّنام  جيري.  ال  املوضوعي  اإلستصحاب  أّن 
ال  احلكمي  اإلستصحاب  أّن  يقول:  اخلوئي  السيد  منهم  األعاظم،  من  مجاعة  أّن  َبّينا؛ 
يقولون: ال مانع  لبقاء املوضوع. ولكن مجاعة  تابع  جيري؛ ألّن اإلستصحاب احلكمي 
التنجيزي،  احلكمي  إستصحاب  إستصحابان:  لنا  ولكن  احلكمي،  األستصحاب  من 
هذا  قلنا:  بمتعارضني.  ليس  أو  متعارضان  وأهّنام  التعليقي،  احلكمي  وإستصحاب 

موكول إىل حمّله.
نتيجة املطلب:

إذا كان شكنا يف هذه املسألة، أّنه واجد أو فاقد؛ فبالنسبة إىل سعة املوضوع وضيقه، 
نواحي  من  ولذا  والتيمم؛  الوضوء  بني  اجلمع  هو  الترشيك  وحينئذ  جيري،  ال  األصل 
وجهات متعددة يلزم العمل بمقتىض العلم اإلمجايل، وليس هنا مناسب أن يقول: الفتوى 
هو التيمم فقط؛ ألّنه ليس بوجوب؛ ألّنه هبذه البيانات فعاًل ال مفّر إاّل أن يقول باإلحتياط 
الوجويب، وأّنه بمقتىض العلم بأحد التكليفني؛ يقتيض تنجز أحد التكليفني، إاّل أن ينحل 
العلم اإلمجايل، ألصل مثبت وأصل ناٍف. وقلنا: ليس لنا أصل مثبت، فينحل بموجبه 
العلم اإلمجايل، وليس لنا أصٍل ناٍف حتى يوجب إنحالل العلم اإلمجايل، فإذا مل يكن لنا 
من األصل مثبتًا أو نافيًا موجبًا إلنحالل العلم اإلمجايل؛ بقي العلم اإلمجايل عىل تنجزه، 

فالبد من اجلمع بني التيمم والوضوء.



النجس،  املضاف  املاء  تطهري  ـ  الثامن  احلكم   :)6 )مسألة 
باإلستهالك، يف الكر أو اجلاري. 

بيان ما يتعّلق باملسألة:
األمر األول ـ تعريف املفاهيم الثالثة

األمر الثاين ـ ما هو مراد السيد اليزدي من اإلستهالك؟
األمر الثالث ـ هل املراد من التصعيد، اإلستحالة أو اإلنقالب؟
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أو  الكر  يف  وباإلستهالك  َمّر)1(.  كام  بالتصعيد  يطهر  النجس  املضاف   :)6 )مسألة 
اجلاري)2(.

احلكم الثامن- تطهري املاء املضاف النجس، باإلستهلك يف الكر أو اجلاري:
)1(ـ قد َمّر أّن فقهائنا عىل ثالثة أقسام: مجاعة كثرية قالوا: فيه إشكال فيه تأمل منهم 
الكلبيكاين،  مجال  والسيد  النائيني،  واملحقق  اإلصفهاين،  والسيد  الربوجردي،  السيد 
والسيد اخلوانساري. ومنهم من قال بالطهارة، كالشيخ املامقاين1، واإلمامي2، والسيد 
عىل شرب3. ومجاعة قليلة حكموا بالنجاسة. هذا راجع إىل ما تقدم يف املسألة السابقة بيان 

املفاهيم الثالثة: )اإلنقالب، واإلستهالك، واإلستحالة(:
)2(ـ هذه مسألتنا ونحن بينا أّن لنا مطالب ثالثة: اإلنقالب واإلستهالك واإلستحالة. 
كأن صاحب العروة جعل هذه العناوين الثالثة من املطهرات. كالمنا هل بينها فرق 

أم ال؟ 
بيان ما يتعلق باملسألة:

وإيضاح ذلك حيتاج إىل بيان أمور ثالثة:

1-  ما ذكره سيدنا األستاذ: <ومنهم من قال بالطهارة، كالشيخ املامقاين، واإلمامي، والسيد عيل شرّب> يف غري 
حمله؛ حيث قال الشيخ املامقاين يف وسيلة التقى/ 4: )األحوط بل األقوى عدم الطهارة؛ لعدم تبّدل حقيقته 

بالتصعيد(.
2-  وقال الشيخ حممد اإلمامي اخلوانساري، يف تعليقات عىل العروة الوثقى/ 6: <األقوى النجاسة>.

3-  وحاشية السيد عيل شرّب قد َمّرت كذلك.
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األمر األول ـ تعريف هذه املفاهيم الثلثة:
أما تعريف اإلنقالب؛ فهو تبدل اليشء إىل حال آخر. تبدل من حال إىل حال، من 

ل اخلمر خاّلً، هذا يسمونه إنقالبًا. عنوان إىل عنوان آخر، نظري حتوِّ
يف  موجود  اخلاص  والدليل  خاص،  دليل  ألجل  مطهر  اإلنقالب  أّن  املعلوم  ومن 
إنقلب اخلمر أو املسكر إىل يشء آخر؛  إذا  باب اخلمر، أو تعميمه إىل كل مسكر مائع. 
فحينئذ يكون طاهرًا، هذا منصوص بالدليل، خمصوص بمورد خاص. أما إذا فرضنا املاء 
املتنجس واملضاف مثل اجلُاّلب )ماء الورد( متنجسًا وانقلب ال يكون طاهرًا، إذا فرضنا 

زالت رائحة ماء الورد وإنقلب إىل ماء، هل هذا يدخل يف اإلنقالب؟
ال تبدل يف حالة املضاف بحالة أخرى، كان ذا عطر واآلن صار مسلوب العطر، كان 
نجسًا، اآلن نجس لإلستصحاب، وال مانع من إجراء اإلستصحاب؛ ألّن هذا املاء كان 

متنجسًا، وبعد زوال وصفه صار إنقالبًا، هل يطهر أو ال؟
ال يطهر؛ ألّن اإلنقالب خمصوص بباب اخلمر ومورد النّص، أما اإلنقالب املضاف 

إىل املاء املطلق؛ فهذا ال يكفي يف طهارته. هذا بالنسبة إىل حتريره.
املراد  أخرى،  بصورة  يشء  صورة  تبّدل  عن  عبارة  فهي  اإلستحالة؛  تعريف  وأما 
يف  فقهائنا  تعابري  إختلفت  وقد  أخرى.  نوعية  صورة  إىل  النوعية  الصورة  الصورة  من 
تبدل صورة يشء بصورة أخرى  الكل.  أغنى وأحسن من  التعريف  اإلستحالة، وهذا 
مع ذكر املادة، نظري تبّدل الكلب ملحًا، والدم لبنًا، واملني إنسانًا. كل هذه إنقالبًا، ولكن 
الظاهر ال خالف يف  كأّنه إضايف، هذا إستحالة.  إنقالبًا  بل  باملعنى األول  إنقالبًا  ليس 
أهّنا مطهرة؛ إذا كان الكلب نجسًا وصار ملحًا يطهر، وإذا صار املني إنسانًا؛ يطهر، وإذا 
كان الدم لبنًا يطهر. هذا اإلشكال فيه إمجاعًا ونصًا، كام نظرنا هذه اإلستحالة يف األعيان 
النجسة، وأما األعيان املتنجسة نظري احلطب املتنجس إذا صار فحاًم، الرتاب املتنجس إذا 
صار خزفًا أو طابوقًا، هل اإلستحالة يف املتنجسات مطهرة، كإستحالة األعيان النجسة 

مطهرة أو ليست بمطهرة؟
يف هذه املسألة أقوال ثالثة:

1ـ قول باملطهرية مطلقًا.
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2ـ قول باملطهرية يف باب األعيان النجسة، دون األعيان املتنجسة مطلقًا.
املائعات ال تكون مطهرًا، وأما يف  أّن اإلستحالة يف  3ـ قول تفصييل عليه املشهور: 
املائعات؛ فتكون مطهرًا. أما يف األعيان املتنجسات اخلارجية اجلامدة، ال تكون مطهرًا. 
مثاًل: إذا إنقلب اخلشب املتنجس فحاًم ال يكون طاهرًا، بخالف املاء املضاف إذا إنقلب 
املائع،  وبني  اجلامد  بني  التفريق  حكم  هذا  طاهرًا.  فيكون  مطلق؛  ماء  إىل  وإستحال 
اإلستحالة يف املتنجسات اجلوامد ال تكون مطهرًا، واإلستحالة يف املائع املتنجس تكون 

مطهرًا.
هذا إذن، راجع إىل املتنجسات. هذا بالنسبة إىل التعريف املختار يف تعريف اإلستحالة 

وهو: تبدل الصورة النوعية إىل صورة أخرى مع ذكر املادة.
األمر الثاين ـ ما هو مراد السيد اليزدي من اإلستهلك؟

من  مراده  هو  ما  اجلاري>،  أو  الكّر  يف  وباإلستهالك   ...> رسه(:  )قدس  قوله 
اإلستهالك؟

اإلستهلك فيه تعاريف ثلثة:
األول ـ ما ذكرناه سابقًا. 

الثاين ـ تعريف السيد السبزواري: < اإلستهالك: عبارة عن تفرق األجزاء بحيث ال 
يبقى وجود للمستهلك، وإنام الوجود للمستهلك، وإنام الوجود للمستهلك فيه بحسب 
ليس  ولكنّه  العقلية،  الّدقة  أيضًا بحسب  للمستهلك وجود  كان  وإّن  العرفية،  األنظار 

مناط األحكام الرشعية ...> 1.
اإلستهالك،  هو  هذا  املطلق،  يف  املضاف  أجزاء  تفرق  لإلستحالة  تعريفه  هذا 
اإلستهالك يف املاء املضاف، يف املاء اجلاري، معناه تفّرق أجزاء املضاف املنجس يف املاء 
له: هذا ماء  يقال  أن  إليه إشارة حّسية، ال يمكن  يشار  قيد آخر بحيث ال  بعد  املطلق، 
الكر، وهذا املضاف ماء الرقي، ماء الرقي إذا ُألقي يف املاء الكر؛ البد أن يستهلك؛ أي 

1-  السبزواري، السيد عبد األعىل: مهذب األحكام، ج1/ 140
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ماء  ماء، وهذا  هذا  يقال:  احلّسية،  قاباًل لإلشارة  يكون  بحيث ال  متفرقة  أجزاء  يكون 
رقي، ال مستهلك يف املاء الكر، هذا تعريف.

الثالث ـ تعريف السيد البجنوردي: <صريورته من جنس املتسهَلك فيه عرفًا، كام هو 
الظاهر من معناه>1. مثاًل: إذا كان ماء الرقي ألقي يف املاء اجلاري، أو الكر واستهلك؛ 
تعريف  إذن  هذا  املطلق.  املاء  جنس  من  صار  املضاف  امللقى  جنسه،  من  صار  يعني 

اإلستهالك، أن يكون ما ُألقي إىل الكر من جنسه؛ أي من جنس املاء.
واإلستهالك املعروف أّنه تفّرق األجزاء.

الظاهر كلها راجعة إىل يشء واحد؛ يعني تعريف يشء واحد واقعًا بعبارات خمتلفة: 
ال  بحيث  األجزاء،  تشتت  اإلستهالك:  تعبري.  هذا  األجزاء،  تفّرق  اإلستهالك: 
تفّرق  يكون  ال  احلّسية،  لإلشارة  قاباًل  صار  إذا  معلوم  احلّسية،  لإلشارة  قاباًل  يكون 
األجزاء؛  تفّرق  املشهور  جديد،  بيشء  لنا  أتى  ما  السبزواري  السيد  فتعريف  األجزاء. 
هو اإلستهالك. نحن نقول: تشتت األجزاء بحيث ال تكون قابلة لإلشارة احلّسية، هذا 
هو املعنى؛ ألّنه إذا كانت قابلة لإلشارة احلّسية، ال يكون متفرقًا، تفّرق األجزاء ال يكون 

إشارة، ال يشار إليه، إذا ُيشار إليه ال يكون تفّرق األشياء.
وأما ما أفاده السيد البجنوردي. ما ألقي أن يكون من جنسه. هذا ال يكون إاّل متفرقًا؛ 
ألّنه من جنسه، ال يكون من جنسه، حقيقة اإلستهالك بمعناه يف الوجود، أمر حمال؛ ألّن 
الوجود ال يعدم، إذا كان اليشء موجودًا ال ُيعدم، وهذا أمر حمال، وأّنه ال ُيعدم ال يرشك 
مستحيل،  أمر  العدم  إىل  الوجود  إنقالب  إلّن  واإلستهالك؛  واإلستحالة  اإلنقالب  يف 

فالبد أن يكن إستحالة عرفية، واإلستحالة العرفية: هي اإلستهالك.
فاإلستحالة عىل قسمني ـ كام هو تعبري بعض فقهائنا ـ: إنقالب واستحالة، ال أقسام 

ثالثة.

1-  العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج1/ 379 ـ 380
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أقسام اإلستحالة:
اإلستحالة عىل قسمني:

إستحالة حقيقية: مثل صريورة الكلب ملحًا. واستحالة عرفّية: ما نحن فيه، إستهالك 
عبارة عن تفّرق األجزاء بحيث ال يبقي موضوع، وإذا كان هذا معنى اإلستهالك؛ فحينئذ 
من  هذا  املطهرات،  من  َعرّب  اإلستحالة  يف  ألّنه  اإلستهالك؛  وبني  اإلستحالة  بني  فرق 
املساحمة؛ ألّن تفّرق نفس يشء موجود، يقال: األجزاء صار مطهرًا. وأما يف اإلستحالة 
تبدل يشء من يشء آخر، هذا صار سالبة بانتفاء املوضوع. وبعبارة أخرى: التطهري يشء 
إذا أزلنا  النجاسة عن يشء، فالبد أن يكون هنا يشء إذا طهرنا؛ يعني  عبارة عن إزالة 
وجهة النجاسة عنه يكون تطهريًا يف اإلستحالة، التطهري مساحمة تبدل موضوع بموضوع 
آخر ليس من التفريق؛ أي يشء نحن طهرنا؟ كأّنه غري موجود حتى نحن نطهره، هذا 

إطالق التفريق وأّن اإلستحالة من املطهرات مساحمة.
موجودة،  األجزاء  ألّن  التطهري؛  يسهل  اإلستهالك  ففي  اإلستهالك،  بخالف  أما 
هذا،  فعىل  حقيقي  فالتطهري  طاهرة،  صارت  الكر  يف  املوجودة  النجسة  األجزاء  وهذه 
يف  بينهام  فرق  عرفية،  وإستحالة  حقيقية  إستحالة  قسمني:  إىل  اإلستحالة  قسمنا  سواء 
اإلستحالة احلقيقية تطهري اليشء مساحمة، إطالق كونه مطهرًا مساحمة. وأما يف اإلستحالة 
العرفية ال؛ ألّن يف اإلستحالة العرفية تفّرق األجزاء. وبعبارة اإلستهالك األجزاء باقية، 
فإذا كانت األجزاء باقية، أجزاء من املضاف، هذه تكون طاهرة باإلتصال باملاء اجلاري؛ 
يعني إىل ماء الكر، إّن األستهالك تفّرق األجزاء إذا أخذنا األجزاء من املاء وصار دمًا 
حيكم بنجاسته؛ ألّنه بآالف األجزاء التحليلية إذا أخذنا األجزاء الدموية من املاء، فهذا 
طهر  الكر  أن  فهمنا  طاهرًا،  صار  األول  ألّن  سابقًا؛  طهرنا  دمًا  كان  وإذا  دمًا،  يكون 
بأجزائه إذا مجعنا وصار دمًا، هل حيتمل أن يكون هذا الدم طاهرًا، أم أّنه دم نجس؟ هو 
طاهر، فام أفاده بعض األعاظم: أّن اإلستحالة عبارة عن تفّرق األجزاء عرفية، واطالق 
طاهرة  األجزاء  كانت  فإذا  املوضوع،  بانتفاء  سالبة  ليس  بمساحمة،  ليس  عليه  الطهارة 
يكون  الدم ال  الدم طاهر،  هذا  أّن  يقال:  دمًا، كيف  وإذا مجعناه صار  باملاء،  باإلتصال 
طاهرًا، ومن هذا ُيعلم أّن تفّرق األجزاء يوجب الطهارة بعنوان أّنه إستهلك الدم، إنعدم 
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الدم، اإلنعدام العريف كاإلنعدام احلقيقي، فإطالق التطهري هنا مساحمة؛ يعني ال فرق بني 
اإلستحالة وبني هذه إطالق التطهري، فالكلب إذا صار ملحًا؛ فإطالق التطهري مساحمة، 
سالبة إلنتفاء املوضوع، واطالق التطهري يف األجزاء املتفرقة يف اإلستهالك العريف، إذن 
مساحمة. وإذا كان حقيقيًا ومجعنا األجزاء الدموية، وجعلنا املاء دمًا؛ فالبد أن يكون هذا 
دمًا طاهرًا، مع أّن الدم ال يكون طاهرًا. هذا بيان الفرق بني املفاهيم الثالثة، وبيان آثار 
املاء أّن منع اآلثار الثالثة ـ اإلستهالك، واإلنقالب، واإلستحالة ـ يف منع املفاهيم الثالثة 
التفريق. ولكن بعضهم يعقدون أمرين: اإلنقالب، واإلستحالة، ثم يقسمون  يف مقام 

اإلستحالة إىل قسمني:
إستحالة حقيقية واستحالة عرفية وخارجية. عىل كل حال احلكم بأّن املضاف املصعد 
طاهر مع اإلطالق كام بينا ـ املضاف يطهر بالتصعيد، ـ أّن فيه أقوال ثالثة، وأما حكم 
البعض أّن املضاف يطهر باإلستهالك باملاء الكر واملاء اجلاري؛ فهذا ُمسّلم، سواء جعلنا 
الفرعني  كال  يف  احلكم  املستقلة،  العناوين  من  جعلناه  أو  اإلستحالة،  من  اإلستهالك 
واحد، ولكن التصعيد باعتبار بالنسبة إىل بعض الفقهاء، وعليه مجع من األعاظم، ولكن 

يف املسألة الثاين؛ أي الفرع الثاين احلكم ُمسّلم عند الكل، وال خالف يف هذه املسالة.
األمر الثالث ـ هل املراد من التصعيد اإلستحالة أو االنقلب؟

اإلنقالب،  ومفهوم  اإلستحالة،  مفهوم  الثالثة:  املفاهيم  بني  الفرق  مقام  يف  ثم 
املاء، بل يف باب املطهرات،  العروة ما ذكر اإلنقالب يف  ومفهوم اإلستهالك، صاحب 
بأّن اإلنقالب خمصوص بباب اخلمر. أما عنوان اإلستحالة؛ فقد أسلفنا: أّن اإلستحالة 
عبارة عن تبدل الصورة من صورة أخرى، مع ذكر املادة، إذن، مراد صاحب العروة ما 

هو؟
بالتصعيد؛  يطهر  النجس  املضاف  أو  )املطلق   :)4( املسألة  يف  ذكر  اإلستحالة  يف 
بعنوان  العنوان  تبدل  باإلستحالة، هل هي:  املراد  ما علمنا  ماء(.  ثم  بخارًا  الستحالته 

آخر، كان ماء، وصار بخارًا؟ هل هذا استحالة حقيقية أم إستحالة عرفية؟
الصورة  تبدل  ألّنه  اإلستحالة؛  تعريف  خالف  فهذا  حقيقية؛  اإلستحالة  قلنا:  إذا 
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تبدل  أخرى.  صورة  إىل  صورة  من  تبدل  فليس  البخار؛  وأما  أخرى،  بصورة  النوعية 
حال بحال آخر؛ ألّن البخار هو املاء. أما اخلّل؛ فهو إستحالة من مخر، أو الدم إستحال 
فمراد  أخرى.  نوعية  بصورة  النوعية  تبدل صورته  فهذا  إنسانًا،  إستحال  املني  أو  لبنًا، 
السيد صاحب العروة ليس من إستحالته بخارًا، ثم ماء، اإلستحالة احلقيقية: إذا مل يكن 
النجس  <املضاف  قال:  ألّنه  واإلستهالك؛  اإلستحالة  بني  الفرق  ما  حقيقية  االستحال 
يطهر بالتصعيد؛ إلستحالته بخارًا ثم ماء>. وقال يف هذه املسألة: <... وباإلستهالك يف 

الكّر أو اجلاري>. 
ما املراد باإلستهلك؟

املضاف  أجزاء  التتميمية  األجزاء  ألّن  يرتتب؛  مل  فهذا  حقيقيًا؛  إستهالكًا  كان  إذا 
النظري إستهالك، عبارة عن إستهالك  املاء، إذا كان إستحالة عرفية؛ فيكون  موجود يف 

تفّرق األجزاء، وتشتت األجزاء يف املاء، فحينئذ تكون اإلستحالة عرفية.
ما الفرق بني إستحالة البخار واإلستحالة هنا؟

يتضّمن هذا السؤال إشكالني عىل صاحب العروة، ومها:
العرفية؛  اإلستحالة  اإلستحالة،  من  املراد  كان  إذا  بينهام  الفرق  ـ  األول  اإلشكال 

فاإلستهالك إذن إستحالة عرفية، وإستحالة املاء بخارًا أيضا عرفية؟
املوجود، ال  إنعدام  املراد من اإلستحالة واإلستهالك  أّن  قلنا:  إذا  ـ  الثاين  اإلشكال 
إليه؛ أي  ُألقي  ُألقي عليه من جنس ما  ـ يعني ماهية منكفية ـ وسائر ما  تفّرق األجزاء 
له؛ ألّن  َجَعله مطّهرًا؛ فال معنى  إذا كان هذا هنا  املطلق،  املاء  املضاف صار من جنس 
معنى التكليف أن يكون اليشء نجسًا، ثم يزال عنه وصف النجاسة، فإذا زال عنه وصف 
النجاسة؛ فيكون طاهرًا متصفًا بالطهارة، إذا فرضنا املضاف إنعدم يف املاء إنعدامًا حقيقيًا 

وموضوعيًا.
هذا ليس بتعبري، ليس هنا موضوعًا حتى يقال من املطّهر، فجعل اإلستحالة احلقيقية 

واإلستهالك احلقيقي من املطهرات. الظاهر أّنه مساحمة.
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وأما إذا قلنا: ال، املراد من اإلستهالك بقاء الذات وزوال الصفة؛ فهذا يكون تغيريًا؛ 
يعني تغرّي من حال إىل حال املاء، إذا كان متغرّيًا ثم زال تغرّيه، هذا ال يقال له إستهالك، 
وال يقال له إستحالة، تبدل حال بحال آخر، تبدل وصف بوصف آخر، فحينئذ يعلم أّن 
إذا  ليست من اإلستهالك، اإلستهالك يشء واإلضافة يشء آخر؟ فعىل هذا،  اإلضافة 

فرضنا املاء املضاف بمجّرد مالقاته للنجس صار نجسًا.
ملاذا ال يكون املضاف النجس بإتصاله بالكّر مطّهرًا له؟

مل  أو  إستهلك  سواء  اإلستهالك،  إىل  نحتاج  ال  مطهرًا،  يكون  بالكّر  إتصاله  جمرد 
يستهلك.

أقوال العلامء يف املقام:
إختلفت آراء العلامء يف املقام عىل قولني:

القول األول ـ بمجرد إتصاله بالكّر صار طاهرًا:
قال شيخنا األستاذ1: <إّن الذي حيّل اإلشكال يف املسألة؛ هو القول بأّن اإلستهالك 
اإلنقالب؛  بمعنى  فيه  اإلستهالك  فيصري  املطلق،  املاء  إىل  النجسة  العني  حيّول  الكّر  يف 
ألّنه إذا صار الدم أو البول أو املضاف النجس يف الكّر متفرقًا بحيث صار مطلقًا وخرج 
عن اإلضافة، فهو وإن كان غري مطهر يف هذا الباب، ولكن بواسطة إتصاله بالكر صار 

طاهرا>.
تطهر  املتنجسة  املائعات  أو  النجس  املضاف  أّن  من  العاّلمة  اختاره  ما  هذا  أقول: 
بالتصعيد واإلستهالك، وباتصاهلا بمطلق العاصم من الكر واملطر وغري ذلك، ثم اعلم 
أجزائه  متام  تنفعل  مائع  كل  بل  املضاف  تطهري  مقام  يف  يذكرون  الفقهاء  من  مجاعة  أّن 
بمجرد مالقاة جزء منها بالنجس، سواء كان مائعًا باألصالة أو بالعرض أن يلط باملاء 
العاصم حتى يكون إمتزاجه به ماء مطلقًا عىل وجه يصح سلب اإلضافة عنه لغلبة املاء 

واستهلكه فيه، ونسب هذا إىل املشهور.

1-  املراد به الفقيه املحقق الشيخ حسني احليل. 
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القول الثاين ـ أّن جمرد اإلتصال غري كاٍف، بل البد من اإلمتزاج.
قال الشيخ يف املبسوط: <وال طريق إىل تطهريها بحال إاّل أن يتلط بامزاد عىل الكر 
من املياه الطاهرة املطلقة>1. وإىل هذا ذهب السيد الربوجردي بقوله: <إذا كان املمزوج 

به كثريًا بحيث ال يصدق عىل املصّعد اسم املاء بال إضافة>2.
معترب، جمرد  اإلمتزاج  اإلمتزاج،  أّنه البد من  القول:  إىل هذا  يذهب  مفاد من  إذن، 
غري  اإلمتزاج  اإلمتزاج،  من  البد  بل  مطهرًا،  ليس  الكّر  باملاء  املتنجس  املاء  مالقاة 

اإلستهالك، اإلمتزاج ترك يشء بيشء آخر.
رأي السيد أيب احلسن اإلصفهاين:

نقل استاذنا الشيخ احليل، عن أستاذه السيد أبو احلسن اإلصفهاين: <يستفاد هذا من 
الروايات، ولو ال اإلمجاع عىل خالفه لكان هو أقوى>.

وقد إستدل هو وغريه عىل هذا ببعض الروايات
كان  أّنه  الشيعة:  علامء  بعض  )وذكر  مرساًل:  الشيعة(  )خمتلف  يف  العالمة  روى  ـ 
باملدينة رجل يدخل عىل أيب جعفر؛ حممد بن عيل )عليهام السالم(، وكان يف طريقه ماء 
فيه العذرة واجليف، فكان يأمر الغالم حيمل كوزًا من ماء يغسل رجله إذا أصابه، فأبرصه 
يومًا أبو جعفر، فقال: إّن هذا ال يصيب شيئًا إاّل طهره، فال تعد منه غساًل>3. عىل 
هذا، إذا إستفدنا من الروايات ـ كام يقول السيد اإلصفهاين ـ أّن املضاف بل كل مائع إذا 
إتصل بالكر يكون طاهرًا، نظري إتصال النجس بالكرية، كام أّن اإلتصال باملاء املتنجس 

بالكر واجلاري مطهر، ملاذا ال يكون اإلتصال باملائع املتنجس بالكر طاهرًا؟
 ،الباقر اإلمام  عن  املذكورة  املرسلة  منها  التي  العديدة  بالروايات  إستدل  وقد 
الغدير  ما أصابه هذا  كّرًا،  كأّنه كان  املاء،  إىل غدير من  اإلمام يشري  املضمون  هبذا 
يطهره، قوله: )ما أصابه( أعم سواء كان القاه املضاف أو املائع، أو برز ماء الغدير 
تطهري  نظري  واملائع،  املضاف  تطهري  أّن  إطالقه  هذا  يطهره.  املائع  عىل  أو  املضاف  عىل 

1-  الطويس، الشيخ حممد بن احلسن: املبسوط، ج1/ 5
2-  العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام، ج1/ 65

3-  العالمة احليل، الشيخ احلسن بن يوسف: خمتلف الشيعة، ج1/ 15
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املتنجس  املاء  قلنا:  إذا  مبنيان؛  أيضًا  هنا  فيكون  مبنيان،  هنا  املتنجس.  واملاء  املتنجس، 
بمجرد اإلتصال طاهر، هنا أيضًا نقول: ماء الرقي إذا إتصل بالكر يكون طاهرًا، إذا قلنا: 
اإلمتزاج معترب ال إمتزاج الكل؛ ألّن إمتزاج الكل ال يتحقق؛ ألّنه يرج عن يشء، عن 
كونه مضافًا إذا إمتزج مقدار من املاء الكر باملاء الرقي؛ يكون طاهرًا، أي مانع منه؟ ولذا 

قال السيد اإلصفهاين: )لوال اإلمجاع عىل خالفه لكان هو األقوى(.
إذا قلنا: عىل هذا املبنى، وإستفدنا من الروايات عىل ما يدعي، أّنه يكون حال املضاف 

املتنجس، حال املاء املتنجس، بمجرد اإلتصال كاٍف.
هنا نقول أيضًا: كاٍف أو حيتاج إىل اإلمتزاج واإلختالط. واإلختالط هنا أيضًا حيتاج 

إىل اإلختالط يف اجلملة، ال إختالط الكل، وما املانع من هذا القول؟
القول اإلمجاع؛ ألّن إمجاع علامئنا عىل هذا املضاف واملائع  املانع من هذا  أّن  الظاهر 
ليس قاباًل للتطهري إاّل أن يرج عن عنوان اإلضافة؛ ألّن ماء الرقي ملا إتصل باملاء الكر، 
هذا ماء رقي نجس ليس جامدًا حتى نقول: ما أصابه مطّهر املحل يف اجلامد املسمى هنا 
نجس، ما أصابه من املطر أو من الكر يكون مورد اإلصابة طاهر. أما بقية األجزاء ليس 
طاهرًا املضاف يف هذا احلكم فام القاه النجس نجس، ال أّن موضع املالقاة طاهر والبقية 
نجس، ما يقبل النجاسة املائع واملضاف، بام أّنه مضاف ال يقبل التطهري إاّل أن يستهلك 
املضاف يف املاء الكر، إذا إستهلك يف املاء الكر؛ يرج عن املطهرية لنظام املوجود، سالبة 

بانتفاء املوضوع.
عىل أي حال أجزاء الكر، السيد اإلصفهاين، وما استفادوه من كلامت الشيخ الطويس1. 
والعالمة يف قواعده2 وتبرصته3، ليس مبنيًا عىل هذا املعنى؛ ألّنه ترتيب من التعدديات 
التربير إاّل أمر يبني لنا التطهري، ومقدار النجاسة من الشارع، الشارع قال: كيفية تطهري 
املضاف أن يرج املضاف عن كونه مضافًا، وهذا ال يرتكب إاّل باإلستهالك، واإلستهالك 
الواقعي أمر ممتنع؛ ألّن الوجود ال يستحيل ال ينعدم، فيكون املراد اإلستهالك العريف، 

1-  الطويس، الشيخ حممد بن احلسن: املبسوط يف فقه اإلمامية، ج1/ 5
2-  العالمة احليل، الشيخ احلسن بن يوسف: قواعد األحكام، ج1/ 187

3-  العالمة احليل، الشيخ احلسن بن يوسف: تبرصة املتعلمني/ 16
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فعىل هذا، اإلستهالك يكون منحرصًا عىل باب اإلستحالة، وعىل باب اإلستهالك. فإذا 
ألّن  واإلستهالك؛  اإلستحالة  بني  فرق  يبقى  ال  فحينئذ  العرفية؛  اإلستحالة  املراد  كان 
اإلستهالك إستحالة عرفية، واإلستحالة أيضًا عرفية، فال يكون بينهام فرق. إاّل أن يكون 
فرقه هذا؛ يف اإلستحالة يبقى العنوان، ولكن يف اإلستهالك ال يبقى موضوع وال وصفه 
وال أجزاؤه، نظري إلقاء املاء املضاف يف الكر إذا إستهلك ال يبقى يشء، إاّل أجزاء املطلق 
ال أجزاء املضاف؛ يعني بنظر العرف يقولون: هذا ماء مطلق، البد أن يكون مطلقًا أما 

بخالف املضاف املتنجس إذا صار بخارًا، البخار يف نظر العرف موضوع آخر.
وبعبارة أخرى: اإلستحالة العرفية، فيه موضوع عريف، ال ينفي املوضوع يف اإلستحالة 
العرفية، ولكن يف اإلستهالك العريف ينتقل املوضوع وينهدم يف نظر العرف. هذا يكون 
فارقًا بني عنوان اإلستحالة، وعنوان اإلستهالك، اإلستهالك ليس فيه موضوع أبدًا، ال 
موضوع عريف وال واقعي. أما يف اإلستحالة؛ فاملوضوع َتبّدل، كان ماءًا مضافًا نجسًا، ثم 
صار بخارًا، البخار يشء واملاء املضاف يشء آخر. هذا كله بالنسبة إىل مسألة اإلستهالك.





عند  الكر،  يف  الّنجس  املضاف  إلقاء  ـ صورة  التاسع  احلكم   :)7 )مسألة 
حصول اإلستهالك وعدمه، وفيه ناحيتني من البحث:

الناحية األوىل ـ صور اإللقاء على مخسة أقسام
الناحية الثانية ـ البحث يف هذه األقسام يف مقامني:

املقام األول ـ يف إمكان الصور الثالث وإستحالتها
املقام الثاين ـ يف أحكام الصور األربع
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اإلضافة  إىل  اإلطالق  عن  فخرج  الكّر  يف  النّجس  املضاف  ألقي  إذا   :)7 )مسألة 
يتنجس إن صار مضافًا قبل اإلستهالك، وإن حصل اإلستهالك واإلضافة دفعة ال يلو 

احلكم بعدم تنجسه عن وجٍه لكنّه مشكل)1(.

)1(ـ احلكم التاسع - صور إلقاء املضاف الّنجس يف الكر عند حصول اإلستهلك 
وعدمه.

وفيه ناحيتني من البحث :
الناحية األوىل ـ صور اإللقاء عىل مخسة أقسام:

الصور املتصورة أربع، ولكّن صاحب العروة َبنّي لنا من هذه الصور صورتني، ولكن 
إىل  بالنسبة  اخلمس،  الصور  هذه  يف  الكالم  ويقع  مخس،  املتصورة  الصور  أّن  تصورنا 
أحكامها تارة، وإىل إمكان بعضها ـ صورة اإلستحالة ـ تارة أخرى. والكالم يف حكمها 
وأّنه أمر ممكن واقعًا ولكنه حكمهم، ولكّن بعض الصور يف إمتناعه وامكانه. ثم بعد 

إمكانه ننظر إىل حكمه، وبعد إمتناعه حكمه ماذا؟
ألّن بعض فقهائنا، مع أّنه قال: عىل فرض اإلمكان حكمه كذا، وعىل فرض اإلمتناع 
حكمه كذا. هذا عجيب من بعض املحشني، َبنّي حكمه يف صورة اإلمتناع فرض، ويف 

صورة إمكانه فرض.
عىل أي حال، إبتداء نذكر الصور املتفرقة. هذه املسألة عبارة عن: إذا ألقينا املضاف يف 
ماء كٍر ومطلق، وباإلنقالب صار مضافًا؛ ألقينا ماء مضافًا يف ُكرٍّ مطلق وليس بمضاف، 

وصا ر املطلق مضافًا، هذا متصور عىل مخسة أقسام:
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األول ـ بمجرد اإللقاء صار املضاف مستهلكًا يف املطلق:
ثم  مستهلكًا  املضاف  وكان  مطلقًا،  وصار  مضافًا  كان  السادسة:  املسألة  يف  بّينا  قد 
مطلقًا؛ يعني بمجرد اإلطالق صار املضاف مستهلكًا يف املطلق. فرض مسألتنا: كان هذا 
ماء مضافًا، فألقينا كرًا طاهرًا مطلقًا، وصار مستهلكًا، فهذا خارج عن املسألة السابعة، 

فتبقي صور املسألة عىل أربعة أقسام.
الثاين ـ حصول اإلضافة من دون إستهلك يف البني:

دون  من  اإلضافة،  إىل  اإلطالق  فخرج عن  الكر؛  يف  املتنجس  املضاف  ُألقي  إذا  ما 
إستهالك يف البني 

الثالث ـ أن يكون اإلستهلك قبل اإلضافة:
إذا ألقينا ماء مضافًا، وبعد أن صار مطلقًا صار مضافًا، بأن يستهلك املضاف النجس 
أوالً، ثم ينقلب الكر من اإلطالق إىل اإلضافة، بسبب تأثري أجزاء امللقى املستهلكة فيه. 

الرابع ـ أن يكون اإلستهلك بعد اإلضافة: 
ألقينا املاء املضاف يف كرٍّ مطلق، وصار مضافًا، ثم صار مطلقًا بعد أن صار مضافًا.

اخلامس ـ حتقق اإلضافة واإلطلق معًا يف حال اإلستهلك:
يف زمان اإلستهالك املطلق صار مضافًا، واستهلك وصار مطلقًا، وصار مضافًا.

األقسام عىل رأي صاحب العروة:
إذن، هذه املسألة متكفلة لألقسام األربعة، ولكن صاحب العروة َبنّي من هذه األقسام 

األربعة قسمني:
األول ـ أن يكون اإلستهالك بعد اإلضافة ـ وهو القسم الرابع ـ، وأشار إليه بقوله: 
ُألقي املضاف النجس يف الكر، فخرج عن اإلطالق إىل اإلضافة يتنّجس إن صار  <إذا 

مضافًا قبل اإلستهالك>.
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اإلستهالك  حصل  <وإن  قال:  كام  معًا،  واإلستهالك  اإلضافة  حتصل  أن  ـ  الثاين 
واإلضافة دفعة ال يلو احلكم بعدم تنجسه من وجٍه لكنّه مشكل>. هذه الصورة حمّل 

كالمنا، فتبقي صورتان خارجًا.
نتيجة البحث يف مقامني:

املقام األول ـ يف إمكان الصور الثلث واستحالتها: 
األوىل ـ أن تتحقق اإلضافة ثم اإلستهلك.
الثانية ـ أن يكون اإلستهلك قبل اإلضافة.

الثالثة ـ أن يكون اإلستهلك واإلضافة.
هل هذه الصور الثالث كلها ممكنة، كام يستفاد من كالم صاحب العروة؟

أو كلها ممتنعة، كام يستفاد من بعض املحشني؟ أو بعضها ممكن وبعضها ممتنع، كام 
يستفاد من مجاعة من املحشني؟ فنحن نحتاج إىل بيان نظر مجلة من األعاظم يف حاشية 
الثالث.  الصور  هذه  باستحالة  أو  الصور،  بعض  باستحالة  يقول:  من  فمنهم  العروة، 
)لكنّه  قوله:  ذيل  يف  احلوايش  من  ومجلة  )دفعة(،  قوله:  ذيل  يف  إما  علمناها  واحلاشية 

مشكل(.
كلمنا مع بعض املحشني يف املقام:

1ـ حاشية السيد السبزواري:
قد َبّينا حاشية السبزواري أهّنا معّلقة. إذن، مضافًا إىل أّنه أفاد لنا وعّلل وجه اإلستحالة 
قال: اإلستهالك: هو تفّرق األجزاء. هذا ُيعلم أّن املراد من اإلستهالك تفّرق األجزاء. 
لإلستهالك أربع معاين، يتلف اإلمكان واإلمتناع، فيمكن أن يكون ممتنعًا عىل معنى، 
ويمكن أن يكون ممكنًا عىل معنى آخر، وهو دخيل يف املطلب؛ يعني منهم اإلستهالك 

ومبني اإلستهالك مؤثر يف احلكم، أّنه ممكن أو ممتنع.
نظر السيد: أّن اإلستهالك؛ هو تفّرق األجزاء؛ ولذا قال مع هذا املبنى: املضاف املطلق 
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يوجب إضافة املطلق، إذا علم املضاف املطلق وأوجب املضاف املطلق، هذا إنقالب أو 
ليس إنقالبًا؟

كالمنا ليس يف اإلنقالب، كالمنا يف اإلستهالك واإلضافة. إذا قلنا: هذا من مصاديق 
اإلنقالب؛ فحينئذ ال دليل عىل احلكم بالنجاسة؛ ألّنه إذا كان إنقالبًا ال دليل عىل احلكم 
بالطهارة، ألّن اإلنقالب ليس من املطهرات، إاّل يف مورد خاص، وقد ورد النّص يف مورد 
اخلمر أو كل املسكرات. أما إذا قلنا: هذا من باب التغرّي؛ ففرق بني تغرّي املاء واضافة 
املاء، قد يكون املاء متغرّيًا وال يكون مضافًا، كام إذا كان تغرّيه بالرائحة والطعم، هذا تغرّي 
وموجب وموضوع إىل دخول النجاسة، إذا تغرّي لونه وطعمه بالنجس أو املتنّجس ـ عىل 
خالف يأيت ـ، حمكوم بالنجاسة والتغرّي غري اإلضافة، اإلضافة سلب إطالق الوصف 
عن املاء، يعني جيعل املاء املطلق مضافًا عىل هذا املعنى. إذن، مل يبنّي يف كالمه تفصياًل، 

هل احلكم بالرتديد من باب اإلنقالب، أو من باب إنعدام املوضوع؟
إذا كان بعنوان إنعدام املوضوع؛ فحينئذ النجاسة غري مرتتبة؛ ألّنه إنعدم.

ألّنه  بالنجاسة؛  حمكوم  وهو  باٍق،  فاملوضوع  املوضوع؛  إنقالب  أّنه  قلنا:  إذا  وأما 
مبني  بني  ففرق  النجاسة.  نستصحب  شككنا؛  إذا  باٍق،  واملوضوع  نجس  مضاف  ماء 
السيد يف  اإلنقالب يف معنى اإلستهالك، ومعنى تفّرق األجزاء يف اإلستهالك، وكالم 
تفّرق األجزاء، يقول: فالبد من تقدمها ـ أي البد من تقدم اإلستهالك، وكالم السيد يف 
تفّرق األجزاء، يقول: فالبد من تقدمها ـ أي البد من تقدم اإلستهالك وتفّرق األجزاء 
ـ رتبة عىل اإلضافة فحينئذ فرق يف تقدم اإلضافة عىل اإلستهالك، عىل الفرض األول 

يف املتن.
والفرض األول يف املتن صار مضافًا ثم إستهلك. هذه إشارة إىل الفرض األول. أو 
حصوهلام معًا، هذه إشارة إىل الفرض الثاين؛ أي حصول اإلضافة مع اإلستهالك. ننظر 
يف كالمه عىل كال الفرضني، فهل يف تقدم اإلضافة مع اإلستهالك وفرض َمعّيه اإلضافة 
اإلضافة  ألّن  هذا؛  يتحقق  مل  ممتنع  أي  ممكن،  غري  أي  واقع؛  غري  هذا  اإلستهالك،  مع 
سمتها التبدل، فإذا صار مضافًا؛ كيف صار مستهلكًا؟ وإذا صار مضافًا ومستهلكًا معًا؛ 
هذا إذن ال يتحقق. هنا إشارة إىل مطلب آخر: وهو ان يكون اإلستهالك بسبب اإلضافة. 
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يف بعض احلوايش موجود؛ ألّنه ال مانع أن يكون املاء املضاف ثم إستهلك بسبب آخر، 
املاء الكر، صار مضافًا ثم استهلك، أي حمالية يف هذا؟ ثم استهلك  بالقاء املضاف إىل 
بيشء آخر. وكالمنا: ثم استهلك باإلضافة، الزم كام أّنه يشري إىل هذه النكتة يف بعض 

احلوايش.
كالمنا: أّنه ممتنع هبذا الفرد، ال أّنه صار مضافًا وصار نجسًا، ثم إستهلك معًا ال يوجد 
مانع من اإلستهالك، هذا أمر غري ممكن. يف أكثر احلوايش موجودـ  مثل: حاشية النائيني1 
ـ، والسيد الربوجردي2 ـ: بكال قسميه ممتنع. القسم األول: صار مضافًا ثم استهلك. 
أي إمتناع يف هذا؟ املاء املضاف ثم بعد ساعة، أو بعد يوم يستهلك، ال، صار مضافًا ثم 
استهلك باإلضافة، هذا حمّل كالمنا. ولذا الكالم هو الكالم يف كلتا الصورتني، جائز 

وممكن، الزم أن يكون يف كلتا الصورتني، وممتنع يف كلتا الصورتني.
وبعض املحشني فّصل بني الصورة األوىل والثانية، وهو غري متوجه إىل هذه النكتة، 
صار مستهلكًا باإلضافة، هذا هو األصل. وإاّل إذا صار مضافًا ثم صار مستهلكًا، اي 
إمتناع يف هذا؟ ماء صار مضافًا، ثم باهلواء صار مستهلكًا بسبب آخر، مستهلكًا بغلبة 
املاء، صار مستهلكًا بنفسه. فقول بعض املحشني، ننظر نظرة: أّن صورة الدفعة ممتنع، 

وصورة القبل ممكن، ممكن بسبب آخر؟
أما إذا كان بسبب اإلضافة، فهذا كالمنا: إذا كان ممكنًا؛ فممكن يف تلك الصورتني. 

وإذا صار ممتنعًا؛ ففي كلتا الصورتني. هذا بالنسبة إىل حاشية السيد السبزواري.
2ـ حاشية السيد البجنوردي:

اإلستهالك  من  املراد  كان  إن  حمال،  واحدة  دفعة  <حصوهلام  رسه(:  )قدس  قال 
صريورته من جنس املستهلك فيه عرفًا، كام هو الظاهر من معناه>3. 

يكون  أن  بقوله:  النظر  هذا  وَبنّي  اإلنقالب.  هو  اإلستهالك  املحشني؛  من  قسم 
امللقى ـ يعني املاء املضاف ـ من جنس ما ُألقي إليه؛ أي من جنس املاء املطلق، إذا كان 
امللقى مطلقًا؛ يقولون: إّنه إستهلك. يقول إّن حصوهلام دفعة واحدة حمال. هذه احلاشية 

1-  العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام، ج1/ 67
2-  نفس املصدر

3-  العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج1/ 379 ـ 380



...................................................................................................أبحاث الفقيه 236

ولكن  احلاشية ممكنة،  صاحب  نظر  األوىل يف  الصورة  كأّن  الثانية،  بالصورة  خمصوصة 
هذه الصورة ممتنعة، ملاذا حمال؟

إن كان املراد من اإلستهالك: صريورته من جنسه مستهلك فيه عرفًا، كام هو الظاهر 
من املعنى؛ فعىل هذه احلاشية، جعل فرض اإلستحالة يف الصورة الثانية، ولكن عىل مبنى 
اإلستهالك هبذا املعنى، أن يكون املضاف من جنس املاء املطلق، فحينئذ رشح احلاشية 

هكذا:
صار املاء املضاف بمجموعهام ماءًا مطلقًا. إستهلك؛ يعني صار كال املائني مطلقني، 
رتبة  هذه  فرضنا  إذا  اإلستهالك،  مع  جيتمع  هل  مرتبة،  يف  مطلقًا  املائني  كال  وفرض 

اإلطالق املجموع، يف هذا الرتبة، إطالق املجموع مع أّنه مستهلك أمر حمال.
املضاف مطلقًا، كيف  نقطة صار  ماءًا مطلقًا، فرضنا يف  املضاف  أّية حال صار  عىل 
عبارة  عىل  معًا  دفعة  واإلستهالك  اإلضافة  هذا:  املتن  فرض  اإلضافة؟  فرض  تفسري 
بعض العلامء: اإلضافة واإلستهالك معًا دفعة. فإذا فرضنا اإلستهالك هبذا املعنى ـ يعني 
هنا  اإلضافة  الرتبة،  أّنه مضاف هبذه  ُيعرض  مطلقًا، كيف  املجموع  رتبة  فرضنا يف  إذا 

مستحيل؟
هذا ال مانع منه مطلب دقيق. عىل هذا املبنى اإلستحالة منحرصة يف الصورة الثانية، 
ألّن الصورة األوىل، اإلضافة ثم إستهلك، هذه رتبة متأخرة، اإلضافة يف رتبة اإلستهالك، 
بسبب يف رتبة أخرى ال مانع منه؛ ألّنه زمان يتلف، أما هنا يف زمان واحد صار دفعة يف 
إختالف الرتبة ال يفيد هنا. هنا الزمان معي يف زمان واحد، دفعة صار مضافًا ومستهلكًا. 
اإلستهالك كون املجموع ماءًا مطلقًا، إذا صار مطلقًا مع كون املاء مطلقًا، كيف ُيفرض 

املجموع مضافًا؟ فهذه اإلستحالة واقعة هبذا املعنى كالم مفروغ من هذه احلاشية.
3ـ حاشية كاشف الغطاء:

وصريورة  املطلق،  يف  املضاف  <إستهالك  الغطاء:  كاشف  حسني  حممد  الشيخ  قال 
املطلق به مضافًا ال يكاد يتصور، بل من املستحيل، فالوجه هو النجاسة يف الصورتني>1. 

1-  العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام، ج1/ 67
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يف هذه احلاشية يشري إىل هذا، وإاّل إذا مل يكن به صورة ليس بممتنع، ماء صار مضافًا، ثم 
استهلك، إذن حكمه معلوم. فرض صار مضافًا، وصار نجسًا، بعد نصف ساعة، بعد 
ساعات؛ صار مطلقًا. هذا اإلطالق ال يفيد. ال، ممكن وال جيب يف احلكم حكمه صار 
اإلمتناع؛  أما كالم  اجلاري.  باملاء  متصاًل  كان  إذا  إاّل  يفيد  مطلقًا، ال  وإذا صار  نجسًا، 
فهكذا إذا صار مستهلكًا بأي معنى؟ مستهلكًا؛ يعني إنقالبًا. أو تفّرق األجزاء، أو كون 

املضاف من جنس املستهلك منه، أو بمعنى صريورة املجموع ال مطلقًا، هذا كالمنا.
أي  به؛  املطلق  وصريورة  املطلق،  يف  املضاف  إستهالك  يقول:  النظرية،  هذه  عىل 
بسبب هذا مضافًا ال يكاد يتصور، يعني ال نقدر عىل تصوره، هذا يشمل الصورة الثانية 
والصورة األوىل، فيكون اإلمتناع يف تلك الصورتني. عىل هذا املعنى ال معنى للتفصيل 
ماذا  احلكم  املوضوع  بيان  هذا بحسب  املستحيل.  من  بل  والثانية،  األوىل  الصورة  بني 
ألقينا  أو صار مستحياًل،  قلنا: هذا األمر ممكن،  املاء مضافًا، سواء  صار؟ كذلك صار 
املضاف يف الكر، فصار قبل مضافًا أو صار مضافًا ومستهلكًا، احلكم يف تلك الصورتني 
النجاسة. عىل هذا القول نحن ال نتكلم يف احلكم، أحكام هذه األقسام، أو الصورتني 
ماذا؟ التنجس أو غري التنجس، كالمنا يف املوضوع، يف تصوير الصور أهيا ممكن وأهيا 

ممتنع، فذيل كالمه خارجًا عن بحثنا.
4ـ حاشية السيد الفاين:

دفعة ممتنع ويف  الفرض ممتنع كسابقه>1. أي يف فرض  الفاين: <هذا  السيد عيل  قال 
الفرض الثاين أيضًا ممتنع، ولكن ما َبنّي لنا وجه اإلمتناع بأي مبنى ممتنعان.

5ـ حاشية السيد رشيعتمداري:
قال السيد كاظم رشيعتمداري: <معنى إستهالك املضاف يف املطلق، صدق املطلق عىل 
املجموع، فكيف يكون املجموع مضافًا يف ذلك احلني؟ ولذلك تشكل صحة الفرض، 
وصريورته  املوضوع  وتبّدل  املضاف  موضوع  ذهاب  باإلستهالك  املراد  يكون  أن  إاّل 
ر استهالك املضاف  مضافًا آخر، وال يفى أن املتعني حينئذ احلكم بالنجاسةن إذا املطهِّ
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يف املطلق، واملفروض عدمه>1. إّن معنى إستهالك املضاف يف املطلق، صدق املطلق عىل 
املطلق؛ يعني كون  املعنى اإلستهالك معنى عريف، إستهالك املضاف يف  املجموع. هبذا 
املجموع مطلق بأي معنى فرضت: تفرق األجزاء، اإلنقالب، أو كون املضاف من جنس 
املستهلك منه، نحن ننظر إىل العرف يف إستهالك املضاف يف الكل، يف أي صورة تتحقق؟

ما  املجموع مضافًا. هذا  يكون  فكيف  مطلقًا،  ماءًا  املجموع  كان  إذا  تتحقق  يقول: 
أفاده السيد الرشيعتمداري.

لكن جعل اإلستهالك من جنس املستهلك منه، فكيف يكون املجموع مضافًا؟
قوله: )إاّل أن يراد باإلستهالك(؛ يعني يريد أن ُيغرّي مبنى اإلستهالك، ولكن بعبارة 
جامعة السيد البجنوردي: جعل من جنس املستهلك فيه عرفًا، فكيف يكون املجموع 

مضافًا؟
جنس  من  مع  اإلنقالب  يشمل  عامًا  إصطالحًا  جعل  هو  خاص،  إصطالح  كأّنه 
مطلقًا،  ماءًا  املجموع  كان  فإذا  الكل.  فيشمل  األجزاء،  تفرق  مع  عرفًا،  فيه  املستهلك 
بني  كونه مضافًا، هذا مجع  مع فرض  املجموع  بإضافة  أّنه مضاف؟ هل  كيف فرضت 

املبنيني؟
املوضوع  وتبدل  املضاف  موضوع  أي  املوضوع؛  ذهاب  باإلستهالك  يراد  أن  إاّل 
املاء  واستهلك  املوضوع.  غياب  اإلستهالك  من  املراد  يقول:  آخر.  مضافًا  وصريورته 
انقالبًا عرفيًا،  إنقلب  النجس ومعنى استهلك؛ يعني ذهب موضوعه، بمعنى  املضاف 
هذا  صار  كيف  املوضوع؛  ذهب  فإذا  الواقعي.  املوضوع  ال  العريف،  املوضوع  ذهاب 

مطلقًا، ثم صار مضافًا، أو يف رتبة ثانية صار مضافًا، كيف يتصور؟
يقول: مضافًا آخر ال املضاف األول. هذا خارج عن حمل بحثنا. ال مانع من فرض 
اإلمكان هبذه الصورة، الصورة األوىل ممتنعة، ولكن هبذه الصورة إستهلك؛ يعني ذهب 
يف  إضافة  هنا  ليس  كأّنه  مضاه  يعني  اإلضافة؛  موضوع  ذهب  ملا  اإلضافة،  موضوع 
مرتبة كون املاء مطلقًا، ليس فيه موضوع اإلضافة، مع فرض كونه مطلقًا مضافًا؛ يعني 
مضافًا آخر غري املضاف األول، هذا ال مانع منه، لكنه خالف كالمنا. كالمنا اإلضافة: 
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صار  هذا  كالمنا  الصورتني  تصوير  قلنا:  إذا  هذا،  بسبب  مضافًا،  وصار  اإلضافة  هي 
مضافًا بسببه؛ يعني اإللقاء عليه لشيئني، كأّن إلقاء املضاف عىل الكر َعّله شيئني إضافة 
هذا  اإلضافة،  بسبب  استهالك  ثم  إضافة  حصل  أو  واحدة،  دفعة  حصل  واستهالك 
ِعّلة أو معه لتحقيق األمرين: اإلستهالك واإلضافة معًا، أو  أّنه  كالمنا: اإللقاء فرضنا 
اإلضافة واإلستهالك بسبب اإلضافة، يكون كالمها ممتنعان. أما إذا فرضنا هنا إضافة 
أخرى؛ فال مانع؛ ألّنه يكون شيئان، يكون لكل يشء ِعّلة. كالمنا أن يكون ِعّلة واحدة 
ملعلولني، واملعلولني الزم أن يكون يف عرضهام، كيف يكون عرض اإلضافة مع عرض 

اإلطالق؟ كون املاء مطلقًا، وكون املاء مضافًا ال يكونان يف عرض واحد، هذا كالمنا.
وأما إذا كان لإلضافة ِعّلة، ولإلستهالك ِعّلة أخرى؛ فال إشكال يف ذلك، لكّل ِعّلة 
معلول. يف الواقع هذا إستثناء منقطع، ال إستثناء منقطع، ال إستثناء متصل؛ يعني فرد آ 
خر، إاّل هبذه العبارة: إاّل أن يراد باإلستهالك ذهاب موضوع املضاف وتبدل املوضوع؛ 

لكونه ماءًا مطلقا، وصريورته مضافًا آخر. هذا خارج عن فرضنا.

6ـ حاشية السيد القمي:
قال السيد حسني القمي: <ووقوع الفرض أشكل>1.

هذا بيان من السيد القمي، هو قال: احلكم بعدم تنجسه ال يلو عن وجه؛ يعني يف 
الفرض أشكل. لكنّه يشكل ـ  الثانية دفعة ال ختلو عن وجه. ثم قال: ووقوع  الصورة 
أي بحسب احلكم ـ يعني ممكن، ولكن حكمه الطهارة ال يلو عن وجه، ولكن احلكم 
إمكانه  يعني فرض  بالطهارة مشكل. هذا إشكالك يف احلكم ال يف فرضه أشكل منه؛ 

ووضوحه أشكل منه.
7ـ حاشية السيد احلكيم:

مبنى السيد احلكيم: اإلستهالك ذهاب املوضوع، بحيث يمنع جريان اإلستصحاب 
الثالث ممتنعة؛ وهي صورة حصول اإلضافة  الصور  فيه. ويف نظره صورة واحدة من 
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واإلطالق معًا، وأهنام ضدان ال جيتمعان يف حمّل واحد. ثم أجاب بعدم التنايف بينهام، فعىل 
هذا، فالصور الثالث ممكنة عنده أيضًا1 يف نظر السيد احلكيم: أّن هذه الصور كلها ممكنة؛ 
اإلضافة  كانت  ما  املطلق،  املاء  كون  فرض  أن  بعد  وهو:  إشكاالً  نفسه  عىل  أورد  ألّنه 
متحققة، فكيف يكون املاء املفروض كرًا مطلقًا، وإن صار مضافًا اآلن، فهذا كيف حيكم 
بنجاسته. وبعبارة أخرى: النجاسة بعد فرض كون املاء مطلقًا، وبروز النجاسة عىل املاء 
املطلق، هنا ما أحرزنا املاء؛ ألّنه بعد أن فرضنا كون املاء مطلقًا، يف هذا الفرض ما كان 

مضافًا حتى نقول: اإلضافة القت النجس؛ ولذا وجه مردود، وَبنّي لنا هذا الوجه
ـ والوجه كونه وجهًا مقلوبًا ـ؛ ألّنه قال: يف فرض كون املاء مطلقًا ما كان لنا مضافًا 
نجسًا حتى يؤثر يف املاء، فإذا ما أحرزنا هذا املعنى؛ أي النجس أّثر يف املاء املطلق وإضاف 
املاء املطلق. يف هذا الفرض ال جمال للحكم، فيكون احلكم مطلقًا وجهه الطهارة. ولكن 

السيد احلكيم قال: فرضه مشكل، ويف نظر صاحب العروة: لكنه مشكل.
السيد احلكيم يقول: ال، فرضه طاهرًا ليس بمشكل؛ ألّن احلكم الطهارة، ولكن فرض 
املسألة إمكانه مشكل؛ ولذا أورد عىل هذه الصورة، ال إيراد يف احلكم، كأّن حكمه يف نظر 
السيد احلكيم الطهارة لكنه مشكل ال جمال له، بل هو الطهارة. ودليل هذا ألّنه يوجد 
لدينا ماء مطلق، وهذا املاء املطلق كثري متنجسًا باإلضافة؛ ألّن يف هذا الفرض املضاف 
ليس بموجود حتى نقول: ماء املطلق ال يف النجس املضاف وصار مضافًا؛ ولذا احلكم 
العروة، ولكن فرضه مشكل؛ يعني إمكانه مشكل،  فيه إشكال، خالفًا لصاحب  ليس 
ولذا بعض املحشني، مثل السيد اخلوانساري قال: حمّل إشكال2؛ يعني احلكم مشكل. 
والسيد احلكيم يستشكل يف الفرض. فرضه ملاذا مشكل؟ ألّنه أمر ممتنع؛ ألّن فرض املاء 
يف  يمتنعان  والضدان  متضادان،  ألهنام  مستحيل  أمر  هذا  مضافًا،  املاء  وفرض  مطلقًا، 
إجتامعهام يف حمل واحد ـ وهو املاء ـ، واجتامع اإلطالق واجتامع اإلضافة بالنسبة إىل هذا 
املاء الذي يف حمّل واحد، هذا من قبيل إجتامع الضدين، واجتامع الضدين ال يكون هذا 
وجه اإلستحالة، وعدم اإلمكان فرض، ولكّن املباين املتقدمة: السيد السبزواري ال من 

1-  احلكيم، السيد حمسن: مستمسك العروة الوثقى، ج1/ 118
2-  العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج1/ 372، 377



241 كتاب الطهارة..................................................................................................

باب إجتامع الضدين، بل من باب تقدم املعلول عىل العّلة، فتقدم املعلول عىل العّلة يشء 
واجتامع الضدين يشء آخر، إجتامع الضدين معنامها ليس معلوالن يف عّلة واحدة، أما 
تقدم املعلول عىل العّلة؛ فمعناه أهنام معلوالن لعّلة واحدة، هذا فرضه واحد. هذا إشكال 

السيد احلكيم الذي أشكله عىل نفسه.
ولكن دفع هذا اإلشكال يعطي لنا أّن هذه الصور الثالث ممكنة. وأما دفع اإلشكال 
ال  ضدان؛  كانا  إذا  ضدان،  مها  فليس  ـ؛  إستهالكه  مع  املاء  إطالق  ينايف  ال  أن  وهو 
جيتمعان، ولكن ليس اإلستهالك واملاء املطلق ضدان، ملاذا؟ ألّن اإلستهالك عىل ما قلنا، 
ذهاب املوضوع، ويف مرتبة ذهاب املوضوع، معناه يف مرتبة املطلق، اإلستهالك صار املاء 
مطلقًا ال ينايف يف صريورة املاء مطلقًا، مع كونه مضافًا وصار مضافًا، فعىل هذا الفرد، 

إذن ممكن.
نتيجة مجيع املوارد:

تظهر لنا هذه النتيجة من خالل األبحاث التالية:
أوالً ـ عرض املباين األربعة ألساتيذنا:

نحن نقلنا املباين األربعة من األساتيذ كالتايل:
األول ـ مبنى الشيخ احليل: 

<نعم لو قلنا: إّن اإلستهالك عبارة عن إنعدام املضاف املستهلك مادة وإن بقي األثر، 
تكون  الصور  فجميع  أخرى،  بصفات  بانفعاله  كان  أم  املضاف،  بصفات  أكان  سواء 

ممكنة>1.
الثاين ـ مبنى السيد اخلوئي:

<أّن املراد باإلستهالك: هو إنعدام املستهلك إنعدامًا عرفيًا، عىل نحو ُيعّد املركب من 
املضاف واملاء شيئًا واحدًا عرفًا، فكأن املضاف ال وجود له أصاًل؛ إلندكاكه يف ضمن 

املطلق إذ كان قلياًل باإلضافة إىل املاء، بحيث يقال: إّن املركب منهام شيئان>2.
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إذن، إلستهالك إنعدام املوضوع إنعدامًا عرضيًا، فالصور الثالث اخلارجة عن حمّل 
كالمنا  حمّل  التي  الثالث  فرض  يف  اإلشكال  وإّنام  فرضها،  يف  إشكال  ال  ممكنة  الكالم 
وهي: حصول اإلضافة واإلستهالك معًا. وحصول اإلضافة ثم اإلستهالك. وحصول 
اإلستهالك ثم اإلضافة؛ ووجه اإلستحالة عدم حتقق اإلستهالكـ  أي اإلطالق واإلضافة 

ـ يف حمل واحد، وهو يرجع إىل إمتناع إجتامع الضدين.
الثالث ـ مبنى السيد السبزواري:

<اإلستهالك: وتفرق أجزاء املضاف املطلق يوجب إضافة املطلق فالبد من تقدمهام 
رتبة عىل اإلضافة، ففرض تقدم اإلضافة عىل اإلستهالك أو حصوهلام معًا غري واقع، مع 
أن اإلستهالك مالزم لإلطالق، فكيف جيمع مع اإلضافة متالحقًا أو معًا، إاّل إذا كان 
املراد بعض مراتب اإلستهالك ال متام مراتبه>1. تفرق األجزاء؛ يعني إنعدام املوضوع، 
بحيث ال يمكن اإلشارة احلسية إليها؛ أي إىل األجزاء. ويف نظره الصورتان ممتنعان يف 
بادئ الرأي، وجه اإلستحالة لزوم تقديم املعلول عىل العّلة، ولكن رفع اإلشكال، بأّن 

اإلستهالك له مراتب متفاوتة، فمع هذا كل الصور الثالث ممكنة.
الرابع ـ مبنى السيد احلكيم:

إستصحاب  جيري  أن  يمتنع  بنحو  املوضوع  ذهاب  عن  أخرى  عبارة  <اإلستهالك: 
حصول  صورة  وهي  ممتنعة؛  الثالث  الصور  من  واحدة  صورة  نظره  ويف  نجاسته>2. 
التنايف  اإلضافة واإلطالق معًا، وأهنام ضدان ال جيتمعان يف حمّل واحد. ثم أجاب بعد 

بينهام، فعىل هذا، فالصور الثالث ممكنة عنده أيضًا.
ثانيًا ـ هل يمكن إرجاع هذه املباين إىل بعضها أو ال؟

هذه املباين األربعة، هل يمكن لنا إرجاعهام إىل مبنى واحد، أو مبنيني أو ال؟
هنا مباين أربعة وال يرجع أحدمها لآلخر؛ يعني أّن كلٍّ من املباين يف اإلستهالك آثار 
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أثر مشرتك،  أثر خاص وهكذا، ال  الثاين  أثر خاص، وللتفسري  للتفسري األول  خاصة، 
وإن كان هناك أثر مشرتك ال ينايف األثر اخلاص. هذا أوجب لتغيري التفاصيل، َفّصلنا يف 

األول اخلاصية وفّصلنا يف الثاين اخلاصية األخرى، ويف الثال والرابع.
مقدمة يف مقام أحكام الصور الثلث:

قبل الدخول يف بيان هذا املطلب البد من بيان مقدمة وهي: يف مقام أحكام الصور 
الثالث، هل نحكم عىل الطهارة مطلقًا، أو نحكم عىل النجاسة مطلقًا، أو التفصيل يف 
املقدمة  باب  املطالب كانت من  النجاسة؟ كأّن هذه  الطهارة ويف بعضها  الصور  بعض 
مبنى  نظرنا نحن ال نالحظ أي  لنا، نحن يف  بعد مطالب األعاظم واألساتيذ، منظورًا 

صحيح، وأي مبنى يرجع إىل املبنى اآلخر.
السيد  السبزواري،  السيد  أفاده  ما  نفس  احلكيم  السيد  أفاده  ما  األول  املقام  يف 
السبزواري قال: اإلستهالك تفرق األجزاء. والسيد احلكيم قال: ذهاب املوضوع. ذهاب 
املوضوع نفس تفرق األجزاء، وهذا ما يستفاد من كالمه يف التعليق عىل املسألة السادسة 
املتقدمة؛ حيث قال: <بتفرق أجزائه فيه عىل نحو ال يبقى له وجود حمفوظ يف نظر العرف 
باملناط  للمستحيل  املطهرة  النجسة  األعيان  يف  اإلستحالة  نظري  اإلستصحاب.  جيري 
املذكور>1. ولكن يف مسألتنا يف تفسري اإلستهالك قال: اإلستهالك؛ هو ذهاب املوضوع. 
يعني إذ تفرقت األجزاء؛ يكون ذهاب املوضوع إذن، مفاد كالمه أّن اإلستهالك تفّرق 
األجزاء عىل نحو ال يبقى له وجود حمفوظ يف نظر العرف؛ يعني اإلستحالة عرفية وليست 
واقعية؛ ولذا قال: )نظري األعيان النجسة(. إستهالك األعيان النجسة إستهالك حقيقي، 
وتبّدل  بامللح،  الكل  )تبدل  سابقًا:  مّثلنا  كام  أخرى،  نوعية  بصورة  نوعية  صورة  تبّدل 
الدم لبنًا، وتبّدل املني إنسانًا(. هذه إستحالة، واإلستحالة إستهالك حقيقي، ولكن لنا 
األجزاء  تفّرق  العرفية  واإلستحالة  عرفية،  إستحالة  أخرى:  وبعبارة  عريف.  إستهالك 
بنظر العرف. يقال: ليس بموجود؛ أي معدوم. ومثال ذلك: )املاء املضاف إذا ُألقي يف 
الكر وصار مستهلكًا؛ يعني صار معدومًا(. وإن كان بالّدقة العقلية ليس بمعدوم. ومن 

1-  املصدر السابق/ 117
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هذا الباب لو وقع مقدار من الدم يف الكر واستهلك فيه، ثم اخرج الدم من املاء بآلة من 
َبنّي لنا اإلستهالك  اآلالت املعّدة ملثل ذلك عاد إىل النجاسة1. يف هذه املسألة السادسة 
بتفرق األجزاء، بحيث ال يبقى هلا وجود حمفوظ يف نظر العرف. وهنا قال: اإلستهالك 
عبارة عن ذهاب املوضوع، بنحو يمتنع أن جيري إستصحاب النجاسة بنظام نوع للفرد؛ 
ألّن يف اإلستصحاب البد من بقاء املوضوع عرفًا، وإذا إمتنع إجراء اإلستصحاب؛ يعني 
إمتنع املوضوع؛ يعني ارتفع املوضوع. فعىل هذا ما أفاده السيد احلكيم وما أفاده السيد 
مبنى  نفس  السبزواري،  السيد  أفاده  ما  أخرى:  وبعبارة  واحد.  مرجعهام  السبزواري 

السيد احلكيم؛ يعني أخذ من السيد احلكيم، بأن كان يف نظره مؤّيدًا وخمتارًا هلذا املبنى.
ولكن الصور الثالث ممكنة عندمها مع إشكال تقدم، إشكال الدور يف صورتني يف 
اإلضافة  ـ  الضدين  إجتامع  وهو  واحدة؛  صورة  يف  وإشكال  السبزواري،  السيد  نظر 
واإلطالق ـ يف حمل واحد، إستهلك يعني ماءًا مطلقًا ومضافًا؛ يعني ماءًا مضافًا، ومن 
املعلوم اإلضافة واإلطالق ضدان يف نظر العرف، واجتامعهام يف حمل واحد. والفرق هذا: 
فالسيد  إختلفا،  األثر  السيد احلكيم، ولكن يف  مبنى  إىل  يرجع  السبزواري  السيد  مبنى 
احلكيم أورد إشكاالً يف صورة واحدة؛ وهي إجتامع الضدين. والسيد السبزواري أورد 

اإلشكال يف الصورتني بإشكال الدور؛ وهو تقدم املعلول عىل العّلة.
وإرجاع مبنى الشيخ احليل، ومبنى السيد اخلوئي إىل هذا املبنى؛ يعني هذا صار مبنًى 

واحدًا ليس هنا مبنيني، بل مبنًى واحدًا. هل مها يرجعان إىل هذا املبنى أو ال؟
نظر الشيخ احليل، ونظر السيد اخلوئي غري هذا املطلب، يأيت الكالم عليه إن شاء اهلل. 

بيان فرض السيد اخلوئي:
عىل فرض السيد اخلوئي، وهو يعّرف اإلستهالك هبذا املعنى إنعدام املوضوع إنعدامًا 
عرضيًا يعني املاء املضاف يكون مطلقًا، إذا صار املاء املضاف مطلقًا؛ يصدق أّنه إنعدم 
اإلضافة  الثالث:  الصور  قلنا: بحسب كالمنا يف  وانعدم.  املضاف  املوضوع، موضعنا 
نظرنا يف  ثم اإلضافة؛ كان  ثم اإلستهالك، واإلستهالك  دفعة، واإلضافة  واإلستهالك 
1-  هذا إشارة إىل ما ذكره صاحب العروة يف املسألة )7( من املطهر اخلامس وهو اإلنقالب راجع مستمسك 

العروة الوثقى، ج2/ 104 ـ 105. ومهذب األحكام، ج2/ 92
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الصور الثالث، بحثنا يف هذه الصور الثالث، هل هي ممكنة أو ممتنعة، أو بعضها ممكنة، 
أو بعضها ممتنعة؟ ولكّن السيد ـ هنا ـ َبنّي ال عىل الرتتيب الصور الست، وبنّي لنا أحكام 
نتكلم يف أحكام هذه الصورة بعد، ولكن هو تعّرض للصور وَبنّي  هذه الصور. نحن 
َبّينا مجلة منها. هو يقول: إذا صار املاء املضاف غاليًا عىل املاء  حكمها هبذا البيان الذي 
املطلق؛ يعني يصدق عليه املاء املطلق، هذا ال إشكال يف أّنه أمر واقع وممكن، وحكمه إذا 

كان املاء املضاف؛ يعني بحيث صار ماءًا مطلقًا، هذا ال إشكال يف أّنه طاهر.
الكر  أّنه نجس؛ ألّن ماء  املاء املطلق؛ هذا ال إشكال يف  إذا غلب املضاف عىل  وأما 
املاء  إنقلب إىل اإلضافة، لغلبة  املاء املطلق طاهر،  يبَق حتى نحن نقول: الكر طاهر،  مل 
هنا  إطالقه،  املطلق عىل  واملاء  إضافته،  باٍق عىل  املضاف  املاء  فرضنا  إذا  وأما  املضاف. 
هذه  ملاذا  بالنجاسة،  حمكومة  الصورة  هذه  بأّن  حكم  ملراده،  موافقًا  ليس  السيد  عبارة 

الصورة حمكومة بالنجاسة؟ هنا مطلبان:
األول ـ إذا فرضنا بأّن املاء املضاف باٍق يف زاوية، واملاء املطلق باٍق يف زاية أخرى: 
فمعلوم أّن املاء املطلق طاهر؛ ألّنه كر عاصم واملاء املضاف إذن نجس؛ ألّن فرضنا املاء 
املضاف نجس. نحن نحكم بأّن مجيع املاء نجس ال معنى له، الكر طاهر عاصم، واملاء 

املضاف باٍق عىل نجاسته؛ ملاذا هذا الصورة حمكومة بالنجاسة؟ هذا بحث.
لإلشارة  قابلة  كانت  بحيث  الكر،  وسط  يف  باٍق  املضاف  أّن  فرضنا  إذا  ـ  الثاين 
املحكوم  املضاف  كذا،  حكمه  إذن  هذا  مطلق.  ماء  وأطرافه  مضاف،  ماء  هذا  احلّسية، 
عىل النجاسة، واملاء املطلق حمكوم عىل الطهارة. السيد يقول: حيكم بنجاسة ال معنى له، 
لكن فرض السيد غري هذين الفرضني: فرض أّن املاء ليس غالبًا، واملضاف ليس غالبًا 
بحيث  املوضوع؛  إنعدام  قلنا:  اإلستهالك  ولكن  غلبة،  توجد  ال  اي  تساوهيام؛  لفرض 
يكون شيئًا واحدًا، كام مثلنا: )احلليب ممزوج باملاء(، ال يقال: هذا حليب وهذا ماء؛ ألّن 
املاء صار مستهلكًا يف احلليب، جعل الشيئني شيئًا، اإلستهالك معناه كون الشيئني شيئًا، 
هنا البد من فرض كون املاء املضاف شيئًا واحدًا، ولكن تساوي ـ مثاًل ـ: ألف طن من 
املضاف، وألف طن من املطلق متساويان ال يغلب أحدمها عىل اآلخر، ال أّن املاء املطلق 
يف زاوية، واملاء املضاف يف زاوية أخرى. هذا فكر معلوم للسيد، املضاف النجس والكر 
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باملطلق،  املضاف  ممزوجًا  املاء  كان  السيد:  ففرض  النجس.  مالقاة  من  يتأثر  ال  عاصم 
ماء  يقال: هذا  ماآن،  هنا  أّن  املطلق، ال  من  املضاف وكر  من  كر  مثاًل:  تساوهيام  ولكن 
مطلق، وهذا ماء مضاف. إذا فرضنا هذا، فحينئذ يكون ما حكمه السيد يف حمّله يتنجس، 
ملاذا يتنّجس؟ ألّن املاء الكر ليس لنا ماء كر حتى نقول: طاهر، ماء كر من مطلق ليس 
هذا، فإذا مل يك ماءًا مطلقًا من الكر حمكوم بالنجاسة. فرض السيد تساوي املضاف مع 
املطلق، مثاًل: هذا كر بحسب الوزن، أو بحسب املساحة، ولكن ليس مها شيئًا واحدًا، 
شيئان متعددان، يشء واحد مقدار اإلضافة معلوم، ومقدار املطلق معلوم يف هذه الصورة 

حكم بالنجاسة. هذه الصور الثالث خارجة عن حمل كالمنا.
نأيت إىل الصور الثالث املوجودة، ونحن قلنا: بأهّنا ممتنعة. ومجاعة قالوا: كلها ممكنة. 

وبعض قالوا: بأّن قساًم منها ممكن، وقساًم منها ممتنع.
اإلستهالك  ـ  الرابعة  الصورة  السيد  كالم  من  فرضنا  بحسب  ـ  األوىل  الصورة 
املاء  واإلضافة معًا دفعة، السيد اخلوئي يقول: هذا حمال، ملاذا؟ ألّن اإلستهالك فرض 
مطلقًا واإلضافة، فرض املاء مضافًا يف زمان واحد معًا دفعة، فرض اإلطالق وفرض 
اإلضافة واإلستهالك معًا دفعة عىل عبارة العروة، اإلستهالك عىل فرض السيد اخلوئي؛ 
كان  وإذا  املوضوع،  انعدم  املضاف،  إنعدم  يعني  إستهلك؛  مطلقًا  املاء  فرض  يعني 
املوضوع منعدمًا فالبد أن يكون املاء مطلقًا، إستهلك؛ يعني فرضه مطلقًا إضافة فرضه 
مضافًا فحينئذ فرضه يف زمان واحد معًا دفعة كيف تتحقق اإلضافة واإلستهالك، هذا 

أمر حمال.
وأما الصورة الثانية ـ أي اخلامسة من فرض السيد ـ؛ فاإلستهالك ثم اإلضافة. يقول 
السيد: هذا ممكن، ملاذا ممكن؟ ألن فرض اإلستهالك معناه إنعدم املضاف، إنعدم املضاف، 
معناه صار ماءًا مطلقًا، ثم صار مضافًا. صار املاء مضافًا، فإن كان بسبب اإلستهالك، 
فاإلشكال هو اإلشكال، فرض اإلطالق وفرض اإلضافة؛ ألّنه فرضناه مستهلكًا، فإذا 
مضافًا  فغرضه  اإلستهالك،  بسبب  مضافًا  صار  ثم  مطلقًا،  صار  يعني  مستهلكًا؛  كان 
وليس بمطلق كيف يكون املاء حمكومًا باإلطالق وحمكومًا باإلضافة، وإن كان يف زماهنا 

ليس معًا، أحدمها متقدم واآلخر متأخر.
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أّنه مضاف، وألقينا املاء  الثالثة ـ فرض اإلضافة ثم اإلستهالك، إذا فرضنا  الصورة 
املضاف إىل الكر فصار مضافًا، ثم أستهلك بأي معنى؟ أستهلك بسبب اإلضافة، سببه 
اإلطالق، استهلك بسبب اإلضافة، معناه فرضنا أّنه مطلق، أي بسبب اإلضافة فرضنا 
أّنه مضاف، فصار مضافًا ومطلقًا، هذا أمر حمال. فهذه األقسام الثالثة بنظر السيد اخلوئي 
كالمها مستحيل، وصورة واحدة ممكنة، الصورة الواحدة مثاهلا: إذا ألقينا النشاء يف املاء، 
أو حرارة أخرى يصري سهاًل؛ ألّن  النار،  إىل حرارة  قّربناه  إذا  ماء مطلق، ولكن  وهذا 
النشاء يصري يف املاء وجيعل املاء املطلق مضافًا. هذا مثال اإلمكان، ممكن أن يكون مطلقًا 
بأّنه ال منافاة بني أن  باإلستهالك، وإذا كان مطلقًا باإلستهالك، فكيف يكون مضافًا؟ 
يكون مضافًا، وبني أن يكون مطلقًا؛ ألّن زماهنام متغايران ومتاميزان يف الزمان األول، 

مطلق لإلستهالك، وهو إنعدام املاء املضاف. ويف الزمان الثاين مضاف ملاذا؟
ممكنة،  الصورة  فهذا  مضافًا.  وصار  املاء،  يف  أّثرت  املاء  يف  املنبّثة  األجزاء  ألّن 

والصورتني األخريني حمال.
إشكال عىل السيد اخلوئي:

باإلمتناع، الزم أن نقول: هذه الصورة ممتنعة،  قلنا  إذا  السيد،  ولكن يرد عىل كالم 
فرّست  ما  عىل  معناه  املوضوع،  وانعدام  املوضوع،  إنعدام  معناه  اإلستهالك  هذا،  ه  رُسّ
يعني إنعدم املضاف، وإذا انعدم املضاف؛ فمعناه صار مطلقًا. ففرض اإلضافة بسبب 
اإلستهالك، ومعنى ذلك فرضه مطلقًا وفرضه مضافًا. ال يفرق بني الصورتني، إذا كان 
يأيت  الثالث  الصور  اإلمتناع ومنشأ اإلستحالة، فرضه مضافًا وفرضه مطلقًا. يف  منشأ 
هذا، إذا كان مضافًا ومستهلكًا معًا؛ فإشكاله: هذا فرضه مطلقًا وفرضه مضافًا. وإذا كان 
مضافًا أوالً، ثم استهلك ـ ألّن إستهالكه بسبب اإلضافة معناه فرضناه مضافًا ثم مطلقًا، 
أّنه مستهلكًا،  أو بالعكس فرضناه مستهلكًا ثم مضافًا ـ فالذي يقول به السيد، فرضنا 
مثل النشاء، ثم صار مضافًا. يقول: هذا ممكن مع أّنه عىل هذا البيان هذه الصورة ممتنعة؛ 
يعني  باإلستهالك؛  مضافًا  وصار  املوضوع  إنعدم  يعني  صحيح؛  إستهلك  كالمنا  ألّن 
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صار  مطلقًا  كونه  فرض  بعد  يعني  بسببه.  أي  به؛  مضافًا  صار  مطلقًا  املاء  كون  ألجل 
مضافًا، كيف يكون مضافًا ومطلقًا؟ هذا إذن حمال.

يف  واإلمتناع  صورة،  أي  يف  اإلمكان  وبيان  اخلوئي،  السيد  تعريف  إىل  بالنسبة  هذا 
أي صورة عىل بيان السيد، الصور ست، الصور الثالث األوىل ممكنة والثالث األخرى 

اثنتني منها ممتنعة، وواحدة ممكنة، هذا بالنسبة إىل بيان السيد اخلوئي.
وأما بالنسبة إيل بيان السيد احلكيم، أي قسم من هذه الصور ممكن، وأي قسم ممتنع.

الكلم يف تفصيل اإلستهلك: 
إذا كان جمال أن نبحث  املباحث اآلتية،  إذا فتحنا باب هذه  تفّهم معناه، وإاّل  يعني 

مبنى املضاف واملطلق طبيعتان متعددتان، حقيقتان خمتلفان أو ال؟
املسافر  وصالة  العرص،  وصالة  الظهر  صالة  مثل  واحدة،  طبيعة  واملطلق  املضاف 
املسافر صالة، وصالة احلارض صالة. ماء مضاف وماء مطلق  وصالة احلارض، صالة 
ماهيتان خمتلفتان، صورتان نوعيتان، جعل املاء طبيعة، فرد منها ماء مطلق، وفرد منها 
ماء مضاف. وصلنا يف الكالم إىل أّن اإلضافة ليست عىل شكل واحد، لنا ماء مضاف 
يف  فرق  األجسام  يف  وممزوج  خملوط  وماء  األجسام،  من  معترص  مضاف  ماء  خمتلفًا، 
اإلستهالك؛ يعني استهلك وصار مضافًا؛ أي مضافًا معترصًا من األجسام أو مضاف 

ممزوج يف األجسام، يتلف اليشء باإلضافة إىل املاء املطلق، هذه إذن مباحث.
اإلستهالك،  ثم  واإلضافة  دفعة،  واإلستهالك  اإلضافة  الثالث:  الصور  فرض  ثم 

واإلستهالك ثم اإلضافة. هذا التقدم والتأخر، مالكه ما هو؟
هذه  مقصودنا،  العريف.  بالنظر  والتأخر  التقدم  أو  العقلية،  بالدقة  والتأخر  التقدم 
املباحث موجودة يف حمل كالمنا، ولكن كالمنا فعاًل يف تفصيل اإلستهالك، مع قطع النظر 
يف هذه املباحث، إستهلك وصار مضافًا، أو صار مضافًا واستهلك معًا، اإلستهالك ما 

هو؟
يف نظر السيد السبزواري؛ تفّرق األجزاء. ويف نظر غري املشهور إنعدام املادةـ  كام قلنا: 

يف الصور الثالث ـ ممكن يف نظر السيد اخلوئي.
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اإلستهالك: إنعدام املوضوع، إنعدامًا عرضيًا. يف نظر السيد احلكيم، اإلستهالك ما 
هو؟ بعد فهم معنى اإلستهالك؛ يأيت أّنه يف الصورة األوىل ممكن أو ممتنع. هذا تفصيل 
اإلضافة  واحد،  مورد  يف  اإلشكال  يتصور  اإلضافة.  معنى  إىل  بالنسبة  احلكيم  السيد 
صورة  يف  منحرص  اإلشكال  واحد،  إشكال  الصور  بعض  يف  كأّن  معًا،  واإلستهالك 
يف  منحرص  اإلشكال  واحد،  إشكال  الصور  بعض  يف  كأّن  معًا،  واإلستهالك  اإلضافة 
فرض  ـ  فرض  أي  ـ  الفرض  صحة  يف  يقول:  ولذا  معًا؛  واإلستهالك  اإلضافة  صورة 

اإلستهالك واإلضافة معًا دفعة. أما يف بقية الصور؛ فممكن.
فيه من صدق  السيد اخلوئي، فاإلشكال يف هذا؛ ألّن اإلستهالك البد  وأما يف نظر 
صدف  الزمه  إستهلك  بأّنه  هذا،  رشح  أّنه  فبيانه  مطلقًا،  صار  معناه  إستهلك  املطلق، 
املطلق. لكن السيد اخلوئي يقول: إستهلك يعني مطلق، ال أّن الزمه املطلق، عىل كالمه: 

صار املاء مستهلكًا؛ أي صار مطلقًا.
ولكّن السيد احلكيم باملالزمة يقول: ألّن مالزمة صدق املطلق عىل اجلميع، بحيث 
صار املجموع ماءًا مطلقًا عىل اجلميع، فكيف يكون املاء حينئذ مضافًا، إذا فرضناه مطلقًا 
معًا دفعة؟ أنت تقول: يف زمان واحد معًا صار مطلقًا وصار مضافًا، هذا كيف يتصور 

واإلضافة واإلطالق ضدان ممتنع إجتامعهام يف حمّل واحد؟
يف  واحد،  آن  يف  ومطلقًا،  مضافًا  صار  إجتامعهام  صورة  يف  السيد  نظر  يف  اإلشكال 
زمان واحد. هذا إشكال كأّنه بسيط ومتوجه عىل فرض واحد؛ ألّن من بني هذه األحكام 
بأّن اإلستهالك عبارة عن ذهاب  إشكال واحد يف فرض واحد، ويأيت كالمنا يف هذا، 
املوضوع بنحو يمتنع أن جيري إستصحاب نجاسته. ذهاب املوضوع، إستهلك، يعني 

موضوع املضاف ذهب، ذهب بأي شكل؟
ما  عىل  املادة  بانعدام  ذهب  السبزواري.  السيد  قال  ما  عىل  األجزاء  بتفرق  ذهب 
فّصلنا سابقًا. ذهب بتفسري السيد اخلوئي إنعدام املوضوع. ذهب عبارة جامعة، ال بأس 
بمعنى ال جيري  بنيت، ولكن كيف ذهب  أنت  بيان  بأي  املوضوع  العبارة، ذهب  هبذه 
بقاؤه  أما  معترب،  املوضوع  ذهاب  اإلستصحاب،  يف  عرفيًا  ذهابًا  يعني  اإلستصحاب 
عرفًا ال بالدقة العقلية؛ ألّن يف الدّقة العقلية املوضوع ليس بباقي، بقاء املوضوع عريف، 
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وذهاب املوضوع عريف بتعبري وبيان السيد احلكيم، اإلستهالك: ذهاب املوضوع باملعنى 
األعم ولكن ذهاب املوضوع عرفًا ال بالدقة العقلية؛ ألّن املعترب يف اإلستصحاب بقاء 
املاء كان نجسًا؛ لكونه متغرّيًا بواسطة تغرّي لونه  املاء متغري، هذا  املوضوع عرفًا، مثاًل: 
وطعمه هبذه األوصاف الثالثة، تغرّي هذا املاء حمكوم بالنجاسة، ألّنه تغرّي باللون والطعم 

والرائحة، ثم زال تغريه، هل جيري اإلستصحاب أو ال جيري اإلستصحاب؟
ال إشكال جيري اإلستصحاب ملاذا؟

ألّن هذا املاء كان نجسًا، اآلن يكون نجسًا، مع أّنه بالّدقة العقلية ليس هذا املاء، هذا 
املاء كان نجسًا لكونه متغريًا، اآلن ليس بمتغرّي، تبدل املوضوع بالّدقة العقلية. أما بالنظر 

العريف؛ فهذا املاء سواء كان متغرّيًا أو مل يكن متغريًا هذا املاء.
يمتنع  بنحو  املوضوع  املوضوع، ذهاب  إنعدام  املعنى،  فالسيد احلكيم يشري إىل هذا 
إستصحابه، معناه ذهابه عرفًا ال بالّدقة العقلية. إذا َفرّسنا اإلستصحاب هبذا املعنى؛ يأيت 

الكالم أّن اإلشكال يرد عىل صورة واحدة، أو عىل الصور الثالث؟
الصور كلها ممكنة، ومجلة  أّن هذه  املحشني  العروة ومجاعة من  يستفاد من صاحب 
من الصور كلها ممتنعة؛ ألّن بحث اإلستحالة وبحث اإلمتناع داخل يف كلتا الصورتني.

وأكثر املحشني التفصيل بني الصورة األوىل يمنع، وبني سائر الصور، هذا تفصيل.
الربوجردي،  والسيد  النائيني،  عن  كام  والثانية  األوىل  الصورتني  بني  آخر  وتفصيل 
ومجاعة من األعاظم، األوىل والثانية مذكورتان يف العروة، الصورتان ممتنعتان، والصورة 
الثالثة اإلستحالة واإلستهالك، ثم اإلضافة ممتنع. هذا بالنسبة للنظريات يف احلكم، نحن 
نريد أّن نالحظ، هل هذه الصور كلها ممتنعة، أو كلها ممكنة، أو بعضها ممتنع، أو بعضها 

ممكن؟
نفهم  اإلستهالك،  معنى  فهمنا  إذا  اإلستهالك،  باب  من  يكون  أن  البد  قلنا سابقًا: 
تكون  أن  البد  املادة  املادة،  إنعدام  اإلستهالك  أّن  قلنا:  إذا  واإلنقالب.  اإلستحالة 
معدومة، وبقاء األثر والوصف، هذا ليس رشط اإللزام، البد أن يبقى، قد يبقى أالثر 

والوصف وقد ال يبقى. وبعد هذا نرتب األثر عىل معاين اإلستهالك.
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ترتب األثر عىل معانى اإلستهلك:
األول ـ إنعدام املادة: 

اإلستهلك: إنعدام املادة ـ سواء بقي وصفه أم مل يبَق ـ مثاًل: يف بعض األوقات يبقى 
بحيث  ـ،  احليل  الشيخ  بحث  يف  كام  ـ  املطلق  املاء  يف  األمحر  السكر  ألقينا  إذا  وصفه، 
انعدمت مادته عىل نحو ال يمكن اإلشارة احلسية إليه، أّن السكر يف هذا املكان، أو يف 

رواية أخرى، أو يف وسط املاء.
املادة منعدمة ولكن يبقى الوصف ـ وهو كون املاء ذا حالوة مثاًل ـ ليس رشطًا بقاء 
املائع  السكر  مادة  ـ  املادة  إنعدام  اإلستهالك.  العمدة  يبقي،  ال  وقد  يبقي  قد  الوصف 

املضاف، الذي يقال له ماء السكر املضاف، مثل ماء الرقي ـ، هذا إستهالك.
صورة  وأي  ممكنة،  صورة  أي  الثالث،  الصور  من  أي  عىل  اإلستدالل،  هذا  عىل 

ممتنعة؟ إذا كان عىل هذا املعنى من اإلستهالك، كلها ممكنة، ليس لنا صورة ممتنعة.
الصورة األوىل ـ اإلضافة واإلستهلك معًا:

أثرًا، كام مثلنا وجعل  املاء  أّثرت يف  املادة منعدمة، لكن  ألّنه ال منافاة بني أن تكون 
املاء مضافًا بمجرد املالقاة، صار مضافًا بمعنى َغرّي هذا املاء وجعله أمَحر ولكن مع ذلك 
إنعدم املوضوع، املادة منعدمة، إنعدم املادة جعل إثرًا وصار املاء أمحر مضافًا، هذا ممكن 

لنا أن تكون املادة منعدمة، مع كون املاء مضافًا، ال منافاة بينهام.
الصورة الثانية ـ اإلضافة ثم اإلستهلك:

هذا أيضًا ممكن؛ ألّن املادة قبل اإلستهالك، وقبل إنعدام املادة، صار املاء مضافًا. يقال: 
اإلنفعاالت  دقائق ألجل  بعد  ماءًا مطلقًا، كان مضافًا  دقائق، صار  بعد  السكر  ماء  أّنه 
املوجودة يف املاء، واملادة صار املاء مطلقًا. هذا إذن ال ينايف؛ ألّنه صار املاء مضافًا باعتبار 
أثر املاء املضاف يف املاء املطلق، صار ُمنّزالً كأّنه ُصّب عليه ماء سكر للكر، ولكن بعد 
وليس  ممكن  هذا  املاء.  أجزاء  يف  املوجودة  اإلنفعاالت  ألجّل  مطلقًا  ماءًا  صار  دقائق؛ 

بممتنع.
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الصورة الثالثة ـ صار مستهلكًا ثم صار مضافًاِ:
أيضًا ممكنة بمجّرد إلقاء هذا املضاف الذي بّيناه، إنعدمت املادة، وبعد إنعدام املادة 
تأثري  بعد  األجزاء،  تأثري  بعد  مطلقًا  املاء  كأّن  املاء،  لون  يف  أّثر  لونه  ألّن  مضافًا؛  صار 
إنعدام املادة، وأثره باٍق بانعدام املادة، هبذا املعنى ال اإلنعدام احلقيقي؛ ألّنه قلنا سابقًا: 
إنعدام املوجود حمال، املوجود ال ينعدم، املراد من إنعدام املادة؛ يعني بحسب الصورة 
النوعية، وتبّدل املادة بامدة أخرى يف ضمن صورة نوعية أخرى، وإاّل املادة بام هو موجود 
املادة تنقلب إىل مادة أخرى، أما بام هو موجود؛ فيكون منعدمًا، ال، هذا أمر مستحيل، 
املوجود ال ينعدم؛ ولذا يف املنظومة، ويف األسفار: املعاد بمعنى أّنه إّن اهلل تعاىل يلق بعد 
وجوده، بل هو املوجود سرتي، وإاّل فالوجود بام هو وجود ليس له قابلية القدرة، نظري 
أّن اهلل تعاىل قادر ولكن ليس له قدرة أن يدخل البعري يف ثقب اإلبرة، أو يف سم اخلياط؛ 
ألّن القدرة حتتاج إىل قابلية املحل. عىل أي حال، مرادنا من اإلستهالك؛ بمعنى إنعدام 
اإللقاء صار مستهلكًا،  بمجرد  الثالثة ممكنة؛ ألّنه  الصورة  إذن  بنظام وجوده.  املادة ال 
صدق املاء املطلق؛ ألّن املادة منعدمة، ولكن بعد دقائق صار مضافًا، هذا أمر ممكن. كل 
هذه الصور ممكنة بالنسبة إىل معنى اإلستهالك الذي فرسناه، وإن كان هذا التفسري غري 

متعارف، إن فرسناه بمعنى إنعدام املادة. فكل هذه الصور ممكنة.
الثاين ـ تفّرق األجزاء:

اإلستهلك: تفّرق األجزاء، عىل ما بّينه السيد السبزواري، فتفرق األجزاء بحيث غري 
املادة وتفرق األجزاء،  إنعدام  يفرق بني  البيان كـأّنه ال  قابلة لإلشارة احلّسية. من هذا 
فريجع ما أفاده السيد السبزواري إىل ما بّيناه سابقًا، إنعدام املادة تبسيط وتفصيل اآلخر، 
تفّرق األجزاء مع هذا القيد، بحيث ال يكون قاباًل لإلشارة احلسية، إذا أرجعنا هذا إىل 
ما بيناه؛ فالكالم هو الكالم: هذه الصور الثالث ممكنة. وأما إذا قلنا: ال، هذا معنى آخر 
لإلستهالك، كأّنه يف نظر السيد معنى آخر، إستهالك ليس واقعيًا؛ يعني بالدقة العقلية، 
إستهالك بالنظر العريف؛ بمعنى أّن املضاف صار ماءًا مطلقًا، أّن وصف اإلضافة كان قائاًم 
عىل يشء، وزال هذا الوصف عن هذا اليشء ألجل صريورة املاء املضاف ماءًا مطلقًا، 
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إذا كان هذا؛ فكأّن السيد يعرتف باإلنقالب يف الصورة األوىل والثانية؛ أي يف الصورتني 
املوجودتني يف متن العروة، كأّن الصورة الثالثة ليس هبا إشكال، هذا أعىل تفصيله.

وإن قلنا: أّن اإلستحالة عبارة عن تفّرق األجزاء، بحيث ال يبقى وجود للمستهلك 
السيد  تفصيل  إىل معنى واحد، حتى  الثالثة يف اإلستهالك  املعاين  أرجعنا  ـ ولذا نحن 
البجنورديـ  بحيث ال يكون املضاف من جنس املستهلك فيه؛ هذا كالم آخر، هل يرجع 
أّن  ـ أي  أّن هذا تفصيل مستقل  بناء عىل  أو ال يرجع؟ هذا ليس يف كالمنا.  إىل كالمه 
ـ، عىل هذا، بحسب  احلّسية  قاباًل لإلشارة  يكون  بحيث ال  األجزاء  تفّرق  اإلستهالك 
املستهلك  املوجود بحسب  وإّنام  للمستهلك،  يبقى وجود  بحيث ال  يقول:  هو  األمثل 
فيه، عبارة أخرى عن تفصيل السيد البجنوردي: بحيث يكون هذا املضاف من حيث 
ال  املضاف  يف  مستهلك  املطلق،  يف  مستهلك  املطلق،  جنس  من  صار  املضاف،  املطلق 
يبقى معناه، صار املضاف من املاء املطلق ـ أي من جنس املطلق ـ وإن كان بحسب الدقة 
العقلية، ولكنه ليس مناط األحكام الرشعية، فال يكون إستصحاب الوجود املستهلك 
تفرق  اإلستهالك  هل  كالمنا،  حمل  وإنام  الشك.  مقام  إىل  راجع  هذا  اإلستهالك.  بعد 
أمر  نقول: هذا  أن  نريد  نحن  املستهلك وجود، عىل هذا  يبقى من  بحيث ال  األجزاء، 
اإلضافة  رتبة  بأّن  يقول:  وجودًا  ثم  إبتداءًا،  باإلستحالة  يعرتف  السيد  ممتنع.  أو  ممكن 
مقدمة عىل رتبة اإلستهالك، إذا فرضنا اإلضافة ثم اإلستهالك، فريجع تقدم املعلول عىل 
العلة، وتقدم املعلول عىل العّلة أمر آخر. هذا إشكال، ألجل هذا اإلشكال قال يف حاشية 
العروة: أّنه ممتنع؛ ألّن يف الصورة الثانية َبنّي ـ يعني تقدم يف الصورة الثانية عىل الصورة 
األوىل ـ الذي نحن َبّيناه، نحن عىل ترتيبنا اإلضافة واإلستهالك معًا، اإلستهالك معناه: 
معناه:  اإلستهالك  مرتبة  عىل  مقدمة  اإلضافة  مرتبة  أّن  املعروف  ومن  األجزاء،  تفريق 
تفريق األجزاء، ومن املعروف أّن مرتبة اإلضافة مقدمة عىل مرتبة اإلستهالك، فعىل هذا 
تكون مرتبة اإلضافة معًا مرتبة اإلستهالك، مع إختالف العّلة مع املعلول يف الرتبة عقيل، 
وإن كان زمانًا معًا، ولكن يف الرتبة عقيل. السيد َقّدم الصورة الثانية عىل األوىل، ونحن 
عىل ترتيبنا، ولكن اإلشكال يف هذا، اإلستهالك هو تفرق األجزاء، ويرد عىل هذا إشكال 

الدور، إشكال تقدم املعلول عىل العّلة بأي بيان؟
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هبذا البيان: اإلضافة عّلة لإلستهالك؛ ألّنه لوال اإلضافة مل يتحقق اإلستهالك، فعىل 
رتبة  متقدمة عىل  اإلضافة  رتبة  أّن  مع  واحدة،  رتبة  ويف  معًا  أهنام حتققا  فرضنا  إذا  هذا 
واقع  هذا  أخرى:  بعبارة  أو  الدور.  يستلزم  واقع  وأمر  عقيل  إشكال  هذا  اإلستهالك، 

البطالن. هذا بالنسبة للصورة األوىل عىل حتقيقنا.
وارد  إذن  اإلشكال  هذا  اإلستهالك،  ثم  اإلضافة  الثانية،  الصورة  إىل  بالنسبة  وأما 
بل أوجه يف هذا، اإلضافة؛ يعني حتقق العّلة، واإلستهالك؛ يعني حتقق املعلول، مع أّنه 
فرضناه أّن اإلستهالك نشأ من اإلضافة، وإذا نشأ من اإلضافة فكيف يكون املاء املضاف 
مستهلكًا، مع فرض كون املاء مضافًا؟ كيف يفرض اإلستهالك مع عدم وجود علته يف 
بعبارة أخرى:  رتبة اإلستهالك، فعليه ال توجد إضافة، بأي يشء صار هذا مستهلكًا. 
تفرق األجزاء ليس بموجود، فإذا تفرق األجزاء يف هذه الرتبة، كيف تتحقق اإلضافة، 

يعني تقدم املعلول عىل العّلة، كيف تقول: مضاف مع أّنه رتبة العلة، فهذا إذن حمال.
هذا  أّن  فالظاهر  ـ؛  اإلضافة  ثم  اإلستهالك  أي  ـ  الثالثة  الصورة  إىل  بالنسبة  وأما 
اإلشكال ال يرد؛ ألّن تقدم اإلستهالك حتقق؛ يعني تفرق األجزاء، فإذا تفرق األجزاء، 
يف هذا الرتبة ليس إضافة حتى نستصحب التقدم، الزم أن يكون تقدم رتبي، هنا ليس 
رتبي، بل هنا تقدم زماين وتقدم رتبي؛ ألّن اإلستهالك حتقق؛ يعني تفرق األجزاء، فإذا 
تفرق األجزاء، فتفرق األجزاء، ألجل أثر يف املاء، فصار املاء مطلقًا. أي مانع منه؟ هذا أمر 
ممكن، ولكن الذي بّينا وكان موجودًا يف حاشية بعض املحشني: البد أن تكون اإلضافة 
فإذا  عّلة،  اإلضافة  فرضنا  ألّنه  مضافًا؛  صار  اإلستهالك  وبسبب  اإلستهالك،  بحسب 
كانت اإلضافة عّلة، فكيف يكون اإلستهالك قبل؟ البد أن يكون اإلستهالك بعد ال قبل 
رتبة وزمانًا. هنا فرض اإلستهالك مع فرض اإلضافة، بعد اإلضافة املستندة إىل هذا، 
هذا إذن أمر ممتنع فتكون عىل تفّرق األجزاء، اإلستهالك بمعنى تفرق األجزاء، إشكال 
ـ  السبزواري  السيد  وبّينه  ـ  النظر  بادئ  يف  كان  وإن  الثالث.  الصور  يف  وارد  اإلمتناع 
وارد عىل الصورتني: صور اإلضافة واإلستهالك معًا، وصورة اإلضافة ثم اإلستهالك، 
ولكن واقع اإلشكال ـ وكان إشكاالً وكنا عاجزين عن جوابه بحسب الصورة، بحسب 
البدوي ـ وارد عىل الصور الثالث؛ ألن اإلستهالك تفرق األجزاء، املعلول أّثر يف العّلة؛ 
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ألّن اإلضافة علة فيه، فصار اإلستهالك علة لإلضافة، فرض اإلستهالك ِعّلة ومعلوالً، 
هذا تقدم اليشء عىل نفسه، فهذا اليشء باطل. إذا فتحنا باب اإلشكال من هذه الناحية 
التي فتحها لنا السيد السبزواري؛ فريجع اإلشكال عىل الصور الثالث، كلها ممتنعة، إّنام 

الكالم يف اجلواب.
جواب إشكال السيد السبزواري:

معلوالً  يكون  املضاف  ألّن  حماالً؛  يكون  املطلب  فتقرير  هذا؛  بياننا  صار  إذا 
إذا صار  باإلستهالك فيكون هذا ممتنع، نعم  باإلستهالك؛ يعني يكون املضاف معلوالً 
هبذا  حتى  آخر،  بيشء  مضافًا  صار  ثم  إستهلك  منه،  مانع  ال  هذا  آخر،  بيشء  املضاف 
البيان إستهلك؛ يعني تفّرق أجزاؤه وصار مطلقًا، وصار مضافًا؛ يعني إجتمع أجزاؤه، 
األجزاء  إجتامع  وبعد  مطلقًا،  املاء  كان  األجزاء؛  تفرق  فرضنا  إذا  بمستحيل  ليس  هذا 
ألّن األجزاء جابرّية إجتمع من نواحي خمتلفة من املاء، وصار املاء مضافًا يف حالة تفّرق 
املاء وتأثره باإلضافة؛ إجتمع األجزاء، وبعد إجتامع  تأثري  األجزاء؛ -كان مطلقًا وبعد 

األجزاء صار مضافًا. هذا أمر ممكن ال حمال، فالصورة الثالثة ممكنة ببيانني:
األول ـ ببيان أّن اإلضافة إضافة بسبب آخر ال مانع منه، إستهلك وصار مطلقًا، ثم 

صار مضافًا وبسبب آخر.
إجتمع  يعني  مضافًا؛  وصار  أجزاؤه،  تفّرق  يعني  إستهلك؛  آخر:  وببيان  ـ  الثاين 
أجزاؤه. ال منافاة بني أن جيتمع األجزاء وباجتامعه صار سببًا لإلضافة. هذا إذن أمر ممكن. 
وأما األمر املستحيل يف الصورة الثالثة، هذا إستهلك وصار مضافًا بسبب اإلستهالك، 
إستهلك أوجب اإلضافة، هذا ليس بممكن وأمر ممتنع. أو بعبارة أخرى أمر غري واقع، 
السيد  ولكّن  األجزاء.  تفّرق  هو  اإلضافة  أّن  مبنى  عىل  الثالث،  للصور  بالنسبة  هذا 
مانع  الثالثة ال  الصورة  وكأّن  الصورتني،  اإلشكال يف  أن جييب عن  ُيريد  السبزواري، 
منها، وجوابه عن اإلشكال يف الصورتني، هذا صحيح أّن اإلضافة ِعّلة لإلضافة وحتقق 
يف  املعلول  مع  العّلة  تقارب  وإما  العّلة،  عىل  املعلول  تقدم  إما  الدور،  مسألة  ضمنه  يف 
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رتبة واحدة، كالمها أمران ممتنعان مستحيالن. وأما إذا قلنا: أّن لإلضافة مراتب خمتلفة، 
ولإلستهالك مراتب خمتلفة، فإذا الحظنا يف مرتبة من اإلستهالك ـ وهو تفرق األجزاء ـ 
ال مانع أن يكون بعض األجزاء؛ ألجل عدم تفّرقه؛ يعني عدم اإلستهالك حقيقة، صار 

املاء مضافًا، مقارنًا أو متأخرًا، أي مانع منه؟
اإلستهالك له مراتب، ولإلضافة مراتب، بمرتبة من اإلضافة؛ صار مستهلكًا هذا ال مانع 

منه، وال يأيت منه الدور. هذا جواب عن اإلشكالني يف الصورة األوىل، ويف الصورة الثانية. 
مناقشة جواب السيد السبزواري:

حقيقي  إما  اإلستهالك،  يف  كالمنا  ألّن  السيد؛  من  به  القبول  يمكن  ال  هذا  ولكن 
تعريفكم  تفرق األجزاء، بخالف  ليس  فهذا  فإذا كان اإلستهالك حقيقي؛  وإما عريف، 
عىل  ينايف  ال  وهذا  األجزاء،  بتفرق  اإلستهالك  لنا  َعّرفت  وأنت  احلقيقي،  اإلستهالك 
باقي،  فإشكالنا  العريف؛  اإلستهالك  اإلستهالك،  من  املراد  كان  وإذا  بّينا.  الذي  املعنى 
تفرق  يكون  ال  العقلية،  بالّدقة  اإلستهالك  ألّن  العقلية؛  الّدقة  بحسب  ليس  واشكالنا 
بالنظر إىل العرف، وحينئذ حمال إمتناع  األجزاء، تفرق األجزاء، تفرق عريف، فإذا كان 
إمتناعًا عرفيًا؛ ولذا ما شاهدتم  إمتناعًا عقليًا،  البد أن يكون عرفيًا، اإلمتناع ال يكون 
يف بعض تعبريات فقهائنا غري واقع، ننقل عن بعض املحشني غري واقع. فام قاله ممتنع 
وجعلنا  األجزاء،  تفرق  اإلستهالك  فرضنا  إذا  العرف.  بحسب  واقع  غري  مستحيل 
اإلضافة ِعّلة لإلستهالك، فعىل هذا املبنى اإلضافة عّلة لإلستهالك؛ يعني تفرق، فحينئذ 
تفرق  واإلضافة  إستهلك،  ثم  ـ  مضافًا  صار  املاء  ـ  اإلضافة  مضافًا،  كونه  بعد  كيف 
األجزاء، فتفرق األجزاء معلول اإلضافة؟ ال، ال يكون تفرق األجزاء معلول اإلضافة، 
بل البد أن تكون اإلضافة سبب يشء آخر ـ وهو عدم تفرق األجزاء ـ، أو عّلة أخرى 
عريف،  نسبي  أمر  اإلضافة  املبنى،  هذا  بعد  أخرى:  وبعبارة  مستهلكة.  األجزاء  لكون 
واإلستهالك أمر عريف، إذا كان اإلشكال جيدي كام نقول؛ ألّنه بحسب العرف ال مانع 
أن يكون املاء مضافًا عرضًا، ثم تكون األجزاء مستهلكة ـ يعني مضافًا ثم صار مستهلكًا 
تفرق األجزاء يكون  إذا إجتمعت األجزاء يكون مضافًا، وإذا  تفرق األجزاء  ـ بسبب 
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مطلقًا. وأما إذا قلنا: أّن اإلستهالك إنعدام األجزاء، ال تفرق األجزاء؛ فحينئذ ال يكون 
معنى لإلستهالك، إاّل أن ال يكون ـ هنا ـ أجزاء. وبعبارة أخرى: البد أن يكون إنعدام 
املادة، وإذا كانت املادة منعدمة؛ قلنا: الصور الثالث ممكنة. هذا راجع إىل تفصيل السيد 
تفرق  ال،  قلنا:  وإذا  األجزاء.  تفرق  اإلستهالك  يكون  ال  أن  البد  لإلستحالة  قلنا:  إذا 
تقدم  وال  أصاًل  دور  ال  فحينئذ  واقعيًا،  ليس  عريف،  إنعدام  عرفية،  إستحالة  األجزاء، 
أن  نريد  ونحن  موجود  اإلشكال  أّن  ال  مندفع،  اإلشكال  أصل  نستشكل،  نحن  حتى 
نجيب عنه، اجلواب عن اإلشكال ليس بموجود، سواء كان إنعدامًا حقيقيًا، أو إنعدامًا 
عرفيًا، إشكال الدور ال يرتفع، بعد أن نقول: تفرق األجزاء مراتب، واإلضافة مراتب، 
من  مرتبة  املالك  نأخذ  مرتتبة،  مفصولة  مرتبة  نتكلم  ال  املراتب،  من  مرتبة  نأخذ  نحن 
املراتب، أما اإلشكال وارد أو ليس بوارد، إذا ورد اإلشكال؛ فتقدم املعلول عىل العّلة 
معنى  إىل  بالنسبة  السبزواري،  اليسد  تفسري  إىل  بالنسبة  هذا  يرتفع.  ال  اإلشكال  هذا 

اإلستهالك. 
الثالث ـ اإلستهلك: إنعدام املوضوع إنعدامًا عرضيًا عىل مبنى السيد اخلوئي:

وللسيد اخلوئي )رمحه اهلل( تفصيل آخر، إذا أرجعنا بيانه إىل تفسري املادة؛ فالكالم هو 
الكالم. وإذا أرجعناه إىل تفسري السيد السبزواري بتفرق األجزاء؛ فالكالم هو الكالم. 
وأما إذا قلنا: ما أفاده السيد اخلوئي هو يشء آخر يف قبال إنعدام املادة، ويف قبال تفرق 
األجزاء؛ فحينئذ البد من النظر من أي قسم من األقسام الثالثة ممكن، وأي منها غري ممكن 
وممتنع. فالسيد َبنّي لنا األقسام، بل َبنّي لنا أحكام األقسام، أّنه طاهر أو نجس. فالبد أن 
ل  نالحظ معنى اإلستهالك، ثم نرى أي قسم عىل هذا املعنى ممكن أو غري ممكن، هو ُيفصِّ
إزالة  يعني  املوضوع؛  إنعدام  املادة،  بانعدام  ال  املوضوع  إنعدام  هو  اإلستهالك:  أّن  لنا 
اإلضافة، زوال اإلضافة وكون الشيئني يشء واحد، إستهلك يعني صار الشيئان شيئًا 
واحدًا. هذا تفصيل اإلستهالك، جعل الشيئني شيئًا واحدًا، بسبب إنعدام املوضوع. ال، 
نحن نجعله سواء جعاًل أو إنعدامًا؛ حتقق الشيئان بصورة يشء واحد، أو جعلنا الشيئني 
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شيئًا واحدًا، عىل هذا التفصيل نرى أي قسم من األقسام ممكن أو غري ممكن، َمّثل يف هذا 
إذا  باملاء، فاللبن موضوع، واملاء موضوع آخر،  اللبن املمزوج  بأمثلة كثرية منها:  املقام 
إمتزج اللبن باملاء؛ فيكون لبنًا وماءًا؛ ولذا يف مقام البيع إذا بيع احلليب املمزوج باملاء، 
هنا ختّلف الرشط؛ أي ال حيكمون ببطالن املعاملة بل يقال: إّن املبيع ليس بحليب، غاية 
األمر املاء إلستهالكه فيه بحسب شيئًا واحدًا، ال أمرًا مركبًا؛ فلذا حيكمون بخيار ختلف 
الرشط، كام ُبنّي يف حمّله. فمعنى اإلستهالك جعل الشيئني شيئًا واحدًا، ويكون يف نظر 
العرف، وعبارته هكذا: <أّن املراد باإلستهالك: هو إنعدام املستهلك إنعدامًا عرفيًا، عىل 
نحو يعد املركب من املضاف واملاء شيئًا واحدًا عرفًا، فكأّن املضاف ال وجود له أصاًل، 
إّن املركب  املاء، بحيث ال يقال:  إلندكاكه يف ضمن املطلق إذا كان قلياًل باإلضافة إىل 
يريد  هذا  عرضيًا.  إنعدم  يعني  املضاف؛  فيه  نحن  فيام  باملوضوع  املراد  شيئان>1.  منهام 
املتفرقة،  األجزاء  تفّرق  هنا  وليس  املادة،  إنعدام  هنا  ليس  احلقيقي،  اإلنعدام  يرج  أن 
ال إنعدم املضاف سواء حتقق بتفرق األجزاء، أو بيشء آخر، بحيث يعد املركب من املاء 
املطلق  املاء  من  املركب  وكان  واحدًا،  شيئًا  الشيئني  جعلنا  يعني  واحدًا؛  شيئًا  املضاف 
واملاء املضاف شيئًا واحدًا، كأّنه ال وجود للمضاف، كأّنه ما كان للمضاف أبدًا إستهلك 
يف املاء املطلق، وال يطلق عىل املركب بينهام شيئان. هنا توجيه وتفصيل، بل يشء واحد 
ويقولون: بصحة بيع اخلبز أو السمن ونحوها من املخلوط بيشء من الرتاب والرمل أو 
الغبار؛ ألجل أّن املبيع عند العرف شيئًا واحدًا. اإلستهالك املمزوج يف املبيع عرفًا، وإن 
كان بالنظر إىل مالحظة الّدقة العقلية، هو مركب من الشيئني، فيعلم من هذين املوردين 
املختلط  املفهوم من اخلبز والسمن ونحومها، مفهوم واسع يشمل  إّن  مثاًل:  ونظائرمها 
بيشء يسري من األشياء، كام ال يفى. إىل آخر ما ذكر من األمثلة الفقهية. من هذا قلنا: 
اإلستهال: عبارة عن كونه الشيئني شيئًا واحدًا، فحينئذ تأتى األقسام املتصورة يف املقام.

األقسام املمكنة عىل هذا املعنى:
إذا قلنا هبذا املعنى؛ فالصورة املتصورة هنا عىل شكل آخر، غري الشكل الذي بّيناه؛ 

1-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج1/ 69 ـ 70
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حيث أن مالقاة املضاف للمطلق عىل أنحاء، نذكر منها ما ييل:
األول ـ إذا أضفنا املاء املضاف إىل الكر املطلق، بحيث غلب املاء املضاف عىل املاء 
ألقيناه عىل الكر جعله مضافًا. هذا معلوم  املاء املضاف كان كثريًا، ملا  أّن  املطلق؛ يعني 
إضافته  باٍق عىل  املضاف  يتحقق؛ ألّن  مل  اإلستهالك  هنا  آخر،  املوضوع ملوضوع  تبّدل 

مضافًا، عىل أّنه غلب عىل املاء املطلق، فهذا حكمه معلوم أّنه نجس.
الثاين ـ إذا كان املاء املطلق غالبًا عىل املضاف، واملضاف قليل، مثاًل: آنية من املضاف 
والكر كثري، بحيث إستهلكـ  إستهلك هبذا املعنى: إنعدم موضوع املضاف، كأّن املضاف 

غري موجود ـ؛ فهذا حكمه معلوم أّنه طاهر.
الثالث ـ أن تكون اإلضافة باقية عىل إضافتها، واإلطالق عىل إطالقه، ومل يستهلك 
أحدمها يف اآلخر، يعني ما إنعدم املوضوع إنعدامًا عرضيًا؛ يعني املضاف ليس بمنعدم، 

بحيث ُيعّد يف نظر العرف مائني لتساوهيام، وعدم غلبة أحدمها عىل اآلخر.
نتيجة البحث يف املقام: 

أقول: بعد عرض صور املالقاة الثالث؛ نخرج بالنتيجة التالية:
أّن  ـ نحن ال نتكلم فيها، هاتني الصورتني ليستا واقعتني يف كالمنا؛ ألّنا قلنا:  أوالً 
بحثنا يف الصور الثالث، هذا تفصيل آخر لإلستهالك، إضافة صورتني: الصورة األوىل 
والثانية خارجة عن حمل كالمنا، والصورة الثالثة خارجة عن بحثنا. كأّن الصور ست، 

الصور الثالث التي تكّلم عنها السيد خارجة عن حمّل كالمنا.
ثانيًا ـ إّنام كالمنا يف الصورة الثالثة التي بحثناها، وهي خارجة عن حمل كالمنا أيضًا، 
لكّن السيد اخلوئي ما َبنّي لنا إذا كان يف زاوية واملاء الكر يف زاوية أخرى بحيث يتميزان 
هذا ماء مضاف، وهذا ماء مطلق، هذا ال يكون نجسًا، فاملاء املطلق حمكوم بإطالقه واملاء 
املضاف حمكوم بإضافته، املاء املطلق طاهر، واملاء املضاف نجس. ولكن هو فرض أّن يف 
وسط املاء الكر حليب مضاف باٍق عىل إضافته، واإلطالق باٍق عىل إطالقه، كام حكم 
يستهلك أحدمها يف  منهام عىل حاله، ومل  يقع كل  أن  أّنه نجس، ولكن عبارته قارصة، 
اآلخر، ال الغلبة من املضاف، وليست الغلبة من املطلق صورتان متقدمتان، تارة بالغلبة 
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للمضاف والغلبة مع املاء املطلق، ومل يستهلك أحدمها يف اآلخر، بحيث ُيعّد يف العرف 
عىل  أحدمها  غلبة  بعد  متساويني  مائني  واحدًا،  ماءًا  ليس  يعني  واحدًا؛  ماءًا  املائني  أّن 

اآلخر ورّبام ُيوّلد إجتامعهام أمرًا ثالثًا، نظري إجتامع اخلّل والسكر )السكنجبني(.
السيد ـ هنا ـ يقول: ال، املضاف باٍق عىل إضافته، واملطلق باٍق عىل إطالقه. إذا فرضنا 
يف زاوية متاميزان، واملضاف يف زاوية، واملاء املطلق يف زاوية أخرى، فحكامن معلومان، 

املاء املضاف نجس، واملاء املطلق طاهر، فالسيد مل يتعرض هلذا التفصيل الذي فرضناه.
ولكّن السيد قال: ففي هذه الصورة حُيكم بنجاسته؛ ألّن املاء ليس مطلقًا مع وجود 
املضاف فيه، ال يصدق عليه ماءًا مطلقًا مع وجود اإلضافة فيه ومل يستحيل؛ يعني ليس 
باٍق أو ليس  أثره  لنا كر عاصم مستقل حتى نحن نقول: اإلستهالك ال يفرق يف هذا، 
بباٍق، اإلستهالك بمعنى إنعدام املوضوع، أو بمعنى ذهاب املوضوع، أو بمعنى إنعدام 

املادة، يشء واحد.
فليبَق أثر احلرارة يف املاء مع تفّرق األجزاء، بقاؤه وعدم بقائه ال مدخلية له يف معنى 
يعني كالمنا يف  بمضاف؛  ليس  فرق  رائحة خاصة، ال  وله  كثريًا  كان  فلو  اإلستهالك، 
هذا، إستهلك؛ يعني صار مطلقًا، ثم صار مضافًا، فلو فرضنا له طعاًم، وصف عريض 
الكر  يوجد  املادة، ال  إنعدام  بمعنى  األجزاء؛  إنعدام  األجزاء،  إنعدام  له يف  ال مدخلية 
وذهاب املوضوع؛ يعني موجود سكر، وأما بقاء احلالوة؛ فهذا أثر للمضاف إليه. نحن 
بمعنى إستهلك  إنعدم  إنعدام اإلستهالك،  األثر  ببقاء  األثر، وليس كالمنا  بقاء  كالمنا 
أو  لونه  املاء  يف  بقي  سواءًا  إستهلك،  معناه  اإلطالق،  إىل  املضاف  إنقلب  فرضنا  املاء. 
املاء  التغيري،  وعنوان  اإلضافة،  عنوان  عنوانان:  لنا  أخرى:  وبعبارة  رائحته.  أو  طعمه 
يتنجس،  معناه  هذا  النجاسة،  أوصافه  بأحد  النجاسة،  بوصف  كرًا  كان  وإن  يتنجس 
سواء كان مضافًا أو مل يكن مضافًا، تنجسه ليس صريورته مضافًا. إذا أّنه ماء مطلق ويف 

هذا رائحة النجاسة، هل هذا املاء نجس أو ال؟
نجس؛ ألّنه بمالقاة النجاسة إختذ رائحة النجاسة، أما أّنه ماء مطلق أو مضاف، مطلق 
يكون  وقد  اإلضافة،  مع  يكون  قد  أعم،  معنى  التغيري  التغيري،  غري  فاإلضافة  متعفنن، 
بينهام عموم وخصوص  التغيري واإلضافة  أّن  يتخّيل  بعضهم  أّن  اإلضافة، حتى  بدون 
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من وجه، قد يكون متغريًا بال إضافة، وقد يكون مضافًا بال تغيري، وقد جيتمعان. عىل 
أي حال، صاحب وصف النجاسة وعدم إتصافه وبقاء لونه، وبقاء طعمه، هذا ال ينايف 
معنى اإلستهالك؛ ألّن اإلستهالك ليس حقيقيًا، بل إستهالكًا عرفيًا، إنعدام املوضوع، 
أفاده  ما  إىل  احليل  الشيخ  أفاده  ما  إرجاع  فيمكن  ذلك.  املوضوع وغري  وبمعنى ذهاب 
عرفية،  إستحالة  ولكن  إستحالة،  اإلستهالك  واحدًا،  معنًى  كأّنه  هذا  احلكيم.  السيد 

واإلستحالة العرفية يقال هلا إستحالة عرضية هذا معنى اإلستهالك.
معنى  يعني  ـ  املقامني  هذين  بني  اجلامع  بمعنى  اإلستهالك،  معنى  عرفنا  إذا  ـ  ثالثًا 
غري  أو  ممكنة  الصور  هذه  هل  األربعة،  األعاظم  هؤالء  كلامت  يف  فاملوجود  ـ  مشرتكًا 

ممكنة؟
وما هو حكم الصور؟ نأيت إىل بياهنا حكاًم وإمكانًا عىل نحو اإلمجال كالتايل:

املضاف  يغلب  تارة  ـ  صور  ست  اخلوئي  السيد  ترتيب  عىل  يعني  ـ  األوىل  الصورة 
عىل املاء املطلق بحيث يكون مضافًا. فالغلبة معروفة، معلوم من هذا، حكم ما إذا كان 
املضاف كثريًا وحكمه النجاسة. املضاف نجس غلب عىل املاء املطلق، وصار ماءًا مضافًا 

لغلبته. هذا معلوم، ممكن وحكمه النجاسة.
الصورة الثانية ـ غلبة املاء املطلق عىل املضاف. هذا ممكن أيضًا وحكمه الطهارة؛ ألّن 
املاء املطلق ليس ماءًا قلياًل، ماء عاصم غلب عىل املاء املضاف وال ينفعل، وفرضنا أّن 

املضاف مستهلكًا أو غري مستهلك، فاملضاف ليس بموجود، فحينئذ احلكم اإلطالق.
الصورة الثالثة ـ ال غلبة ألحدمها عىل اآلخر، بل تساوهيام. وتساوهيام عىل شكلني:

واملطلق  جانب،  يف  إضافته  اإلضافة عىل  تبقى  أن  األوىل:  الصورة  ـ  األول  الشكل 
عىل إطالقه يف جانب آخر. هنا حكامن وموضوعان: املضاف حمكوم بالنجاسة؛ لكونه 
متنجسًا، ولكونه مضافًا، ما صار اإلستهالك وال اإلنقالب، واملطلق باٍق عىل إطالقه. 

هذه الصورة األوىل من القسم الثالث.
الشكل الثاين ـ الصورة الثانية، ال، ليس لنا إضافة، ولكن نعلم أّن اإلضافة بمقدار 

املطلق؛ يعني كام أّن املطلق كر، واملضاف املالقي هلذا أيضًا كر. هنا نظران؛ أي حكامن:
األول ـ نظر السيد اخلوئي: أّنه حمكوم بالنجاسة؛ ألّن املاء ليس ماءًا مطلقًا مع وجود 
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املضاف فيه ال يصدق عىل هذا ماءًا ملطقًا مع وجود اإلضافة فيه ومل يستهلك؛ ألّنه ليس 
لنا كرًا عاصاًم مستقاًل، حتى نحن نقول: هذا الكر ليس بمنفعل.

الثاين ـ أّنه طاهر، هذا مبني عىل أّن متمم الكر يوجب الطهارة، لنا ماء أقل من الكر 
طاهر، وأمتمناه باملاء النجس، وصار املجموع كرًا، فيكون طاهرًا. ولكن هذا حيتاج إىل 

تغرّي يأيت الكالم فيه: يف أّن الكر مازال حيتاج إىل دليل. هذا بالنسبة للصورة الثانية.
القسم األول ـ اإلستهلك ثم اإلضافة:

هذا ال مانع منه؛ ألنه استهلك وصار ماءًا مطلقًا، ثم صار مضافًا، ولكن هذه اإلضافة 
ـ: كام  اخلوئي  السيد  مّثل  ـ كام  املاء  يتغرّي  قد  متغرّي،  ماء  إضافة  النجس،  بسبب  ليست 
إذا مزجنا نصف مثقال من )النشاء( يف مقدار قليل من املاء، فإّنه يستهلك يف املاء حني 
امتزاجها، ثم إذا أوصلنا إليه حرارة يتثخن بذلك وينقلب املاء مضافًا1. فنحن أضفنا إىل 
املاء مقدار نشاء، وكان ماءًا مطلقًا، ولكن أّثر فيه وصار مضافًا خملوطًا، املضاف امللقى 
صار مستهلكًا؛ ألّن اإلستهالك مىًض واحدًا عىل معنى اجلمع، ذهاب املوضوع، إنعدام 
السيد  بتعبري  أو  ماءًا مطلقًا،  أّن هذا  بأي معنى عبارتنا ترجع،  املادة،  إنعدام  املوضوع، 
اخلوئي: صريورة املاء شيئًا واحدًا، اليشء الواحد هو ماء مطلق، ثم يصري مضافًا، فله أن 

ُيصرّي هذه الصورة ممكنة وحكمها الطهارة.
القسم الثاين ـ اإلضافة ثم اإلستهلك:

هذه الصورة السادسة، صار مضافًا ثم صار مستهلكًا. هذه أيضًا حكمها النجاسة؛ 
املطلق  املاء  يعني بمجّرد صريورته مضافًا ليس هنا ماء مطلق، املضاف نجس، وصار 

مضافًا بالنجاسة، فليس هنا ماء مطلق حتى نحكم بطهارته، فاحلكم النجاسة.
القسم الثالث ـ حصول اإلضافة واإلستهلك معًا:

إجتامع  فإّن  الضدين؛  باجتامع  قلنا:  إذا  نظر.  أو غري ممكنة، حمّل  الصورة ممكنة  هذه 
الضدين ممتنع، الزم أن يقال: أّن هذه الصورة ممتنعة. إاّل أن نجيب بام أجاب به السيد 
احلكيم، وبام أجاب به السيد السبزواري، من أّن لإلستهالك مراتب أربع، وبمرتبته صار 
املسألة، ملا وصلت صارت مضافة،  أّنه يف هذه  يقال:  مضافًا، وصار مطلقا. يمكن أن 

1-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج1/ 67
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ولكن نحن ال نعتمد هذا البيان، بل نحن نقول ببيان آخر: أن اإللقاء وتفّرق األجزاء 
العّلة،  عىل  املعلول  تقدم  يلزم  فحينئذ  البيان؛  هذا  كان  إذا  واإلضافة،  لإلستهالك  عّلة 
ِعّلة اإلضافة، هذه اإلضافة عّلة اإلستهالك،  إذا كان هنا عّلة واحدة؛ ألّن اإلستهالك 
العّلة  واملعلول،  العّلة  نعرف  أن  البد  ولكن  عّلة،  اإللقاء  أو  ِعّلة،  األجزاء  تفرق  أو 
أو  ِعّلة واحدة عىل معلولني مستقلني،  توارد  فيلزم  معًا،  لتحقق اإلستهالك واإلضافة 
أّن تفّرق األجزاء ِعّلة هذا، فيلزم تقدم املعلول عىل العّلة، فتصري الصور الثالث كلها 
اإلستهالك،  فرض  اإلضافة،  فرض  يعني  باإلستهالك؛  حصلت  اإلضافة  ألّن  ممتنعة؛ 
وفرض االستهالك، فرض اإلضافة؛ ألّن هنا موضوع واحد، هذا املوضوع ال يقبل أن 
يكون مطلقًا ومضافًا معًا لتضادمها؛ فلهذا فرض اإلضافة وفرض عدم املطلق، وفرض 

اإلطالق، فرض عدم اإلضافة، وهذا أمر ممتنع، واحلق مع اإلمتناع.
املاء مطلقًا له عّلة وهي تفرق األجزاء،  إذا قلنا: لكل منهام عّلة مستقّلة، كون  وأما 
متقارنني  يكونا  أن  مانع  ال  فحينئذ  العّلة،  نفس  ال  أخرى،  عّلة  له  املضاف  املاء  وكون 
يف الزمان، ولكن يف املرتبة اإلضافة متقدمة عىل اإلستهالك، ولكن يف اخلارج ال مانع 
أن يتقارن املعلول مع العّلة، بل دائاًم متقارنان؛ ألّن اإلنفكاك بني العلتني وبني املعلول 
إنعدام  قلنا:  إذا  املطالب،  هذه  عىل  مبنى  هذا  ومستحيل،  ممكن  غري  الزمان  بحسب 
املوضوع هبذا املعنى، فحينئذ تكون الصور الثالث ممتنعة. وأما إذا قلنا: إنعدام املوضوع 
تفرق  ملا  أخرى،  عّلة  مضافًا  ولكونه  علة،  األجزاء  ولتفرق  األجزاء،  تفرق  باعتبار 
وإن  اإلستهالك،  زمان  مع  اإلنفعال  تقارن  يعني  منفعاًل؛  صار  تفرقه  بمجرد  األجزاء 
كانت اإلضافة معلوالً لإلستهالك يف مقام الرتبة، ويف اختالف الرتبة موجود، ولكن يف 
زمان األخر تقارن زماين، يف زمان واحد تفرق األجزاء، وتأثر األجزاء يف إنفعال املاء، 

فعىل هذا تكون الصور الثالث ممكنة. عىل أي حال احلكم ماذا؟
ثم  مضافًا،  صار  طاهرًا  هذا  وأضاف  مستهلكًا،  معلومًا  صار  الصورتني  يف  احلكم 
الثالث؛ أي حصول اإلضافة  القسم  بقي  صار مستهلكًا، هذا نجس، حكمها معلوم. 

واإلستهالك معًا دفعة، فيه نظرات:
األولـ  احلكم بالطهارة، وعليه بعض املحشني تاييدًا لصاحب العروة: ال يلو احلكم 
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بعدم تنجسه عن وجه. الثاين ـ مجاعة من املحشني قالوا: ال يلو عن وجه وجيه. بعضهم 
يقول ـ وهو املتعني ـ: احلكم بالطهارة. ملاذا احلكم بالطهارة؟ ألّنه ما أحرزنا يف مرتبة 
كون املاء مطلقًا يف فرض كون املاء مطلقًا، َخْلُق مالقاة للنجاسة، فرض اإلضافة حتقق 
اإلضافة، ما أحرزنا هذا املوضوع؛ يعني يف زمان كرتيه، يف زمان أّنه صار مستهلكًا، ما 
صار مضافًا حتى ُيالقيه وينجسه يف الفرض. يف هذا الفرض، فرضنا أّن املاء مطلق يف 
حال إطالقه، ما القى مضافًا، ألجل عدم املضاف حصال معًا يف زمان واحد، ال تقدم يف 
اإلضافة حتى يؤثر يف املاء احلكم بالنجاسة، يف رتبة تقدم اإلضافة عىل املاء املطلق، وهذه 

املرتبة ليست حمروزة عندنا، فعىل هذا حيكم بالطهارة.
املقام الثاين ـ يف أحكام األقسام األربعة:

كالمنا يف أحكام هذه األقسام األربعة ما هي؟ كل هذه املطالب صار مبينًا عىل نحو 
التفصيل فهل نحكم بالطهارة يف اجلميع، أو نحكم بالنجاسة يف اجلميع، أو احلكم يف 

بعضها بالطهارة، ويف بعضها بالنجاسة؟ البد من رشح مقام بيان األقسام.
أما القسم األول؛ فهو إذ فرضنا أّن املاء كرًا وصار مضافًا. ألقينا ماءًا مضافًا فصار 
مضافًا بال إستهالك. هذا حكمه معلوم النجاسة. الظاهر ال خالف يف هذا  أيضًا؛ ألّن 
ال  الكر  يكون  ال  إطالقه  عن  خرج  وإذا  إطالقه،  عن  خرج  ما  إذا  ومطهر  طاهر  الكر 
ينجسه يشء مع فرض إطالقه. وأما إذا كان مضافًا ينجسه كل يشء. هذا حكمه معلوم، 
ومل ينقل من أحد اخلالف إاّل من املحقق السبزواري، وهو إجراء اإلستصحاب يف املقام؛ 

ألّنه إذا ألقينا املاء املضاف النجس، عىل كر، نشك هل أّن الكر تأثر أو مل يتأثر؟
وإن كان مضافًا، فهل كالمنا أّنه من هذه املالقاة أو مل يتأثر؟

نجري إستصحاب الطهارة يف هذا الكر، هذا الكر كان سابقًا طاهرًا، اآلن نشك يف 
هذه العملية هبذه احلادثة، وهي رجوع املضاف النجس عىل هذا املاء، هل صار نجسًا 
السبزواري.  املحقق  عبارة  بيان  إىل  حيتاج  هذا  الطهارة،  نستصحب  نجسًا؟  يرص  مل  أو 
الفراغ من أحكام الفروض األربعة.  بيان عبارة املحقق السبزواري، بعد  ونحن نوكل 
هذا القول شاذ يف مقابل إتفاق العلامء، إتفاق العلامء عىل القاعدة؛ ألّن هذا املاء وإن كان 
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كرًا، ولكن هذا املاء صار مضافًا بالنجس تنجس وإن مل يستهلك، سواء كان استهلك أو 
مل يستهلك، هذا بالنسبة للقسم األول.

مضافًا  صار  <إّن  قوله:  وهي  العروة؛  صاحب  عبارة  يف  القسم  هذا  إدراج  يمكن 
قبل اإلستهالك> أعم من تبدل األجزاء أو عدم تبدل األجزاء، بحيث صار مضافًا، ثم 
صار مستهلكًا أو ال؟ صار مضافًا قبل اإلنعدام قبل اإلستهالك، عىل أي حاٍل، أمكن 
اإلستهالك أو مل يمكن؟ املسألة هلا صورة ممكنة وحكمها النجاسة، هذا بحسب القسم 

األول.
أما القسم الثاين ـ عىل عبارة صاحب العروة ال عىل ترتيبناـ؛ فهو أن حتصل اإلضافة 
وامتناعها، وقد عرفتم  الصورة  إمكان هذه  ليس يف  دفعة واحدة. كالمنا  واإلستهالك 
أّن مجاعة من املحققني قالوا: بأّن هذه الصورة ممتنعة. وبعضهم قال: عندنا إشكال عىل 
فرض إمكاهنا. وعند مجاعة: أّن هذه الصورة ممكنة. قلنا: أّن إمكاهنا واستحالتها مبنية 
عىل اإلستهالك. اإلستهالك ما هو؟ عىل أي حاٍل، سواء فرضنا هذه الصورة ممكنة أو 
ممتنعة حكمها ما هو؟ هذا يف واقعه يرجع إىل صورة اإلمكان؛ ألّنه عىل فرض اإلمتناع، 
فرض احلكم ال معنى له؛ ألّن فرضه وإن مل يكن ممتنعًا، ولكن فرض احلكم غري ممكن، 
منه،  مانع  ال  احلكم  بحسب  أما  منه،  مانع  ال  املمتنع  فرض  أّن  مانع،  ال  ممكن  فرضها 
احلكم،  جانب  يف  يفصل  ال  ممكنًا،  املمتنع  فرض  ألّن  له؛  معنى  ال  احلكم  بحسب  أما 
احلكم تابع لإلمكان ال إّنه قابل لإلمتناع، فعىل هذا يف مقام بيان حكم هذه الصورة البد 
من فرض إمكاهنا، وإاّل إذا فرضنا ممتنعًا، وفرض املمتنع ال مانع منه، لكن ال يفيد يف 
مقام بيان احلكم؛ ألّن احلكم تابع للموضوع، وإذا مل يتحقق املوضوع ال معنى له، عىل 
أي حاٍل، عبارة العروة يف هذا املقام بحسب احلكم يقول: <دفعة ال يلو احلكم بعدم 
تنجسه من وجه ولكنّه مشكل>. ولذا مجاعة من املحشني املحققني قالوا: فرضه أشكل. 
من  مجاعة  ولكن  بالنجاسة.  حكموا  املحشني  أكثر  النجاسة.  هو  احلكم  قالوا:  ومجاعة 
املحشني قالوا: ال مانع من احلكم بالطهارة، لكنّه مشكل. فصاحب العروة ما بنّي لنا أّنه 
ممكن أو مستحيل، ظاهر كالمه أّنه ممكن، ملا ترى من اإلشكاالت الواردة من املحشني؛ 
إذن  السابق  الفرض  يقول:  الفرض ممتنع وبعضهم  قالوا: هذا  املحشني  ألّن مجاعة من 



...................................................................................................أبحاث الفقيه 266

ممتنع. أما ظاهر كالمه أّنه ممكن، وإذا كان هذا القسم ممكنًا؛ فاحلكم الطهارة أو احلكم 
النجاسة، ومجاعة من املحققني عىل الطهارة، لكنه يقول:  النجاسة؟ أكثر املحشني عىل 
احلكم يعتمد عىل حكمني لعدم تنجسه، ال يلو من وجه ولكنّه مشكل، كأّنام هو مرتدد 

يف أّن احلكم هو الطهارة أو النجاسة؟
فقوله: ولكنّه مشكل. ليس بمشكل، احلكم هو الطهارة؛ ألّن هذه الصورة، البد فيها 

من احلكم بالطهارة.
رأي األعلم الذين حكموا بالطهارة أو النجاسة يف املقام:

وكالمنا يف نقل أقوال مجاعة من األعاظم الذين حكموا بالطهارة أو النجاسة، كالتايل:
رأي السيد اخلوئي:

وباجلملة قال األستاذ: إّنه لو فرض يف هذا القسم )الثاين( إمكانه وعدم إستحالته، 
فال وجه حلكم املاتن رمحه اهلل عىل الطهارة؛ وذلك أّن مستند حكمه هو ما ذكرنا، ولكن 
هذا ال يتم إاّل بإمكان وقوع أمر مستحيل، وهو فرض مالقاة مجيع أجزاء املضاف النجس 
دفعة واحدة للمطلق ألّنه يالقي كل جزء من املضاف لكل جزء من املطلق، واستهالك 
كل جزء منه بكل جزء من أجزاء اآلخر دفعة ال يمكن عقاًل. نعم، الدفعة العرفية ممكنة 
ومعقولة كام ُيفرض يف الغسل اإلرمتايس، فإذا إستحال مالقاة جزء منه لكل جزء من 
اآلخر دفعة؛ فالبد أن ُيالقي بعض أجزاء املضاف لبعض أجزاء املطلق وهكذا، فإذن 
حيكم بنجاسة املاء؛ ألّن اجلزء األول من املطلق إذا القاه املضاف النجس وقليه مضافًا 
بنجس هذا اجلزء قهرًا، فإذا تنجس هذا اجلزء؛ لكونه أقل من الكر، ينجس باقي األجزاء 
من املطلق أيضًا. ومن املعلوم إنفعال األقل من الكر بمجرد املالقاة، واملفروض كون 
املاء بالغًا عىل قدر الكر اخلاص ال الزائد عنه، فإّنه لو فرض الباقي بقدر الكر ال ينفعل 
املاء؛ التصاله بالعاصم كام مر1. هذا نظر السيد اخلوئي، وعىل هذا مجاعة من املحشني 

قالوا: احلكم النجاسة. هذا بيان الذين يعتقدون بالنجاسة.

1-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج1/ 72 )بترصف(
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رأي الشيخ حسني احليل:
إّنه مل يظهر وجه إشكال املصنف؛ ألّن املطلق مرتبة املالقاة مل ينجس لكونه كرًا، ويف 
يطهر  فهو  املالقي؛  املضاف  وأما  املتنجس.  باملضاف  املالقاة  تتحقق  مل  اإلنقالب  مرتبة 
ألجل اإلستهالك. اللهم إاّل أن ُيّدعى أّن مالقاة الكر للمضاف متأخرة رتبة عن إنقالبه 
ولكنها واضحة الفساد؛ ألّن يف رتبة اإلنقالب ليس املضاف النجس موجودًا حتى حُيكم 
بنجاسته. نعم لو فرض أّن اإلنعدام واإلستهالك بنظر العرف؛ فحينئذ ملا كان هو حاصل 
يف مرتبة إنقالب املطلق؛ فال يظهر املضاف املستهلك؛ لوقوعه يف املضاف فيكون اجلميع 

نجسًا، لكن هذا خالف الفرض1.
تارة يظهر منه نظره، وتارة يظهر هذا نظره ونظر أستاذه السيد أبو احلسن اإلصفهاين 
أّن  املشكل  لكّن  الشيخ:  يقول  ولذا  الفكرة؛  تعارض هذه  اخلارج  بحثه  قرره يف  الذي 
الشيخ  بنظر  تنجسه  بعدم  هنا احلكم  )لكنه مشكل(.  أّنه  تنجسه قوي، ال  بعدم  احلكم 
احليل، أّن إشكال السيد اإلصفهاين قوي، ال أّنه )ال يلو من وجه(. هذه عبارة الشيخ 
نقاًل عن أستاذه. ولكن هنا نظر لبعض األكابر، حاشية مفّصلة عن السيد الفريوز آبادي.

رأي السيد الفريوز آبادي:
حًا كالم صاحب العروة: )ال يلو احلكم بعدم تنّجسه من وجه(. قال ُموضِّ

ما املراد من الوجه؟ هل الوجه العقيل أو الرشعي؟
بيان الوجه العقيل:

إذا كان املراد به العقيل؛ فهو يقرر عىل تقريرات خمتلفة، ولكن هذا املحيش يقرره هبذا 
، العّلة هو اإللقاء. كالمنا  النحو: يف نقطة وجود ِعّلة احلكمـ  وهو إلقاء املضاف النجسـ 
يف هذه العّلة التي هي يف هذه الرتبة، املعلول موجود أو ليس بموجود؟ كالمنا يف حكم 
هذه العّلة يف رتبتها، مقبول يف رتبة ِعّلة احلكم، وهو اإللقاء. املضاف النّجس موجود 
أما  يكون نجسًا.  فهذا  النجس؛  كرًا والقاه  أو  قلياًل  املضاف  فإذا كان  النجاسة،  حكم 
برشط أن تكون اإلضافة يف الرتبة األوىل، ال اإلضافة يف الرتبة الثانية؛ ألّن اإلضافة إذا 

1-  من تقرير سيدنا األستاذ عن أستاذه الشيخ احليل
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كانت يف الرتبة إذا كانت يف الرتبة الثانية؛ فهنا اإللقاء معلوم، ومطلق الكر معلوم أيضًا، 
بمعلوم،  ليس  املالقاة  تقدم اإلضافة عىل  املضاف معلوم، مرتتبات. ولكن  املاء  إضافة 
فإذا مل يكن ترتب اإلضافة عىل املالقاة ـ هذا إذا مل يكن معلوم لنا ـ؛ فاحلكم الطهارة. 
هذا وجه عقيل، ولكنه ضعيف، ملاذا ضعيف، ومل يكن برهان مع أّنه يف مقام اإلستدالل؟
مل يكن لنا منشأ الضعيف، يمكن أن يكون منشأه اإلعتبار العريف، ولكن ال يساعده 
ذلك. كالمنا يف الوجه العقيل بوجه عقيل، ال تضعيف الوجه العقيل بدليل عريف. تارة 
نجعل املالك العريف، وتارة نجعل الوجه املرجح، الوجه العقيل. إذا أردنا تضعيف الوجه 
العقيل، فالبد أن يكون بدليل عقيل، أما العرف يقبله أو ال يقبله؛ فهذا ال يوجب تضعيفًا 
للوجه العقيل. وبعد هذا البيان، املالقاة والكر املضاف؛ يعني الرتتيبات: الكر واملالقاة، 
يف  ألّن  النجاسة؛  ُيفيد  ال  الطهارة،  ُيفيد  هذا  النجاسة.  الثالثة  املرتبة  يف  املطلق،  والكر 
الثالثة  املرتبة  ويف  املطلق،  الكر  املضاف،  الكر  الثانية  املرتبة  ويف  املالقاة،  األوىل  املرتبة 
التنجس. نعم إذا فرضنا يف املرتبة األوىل املالقاة، ويف الرتبة الثانية الكر املضاف ال الكر 

املطلق، معلوم إذا فرضنا الكر املضاف بمجرد رتبة املالقاة يتنجس. 
أما إذا فرضنا الكر املطلق يف مرتبة املالقاة ال يتنجس، فعىل هذا الرتتيب واملرتتبات 

الزمة. إنام الكالم يف أّن املرتبة الثانية، املرتتب ما هو؟
إذا كان املرتتب املضاف؛ فبمجرد املالقاة يتنجس، وإذا فرضنا يف املرتبة الثانية الكر 
املطلق؛ فبمجّرد املالقاة ال يتنّجس. إذن، هذا ليس مرشوط يف كالمه. عىل أي حاٍل فال 
يمكن اإلعتامد عليه يف احلكم الرشعي. هذا الوجه العقيل ضعيف، فإذا كان ضعيفًا ال 

يعتمد عليه يف احلكم.
وإذا كان غري ضعيف؛ فال يمكن اإلعتامد عليه يف احلكم الرشعي؛ ألّن اإلعتامد يف 
احلكم الرشعي عىل دليل معترب، سواء كان عقليًا أو رشعيًا. وبعبارة أخرى: ألّن الوجه 
العقيل الضعيف والقوي ال يوجب مالك احلكم، إنام يوجب مالك احلكم الدليل املعترب، 

سواء كان من العقل أو من الرشع.
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بيان الوجه الرشعي:
سه من وجه، واملراد من الوجه الرشعي، فام  وهنا وجه رشعي ال يلو احلكم بعدم َتنجِّ
املراد من الوجه الرشعي؟ هو أصالة الطهارة، وأصالة الطهارة هنا موجود؛ أي كل يشء 
لك طاهر. لكن كل يشء لك طاهر ال يشمله؛ ألّنه هنا املضاف النجس واملطلق النجس 
األقوى  يكون  ال  فحينئذ  منهام؛  كل  حصل  فإذا  واإلستهالك،  املضاف  فحصل  ممزوج 
هو الطهارة؛ ألّنه البد من الرجوع إىل اإلستصحاب، فاإلستصحاب يقتيض بقاء الكر 
عىل طهارته، هذا املاء الكر املطلق كان طاهرًا وعاصاًم ومل يتنجس، وإذا ألقينا املضاف 
النجس نشك، هل زالت الطهارة من هذا املاء أو مل تزل؟ فحينئذ ال مانع من إستصحاب 
الطهارة هلذا املاء الكر، ولكن هذا خالف فرضنا؛ ألّن فرضنا املاء صار خملوطًا، وانتفى 
املوضوع؛ ألّن املوضوع األول كر مطلق، املوضوع يف مقام الشك الكر املضاف إىل هذا 
املاء، ماء املضاف النجس، فإذا ما بقي موضوع يف املسألة؛ فالبد جيري اإلستصحاب، 
اإلستصحاب تابع للموضوع العريف، فإذا بقي املوضوع عرفًا؛ فيصلح اإلستصحاب. 
وأما إذا شككنا يف بقاء املوضوع؛ فال يصلح اإلستصحاب. هذا املطلب الذي إعتمد عىل 

أصالة الطهارة، ولكن بمعنى إستصحاب الطهارة، ال قاعدة الطهارة.
رأي املحقق السبزواري:

الظاهر أن املحقق السبزواري يف )ذخرية املعاد( إعتمد عىل إستصحاب الطهارة يف املاء 
الكثري ـ عىل ما ذكره الشيخ األنصاري يف الرسائل، يف القول العارش يف اإلستصحاب ـ: 
<إستدل يف الذخرية عىل نجاسة املاء الكثري املطلق الذي سلب عنه اإلطالق بمامزجته مع 
املضاف النجس باإلستصحاب. ثم َرّده بأّن إستمرار احلكم تابع لداللة الدليل واإلمجاع 

إّنام َدّل عىل النجاسة قبل املامزجة>1.
هو ُيعرّب باملاء الكثري ال بالكر، إذا القاه املضاف النجس وإمتزج به، هبذا القيد، فإذا 
َتبّدل املوضوع بموضوع آخر.  ثابت،  النجس، ليس هنا موضوع  باملاء املضاف  إمتزج 

فعىل هذا ال معنى إلجراء اإلستصحاب.

1-  األنصاري، الشيخ مرتىض: فرائد األصول، ج3/ 165
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رجوع إىل مدرك السيد الفريوز آبادي:
آبادي، نسأل: هل  الفريوز  السيد  الذي هو مدرك  إذا أجرينا هذا اإلستصحاب  ثم 
احلاكم هو اإلستصحاب؟ ويف أي قسم من األقسام األربعة؟ إذا قلنا: يف القسم األول؛ 

فام َبنّي لنا ذلك؟
نعتمد عىل اإلستصحاب، اإلستصحاب يف حق املاء املطلق الكر، يريد إستصحاب 
املاء املطلق ـ وهو إستصحاب طهارته ـ، واملاء املطلق إذا أضيف إليه املضاف النجس؛ 
قلنا: أحكام أربعة. يف أي قسم من األقسام األربعة نحن نعتمد عىل اإلستصحاب؟ إذا 
إعتمدنا يف القسم األول؛ فنقطع بالنجاسة. َبّينا يف القسم األول احلكم هو النجاسة، فإذا 
كان احلكم النجاسة؛ فال يبقى لنا شك حتى نستصحب طهارة ماء الكر؛ ألّن فرضنا يف 
القسم األول كان املاء مطلقًا بإلقاء املاء املضاف، تارة إضافة بال إستهالك، الفرض األول 
هذا، صار مضافًا بال إستهالك، فإذا كان مضافًا بال إستهالك؛ فاحلكم قطعًا النجاسة، 

فإذا كان كذلك؛ فأي إستصحاب هنا جيري؟
إستصحاب ماء الكر املطلق، هذا يف مقام الشك ونحن ال نشك، صار مضافًا بإلقاء 
املاء املضاف بال إستهالك يف البني، فعىل هذا، ما أفاده املحقق السبزواري يف هذا املقام، 

بإجراء اإلستصحاب يف جانب املاء املطلق خمصوص بوجهني:
األول ـ عدم بقاء املوضوع، من رشائط إجراء اإلستصحاب بقاء املوضوع.

الثاين ـ أّنه ما َبنّي لنا يف أي قسم من األقسام األربعة؟ هو يريد إجراء اإلستصحاب؛ 
يف  لنا  معلوم  بالطهارة  احلكم  ألّن  له؛  معنى  ال  املوردين  يف  اإلستصحاب  إجراء  ألّن 
القسم األول والثالث ال معنى له، للقطع بأّن احلكم النجاسة يف هذه األقسام األربعة. 
يف القسمني األخريين نقطع بالنجاسة، ويف القسمني األولني، نقطع بالطهارة. فعىل هذا 

مورد إستصحاب ما هو؟
ألجل  وإما  املوضوع.  أحرزنا  فام  املوضوع،  بإنتفاء  إما  ينتفي،  اإلستصحاب  مورد 
إىل  بالنسبة  املوضعني. هذا  بالطهارة يف  املوضعني، ونقطع  بالنجاسة يف  فنقطع  القطع؛ 

حاشية السيد الفريوز آبادي.
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حاشية السيد اخلوئي، واملحقق النائيني، وكاشف الغطاء:
أما حاشية السيد اخلوئي، واملحقق النائيني، وكاشف الغطاء؛ فناظرة إىل بيان احلكم، 

البد أن نالحظ مطلبه يف هذا املورد، صحيح ومع مدرك، أو جمرد دعوى؟
املضاف  صريورة  وتستحيل  مطلقًا  تنّجس  <بل  ـ:  للحكم  بالنسبة  ـ  النائيني  قال 
الثاين  القسم  يف  أي  مطلقًا؛  يتنجس  يعني  شقيه>1.  بكال  حينئذ  مستهلكًا  فيه  امللقى 
والقسم األول؛ ألّن كالم صاحب العروة ناظر إىل هذا: إذا حصلت اإلضافة ثم حصل 
اإلستهالك، ويف فرض إذا حصلت اإلضافة واإلستهالك معا، يف كال الشقني، احلكم 
الشقني  يتنجس مطلقًا يف كال  بأّنه  فأجاب:  النجاسة.  لنا حكم  َبنّي  ما  بالنجاسة. لكن 
ويستحيل صريورة املضاف ملقى فيه مستهلكًا يف كال الشقني، علل ملاذا حتكم بالنجاسة؛ 
معناها  اإلضافة  ألّن  معًا؛  يتحققان  ال  واإلضافة  اإلستهالك  ممتنعتني:  الصورتني  ألّن 
عدم اإلستهالك، واإلستهالك معناه اإلضافة، متالزمان يف فرضهام يف مورد حمال فرض 
اإلستهالك وفرض اإلضافة، ملاذا حمال؟ لتالزم لوازمهام، فرض اإلضافة فرض املضاف 
وعدم اإلستهالك؛ ألّنه إذا أستهلك ال يكون مضافًا، واإلستهالك فرض املضاف، الزمه 
فرض املضاف، فعىل هذا، كيف يكون يشء واحد مضافًا، مع أن الزمه ضدًا ومستهلكًا، 
مع أّنه الزمة ضد هذا؟ هذا معناه إجتامع الضدين، واجتامع الضدين أمر حمال، هذا بيان 
اإلستحالة ولكن الكالم يف بيان اإلستحالة يشء، واحلكم بالطهارة والنجاسة يشء آخر. 
نحن نتكلم يف احلكم ال يف املوضوع. أنت نقول: كال الشفني حمال مستحيل، اإلستحالة 

الزمها احلكم بالنجاسة، هذا الزم أن يراد من كالم النائيني.
حاشية السيد الربوجردي:

وأما السيد الربوجردي؛ فقال: <األقوى تنّجسه لو فرض وقوعه، لكنّه ممتنع الوقوع 
فرض  يعني  الوجود؛  فرض  لو  مطلقًا  تنجسه  النائيني،  إختاره  كام  قسميه>2.  بكال 
إمكانه، املراد من الوجود واإلمكان اإلمكان الوجودي، ولذا َعرّب: )لكنّه ممتنع الوقوع 
الفرض األول والثاين كالمها ممتنعان. صحيح ممتنعا، ولكن احلكم  بكال قسميه(؛ أي 

1-  العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام، ج1/ 67
2-  العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج1/ 381
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بالنجاسة مطلقًا ملاذا؟
بمحال،  ليس  النجاسة  فرض  ولكن  بمحال،  ليس  املحال  فرض  أخرى:  وبعبارة 
وفرض الطهارة ليس بمحال، وفرض اإلستحالة ليس بمحال. احلكم عىل اإلستحالة 
ليس بمحال. ماذا يقتيض احلكم بالتنجس؟ احلكم يقتيض التنجس عىل فرض وقوعه، 
ممكنًا،  جيعله  ال  الوقوع  فرض  فرضنا  إذا  املوضوع.  بإنتفاء  سالبة  يقع  مل  يقع،  مل  ولكن 
بمحال،  ليس  النجاسة  فرض  بمحال  يكن  مل  إذا  وفرضه  بمحال،  ليس  املحال  فرض 
الكالم  فرض  مع  مطلقًا  بالنجاسة  احلكم  هذا  ينايف  ال  بمحال،  ليس  الطهارة  وفرض 

بالنجاسة، ممتنع، أو فرض أّنه واقع، هذا بالنسبة إىل حاشية السيد الربوجردي.
تقدير  بنجاسته عىل  العروة: <الظاهر أن حيكم  فقال يف حاشية  السيد اخلوئي؛  وأما 

إمكان الفرض، لكن األظهر إستحالته، كام يستحيل الفرض األول>1.
كالمنا ناظرًا للحكم ال للموضوع، أما اإلستحالة واإلمكان؛ فبّينا سابقًا بأي وجه، 
وبأي وجه يمتنع؛ ألّنه ما بّينا من أّن اإلستحالة واإلستهالك هلا معاٍن خمتلفة عىل املباين 
يستحيل، وبمعنى آخر ال يستحيل، الكالم يف احلكم من أّن الظاهر احلكم بالنجاسة عىل 
تقدير إمكان الفرض، عىل تقدير إمكان الفرض، إذا فرضنا القسم الثاين ـ يعني فرض 
اإلستحالة واإلستهالك دفعة، هذا ممكن. لكن األظهر إستحالته، كام يستحيل الفرض 
األول. ولكن فرضه أّنه ممكن ال يوجب احلكم أّنه نجس، كالمنا يف هذا، ال يف بحث 
اإلستحالة أّنه مستحيل أو ليس بمستحيل، احلق مع اإلستحالة، أو احلق مع اإلمكان، 
هذا قد بّيناه سابقا. كالمنا يف هذا، إذا قلت: أّنه ممتنع سالبة بإنتفاء املوضوع ال موضوع 
حتى نحن نقول: أّنه حمكوم بالطهارة وحمكوم بالنجاسة، إذا فرضت املمتنع ممكنًا، فرضه 
ال مانع منه، أما هنا احلكم بالنجاسة ملاذا؟ فرض النجاسة، نحن نفرض الطهارة، هذا 

بالنسبة إىل بيان السيد اخلوئي.
وأما الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء؛ فقال: <إستهالك املضاف يف املطلق وصريورة 
املطلق به مضافًا ال يكاد يتصّور، بل من املستحيل، فالوجه هو النجاسة يف الصورتني>2.

1-  اخلوئي، السيد ابو القاسم: التعليق عىل كتاب العروة الوثقى، ج1/ 11
2-  العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج1/ 381



273 كتاب الطهارة..................................................................................................

فرض أّنه صار مضافًا، وفرض أّنه استهلك بحد ذاته ليس بامنع؛ الّنه يمكن أن يكون 
اليشء مطلقًا ثم يصري مضافًا، وأن يصري مضافًا ثم يصري مطلقًا بيشء آخر، بسبب آخر 
مثاًل: مطلق ثم ألقينا املواد اخلاصة كالدواء، وصار مضافًا. ولكّن اإلستحالة يف عبارته 
األوىل  الرتبة  يف  يعني  املطلق؛  يف  يف  املضاف  استهلك  املطلق  يف  املضاف  واقعًا،  دقيق 
اإلستهالك، وصريورة املطلق به مضافًا ال بيشء آخر، هبذا السبب صار مضافًا ومطلقًا، 
فهل املطلق واملضاف يف يشء واحد وزمان واحد دفعة حمال؟ يقول: هذا ال يتصور. ال 
يتصور، هذا ليس بصحيح، ُيتصور، الكالم ليس يف التصور، سواء كان ممكنًا يتصور، 
التصور، سواء كان ممكنًا  البعض: صحيح ال من  يتصور، بل عبارة  وسواء كان ممتنعًا 
يتصور، وسواء كان ممتنعًا يتصور، بل عبارة البعض: صحيح ال من املستحيل1 بل فال 

حيتاج أن يقال: ال يكاد يتصور، ملاذا ال يكاد ُيتصور؟
يتصور أّنه يشء واحد مضاف ومطلق، املتصور ال مؤنه له، بل العمدة هذا البحث 
يستحيل، ملاذا يستحيل؟ إلجتامع الضدين يف موضوع واحد، لسنا يف مقام اإلستحالة 
واإلمكان. فالوجه النجاسة فرضت أّنه مستحيل، فإذا فرضت أّنه مستحيل؛ فلامذا يكون 

الوجه النجاسة؟ سواء قلنا: الوجه العقيل أو الرشعي، عىل أي وصف، بيان الوصف.
نتيجة البحث:

َبّينا طرقًا عديدة،  ممتنع، حيث  أو  أّنه ممكن  إىل  بالنسبة  الشك  بيناه سابقًا،  ما  نتيجة 
بعض يقتيض إمكانه، وبعضها يقتيض إمتناعه. إّنام كالمنا يف حكم هذا القسم من ناحتني:

األوىل ـ بالنسبة لألدلة األولية:
حمكوم  أّنه  قالوا:  ومجاعة  بالطهارة.  حمكوم  أّنه  قالوا:  مجاعة  القسم:  هذا  يف  كالمنا 
بالنجاسة. ولكّن اإلشكال يف هذا، إذا قلنا: أّنه حمكوم بالطهارة؛ فالبد لنا من بيان وجه 
الطهارة، وإذا قلنا: أّنه حمكوم بالنجاسة؛ فالبد من بيان وجه النجاسة. أما فرض الصورة 

1-  لعّله إشارة إىل تعليقة السيد املرعيش )(، حيث قال: يف تصويره تأّمل، إاّل أن يوّجه بكون املراد حدوث 
السابق،  املصدر  راجع  ترديد.  من  بالنجاسة  احلكم  عن  حميص  وال  باالستهالك،  جمموعها  من  آخر  مضاف 

ج1/ 379
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وفرض القسم، أّنه ممتنع مع ذلك نقول: أّنه متنّجس عىل األقوى، أو عىل األحوط. هذا 
ليس بيشء؛ ألّنه عندنا طرق عديدة، نحن نالحظ طريقًا من اجلواز، من اإلمكان، وطريقًا 
من اإلمتناع. إذا قلنا: اإلستهالك هو تفّرق األجزاء عىل هذا الطريقن هذا أمر ممكن؛ ألّن 
تفّرق األجزاء، جمرد تفّرق األجزاء، يوجب إنقالب. تفّرق األجزاء معناه اإلستهالك؛ 
ألّن اإلستهالك ليس حقيقيًا، تفّرق األجزاء إستهالك يف هذه املرتبة، هذا املاء ال مانع أن 
يكون مستهلكًا مضافًا؛ ألّن هذه األجزاء إذا تفّرقت تؤثر يف كل ناحية، وتعل املطلق 
مضافًا. هذا ال مانع منه، إذا فرضنا تفّرق مائة جزء، كل جزء ناحية يوجب أثرًا إلنقالب 
املطلق مضافًا، فحينئذ نرى أّن هذا املاء الكر كله مضافًا. فإذا قلنا: اإلستهالك؛ هو تفّرق 
األجزاء، هبذا املعنى، بنحو مطلق، فرض اإلستهالك وفرض اإلضافة يف دفعة واحدة، 
ال مانع منه. فإذا مل يكن مانعًا منه؛ فحينئذ حني املالقاة، الكر طاهر، وبعد أن كان الكر 
ماء  هنا  ليس  ألّنه  املضاف؛  باملاء  باإلضافة  متنجسًا  صار  أّنه  يقال:  ال  مضافًا،  طاهرًا 
مضاف؛ ألّنه ُأستهلك وتفّرق أجزاؤه، فلام تفّرق أجزاؤه وُأستهلك، ال يقال: أّنه ـ هنا 
ـ ماء مضاف نجس أّثر يف املاء املطلق. فعىل هذا احلق مع السيد اإلصفهاين ومن تبعه. 
فيكون احلكم طاهرًا، فإذا اخرتنا هذا املبنى؛ فهذا القسم ممكن، وحكمه الطهارة. وإذا 
اخرتنا مبنى اإلمتناع ـ ألّن مبنى اإلمتناع عىل بيانات خمتلفة، فرضنا بيان السيد احلكيم يف 
هذا املبنى: أّنه يتصور وال ترتتب إضافة واستهالك يف مرتبة واحدة؛ ألّن فرض اإلضافة 
معناه ليس إستهالك، وفرض إستهالك معناه ليس إضافة، يف فرض واحد يف آن واحد، 
حتقق اإلضافة وحتقق اإلستحالة حمال؛ ألّن اإلضافة عدم اإلستهالك، واإلستهالك عدم 
اإلضافة، فكان موردًا واحدًا، موردًا إلجتامع الضدين هذا أمر حمال، وإذا كان هذا أمر 
فقيه إختيار  بالنجاسة، فعىل هذا لكل  حمال، وأمر غري واقع، كيف تتصور هذا حمكوم 
املبنى يف املوضوع. فإذا كان مبناه اجلواز واإلمكان يف هذه الصورة، يف صورة الدفعة؛ 
فالبد أن حيكمها بالطهارة. وإذا كان مبناه اإلمتناع؛ فهنا ال حيكم بالطهارة والنجاسة؛ 
ألّنه صار بإنتفائه فرض اإلمكان، إذا أوجب فرض النجاسة، نحن نفرض الطهارة، أنت 

فرضت النجاسة، ونحن نفرض الطهارة. هذا كله بالنسبة لألدلة األولية.
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الثانية ـ هل جتري األصول العملية أو ال؟
، هل تري األصول العملية أو ال تري؟ بالنسبة إىل هذا القسمـ  أي القسم السادسـ 

قال بعضهم: ال مانع من إجراء األصل ـ وهو اإلستصحاب يف هذا املقام ـ ألّن املاء 
قبل  نجسًا  كان  املضاف  وماء  الطهارة  نستصحب  ال؟  أو  نجسًا  صار  هل  نشك  الكر 
املالقاة، ولكن بعد املالقاة واجراء املاء املضاف إىل الكر، شككنا أّنه هذا املاء، هذه األجزاء 
صارت طاهرة أو ال؟ نستصحب النجاسة، ال مانع من إستصحاب الطهارة بالنسبة للامء 
املطلق الكر، وبالنسبة للامء املضاف النجس، إذن، نستصحب النجاسة. وهذين األصلني 
ليس بينهام تعارض من جهة املخالفة القطعية، قد يكون أصالن متسابقان؛ ألّنه إجراء 
موجب للمخالفة القطعية، فإذا كان للمخالفة القطعية، قد يكون أصالن متسابقان؛ ألّنه 
إجراء موجب للمخالفة قطعية؛ ألّن املاء الكر حيكم أّنه باٍق عىل طهارته، واملاء املضاف 
صاحب  كالم  َبنّي  الشيخ  ولذا  هذا؛  يف  حمظور  أي  نجاسته؛  عىل  باٍق  أّنه  حيكم  امللقى 
)الذخرية(؛ املحقق السبزواري، واستشكل عليه ال من هذا الباب ـ أي من باب تعارض 
األصلني، وأّن األصل أوجب اخلالفة القطعية ـ بل عىل املبنى؛ ألّن اإلستصحاب يف نظر 
الشيخ األنصاري، يف الشك يف الرافع، وأما إذا كان الشك يف املقتيض؛ فاإلستصحاب ال 
جيري؛ ولذا ما نحن فيه من مصاديق الشك يف املقتيض. وقال: اإلستصحاب ال جيري؛ 
ألّن اإلستصحاب يف مورد الشك يف الرافع. وأما إذا أخذنا مبنى صاحب الكفاية؛ فال 
فرق يف إجراء اإلستصحاب، بني أن يكون املورد من موارد الشك يف الرافع، أو موارد 
الشك يف املقتيض؛ فحينئذ ال مانع من إجراء أصالة إستصحاب الطهارة يف جانب الكر 
املطلق، واستصحاب النجاسة يف جانب املضاف امللقى. هنا حمذور آخر يأيت بيانه، من 
هذه اجلهة ال يوجد مانع. عبارة الشيخ األنصاري يف مقام بيان كالم صاحب )الذخرية(، 
املحقق السبزواري، يف القول العارش يف اإلستصحاب قال: <فإّنه إستدل عىل نجاسة املاء 
املطلق> ثم  الكثري  َعرّب ب<  املطلق، نحن فرضنا كرًا، وهو  الكر  املطلق>؛ يعني  الكثري 
قال: <الذي ُسلب عنه اإلطالق>؛ يعني صار مضافًا، ألقينا ماءًا مضافًا وصار مضافًا. 
بّينا بعبارة، وهذه عبارة  <بمامزحته>؛ يعني بإلقاء املاء، وصار مضافًا. يف مسألتنا نحن 
هذا  أّن  باإلستهالك،  بالطهارة  إستدل  باإلستصحاب>.  النجس  املضاف  <مع  أخرى: 
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املاء الكر الكثري كان طاهرًا، ونشك بعد إلقاء ومزج املاء املضاف عىل هذا املاء، هل صار 
نجسًا أو ال؟

إذا شككنا فاحلكم الطهارة. ولكن الشيخ األنصاري أورد عليه، ثم رده: بأّن إستمرار 
احلكم تابع لداللة الدليل، واإلمجاع إّنام َدّل عىل النجاسة قبل املامزجة؛ يعني نحن قبل 
اإلمتزاج لنا دليل عىل الطهارة باإلمجاع والروايات، ولكن بعد أن كان ممزوجًا باملضاف 
ليس لنا دليل أاّل جمرد اإلستصحاب، واإلستصحاب جمرد الشك يف الرافع، ال الشك 
يف املقتيض1. فعىل كالم الشيخ، هذا اإلستصحاب ال جيري؛ ألّنه قبل املامزجة ال نشك، 
وبعد املامزجة الطهارة نحتاج إىل دليل، من اإلمجاع والروايات، ليس من القرينة بعد أّن 
صار ممزوجًا، فالبد من الرجوع إىل اإلستصحاب، كام رجع املحقق السبزواري، وقلنا: 

أّن هذا يف مقام الشك يف املقتيض ال يفيد، إاّل عىل مبنى صاحب الكفاية.
عىل أي حال نسأل من املحقق السبزواري: أنت تستدل عىل طهارة املاء الكر، يف أي 

قسم من األقسام؟ 
نحن قلنا: أّن هنا أقسام أربعة.

األول ـ ما إذا ُألقي املضاف املتنجس يف الكر، فخرج عن اإلطالق إىل اإلضافة، من 
دون إستهالك يف البني.

الثاين ـ أن حيصل اإلستهالك واإلضافة معًا.
الثالث ـ أن يكون اإلستهالك قبل اإلضافة، ثم يصري مضافًا.

الرابع ـ أن يكون اإلستهالك بعد اإلضافة.
هذه األقسام حرصها عقيل؛ أي ال يلو من هذه الصور األربع. أنت تقول وتستدل 

باإلستصحاب يف أي قسم من األقسام األربعة؟
مقطوع  بالنجاسة  احلكم  األول،  القسم  يف  باإلستصحاب  نستدل  نحن  قلت:  إذا 
النجاسة  والثالث،  الرابع  القسم  ويف  لإلستصحاب.  جمال  فال  مقطوعًا؛  كان  وإذا  به، 
مقطوعة؛ ألّنه إذا كان مضافًا ثم إستهلك؛ فال فائدة يف اإلستهالك، املاء املطلق ألقيناه 
لإلستصحاب،  معنى  فال  نجس،  أّنه  مقطوع  فهذا  مضافًا،  وصار  املضاف،  املاء  يف 

1-  سعيد، الشيخ حسن: دليل العروة الوثقى، ج1/ 30
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بالنجاسة مقطوع  الكر. فصورتني من هذه األقسام األربعة، احلكم  الطهارة يف جانب 
به، ويف الصورتني من هذه األقسام األربعة، احلكم بالطهارة مقطوع به، فال جمال إلجراء 
اإلستصحاب. هذا جواب عن املحقق السبزواري، ال أّن اإلستصحاب َعّلة للشك يف 
أو من  الرافع،  قبيل الشك يف  املقتيض، اإلستصحاب حجة سواء كان من  الرافع دون 
قبيل الشك يف املقتيض، لكن هذا اإلستصحاب ال جيري؛ ألّن جريان اإلستصحاب يف 
إلجراء  جمال  فال  مقطوعة،  النجاسة  الصورتني  ويف  مقطوعة،  الصورتني  من  قسم  أي 

اإلستصحاب.
ـ يعني اإلضافة والطهارة حصال دفعة ـ،  الثاين  القسم  واآلن نريد أن نعرف حكم 
إذا ما كان بيدنا دليل إجتهادي؛ فمرجعنا األصل. هل لنا جمال إلجراء األصل يف هذا 
ثالثة  يعني  منهم؛  آخرين  عند  ومعلوم  فقهائنا،  من  مجاعة  عند  مشكوك  الذي  القسم، 
أقوال: قول بالنجاسة مطلقًا، عىل ما بينه مجاعة. وقول بالطهارة، عىل ما بّينه الشيخ احليل 
وأستاذه السيد اإلصفهاين. وقول باإلشكال، ولكنّه مشكل. وغري ذلك من العبارات، 
التوقف عندهم. نحن نريد طريقًا آخر يف هذا املقام، حتى نحكم بطهارته، مع قطع النظر 
عن البحث العقيل الذي بّينه الشيخ احليل عن السيد اإلصفهاين، وبيانه حيتاج إىل مقدمة 
وجيزة وهي: قد قلنا وقالوا: يف مسألة تتميم املاء الطاهر القليل باملاء النجس، يف هذا 
املقام قد متسكوا باإلستصحاب، وقالوا: بإستصحاب طهارة املاء الطاهر، واستصحاب 
نجاسة املاء النجس؛ ألّنا نشك، إذا بلغ املاء قدر كر، لعّله يشمل هذا. إذن، بلغ قدر كر 
سواء بلغ بامء طاهر، أو بتتميم املاء بامء آخر نجس، هنا شككنا، هل هذا املاء طاهر أو 
اإلستصحاب يف  إجراء  اإلستصحاب؛ ألّن  إجراء  مانع من  قال: ال  هنا  بطاهر؟  ليس 
يلزم  ال  هنا  ـ،  وقطعية  عملية  خمالفة  ـ  القطعية  املخالفة  منه  يستلزم  إذ  جيوز؛  ال  مورد 
املخالفة القطعية. نحن نقول: املاء الطاهر باٍق عىل طهارته، إذن، فاملاء النجس باٍق عىل 
نجاسته. نسأل هبذا الشكل: عرشين شرب، وهذا املاء النجس ثالثني شربًا، فصار ثالثني 
فسبعة وعرشين كر، فحينئذ املاء متصل هبذا املاء، فال مانع أن يبقى هذا املاء عىل طهارته؛ 
يعني نشك يف نجاسته فنستصحب، وهذا املاء يبقى عىل نجاسته؛ ألّنه نشك يف نجاسته 

فنستصحب.
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وال يلزم منه املخالفة القطعية. ونظري ذلك يف تعارض احلالتني يف كل املوارد، نذكر 
منها: 

فيام لو شك يف حدث واغتسل، ولكن يشك يف التقدم والتأخر ـ يعني حمدث صدر 
منه حدث، وصدر منه غسل، ولكن ال يدري احلدث قبل، حتى يكون الغسل رافعًا، أو 
احلدث بعد حتى يغتسل؟ تعادل احلالتني أي مانع نستصحب أّنه طاهر وأّنه حمدث؛ ألّنه 
ال يستلزم منه املخالفة القطعية؟ ال مانع منه؛ هذا املاء نجس؛ فيبقى عىل نجاسته، ألقينا 
معناه إتصل أحدمها باآلخر، سواء ألقينا من الكر يعني بالتساوي حصل اإلمتزاج ال ُيفّرق 
هذا ماء كر طاهر، وهذا ماء مضاف، ورفعنا احلاجز بينهام، لكن رفع احلاجز وانقالب 
املاء كرًا إىل اإلضافة، كالمنا هذا: حصل اإلستهالك واملضاف يف املاء بشكل واحد، ملا 
كان فرضنا اإلستهالك، غالبًا اإلستهالك ال يكون إاّل باإلبقاء، حتى تتفّرق األجزاء، رفع 
احلاجز ليس فيه تفّرق األجزاء؛ ألّنا نفرض فيام ألقيناه، فحينئذ إستصحاب طهارة الكر، 
يبقى عىل طهارته، واملضاف يبقى عىل نجاسته، حتى فرضنا تفّرق األجزاء مضافًا، لذا 
نحن نعلم يف أي ناحية هنا مضاف، نستصحب نجاسة املضاف، ونستصحب املاء غري 
البيان، ولكن مشكلنا ليس تعارض اإلستصحابني.  املضاف، فأي مانع؟ ال بأس هبذا 
وإّنام مشكلنا أّن املوضوع الواحد ال يتصف بصفتني متضادتني؛ ألّن يف تتميم املاء ماءًا 
واحدًا، حكم املاء الواحد ال يكون طاهرًا يف مسألة تعارض احلالتني، شخص واحد ال 
يكون جنبًا وطاهرًا، مغتساًل، هذا ال يمكن أن يكون طاهرًا من احلدث، ال هو جمنب. 
فام نحن فيه كذلك، إذا حصل اإلستهالك واإلضافة دفعة واحدة صار موضوعًا، وهذا 
الواحد  املاء  هذا  بالنجاسة،  وحمكوم  بالطهارة،  حمكوم  إّنه  يقال:  ال  الواحد  املوضوع 
حتى  املوضوع  َبنّي  ما  احلكيم،  السيد  تعليل  ولذا  واحدًا؛  ماءًا  وصار  مستهلكًا،  صار 
ُيستصحب. ملاذا ما بني املوضوع؛ ألّنه تغرّي موضوع الطاهر، كان كرًا طاهرًا، وموضوع 
اإلستصحاب؛  موضوع  جيري  ال  ولذا  آخر؛  موضوع  هذا  النجس.  املضاف  النجاسة 
وألجل ذلك قال: إستهلك يعني ما بقي موضوع، ال للمضاف وال للامء املطلق؛ فألجل 
هذا املحذور، هذا املاء ال يمكن أن حيكم بالطهارة، وال حيكم بالنجاسة معًا. نتيجة هذا 
التعارض، ال ألجل التعارض من جهة املخالفة القطعية، بل ألجل وحدة املوضوع، فإذا 
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تعارضا ألجل وحدة املوضوع ـ إما طاهر وإما نجس ـ؛ فتعارض اإلستصحاب يف هذا 
املوضوع الواحد؛ تساقطا. فإذا تساقطا؛ نرجع إىل األصل، وهو قاعدة الطهارة.

من هذا البيان، ثبت أّن القسم الثاين ـ  وهو حصول اإلضافة واإلستهالك معًا، حكمه 
الطهارة، إما بوجه عقيل أو دليل إجتهادي. وإذا شككنا يف هذه البيانات التي رشحناها؛ 
متعارضان  النجاسة،  إستصحاب  الطهارة،  إستصحاب  ألّن  الطهارة؛  أصالة  فنجري 
يف  فاحلكم  الطهارة،  قاعدة  إىل  فنرجع  فيتساقطان،  العرف،  نظر  يف  املوضوع  لوحدة 

القسم الثاين الطهارة، سواء بدليل إجتهادي، أو بدليل أصيل.
وأما القسم الثالث؛ فاإلستهالك ثم اإلضافة. ومثاله: ألقينا املاء املضاف يف كر طاهر، 
ثم صار مضافًا، وملا صار مضافًا، ثم صار مستهلكًا. هذا معلوم مقطوع النظر، ملا صار 
مضافًا والقته النجاسة، فرض اإلضافة أوالً، ثم فرض اإلستهالك بعد ساعة أو ساعتني، 

صار مضافًا.
وأما القسم الرابع؛ فاإلستهالك بعد اإلضافة. هذا الفرض موجود يف العروة، وهنا 
مجاعة من علامئنا ـ مثل السيد اخلوئي، والنائيني، والسيد الربوجردي، وكاشف الغطاء 

ـ قالوا: فرض هذا ممتنع.
اإلمتناع يف كال الشقني ـ يعني يف فرض الدفعة، وفرض اإلستهالك ثم اإلضافة ـ. 
وبيان كاشف الغطاء يشري إىل هذا املعنى؛ ألّن فرضه: أّنه صار مضافًا به ـ يعني باملادة 
املوجودة فيه ـ، معناه صار مضافًا باإلستهالك، وبسبب اإلضافة ـ يعني تفّرق األجزاء 
ـ هذا أمر ممتنع، نحن مع قطع النظر عن اإلمتناع؛ قلنا: عىل بعض املباين، هذه الصورة 
ممكنة؛ ألّن اإلستهالك: هو تفّرق األجزاء. فعىل هذا، إذا فرضناه إستهلك؛ فليس هنا 

مضاف.
أنت تقول: أّنه يتنّجس يف هذه احلالة، إستهلك ماء مطلق، وماء املطلق حكمه ماذا؟

يرفع احلدث واخلبث، هذا املاء، كام أّنه قبل اإللقاء كان ماء كر ومطلق عاصم، يرفع 
احلدث واخلبث، هذا املاء كذلك. كام إذا فرضنا: صار مطلقًا بخلط وإمتزاج، ال بحسب 
إطالق املضاف، كان املاء مضافًا، ثم انقلب مطلقًا، وإذا كان مضافًا؛ فحكمه الطهارة، 
يف  كان  إذا  واخلبث.  احلدث  من  ومطهر  طاهر  حكمه  فيكون  إطالق؛  إىل  إنقلب  وإذا 



هذا الفرض، هذا اإلستهالك؛ إستهلك حكمه رفع احلدث القسم من األقسام األربعة، 
الرابع،  القسم  وحكم  قطعًا،  النجاسة  الثالث،  القسم  حكم  أّن  كام  معلوم.  حكمه 
الطهارة قطعًا، إاّل إذا فرضت هذا القسم ممتنعًا، كام أّن قسم الرفع ممتنع، فهذا يشء آخر. 
تفّرق األجزاء، ال مانع  أّن اإلستهالك: هو  بناءًا عىل  نتكلم عىل فرض اإلمكان،  نحن 
إستهلك؛ يعني تفّرق األجزاء. صار املاء مطلقًا، واملاء املطلق يزيل احلدث واخلبث. هذا 

كله بالنسبة للمسألة السابعة.



)مسألة 8(: احلكم العاشر ـ إذا إحنصر املاء يف املضاف املختلط بالطني، 
هل احلكم الوضوء أو التيمم؟

أواًل ـ ما املراد باملضاف املخلوط؟
ثانيًا ـ املسألة مبنية على ما يستفاد من آية: }َفَلْم َتِجُدوا ماًء{
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)مسألة 8(: إذا إنحرص املاء يف مضاف خملوط بالطني، ففي سعة الوقت جيب عليه أن 
يصرب حتى يصفو ويصري الطني إىل األسفل، ثم يتوضأ عىل األحوط. ويف ضيق الوقت 

يتيمم لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق)1(.

احلكم العارش: إذا إنحرص املاء يف املضاف املختلط بالطني، هل احلكم الوضوء 
أو التيمم؟

هذا املسألة موكولة تفاصيلها إىل باب التيمم، أما هنا؛ فيمكن بحثها كالتايل:
أوالً ـ ما املراد باملضاف املخلوط؟

أقول: أراد باملضاف املخلوط؛ املضاف الذي إضافته مستندة إىل كثرة الطني فيه، ال 
املضاف بسبب آخر مع اإلختالط بالطني، فاملعنى إضافته بسبب خلطه بالطني، بحيث 
خلطه  بسبب  مضافًا  صار  الذي  املطلق  منه:  فاملراد  مطلقًا1.  ماءًا  لكان  به  خلطه  لوال 

بالطني، ال بسبب آخر.
ثانيًا ـ املسألة مبنية عىل ما يستفاد من آية }َفَلْم جَتُِدوا ماًء{:

الوقت، ويف ضيق  الصرب يف سعة  األحوط  أّن  مسألتنا:  ذكر يف  العروة  إّن صاحب 
الوقت جيب عليه التيمم. مالك الفرق بني املسألتني ما هو؟ ومالك اإلحتياط ما هو؟

قال: )األحوط( مع أّنه يف باب التيمم ما قال: األحوط، بل أفتى بوجوب الصرب2. 
نحن هنا نريد أن نفهم، ما الفرق بني سعة الوقت، وضيق الوقت؟ وما الفرق يف القول 

1-  كام عن املامقاين، واالصطهبانايت
2-  قد أفتى املصنف يف أحكام التيمم يف مسألة )3(: بوجوب الصرب مع علمه بارتفاع العذر. راجع العروة 

الوثقى والتعليقات عليها، ج5/ 476
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باالحتياط يف مسألتنا، وعدم القول باإلحتياط يف املسألة اآلتية؟
قلنا: إّن مسألتنا مبتنية عىل ما يستفاد من اآلية الرشيفة }َفَلْم جَتُِدوا ماًء{1.

ما املراد من عدم الوجدان؟
عدم الوجدان الفعيل احلايل، عدم الوجدان حني العمل، أو عدم الوجدان يف خارج 
الوقت. إذا إستفدنا من اآلية الرشيفة جمرد عدم الوجدان؛ معلوم لصدقه يف سعة الوقت 
ويف ضيقه عدم الوجدان. إذا إستفدنا من عدم الوجدان، عدم القدرة يف اليشء؛ فيجب 
عليه التيمم؛ ألّن عدم القدرة الفعل ما هو؟ يقدر يف املستقبل يف آخر الوقت. وأما إذا 
قادر  ألّنه  للامء؛  واجد  هذا  الوقت؛  جمموع  يف  القدرة  عدم  الرشيفة  اآلية  من  إستفدنا 
عىل الوضوء ولو يف آخر الوقت فإّنه قادر عىل وجود املطلق، فيجب عليه الصرب حتى 
املعنى،  هذا  يف  ظاهرة  الرشيفة  اآلية  أّن  قلنا  إذا  أما  الوضوء.  عليه  فيجب  املاء،  يصفو 
باعتبار الروايات الواردة يف تفسريها؛ فيكون املراد من عدم الوجدان عدم القدرة وعدم 

التمكن، فعىل هذا يمكن أن يقال: إّن صاحب العروة قال: باإلحتياط.
وجه إحتياط صاحب العروة:

يتضح وجه اإلحتياط من خالل أمرين:
إذا قلنا: أّن الواجب مرشوط، فال جيري إجياد املاء؛ ألّن الوجود ُمقّيد والتيمم ُمقّيد 
املرشوط  الواجب  ألّن  للامء؛  فاقدًا  يكون  حتى  املاء  إجياد  عليه  جيب  ال  املاء،  بفقدان 
اإلستطاعة؟  حتصيل  جيب  أم  إستطاع  إذا  واجب  احلج  مثاًل:  بواجبه،  ليست  مقدماته 
ال، ليس هنا؛ ألّن الوجوب معّلق ومرشوط، فإذا مل يتحقق الرشط مل يتحقق املرشوط، 
بخالف ما إذا كان الوجوب وجوبًا مطلقًا، نحن نقول: إّن الوجوب مطلق، وإذا كان 
الوجوب مطلقًا؛ فيجب عليه حتصيل مقدماته، ومن مجلة حتصيل املقدمات حتصيل املاء؛ 
ولذا ال حيتاج حتصيل املاء، بني أن يكون بحفر، أو بمّد، أو باجياد يشء آخر حتى يكون 
قريبًا فيكون واجدًا للامء، فعىل هذا، املستفاد من اآلية عدم القدرة، وإذا فرضنا أّن اآلية 

1-  النساء/ 43، واملائدة/ 6
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جمملة: }َفَلْم جَتُِدوا{ فنحن نرتدد؛ يعني ولو كان يف حال زمان العمل، أو مل جيدوا إىل 
آخر الوقت، أو مل جيدوا؛ أي مل يتمكنوا.

الثالثة حمتملة، فصارت اآلية جمملة، فنحن نتمسك باطالق الوجوب.  املعاين  هذه 
اآلية الرشيفة تدل عىل أّن إذا قمتم إىل الصالة؛ فاغسلوا باملاء وجب مطلقًا، والواجب 
اللمطلق واجب حتصيل مقدماته مقدمة الواجب املطلق واجب، فعىل هذا، جيب عليه 

إجياد املاء، حفر بئر، اإلمتزاج، وغري ذلك.
رأي بعض األعلم يف املقام1:

أو  الدواعي،  إذا كان حيتاج إىل عملية حتصيل  املاء  يفّرق بني تصفية  وبعض علامئنا 
بمعمل أو ال حيتاج إىل عملية بعد صرب ثالث ساعات أو أربع ساعات، يكون املاء صافيًا 
إذا إحتاج إىل عملية، فيكون من قبيل حفر البئر، واما ال حيتاج إىل عملية، هذا حكمه 
واجد املاء؛ ألّنه متمكن من املاء، النهاية أّنه غري متمكن، متمكن بعد ساعة؛ ألّنه ال حيتاج 
أو من  الواجب املرشوط ال جيب حتصيل مقدمته،  أّنه من قبيل  يقال:  إىل عملية، حتى 
قبيل الواجب املطلق، فيجب حتصيل مقدمته. فرق بني تصفية املاء بعملية، وكون املاء 
الثاين جيب عليه  صافيًا بال عملية. يف األول ليس حتصيله واجبًا، مثل: إجياد املاء، ويف 
الصرب حتى يكون املاء مطلقًا وصافيًا. وهنا فرق آخر ما أفاده صاحب العروة، وما أفاده 
املحقق النائيني. صاحب العروة، كأّنام يرى أن الوضوء مرشوط بوجود املاء؛ ولذا قال: 

جيب عليه الوجود، جيب عليه الصرب، ملاذا جيب عليه الوجود والصرب؟
أو  بحفر  كان  وإن  املاء،  حتصيل  عىل  قادر  وهو  املاء،  بوجود  مرشوط  الوضوء  ألّن 
بصرب. هذا متمكن من املاء. واملحقق النائيني قال: ببطالن التيمم، بعدم صحة التيمم. 
جعل التيمم، الفقدان يف مجيع األوقات. وأما إذا كان فاقدًا للامء يف بعض الزمان؛ فهنا ال 
يقال: أّنه فاقد للامء؛ ولذا علل بصدق الوجدان يف السعة دون الضيق، َعرّب وعلل هبذا2.

1-  لعّلة املحقق النائيني
2-  قال يف تعليقته عىل العروة: <بل ألّن عدم الوجدان يف جمموع الوقت حاصل مع الضيق دون السعة>.
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نتيجة البحث: 
بعد بيان ما تقّدم؛ نخرج بالنتيجة التالية:

إذا قلنا إجياد املاء ليس بواجب؛ ألنه من قبيل اإلستطاعة؛ أي أّن حتصيل اإلستطاعة 
ليس بواجب؛ ألّنه مرشوط، إذا حصلت اإلستطاعة، فيجب احلرص. إجياب اإلستطاعة 
هذا  إىل  يرجع  ال،  املطلب؟  يتم  هذا؛  قلنا  إذا  هل  الزم.  غري  املاء  إجياد  بواجب  ليس 

البحث، إجياد املاء غري الزم؛ أي ألغينا قيد التمكن؟
يتم  البيان ال  املاء. مع هذا  التمكن، املالك وجدان  التمكن وعدم  قلنا: املالك ليس 
البيان إاّل ببيان آخر: عدم الوجدان يف بعض الوقت، أو عدم الوجدان يف جمموع الوقت 
أو عدم  الوجود،  الوجدان، عدم  املراد من عدم  أّن  املسألة عىل  بينا  إذا  األول:  تقريرنا 
التمكن من إستعامل املاء، هذا طريق. ويف هذا الطريق، البد أن نبحث إجياد املاء واجب، 

أو ليس واجب؟
إذا كان واجبًا؛ فيجب عليه تصفية املاء، وأما إذا مل يكن واجبًا؛ فال جيب عليه تصفية 

املاء.
وأما إذا جعلنا التعبري بوجدان املاء، وعدم الوجدان املاء؛ فهذا ليس معناه أّن وظيفته 
التيمم، ال حيتاج إىل بيان آخر: وجدان املاء، وعدم وجدان املاء يف جمموع الوقت، أو يف 
الوقت،  سعة  يف  ألّنه  النائيني؛  مطلب  فيتم  الوقت؛  جمموع  يف  قلنا:  إذا  الوقت،  بعض 
ليس فاقدًا للامء، ولكن يف ضيق الوقت، فاقد املاء. وأما إذا قلنا: أّن فقدان املاء يف بعض 
الوقت يكفي، هنا فقدان املاء موجود، وجيب عليه الوجود؛ ألّن فقدان املاء ليس يف مجيع 
الوقت، بل يف بعض الوقت؛ ولذا إذا َعرّبنا هبذا التعبري أحسن، كام أفاده الشيخ احليل: 
نظرنا هنا أّن مالك الوضوء أو مالك التيمم، إذا قلنا: مالك الوضوء وجدان املاء، وجدان 
املاء هنا ليس بوجدان املاء. وأما إذا قلنا: مالك التيمم موجود، التيمم فقدان املاء، وقلنا 
فقدان املاء يف جمموع الوقت، فالبد حينئذ أّن التيمم منحرص يف ضيق الوقت، وال يكون 

التيمم صحيحًا يف سعة الوقت1.
1-  هذا ما أفاده سيدنا األستاذ عن شيخه احليل



287 كتاب الطهارة..................................................................................................

سعة  يف  يبطل  تيمم  إذا  نقول:  أو  الوضوء،  عليه  جيب  نقول:  نحن  ثالثة:  وبعبارة 
الوقت، إذا تيمم باطل ملاذا؟ ألّنه ليس فاقدًا للامء. وأما إذا قلنا: ال، الصالة صحيحة، 

أو ليست بصحيحة؟
املاء، وإن كان  هل جيب عليه الوضوء أو ال؟ جيب عليه الوضوء؛ ألّنه متمكن من 

فعاًل غري متمكن، يف املستقبل متمكن.
كل هذه احلوايش نشأت من املبنيني:

املبنى األول ـ تكتمل املسألة عىل التمكن، وعىل وجدان املاء. عىل وجدان املاء، هو 
فاقد للامء فيجب عليه التيمم. عىل التمكن، هذا واجد املاء؛ ألّنه متمكن منه، هذا طريق.
املبنى الثاينـ  وطريق آخر: إذا قلنا: ال، التمكن ليس مالكًا، وجدان املاء وفقدان املاء، 
مالك التيمم هو الوجود، وجدان املاء وفقدان املاء. ال يتم البحث، بل حيتاج إىل بحث 

آخر.
إقتناع  إىل  مضافًا  الوقت،  بعض  يف  أو  الوقت،  جمموع  يف  املاء  وجدان  من  املراد 
املسألتني اآلتيتني ـ مسألة املرض، ومسألة إجياد املاء حيتاج إىل إختاذ املبنى. هنا بالنسبة إىل 
الطريقني: املالك الوجدان، أو التمكن. إذا قلنا: املالك التمكن ـ كام علله السيد احلكيم1 
ـ فاملطلب واضح؛ ألّن سعة الوقت متمكن، ويف ضيق الوقت غري متمكن. وقد تنّبه ـ 
إىل هذا حتى يف ضيق الوقت، إذا فرضنا أّنه متمكن؛ فيجب عليه الوضوء. وإذا فرضنا 
ـ كام َعرّب املحقق النائيني ـ، ال جُمّرد فقدان املاء، ووجدان املاء. هذا حيتاج إىل رشح: ما 
بالنسبة إىل جمموع الوقت، أو بعض الوقت؛ ولذا  املالك من جمّرد الوجدان والفقدان، 
هذه احلوايش، وهذه التعبريات خمتلفة، نشأت عن إختاذ املبنى. هذا ظاهر مسألتنا، نتيجة 
اآلية  يأيت يف حمّله، وإستفدنا من  املالك كام  الفقدان،  ليس  الفقدان،  املالك  أّن  مسألتنا: 
الرشيفة وبربكة الروايات، أّن املالك التمكن القدرة يف سعة الوقت، قادر، جيب عليه، 

ّرد عدم  1-  بل األقوى، بناء عىل املصحح للتيمم واملسقط لوجوب الطهارة املائية عدم القدرة عليها، ال جمحُ
وجود املاء. وأضاف يف احلاشية عىل املستمسك: يأيت توضيح، أّن املراد عدم القدرة عىل املأمور به حتى يف آخر 

الوقت. راجع املستمسك، ج1/ 118
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عليه  جيب  األقوى1.  عىل  احلكيم:  السيد  أفاده  كام  الفتوى،  من  البد  األحوط،  عىل  ال 
الوجود، جيب عليه الصرب، وال جيوز البدار، إذا تيمم؛ فيكون تيممه باطاًل، نظري ما إذا 
علم أّن يف آخر الوقت يصل إىل املاء، هل جيوز له البدار، ال، ال جيوز يف إحتامل جيوز له 
البدار. أما إذا علم يف آخر الوقت يوجد التيمم، ليس جمردًا للتيمم يكون التيمم باطاًل، 
عليه  وجيب  الصرب،  عليه  جيب  األقوى.  عىل  ُيعرّب:  أن  البد  هذا  فعىل  املالك،  هو  هذا 

الوجود.
هل جيب عىل كل شحص إجياد املاء، أو ال؟

كان كالمنا: إذا فرضنا املاء مطلقًا، ولكن ليس واقعًا للوضوء والغسل. ولكن هنا 
ماء آخر، هل جيب املخلوط للامء املضاف، أو ال جيب؟ قلنا: هذه املسألة تبتني عىل مسألة 

وجدان املاء، وعدم وجدانه، ويف تفسري وجدان املاء وفقدانه نظرين:
النظر األول ـ أّن املراد من الوجدان، عدم وجود املاء. ومن الفقدان، عدم املاء. ويف 
هذا املقام إذن، له نظران: عدم املاء يف مجيع األوقات، أو عدم املاء يف بعض األوقات. 

الوجدان يف حال العمل، ال الوجدان يف مجيعه.
النظر الثاين ـ أّن املراد من عدم الوجدان، عدم التمكن، كام يف بعض الروايات2. ُكلٌّ 

عىل املبنى.
املاء  إجياد  عىل  قادر  ألّنه  متمكن؛  الشخص  هذا  التمكن،  عدم  املراد  أّن  إخرتنا  إذا 
املاء بطريق احلفر ممكنًا؛ فيجب عليه إجياد  إذا كان إجياد  أّنه  املطلق يف هذا الطريق، كام 
املاء ولو بحفر بئر. وأما إذا كان املراد من عدم الوجدان مطلق، ولو كان عدم الوجدان 
حني العمل، فحني العمل ليس واجدًا للامء، وهو فاقد للامء املطلق، ال جيب عليه اخللط، 
وال جيب عليه الوجود، فالوظيفة التيمم. بالنسبة للحكم الكيل ال إشكال فيه، الكيل عىل 
املبنى. ولكن هنا نظريات خمتلفة، وبعض علامئنا خمالف ملبناه، وهو إختار عدم التمكن، 
ومع هذا أعطى النظر؛ ألّنه جيب حتصيل املاء. ومن يتار أّنه فاقد للامء، فمع ذلك يقول: 

1-  راجع احلاشية السابقة
2-  احلر العاميل، الشيخ حممد بن احلسن: وسائل الشيعة، ج2/ 933 )باب 22 -من أبواب التيمم- 

حديث 1(
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يبحثون يف جانب  تارة  العلامء،  الفرق يف إصطالح  لعّل  املاء؛ ولذا  جييب عليه حتصيل 
التيمم. وتارة أخرى يبحثون يف جانب الوضوء.

البحث يف جانب الوضوء:
أّنه وجوب غريي بالنسبة للصالة، وله أمر  إذا كان البحث يف جانب الوضوء، مع 
أّن هذا األمر مرشوط؛ فحينئذ  إذا قلنا:  النفيس مرشوط أو مطلق.  نفيس، وهذا األمر 
يقتيض  فاملطلق  مطلق؛  أّنه  قلنا:  إذا  وأما  الزم.  غري  يعني  مطلوب؛  غري  املاء  حتصيل 

مقدماته، البد من حتصيل املقدمات، ورفع املوانع. هذا الكالم يف جانب الوضوء.
البحث يف جانب التيمم:

أما إذا جعلنا الكالم يف جانب التيمم؛ فينبغي عرض األقوال واملباين التالية:
مباين وأقوال املتأخرين:

خالصة ما أفاده املحقق النائيني: إّن موضوع التيمم فقدان املاء، ولكن فقدان املاء يف 
مجيع األوقات، ال حني الطلب؛ ولذا َفّصل بني سعة الوقت وضيقه، يف سعة الوقت ليس 
فاقدًا للامء. ويف الضيق؛ فاقد للامء؛ أي حال الطلب. إذن، يرجع إىل مطلب واحد، سواء 

قلنا: موضوع التيمم، أو موضوع الوضوء.
عىل أي حال، هل املراد من الوجدان، وجدان فعيل، أو مطلق الوجدان؟ هل املراد 

من الفقدان، فقدان فعيل، أو مطلق الفقدان؟
ال يفرق بني قولنا: جيب الوضوء؛ معناه التيمم باطل، وقولنا: ال يصل التيمم؛ معناه 
جيب عليه الوضوء. فام أفاده املحقق النائيني، وما أفاده صاحب العروة، يف مقام التعليل، 
نتيجته  التيمم،  عنوان  بتغري  املوضوع،  بتغري  التفاوت  وإّنام  لآلخر،  يرجع  واحد  كل 
تعبري واحد،  الوقت،  والوجدان يف مجيع  الفقدان  نتيجته هذا.  الوضوء،  هذا، وعنوان 
يف  أو  األوقات  مجيع  يف  وجدان  األوقات،  بعض  يف  أو  األوقات،  مجيع  يف  املاء  فقدان 
بعض األوقات، هو َعرّب بوجدان املاء وَعرّب بفقدان املاء، وإاّل فمقصودي التعليل إيراد 
املحقق النائيني، بل لفقدان املاء. ال بأس هبذا اإليراد؛ ألّنه يرجع ما أفاده من التحقيق، 
إىل ما أفاده صاحب العروة، فال يكون بني التعبريين فرق بالنتيجة. هذا بالنسبة إىل مباين 
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املتأخرين، األحكام معلومة1.
مباين املتقدمني:

أما بالنسبة إىل مباين املتقدمني، فالبد من مالحظة احلق مع أٍي منهم.
مجاعة نقلوا عن العاّلمة، واملحقق الثاين، وفخر املحققني، والشيخ الطويس، وصاحب 

احلدائق، كلٌّ يرد اآلخر. نحن نالحظ، أّي قول منهم مطابق ملا بّينا.
رأي الشيخ الطويس:

قال: <بل يكون فرضه التيمم؛ ألّن ليس معه من املاء ما يكفيه لطهارته>2.
املاء  فاقد  أمرين:  املاء، فهو مبنى عىل  فاقد  ملاذا؟ ألّنه  التيمم،  الشيخ قال: بوجوب 
حني العمل، أو املاء حتصيله غري الزم. إذا قلنا: أّن حتصيل املاء غري الزم، فيجب عليه 
التيمم، وإذا قلنا: أّن موضوع التيمم فاقد املاء، وفاقد املاء حني العمل. هذا عىل مبنى 

الشيخ الطويس.
إيراد العلمة احليل عىل الشيخ الطويس:

وعن العالمةـ  بعد إيراده عليهـ  قال: <واحلق عندي: وجوب املزج إن بقي اإلطالق، 
واملنع من اإلستعامل إن مل يبق>3. مفاد كالمه: وجود املاء والصالة مع الوضوء، وجوب 
املزج؛ ألّنه مقدمة للوضوء، والوضوء واجب، ومن مقدمات الوضوء، جيب الوضوء. 
التمكن،  الوجدان عدم  املراد من عدم  أّن  األوقات،  الفقدان مجيع  املراد من  أّن  فيعلم 

وهذا الشخص متمكن، فيجب عليه حتصيل املاء.
إيراد فخر املحققني عىل والده العلمة:

وأورد الفخر عىل والده: <فإّن وجوب الوضوء مرشوط بوجود املاء والتمكن منه، 
ومطلق بالنسبة إىل حتصيل املاء واستعامله، فال جيب إجياد املاء؛ لعدم وجوب رشط الواجب 

1-  لعّل سيدنا األستاذ، إكتفى برأي املحقق النائيني ألمهيته، وإن كان فيام سبق أشار إىل آراء بعضهم
2-  الطويس، الشيخ حممد بن احلسن: املبسوط يف فقه اإلمامية، ج1/ 10

3-  العالمة احليل، الشيخ احلسن بن يوسف: خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة، ج1/ 73
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املرشوط، وجيب الوضوء به مع حصوله>1. ومفاد كالمه: أّن املزج ليس بواجب؛ ألّن 
وجوب الطهارة مرشوط بوجود املاء، فاجياد الواجب املرشوط غري واجب. هو إختار 
يتحقق  مل  وإذا  الوضوء،  فيجب  حتقق؛  إذا  مرشوط،  أمر  بالطهارة  األمر  أّن  هذا،  مبناه 
املوضوع؛ فال جيوز. مثل احلج إذا حتققت اإلستطاعة، فيجب وإذا مل تتحقق؛ فال جيب. 

فعىل هذا، ليس َرّدًا عىل العالمة، بل هذا تغيري املبنى، وكلٌّ عىل املبنى صحيح.
إيراد املحقق الكركي عىل فخر املحققني:

وأورد املحقق الكركي، عىل فخر املحققني: <أّنه إن أراد باجياد املاء ما ال يدخل حتت 
فليس  به األعم؛  أريد  به حق وال يرضنا، وإن  بالطهارة  األمر  فاشرتاط  املكلف،  قدرة 
املتنازع فيه معلوم كونه مقدورًا للمكلف،  إذا ال دليل يدل عىل ذلك، واإلجياد  بجيد؛ 
واألمر بالطهارة خال من اإلشرتاط، فال جيوز تقييده إاّل بدليل>2. إذن، خالصة كالم 
املحقق الكركي: بأّن األمر بالطهارة ليس مرشوطًا بوجود املاء، فهو متمكن وقادر عىل 

إجياد املاء، فيجب لوجوب حتصيل مقدمة الواجب املطلق.
بالطهارة  األمر  يقول: ال،  املاء. وهو  بوجود  بالطهارة مرشوط  األمر  يقول:  الفخر 
من  ذلك  وغري  باإلستقبال  مرشوطًا  أمرًا  ليس  بالصالة  األمر  أّن  كام  بالصالة،  كاألمر 
إذن  بالطهارة،  واألمر  الطهارة،  وحتصيل  الرشط  حتصيل  فالزم  واملقدمات،  الرشائط 
األمر  بخالف  مقدمي،  فيها  ليس  نفيس  أمر  الصالة،  أمر  أّن  بني  فرق  النهاية  كذلك. 
بالطهارة أمر نفيس، ولكن أمر غريي. إذن، بالنسبة للصالة الفرق هكذا: كام أّن األمر 
أيضًا  هنا  املقدمات،  حتصيل  من  البد  بل  املقدمات،  بوجود  مرشوطًا  ليس  بالصالة 
األمر بالطهارة الزم حتصيل مقدمات الطهارة، ومن مقدمات الطهارة إجياد املاء، حفر 
البئر، إزالة املاء املضاف، وجعله ماءًا مطلقًا. وهكذا يقول: ليس مرشوطًا بوجود املاء، 
وهو واجب عىل كل حال، وهو قادر عىل إجياد املاء، فيجب لوجوب مقدمة الواجب، 
عىل القاعدة الكلية حتصيل مقدمة الواجب واجب، ال يفرق بني األمر بالصالة، جيب 
حتصيل مقدماته، واألمر بالوجوب، جيب حتصيل مقدماته. هذا بالنسبة إىل كالم املحقق 

1-  فخر املحققني، الشيخ حممد بن احلسن: إيضاح الفوائد يف رشح إشكاالت القواعد، ج1/ 18
2-  الكركي، الشيخ عيل بن احلسني: جامع املقاصد يف رشح القواعد، ج1/ 126
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الكركي، وَرّده.
ولكن الفخر َرّد والده، والشيخ املحقق َرّد الفخر، فصار مبنيني: أّن األمر بالصالة 

واجب مرشوط، أو واجب مطلق.
إيراد صاحب احلدائق عىل املحقق الكركي:

ولكن أجاب عنه يف )احلدائق(: <أقول: أنت خبري بأّنه ال خالف يف أّن الطهارة املائية 
ُموا{. وحينئذ  مرشوطة بوجدان املاء، كام يدل عليه قوله سبحانه: }َفَلْم جَتُِدوا ماًء َفَتَيمَّ
األمر  بأّن  كالمه:  ومفاد  اإلشرتاط>1.  من  خال  بالطهارة  األمر  <إّن  لقوله:  معنى  فال 
املاء،  بوجود  الوضوء  إشرتاط  عىل  تدل  الرشيفة  اآلية  ألّن  اإلشرتاط؛  من  خاليًا  ليس 
فهو متمكن وقادر عىل إجياد املاء، فيجب لوجوب حتصيل مقدمة الواجب املطلق؛ ألهّنا 
تدل عىل أّن وجوب التيمم متفرع عىل عدم وجدان املاء، ومنه يعلم أن وجوب الطهارة 

مرشوط بوجدانه.
جواب املحقق اخلوانساري عن فخر املحققني:

قال يف رشح الدروس: <وهو ليس بأبعد من الوجدان فيام إذا أمكن حفر بئر مثاًل، 
والظاهر أّنه ال نزاع يف أّنه إذا أمكن حفر بئر ـ مثاًل ـ لتحصيل املاء وجب، َفِلَم مل حيكم 

بالوجوب هنا، والتفرقة خالف ما حيكم به الوجدان>2.
املاء  احلفر،  مسألة  يف  ومسألتنا،  احلفر  مسألة  املسألتني:  بني  تفصيل  الواقع  يف  هذا 

املطلق موجود، ولكن حتت األرض، فحيئنذ هل جيب حتصيل هذا املاء أو ال؟
أما فيام نحن فيه؛ فليس املاء موجودًا؛ ألّن املاء املطلق املوجود غري كاًف، وإذا كان 
للحفر.  املاء، ولكن حيتاج  املاء. يف احلفر واجد  فاقد  غري كاٍف؛ فوجوده كالعدم، فهو 
أما يف املقام؛ فليس واجدًا للامء؛ ألّن هذا املاء ليس بامء مطلق، الذي ال يكفي يف حكم 
العدم ليس بامء؛ ولذا فرق بني مسألتنا ومسألة احلفر. يف احلفر جيب؛ ألّنه واجد للامء، 
مقدماته،  حتصيل  فيجب  موجودًا؛  بالطهارة  األمر  كان  وإذا  موجود،  بالطهارة  واألمر 

1-  البحراين، الشيخ يوسف بن الشيخ امحد: احلدائق النارضة يف أحكام العرتة الطاهرة، ج1/ 413
2-  اخلوانساري، اآلغا حسني بن حممد: مشارق الشموس يف رشح الدروس/ 266
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ومن مقدماته حفر البئر.
أما بخالف ما نحن فيه؛ ففيام نحن فيه، املاء ليس بموجود ماء مضاف ليس بامء مطلق، 
املاء املطلق غري كاٍف للوضوء، فليس بموجود. عىل كل حاٍل، فإذا مل يكن موجودًا؛ فهذا 
فيكون  تيمم؛  إذا  احلفر،  مسألة  يف  ومسألتنا،  احلفر  مسألة  بني  ففرق  للامء،  فاقد  يكون 
تيممه باطاًل، ويف مسألتنا ال يكون باطاًل، بل يصري بأّنه فاقدًا للامء. هذا جواب املحقق 

اخلوانساري عن الفخر.
خلصة البحث يف مسألتي احلفر وحتصيل املاء املطلق:

يف مسألة احلفر، الفخر قال: <األمر مرشوط وليس بواجب. وهو يقول: األمر ليس 
مرشوطًا مطلقًا، ولكن فرق بني مسألة احلفر ومسألة حتصيل املاء املطلق. عبارة الفخر: 
كان هذا، أن املزج ليس بواجب؛ ألّن وجوب الطهارة مرشوط بوجود املاء، وإذا كان 
مرشوطًا بوجود املاء، يف مسألة احلفر، املاء موجود، فليس حتصيله واجبًا. وهو يقول: 

حتصيله واجب؛ يعني أّنه ليس بمرشوط. 
فرقه هذا، الفخر يقول: مرشوط واملاء حتصيله غري الزم. واملحقق اخلوانساري يقول: 
املاء موجود؛ ألّن حتصيله الزم، األمر بالطهارة مطلق ليس بمرشوط، هذا بالنسبة إىل 

مسألة احلفر.
ويف مسألة املاء القليل الذي ال يفي بالوضوء هنا، عىل كل حاٍل، فاقد املاء؛ يعني مطابق 
اخلوانساري  واملحقق  بواجب.  ليس  الوضوء  التيمم،  جيب  يقول:  الفخر  الفخر،  مع 
ومبنى  مرشوط.  الواجب  أّن  الفخر:  مبنى  خمتلف،  املبنى  ولكّن  بواجب،  ليس  يقول: 
املحقق اخلوانساري: تقديم األمر بالطهارة، ليس بمرشوط، مطلق لكن فاقد للامء. يف 
مسألتنا ال يوجد فرق، عىل ما أفاده املحقق، وما أفاده اخلوانساري، مع إختالف املبنيني، 

ولكن توافقا يف الفتوى.
أما  بواجب.  ليس  األمربالطهارة  إّن  يقول:  والفخر  جيري  ال  للامء  فاقد  يقول:  هو 
الطهارة ليس بواجب.  الفخر يقول: حتصيل  املبنى.  البئر؛ فاختالف يف  يف مسألة حفر 
واخلوانساري يقول: حتصيل الطهارة واجب، وهو واجد للامء، فإذا كان واجدًا للامء؛ 
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فالتيمم يكون باطاًل. هذا بالنسبة إىل ما أفاده املحقق اخلوانساري.
إيرادنا عىل املحقق اخلوانساري:

فاملعنى األول: نحن إستفدنا من  أردنا اجلواب من املحقق اخلوانساري؛  إذا  ولكن 
وهذا  التمكن،  عدم  الوجدان،  عدم  من  املراد  أّن  الواردة،  والروايات  الرشيفة،  اآلية 
راجع إىل العرف ـ عىل  ما بّينا يف العرف ـ هل واجد متمكن من املاء، أو ليس بمتمكن؟

املضاف  املاء  مزج  أي  اخللط؛  فيلزمه  اخللط؛  عىل  قادرًا  كان  إذا  متمكن،  كليهام  يف 
إذا  هذا،  فعىل  بصحيح.  ليس  منه  فالتيمم  متمكنا؛  كان  إذا  البئر  حفر  يف  املطلق.  باملاء 
إستفدنا من اآلية الرشيفة والروايات الواردة، أّن املراد من عدم الوجدان، عدم التمكن. 
واملراد من الوجدان التمكن، فريجع إىل العرف. نظر العرف يف كال املسألتني متمكن من 
البئر. فعىل  الثاين؛ فمتمكن من حفر  باملزج. وأما  أما يف األول؛ فمتمكن  املاء.  حتصيل 
بالنسبة إىل  املحقق اخلوانساري ليس يف حمّله. هذا  املسألتني، فكالم  يفرق بني  هذا، ال 

املسألة الثامنة.



فروع مخسة راجعة إىل املاء املضاف
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إشارة وتنبيه:
قبل الدخول يف املسألة التاسعة، ينبغي اإلشارة إىل شيئني:

األولـ  إىل هنا كان بحثنا يف املاء املضاف، ولكن الذي ينبغي طرحه: ملاذا َقّدم صاحب 
العروة أحكام املاء املضاف، عىل أحكام املاء املطلق، مع أّن مسائله قليلة، بخالف مسائل 
املاء املطلق؛ فهي كثرية، واملتعارف أن ُتقّدم أحكام املاء املطلق، عىل أحكام املاء املضاف، 

كام عليه دأب مجاعة من الفقهاء؟ صاحب العروة قّدم أحكام املضاف لقّلة مسائله.
نحن  العروة،  ليست موجودة يف  املضاف،  املاء  إىل  راجعة  هنا عرش مسائل  ـ  الثاين 

نتعّرض لبعضها عىل شكل فروع فقهية كالتايل:
الفرع األولـ  لو كان عنده مضافًا ومل يكن املاء املطلق املوجود وافيًا للوضوء 
أو الغسل؛ فهل جيب املزج والوضوء أو الغسل، أو جيب عليه التيمم؛ لكونه 

فاقدًا للامء؟
املفروض إذا إمتزج يكون مطلقًا، وإاّل إذا إمتزج صار مضافًا، فال فائدة من ذلك، 
وهذا خارج عن مسألتنا. فمسألتنا فرضها هكذا: كان عنده ماءًا مطلقًا ولكن ال يكفي 
املاء  إضافة  جيب  هل  طاهر،  منهام  كلٌّ  مضاف،  آخر  ماء  وعنده  الغسل،  أو  للوضوء 

املضاف إىل املاء املطلق، ومل يرج عن كونه مطلقًا، أو ال؟
يمكن البحث من جهتني:

األوىل ـ بحسب الدليل:
مسألتنا هذه، من فروع مسألة: هل جيب حفر البئر أو ال؟ هل جيب حتصيل املاء أو 
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ال؟ ألّن هذا حتصيل املاء، واملاء موجود، ولكن ليس كافيًا، مثل: إجياد املاء بحفر البئر. 
فعىل هذا، املسألة ذات أقوال، مبنية عىل اإٍلستفادة من فهم اآلية الرشيفة: }َفَلْم جَتُِدوا 

ُموا{ هل عدم الوجدان الفعيل، أو عدم التمكن؟ ماًء َفَتَيمَّ
يعني فاقد املاء، إذا كان فاقدًا فعليًا؛ فال جيب عليه املزج؛ ألّنه ليس واجدًا للامء، وهو 
واجد للامء، ولكن املاء غري كاٍف. وأما إذا كان املراد عدم التمكن من املاء املطلق؛ فهذا 
متمكن من املاء املطلق؛ ألّنه إذا مزج ماء املضاف باملاء املطلق؛ فيحصل له املاء املطلق. 

فهذه املسألة مبنية عىل اإلستفادة من اآلية الرشيفة، هذا بحسب الدليل.
الثانية ـ بحسب األقوال: 

أما بحسب األقوال؛ فنذكر مجلة من األقوال حتى نعرف السقيم منها من الصحيح. 
أو  ـ هنا ـ مرشوط  أّن واجبنا  املسألة مبنية عىل  بعبارة أخرى: يمكن لك أن تقول:  أو 
من  ُيفّرق  ال  مطلق؟  وجوبه  أو  بوجدانه،  مرشوط  باملاء،  التوضؤ  وجوب  هل  مطلق. 

ناحية آية التيمم، هل املراد من عدم الوجدان، عدم الوجدان الفعيل، أو عدم التمكن؟
واجب  الوضوء  هل  َفاْغِسُلوا{1.  لِة  الصَّ إىَِل  ُقْمُتْم  }إِذا  الوضوء:  آية  إىل  نظر  إذا 
قلنا:  وإذا  املزج.  جيب  ال  فهنا  مرشوط؛  واجب  قلنا:  إذا  مطلق؟  واجب  أو  مرشوط، 

واجب مطلق؛ فيجب عليه املزج، كلٌّ عىل املبنى. فالكالم بالنسبة إىل األقوال:
قول الشيخ الطويس:

مل جيز  املاء  اسم  وإن سلبه إطالق  إستعامله،  أن جيوز  <فينبغي  الطويس:  الشيخ  قال 
يكون  بل  عليه،  جيب  ال  فإّنه  جايزًا،  كان  وإن  هذا  أّن  إاّل  األحداث؛  رفع  يف  إستعامله 

فرضه التيمم؛ ألّنه ليس معه من املاء ما يكفيه لطهارته>2.
إيراد العلمة عىل الشيخ الطويس:

قال العالمة: <وهذا القول عندي ضعيف؛ إلستلزامه التنايف بني احلكمني، فإّن جواز 

1-  املائدة/ 6
2-  الطويس، الشيخ حممد بن احلسن: املبسوط فقه اإلمامية، ج1/ 9 ـ 10
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اإلستعامل يستلزم وجوب املزج؛ ألّن اإلستعامل إّنام جيوز باملطلق، فإن كان هذا اإلسم 
صادقًا عليه بعد املزج؛ وجب املزج؛ ألّن الطهارة باملطلق واجبة مع املكنة، وال يتم إاّل 
باملزج، وما ال يتم الواجب إاّل به، فهو واجب. وإن كذب اإلطالق عليه؛ مل جيز إستعامله 
يف الطهارة، ويكون خالف الفرض، فظهر التنايف بني احلكمني. واحلق عندي: وجوب 

املزج إن بقي اإلطالق، واملنع من اإلستعامل إن مل يبق>1.
العالمة إستشكل عىل الشيخ الطويس: ملاذا جيب عليه التيمم؟ بل عليه املزج، وجيب 
عليه الوضوء؛ ألّنه متمكن من املاء، حتصيل مقدمة الواجب واجب؛ فيجب عليه حتصيل 

املاء.
تأيت األقوال يف املسألة، حتى نعرف احلق مع أي منها2.

الفرع الثاين ـ لو إمتزج املضاف مسلوب اخلاصية والصفات باملاء املطلق، 
أو  مطلقًا  املجموع  يكون  فهل  لونه؛  واصفّر  رائحته  زالت  الذي  الورد  كامء 

مضافًا؟
واملاء  باقي،  فإطالقه  إطالقه،  عىل  املطلق  املاء  ولكن  مطلق،  وماء  مضاف  ماء  هنا 
املضاف مسلوب الصفات، مثل ماء الورد الذي خاصيته ليست بموجودة، إذا إختلط 
املاء املطلق باملاء املضاف؛ هل يكون املجموع ماءًا مضافًا، أو يكون املجموع ماءًا مطلقًا؟

يمكن بيان اجلواب من ناحيتني:
األوىل بحسب القاعدة:

أقواهلم  عرض  وقبل  والعالمة.  الرباج،  وابن  الطويس،  الشيخ  بني  الكالم  حمّل  هنا 
ينبغي بيان ما ييل: بعضهم يقول: اّن املالك لغلبة أحدمها، إذا كان املاء املطلق عرشين لرتًا، 
واملاء املضاف عرش لرتات؛ فالغلبة مع املاء املطلق، حيكم هذا باملاء املطلق. وإذا كان املاء 
املضاف عرشين لرتًا، واملاء املطلق عرش لرتات؛ فيكون املاء حمكومًا باإلضافة. هل املالك 

1-  العالمة احليل، الشيخ حسن بن يوسف: خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة، ج1/ 73
2-  قد مىض الكالم عىل بعضها يف ناية املسألة الثانية، وسيأيت الكالم عىل بعضها يف الفرع الثاين
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يف كونه حمكومًا باإلطالق واإلضافة، باعتبار الكمية إذا غلب أحدمها عىل اآلخر كمية، 
نحكم باألغلب باألكثر. وإذا صارا متساويني عرشة ماء مطلق، وعرشة لرتات من املاء 
املضاف، هل حيكم باطالقه أو باضافته؟ هنا قال العالمة: احلكم اإلطالق، كل هذا ننقل 
عن العالمة، عن الشيخ ابن براج، عىل القاعدة املوجودة، ولكن قبل نقل نظرياهتم، نحن 
نقول هبذا البيان: البيان واملالك هو الصدق العريف، إذا صدق عىل هذا املاء، املاء املطلق؛ 
فيرتتب عليه آثار اإلطالق، فيكون طاهرًا ويكون مطهرًا من احلدث. وإذا صدق عليه 
املاء املضاف؛ فيكون طاهرًا ـ ألّن فرضنا أّن املاء املضاف ليس بنجس ـ، لكن مسلوب 
اخلاصية، ومسلوب الصفات، وماء طاهر خلط أحدمها باآلخر، هنا حيكم بأّنه طاهر، 
وأما كونه مضافًا، وكونه مطهرًا من احلدث واخلبث؛ فال حُيكم، ألّن املطهر من احلدث 
الشك، ال يصدق عليه مضاف  أّنه ماء مطلق، فرضنا  واخلبث ماء مطلق، وما أحرزنا 
وال مطلق، هذا حمّل شكنا. فحينئذ إذا كان حمل شكنا حُيكم عليه بأّنه طاهر، ولكن ال 
يزيل ال احلدث وال اخلبث. وأما إستصحاب احلالة السابقة؛ ألّن هذا املاء النجس، هذا 
املاء املضاف كان طاهرًا، واملاء املطلق كان طاهرًا، فنشك أّنه طاهر أو ال؟ فنستصحب، 
ال يوجد مانع من اإلستصحاب، إستصحابنا ُيفيد أّنه طاهر. كالمنا: هل يزيل احلدث 
واخلبث؟ ال؛ ألّن إزلة اخلبث تابع إلحراز املاء مطلقًا، ليس لنا حالة سابقة؛ حتى نحرز 
له حالة سابقة. وعىل هذا، فاحلكم هو  الساعة، وليس  ماء خملوق  كأّنه  ماء مطلق؛  أّنه 

طهارة هذا املاء، ولكن هذا املاء ال يزيل احلدث وال اخلبث، هذا بحسب القاعدة.
تقريرنا للمطلب:

نحن ـ مع قطع النظر عن كلامت األعاظم ـ نقرر املطلب هبذا البيان:
إن صدق عليه املطلق، فهو تابع إلسمه ماء مطلق، يزيل احلدث واخلبث. وإن صدق 
عليه املضاف؛ فهو تابع إلسمه ماء مضاف طاهر، ولكن ال يزيل احلدث وال اخلبث. وإذا 
الطهارة، والعلم  كان مورد شكنا ـ مثل عدم غلبة أحدمها عىل اآلخر ـ؛ فاستصحاب 

بالطهارة، ال إستصحاب الطهر نعلم أّنه طاهر.
إذا كان مضافًا طاهرًا، وإذا كان مطلقًا طاهرًا؛ فال نحتاج إىل إستصحاب الطهارة. 



301 كتاب الطهارة..................................................................................................

أما أّنه ماء ليس لنا حالة سابقة ملائية هذا املخلوط املوجود؛ ولذا اإلستصحاب ال جيري. 
هذا  اخلبث،  وال  احلدث  يزيل  فال  شككنا؛  وإذا  مطلق،  ماء  أّنه  يف  ونشك  طاهر  فهذا 

بحسب كالمنا وتقريرنا.
الثانية ـ بحسب كلامت األعلم:

واآلن ننظر إىل كلامت األعاظم يف هذا الفرض كالتايل: 
قول الشيخ الطويس:

املنقطع  الورد  كامء  ـ  املضاف  باملاء  املطلق  املاء  إختلط  <وإن  الطويس:  الشيخ  قال 
الرائحة ـ؛ ُحكم لألكثر. فإن كان األكثر ماء الورد، مل جيز إستعامله يف الوضوء. وإن كان 
اإلباحة، وإن  إستعامله؛ ألّن األصل  القول بجواز  ينبغي  تساويا،  أكثر؛ جاز. وإن  املاء 

قلنا: يستعمل ذلك؛ كان أحوط>1.
ومفاد كالمه، أّنه قال: العربة باألكثر، فإن كان املضاف عرشين لرتًا، واملطلق عرشة؛ 
فيحكم بأّنه مضاف. وإن كان بالعكس؛ فيحكم بأّنه مطلق. وإن تساويا؛ فحكمه حكم 
أصالة  واخلبث،  احلدث  يزيل  أّنه  تثبت  ال  اإلباحة  وأصالة  اإلباحة،  إلصالة  املطلق؛ 
اإلباحة يكون مباحًا، جيوز الترصف طاهر، وأما يف حكم املطلق؛ بمعنى أّنه يزيل احلدث 

واخلبث. من أين جاء؟
كونه  نستصحب  حتى  املوضوع،  هلذا  سابقة  حالة  املائية  اإلستصحاب،  ماهية  من 

ماءًا؛ ولذا هذا اإلستصحاب غري مقبول عند املتأخرين.
اج: قول ابن الرَبّ

قال: <واألقوى عندي أّنه ال جيوز إستعامله يف رفع احلدث، وال إزالة النجاسة، وجيوز 
يف غري ذلك. ثم نقل مباحثة بينه وبني الشيخ الطويس، وخالصتها: متّسك الشيخ )ره( 

باألصل الدال عىل اإلباحة. ومتّسكه هو باإلحتياط>2.
مفاد كالمه: أّنه ال جيوز إستعامله يف رفع احلدث واخلبث. هذا صحيح، أما ال جيوز 

1-  الطويس، الشيخ حممد بن احلسن: املبسوط يف فقه اإلمامية، ج1/ 8
2-  ابن الرّباج، القايض عبد العزيز بن نحرير: املهذب، ج1/ 24 ـ 25
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ليس عدم اجلواز تكليف جيوز أو ال جيوز، بل وجه. ال جيوز؛ يعني ال يتم إذا أستعمل 
ال يوجد مانع، ولكن إذا أستعمل ال لكونه مزياًل للحدث واخلبث، ال جيوز هبذا املعنى، 

حكم وضعي ال حكم تكليفي، ألجل اإلحتياط.
هذا تعليل ليس عىل القاعدة، لإلحتياط إذا بقينا يف الشك، اإلحتياط ال يقتيض هذا، 
بل القاعدة تقتيض هذا؛ ألّنه زوال النجاسة اخلبث، وإزالة احلدث، البد من إحراز أّنه 
ماء مطلق؛ ألّنا ملا ما أحرزنا أّنه ماء مطلق، هذا عىل طبق القاعدة، ال ألجل اإلحتياط. 

القاعدة مطابقة لإلحتياط.
أما ليس دليل عدم جواز اإلستعامل، اإلحتياط دليل عدم جواز اإلستعامل؛ ألجل 
التعليل قديمي ال يساعد  املاء مطلقًا. هذا  أّن هذا  املاء مطلقًا، وما أحرزنا  إحراز كون 

اج. تعليل علامء املتأخرين. هذا بالنسبة إىل كالم ابن الرَبّ
قول العلمة احليل:

قال: <واحلق عندي خالف القولني معًا، وأّن جواز التطهري به تابع إلطالق اإلسم، 
فإن كانت املامزجة أخرجته عن اإلطالق مل تز الطهارة به واإلجاز، وال أعترب يف ذلك 
املساواة والتفاضل، فلو كان ماء الورد أكثر وبقي إطالق اسم املاء أجزأت الطهارة به؛ 
ألّنه إمتثل املأمور به، وهو الطهارة باملاء املطلق. وطريق معرفة ذلك: أن يقّدر ماء الورد 

باقيًا عىل أوصافه، ثم يعترب ممازجته حينئذ، فيحمل عليه منقطع الرائحة>1.
ومفاد كالمه، أّنه قال: <ال ينظر إىل عّلة أحدمها أو كثرته؛ يعني ليس املالك املاء املطلق 
املطلق،  املاء  إذا صدق عليه  القاعدة،  امليزان الصدق. هذا عىل  أو كثري كمّية، بل  قليل 
وإذا مل يصدق ال يرتتب عليه املاء املطلق. يقول: بل الالزم أن يراعي صدق اإلطالق أو 

اإلضافة. هذا بالنسبة إىل كالم العالمة، ويكون َرّدًا عىل الشيخ الطويس.
قول الشيخ حسني احليل:

ولكن هنا لألستاذ )ره( كالم، هو يعتقد بالتفصيل، يقول: إن صدق عليه املاء املطلق؛ 
فيكون مطلقًا، هذا بالنسبة إىل علمنا، إذا علمنا أّنه ماء مطلق ال مطلق، ال جمرد الصدق؛ 

1-  العالمة احليل، الشيخ احلسن بن يوسف: خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة، ج1/ 73
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يعني أحرز احلال هبذا، وخرجنا عن الشك. أما إذا نحن جاهلني بغلبة املاء املطلق، بغلبته 
املاء املضاف ـ ألّن املضاف مسلوب الصفة ـ؛ كالمنا: هذا الصدق فيام ُيشاهد إذا كان 
إذا  إذا كان كالمنا:  الرقي ماء العنب ـ صحيح. وأما  الفواكه، ماء  املضاف ـ مثل: ماء 
فرضنا أّن املضاف مسلوب الرائحة، أو مسلوب الصفار يف الرقي وماء العنب، فحينئذ 
لنا مالك؛ يعني ليس للعرف  أّنه صدق عليه ماء املضاف أو مطلق؟ ليس  كيف ندري 

مالك حيرز أّنه ماء مطلق، أو مسدود الطريق؛ ألّنه من أين يعلم؟
من ناحية الكمية الكمية ال تكون مالكًا من ناحية الصفات واخلواص، ليس هيهنا 
صدق  املطلق،  عليه  يصدق  أّنه  العريف،  الصدق  الحراز  طريق  لنا  ليس  ولذا  خاصية؛ 
عليه ماء مطلق إن صدق عليه املضاف، نحن نبقي متحريين يف الصدق العريف. وبعبارة 
أخرى: نحن من العرف، وإذا كنا من العرف، فكيف نحرز أّنه مطلق أو مضاف؛ ألّن 
عىل  نميش  أن  فالبد  مطلق،  أو  مضاف  أّنه  نقول:  حتى  موجودة،  غري  اإلضافة  عالئم 
عىل  نبقي  غالبًا  فنحن  معلوم،  ومضاف  معلوم،  مطلق  مطلق،  أّنه  فرضنا  إن  القاعدة، 
التحري، نحن متحريين، هل صار مضافًا أو مطلقًا، هنا ال يوجد إستصحاب، فالبد من 

ترتيب آثار الطهارة عليه، وأما آثار املطهرية من احلدث واخلبث، فال يرتتب.
هذا يرجع إىل ما َبّيناه من القاعدة. ولكن الشيخ يشك يف إحرازه يف الصدق العريف 
إذا صدق عليه، من أين صدق عليه إذا عرفنا أّنه مطلق؟ نعم إذا أحرزنا، ولكن ليس لنا 
بّينا. هذا  طريق إلحرازه، فحينئذ البد أن نميش عىل القاعدة، والقاعدة تقتيض عىل ما 

بالنسبة للفرع الثاين.
الفرع الثالث ـ لو تغرّي الكثري بأحد أوصاف املضاف النجس. قال الشيخ: 

نجس1.
لو تغرّي الكثري؛ يعني مثاًل: صار لونه لون املضاف أو طعمه؛ فالبد من فرض نجاسته؛ 
ألّن كالمنا: املاء املضاف نجس، بخالف الفرع الثاين، كالمنا: أن املضاف طاهر، واملاء 
املضاف طاهر إمتزج باملاء املطلق. أما هنا؛ فالبد من القرائن املوجودة، والبد من فرض 

1-  الطويس، الشيخ حممد بن احلسن: املبسوط يف فقه اإلمامية، ج1/ 5
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املضاف نجس، والكثري طاهر، فإذا خلط املاء املضاف باملاء الكثري، وتغرّي املاء الكثري، 
فحينئذ يتنجس؛ ألّنه صار املاء املطلق مضافًا، بواسطة املضاف النجس.

رجوع هذا الفرع إىل املسألة السابعة:
ال يفى أن هذا الفرع يرجع إىل املسألة السابعة املتقدمة: )إذا ألقي املضاف النجس 
يف الكر، فخرج عن اإلطالق إىل اإلضافة يتنجس ... الخ(. إاّل أن الفرق بينهام كالتايل:

الطاهر،  فالكر   )... الكثري  تغري  )لو  وهنا:   ،)... الكر  )يف  بـ:  َعرّب  العروة  صاحب 
أو  عاصم.  يعني  كّرًا؛  بكونه  كثرته  هذا  الكثري،  املاء  يف  القدماء  عبارة  هذه  الكثري.  هو 
كثرته باعتبار كونه متصاًل باملادة، إذا كان الكثري متصاًل باملادة؛ كثري. فعىل هذا، صاحب 
العروة تعّرض هلذا الفرع ـ ولذا جعل املسألة عىل شقني: تارة املضاف قبل اإلستهالك، 
وتارة اإلستهالك قبل املضاف، وثالثًا: اإلضافة واإلستهالك معًا ـ ولكن مع زيادات، 
وحوايش العروة جعلت هذه املسألة عىل أربع صور، ال صورتني. فهذه املسألة موجودة 
املضاف،  من  واملراد  الكر،  باملاء  الكثري  املاء  عن  َعرّب  هو  آخر:  ببيان  ولكن  العروة،  يف 
املضاف النجس، ال املضاف الطاهر. والعبارة التي يف هذا الفرع: )لو تغرّي الكثري(؛ يعني 
املاء املطلق بأحد أوصاف املضاف ـ املضاف النجس ـ، ال عن املضاف الطاهر، فحينئذ 
قال الشيخ: نجس. فالتعبري بـ )الكثري(، هذه قرينة؛ ألّنه إذا كان املضاف طاهرًا؛ فليس 
أوصافه،  أحد  وتغرّي  طاهر،  مضاف  ماء  إليه  أضيف  كثري  ماء  بنجاسته،  احلكم  معناه 
فتغرّي أحد أوصافه، ال جيعله نجسًا، فالبد من فرض املضاف نجسًا، فإذا فرضنا املضاف 

النجس؛ فهذه املسألة موجودة يف العروة. 
األقوال يف هذا الفرع:

قول العلمة احليل:
قال: <لو َتغرّي الكثري بأحد أوصاف املضاف: قال الشيخ: نجس الكثري. وليس بجّيد. 
يف  واملؤثر  بالنجاسة،  إنفعاالً  ليس  بالنجس،  الكّر  وانفعال  الطهارة،  األصل  لنا: 
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التنجيس إنام هو الثاين، ال األول>1.
الفرع  أي  الفرع؛  والشيخ احليل يف هذا  السيد اإلصفهاين،  أجابه  بام  أجاب  العالمة 
العروة:  صاحب  قال  حيث  معًا؛  واإلستهالك  املضاف  حصل  إذا  العروة:  يف  املوجود 
<احلكم بعدم تنجسه ال يلو من وجه>؛ يعني احلكم بالطهارة <ولكنه مشكل>. مجاعة 
من العلامء قالوا: أشكل منه الفرض. ولكن مجاعة قالوا: ليس بمشكل. ومن مجلة القائلني 
السيد اإلصفهاين، نقاًل عن تلميذه الشيخ حسني احليل. ملاذا ليس بمشكل؟ هذا املطلب 
الدقيق الذي أخذ من عبارة العالمة: احلكم بالطهارة ليس بمشكل؛ ألّنه حني املالقاة، 
تأثري املاء املضاف غري معلوم؛ ألّنه ماء كر، وماء الكر ال ينفعل. وبعد صريورة املاء مضافًا 
مل ُيالقي بالنجس، حتى نحكم بنجاسته؛ ولذا احلكم بالطهارة، قالوا قاطبة ال فرضيًا: 
احلكم بعدم تنجسه ال يلو من وجه. وقال الفريوز آبادي يف حاشية العروة: ال يلو من 
وجه عقيل ورشعي. ال يلو من وجه عقيل، ففي هذا، أّنه بعد املالقاة املاء ما تأثر، املاء 
مطلق عاصم بعد صريورة ماءًا مضافًا. ما أحرزنا مالقاته للنجاسة، فنحكم بنجاسته. 
هذا املعنى الدقيق، وجه عقيل بام أفاده لنا العالمة هبذه العبارة: قال الشيخ: نجس الكثري، 
كام يف فرضنا هذا، أكثر املحشني: كالسيد الربوجردي، والسيد اإلصطهبانايت، والسيد 
البجنوردي، والسيد السبزواري، قالوا: بنجاسته، تبعًا للشيخ الطويس: نجس الكثري. 
املاء  بأّن األصل الطهارة وانفعال الكر بالنجس، إنفعال  البيان:  ولكن أجاب عنه هبذا 
الكثري والكر بالنجس، ليس إنفعاالً بالنجاسة؛ يعني ما أحرزنا إنفعاله بالنجاسة؛ ألّنه 
عاصم طاهر، واملؤثر يف التنجس إّنام هو الثاين، إذا القاه مضافًا للنجس يتأثر، نحن ما 
الكثري  تغري أوصاف  ما أحرزنا؛ فحينئذ  وإذا  النجس،  أّنه صار مضافًا، والقاه  أحرزنا 
والكر بالنجس إذا صار بواسطة النجس؛ يصري نجسًا لكونه مضافًا، وما أحرزنا كونه 

مضافًا، والقاه النجس، وعىل هذا احلكم بالطهارة.
قول العلمة يف )القواعد(:

قال: <لو نجس املضاف، ثم إمتزج باملطلق الكثري، فغرّي أحد أوصافه، فاملطلق عىل 

1-  العالمة احليل، الشيخ احلسن بن يوسف: منتهى املطلب يف حتقيق املذهب، ج1/ 127 ـ 128
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طهارته، فإن سلبه اإلطالق؛ خرج كونه مطهرًا ال طاهرا>1. 
قوله: )فإن سلبه ...( حمل خالف، ملا جيزم؟ لإلمتزاج والتغري، الظاهر التغري.

مزياًل  يكون  وال  مطهرًا،  يكون  ال  فحينئذ  كرًا،  كونه  عن  الباقي  التغيري  سلبه  فإن 
للخبث، ولكنّه طاهر؛ ألننا شككنا أّنه نجس أو ال؟ احلالة السابقة أّنه طاهر ـ كر كان 
طاهرًا ـ، وبعد كونه مضافًا نشك: أّنه طاهر أو نجس؟ نستصحب الطهارة. هذا بيانه يف 
مقامه، ولكن هذا فيه كالم تفصييل؛ ألّن اإلستصحاب طهارة الباقي فيام يفيد، إذا كان 
الباقي متميزًا عن املضاف، هذا الباقي إذا كان بقدر الكر ينفعل. أما الباقي ممزوج، الباقي 
واملضاف مل حيرز لنا هذه الناحية، مضاف هذه الناحية مطلق، صار ماءًا واحدًا، إذا صار 
ماءًا واحدًا، فإستصحاب أجزاء املاء املضاف ال مانع من أجزائه. وإستصحاب أجزاء 
املاء املطلق، إذن، ال مانع من أجزائه. ولكن ال يفيدنا؛ ألّن املاء الواحد ال يكون حكمه 
املطلق،  للامء  بالنسبة  الطهارة  إستصحاب  نجس،  واما  طاهر  إما  واحد  ماء  متبعضًا، 
العملية،  املخالفة  ناحية  يتعارضان من  املضاف، ال  للامء  بالنسبة  املضاف  واستصحاب 
ولكن يتعارضان من ناحية اإلمجاع؛ ألّن اإلمجاع وارد، مسّلم أّن املاء الواحد ال يكون 
حمكومًا بأّنه نجس، وحمكومًا بأّنه طاهر، البد من تعارض اإلستصحاببني، فإذا تعارض 

اإٍلستصحابان؛ فاحلكم الطهارة.
حاشية الشيخ املامقاين:

قال يف حاشيته عىل العروة: فيام لو ُألقي املضاف النجس يف الكر؛ فخرج عن اإلطالق 
إىل اإلضافة ينجس إن صار مضافًا قبل اإلستهالك. وكذا ينجس لو تغري بأحد أوصافه 

وإن مل يرص مضافًا عىل األظهر2.
مناقشة هذه احلاشية:

هذه احلاشية صحيحة إذا قلنا: أّن مالقاة النجاسة إذا أوجبت تغريًا ما يف أحد أوصافه 
الثالثة بالنجس أو املتنجس؛ يعني صار عنوانًا لألعم من النجس واملتنجس. وأما إذا 

1-  العالمة احليل، الشيخ احلسن بن يوسف: قواعد األحكام، ج1/ 185
2-  املامقاين، الشيخ عبد اهلل: وسيلة التقى يف حوايش العروة الوثقى/ 4

ما ذكره السيد األستاذ )( باملضمون، وَنّص العبارة هكذا: <وكذا لو تغري بأحد أوصافه وإن مل يرص مضافًا 
عىل األظهر.
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؛ فال جمال هلذه احلاشية. قلنا: تغري املاء بدون إضافةـ  إذا كان بوصف النجس ال املتنجسـ 
وأما  بالنجاسة.  عليه  حمكوم  عليه،  متفق  هذا  ُأستهلك،  ثم  مضافًا  صار  إذا  كالمنا 
إذا تغري أحد أوصاف املطلق ـ الكر املطلق ـ بأحد أوصاف املتنجس املضاف من دون 
إضافة؛ يعني الكر تغري من وصف املتنجس. هذا مبني عىل املسألة اآلتية: أّن املالك يف 
التغري بوصف النجس، أو أعم من وصف النجس واملتنجس. فهذه احلاشية هلا جمال عىل 

هذا املبنى. وأما عىل مبنى املشهور: أن يكون وصف النجس؛ فال جمال هلذه احلاشية.
الفرع الرابع ـ إذا كان املضاف املتنّجس عن املائع املتنّجس، إذا أصابه املطر، 

أو أصابه الكر، هل يطهر أو ال يطهر؟
ال إشكال يف أّن إطالقات األدلة، إذا أصابه املطر؛ فقد َطّهره ماء املطر، فإصابة املطر 
أو الكر للامء املضاف املتنّجس، موجبة للطهارة يف الكر. يمكن اإلشكال هنا، ولكن يف 

املطر إطالقات األدلة موجودة، إذا َطّهر املطر، هل ضعفه يكفي أو ال؟
فيه تفصيل حسب املوارد التالية:

املورد األول ـ إذا كان ماءًا متنّجسًا ومطلقًا بدون إضافة؛ فل إشكال يف أّن املاء 
يطهر؛

املاء  أصاب  املطر  ألّن  بالتبعية؛  متطهرًا  والظرف  املاء  ويكون  يطهره،  املطر  ألّن 
املاء املتنجس طاهرًا، ويكون الظرف طاهرًا؛ ألّنه إذا حكمنا بنجاسة  املتنجس، وصار 
الظرف؛ فيكون تطهري املاء لغوًا، هذا حكم معلوم، إذا أصابه يكون املاء املتنّجس طاهرًا، 

ويكون الظرف بالتبعية طاهرًا بالداللة اإللتزامية.
املورد الثاين ـ أما إذا كان ماءًا مضافًا، أو مائعًا مضافًا، مثل: اللبن واملاء املضاف، 

إذا أصابه املطر، هل يطهر أو ال؟
هنا يعتقدون بطهارته؛ إلطالق أدلة املطهرية، أّن املطر ُيطّهره إذا صار طاهرًا؛ فحينئذ، 

هل يكون ظرفه طاهرًا أو ال؟
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ُمطّهرًا.  يكون  مادام ممطرًا،  ُمَوّقفة  الطهارة  ويقولون: ال؛ ألّن هذه  يستشكلون  هنا 
فيكون  بالظرف،  إجتامعه  يعني  النجس؛  القاه  مضاف  ماء  فحينئذ  املطر؛  إنقطع  وإذا 
نجسًا. فعىل هذا، البد من التفصيل، وتفصيله هكذا: مادام كون السامء ممطرًا، فيكون 
هذا طاهرًا، إذا أخذنا منه يف هذا احلال؛ فطاهر. وأما إذا انقطع املطر ـ فحينئذ باعتبار 
التبعية  دليل  لعدم  الظرف؛  طهارة  عىل  يدل  ومل  نجس.  فالظرف  ـ  الظرف  يف  مالقاته 
هنا، فحينئذ يكون املاء مضافًا، أو اللبن نجسًا بنجاسة الظرف، فعىل هذا يمكن الفرق 
بني إنقطاع املطر، وبني مادام كون السامء ممطرًا، ملاذا؟ ألّنه ال دليل عىل التغيري. إذا كان 
ماءًا مطلقًا متنجسًا؛ فبمجّرد إصابة املطر صار طاهرًا، ليس طهارة هذا إاّل بالتغيري؛ ألّن 
طهارة الظرف تتحقق هبذا، ما هي العّلة التي حكمنا فيها بالنجاسة؟ فرقه هذا؛ ألّن املاء 
املتنجس طهر، باعتبار أن كل ماء متنجس؛ ألّنه ماء ليس مضاف؛ ألّن الشك يف تطهريه، 
فالظرف حمكوم  بالطهارة،  املاء حمكومًا  فلام صار  الكر،  أو  املطر  أو  باملادة  اإلتصال  إاّل 

بالطهارة أيضًا، ألدلة التبعية نظري غسل امليت، ونحو ذلك.

املورد الثالث ـ أّن هذا ليس ماءًا مضافًا، وملا كان مضافًا؛ فإذا أصابه املطر، يكون 
طاهرًا.

فطهارته مؤّقتة مادام املطر نازالً طاهر. وملا كان طاهرًا هنا ال نقول: بأّنه ليس بطاهر؛ 
إلطالق األدلة. وأما بعد إنقطاع املطر؛ فهذا مضاف ليس ماء، وإتصل بظرف املتنّجس، 
زوال  بني  نفّصل  أن  فالبد  تعبدي،  حكم  النجاسة  وبقاء  النجاسة،  بقاء  ـ  هنا  ـ  علته 
دليل  إلجل  بالتبعية؛  نقول:  نحن  تعبدي،  حكم  والنجاسة  الطهارة  وبقائها.  النجاسة 
خاص، وإاّل لو الدليل، كام يف حكم غسل امليت مثاًل: الرسير يصري طاهرًا، ويد الغاسل 
وبعضهم  طاهر.  يقول:  فقهائنا  بعض  كالم:  حمل  والكيس،  والصابون  طاهرة،  تكون 
لعدم شمول األدلة، املاء املرتشح إىل لباس الغاسل، إىل بدن الغاسل، ال يكون طاهرًا، 
واليد  الصابون  بالتبعية،  للميت  الساترة  للسرتة  الرسير  تبعية  الدليل،  إىل  التبعية حتتاج 
بالتبعية طاهر. الصابون حمّل كالم، والكيس حمل كالم، وإذا أصابه حني الغسل، حني 
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التغسيل من ماء امليت إىل بدنه وثيابه، ال حيكم بأّنه طاهر، دليل التبعية حيتاج إىل طهارة 
أو  باملطر  أو  بالكر  باتصاله  املتنّجس  املاء  يطهر  متنّجس  ماء  دليل موجود،  التبعية. هنا 

باملادة، فعىل هذا يكون طاهرًا، والظرف طاهر بالتبعية أيضًا.
املتنّجس؛ فنهاية دليلنا: كل ما أصابه املطر يطهر،  اللبن  املتنجس يف  أما يف املضاف 
السطح العايل يطهر، والظرف يبقى عىل نجاسته، بعد إنقطاع املطر يكون مالقيًا للظرف؛ 

فيكون نجسًا. هذا بالنسبة للفرع الرابع.
الفرع اخلامسـ  بناءًا عىل القول باعتبار اإلستهلك يف تطهري املضاف واملائع، 

وعدم كفاية جمرد اإلصابة، هل يمكن تطهري املائعات أو ال؟
سبق أن قلنا: املطهر عىل قسمني: إتصاله باملادة واإلستهالك؛ ولذا إتصاله باملادة ال 
املائعات  باإلستهالك؛ فهل كل  قلنا:  إذا  يكفي، جمرد ال يكِف، فالبد من اإلستهالك. 

تطهر أو ال؟ بعض املائعات تطهر، وبعض املائعات ال تطهر. هنا كالم:
نقل شيخنا األستاذ احليل، عن أستاذه السيد اإلصفهاين قوله:

والنفط  كالدهن  اإلستهالك،  حتقق  لعدم  للتطهري؛  قابلة  ليست  املائعات  بعض  إّن 
حتقق  لعدم  بالكر؛  إتصل  وإن  بالنجاسة  حمكومًا  يكون  هذا  فعىل  وغريها.  واللبن 
املاء  ألقيناه يف  إذا  البيان: الدهن  إذا قلنا: يتحقق منه اإلستهالك هبذا  اإلستهالك. وأما 
الكر حار؛ فحينئذ أجزاء دهنية تفّرقت يف املاء الطاهر؛ فيكون مضافًا، ال أجزاء الدهنية. 
األجزاء  ألّن  األجزاء؛  هذه  عىل  غالب  الكر  إّن  وقلنا:  اإلستهالك،  بتحقق  قلنا:  إذا 
الدهنية استهلكت، واإلستهالك عىل ما يف معاين اإلستهالك، منها تفّرق األجزاء، وملا 
يكون تفّرق األجزاء؛ فيكون طاهرًا. ولكن الكالم يف هذا، هل الدهن واللبن وأمثاهلام 

هلا قابلية لإلستهالك أو ال؟
عىل  فتبقى  لإلستهالك،  قابلة  ليست  األشياء،  وهذه  األمور،  هذه  يقولون:  هم 
يتحقق  بأّنه  األقوال،  عىل  وأما  دهن.  يعني  حمفوظة؛  املوضوعات  مادامت  نجاستها، 
اإلستهالك؛ ففيه نظران. يتحقق اإلستهالك تارة طاهرًا ـ يعني إستهلك يف الكر ـ ولكن 
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إذا مجعنا الدهن، هل يكون حمكومًا بالنجاسة أو ال؟ نظري البول الذي ألقيناه يف الكر، 
وصار مستهلكًا إذا مجعنا أجزاء البولية بآلة كيميائية، فصار بوالً صدق عليه بول. هذا 
ليس حمل كالمنا أّنه نجس؛ ألّن احلكم تابع العنوان، بول كان نجسًا ومستهلكًا، صار 
مستهلكًا يف املاء املطلق، حمكوم بالطهارة مادام مل يصدق عليه عنوان الكر، وإذا مجعنا 
أجزاء البولية من املاء، وصدق عليه البول، فحينئذ يكون حمكومًا عليه بالنجاسة، هذا 

بول جديد. هل األجزاء الدهنية كذلك أو ال؟
فيه نظران:

النظر األول ـ إّن األجزاء الدهنية كذلك ـ أي احلكم عليها بالنجاسة ـ؛ ألّن األجزاء 
الدهنية،  األجزاء  مجعنا  وإذا  طاهرة،  فصارت  واستهلكت  متنّجسة،  كانت  الدهنية 
فيكون هذا هو الدهن األول، فإذا كان هذا هو الدهن األول، أو دهن جديد، فحينئذ 

يكون حمكومًا بالنجاسة. 
النظر الثاين ـ ال يكون حمكومًا بالنجاسة؛ ألن اإلستهالك مطهر، وإذا صار مطهرًا؛ 
فهذا دهن وبعد مجع األجزاء صار دهنًا، والدهن ليس من األعيان النجسة، حتى نحكم 
أّنه نجس، بخالف البول، البول من األعيان النجسة، سواء كان البول األول، أو البول 
مجعنا  مّلا  احلكم،  لتعدد  موجبًا  يكون  العنوان  ألّن  كذلك؛  ليس  فيه  نحن  وما  اجلديد. 
ليس  جديد  دهن  قلنا  سواء  الدهن  دهنًا،  الدهنية  األجزاء  صارت  الدهنية؛  األجزاء 
معدومًا للنظر، أو الدهن الثاين. الدهن الثاين صارت هذه األجزاء طاهرة، وملا صارت 
البول، ومثال: األجزاء  مثال:  طاهرة، صارت دهنًا طاهرًا. فعىل هذا، فرق بني مسألة 

الدهنية. هذا بالنسبة للفرع اخلامس واألخري.



)مسألة 9(: يف أحكام املاء املتغري
ـ الكالم يف تقسيم املاء املطلق

ـ يف بيان حكم املاء املطلق
ـ فروع املسألة وصورها
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)مسألة 9(: املاء املطلق بجميع أقسامه حتى اجلاري منه)1(.

الكلم يف تقسيم املاء املطلق :
)1(ـ املسألة التاسعة رشوع يف أقسام املاء املطلق، وصاحب العروة يذكر فروعًا كثرية 
يف هذه املسألة الطويلة، فعىل هذا نحتاج إىل بيان الروايات الواردة يف هذا القول، حتى 
القاعدة، ويف أي فرع  تنطبق هذه  قاعدة كلية، ونرى يف أي فرع  الروايات  نستفيد من 
املختلفة، إىل أقسام  باعتباراته  املاء  َقّسموا  تنطبق؛ ولذا طريق فقهائنا خمتلف؛ حيث  ال 

عديدة، ثم َبّينوا كل واحد منها. ولعّل من أهم تقسيامهتم ما ييل:
أوالً ـ تقسيم املاء املطلق، بعد النظر إىل أحكامه :

املاء املطلق عىل أقسام: ماء الكر، وماء البئر، اجلاري.
وبعضهم قسم املاء املطلق إىل ثالثة أقسام: جاٍر، وحمقون، وماء البئر. كام يف )الرشائع( 

1 وبعضهم قسمه إىل أربعة. وبعضهم قسمه إىل مخسة.

ثانيًا ـ تقسيم املاء املطلق باعتبار العنوان:
املاء له مادة، أو ليس له مادة. وإذا كان له مادة؛ فتارة قليل يف نفسه، وتارة كثري يف 

نفسه. وما ليس له مادة عىل قسمني: تارة كثري، وتارة قليل.
ثم بني هذه األنواع، ال بعنوان واحد: ماء اجلاري، ماء القليل. بل هبذا العنوان، املاء 
له مادة أو ليس له مادة، وعىل قول: وإذا مل يكن له مادة، إما قليل أو كثري. صار األقسام 
ثالثة. عىل أي حال صاحب العروة إبتداءًا َبنّي أحكام املطلق، ثم َبنّي أقسام املاء املطلق. 
ولكن مجاعة من فقهائنا إبتداءًا َبنّي أحكام املطلق، ثم َقّسم املاء إىل أقسام. عىل أي حال 

1-  املحقق احليل، الشيخ جعفر بن احلسن: رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام، ج12/1
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نحن نالحظ املسألة والفروع املوجودة فيها. ثم نأيت إىل الروايات الواردة يف هذا الباب، 
حتى نقول: هل يمكن إستفادة أحكام هذه الفروع من هذه الروايات؟

هذه  من  يستفاد  ال  مقدار  وأي  الرواية؟  هذه  من  يستفاد  األحكام  من  مقدار  أي 
الرواية؟ 
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ينجس إذا تغري بالنجاسة يف أحد أوصافه الثالثة: من الطعم والرائحة واللون)1(.

)1(ـ يف بيان حكم املاء املطلق:
يف  هنا  والكالم  األقسام،  مرت  وقد  ـ  منه  اجلاري  حتى  أقسامه  بجميع  املطلق  املاء 
مقام بيان حكم املطلق ـ؛ ينجس إذا تغري بالنجاسة يف أحد أوصافه الثالثة: من الطعم، 
والرائحة، واللون. هذا ال ُيقترص عىل ماء دون ماء، بل يشمل ماء اجلاري، وماء البئر، 
وماء املطر، وماء القليل، وماء الكر. والفرق هنا يف املاء القليل بمجّرد إتصاله ينجس. 
وأما يف املاء الكثري؛ فمرشوط بام إذا تغري، أو املاء الذي له مادة وإن كان قلياًل؛ ألّن ماله 
مادة يف حكم الكثري، إذا القاه النجس ال ينفعل، إاّل إذا تغري أحد أوصافه الثالثة ـ وقد 

َبنّي أوصافه الثالثة ـ، برشط إن يكون بمالقاة النجاسة.
تغري  إذا  آخر،  فرع  اإلرشاك  هذا  فيه>1.  النجاسة  <بوقوع  هكذا:  العبارات  بعض 
امليتة،  برائحة  املطلق  املاء  فتغري  ميتة،  باملجاورة؛ فال يكون نجسًا. ماء مطلق ويف جنبه 
إذا  فروع:  فهنا  املاء،  يف  تقع  ومل  املاء،  ُتالِق  مل  النجاسة  ألّن  نجسًا؛  يكون  ال  املاء  هذا 
إذا كان بجميع  املطلق  املاء  الثالثة؛ فهذا حيتاج إىل دليل. والتغري يف  تغري أحد أوصافه 
أقسامه حيتاج إىل دليل. ثم بمالقاة النجاسة دون املضاف هذا حيتاج إىل دليل. فال ينجس 
املاء؛ فصار جائفًا وأن يكون بوصف  قريبة من  ميتة  إذا وقعت  باملجاورة، كام  إذا كان 
النجاسة، ال بوصف  التغري بوصف  يكون  أن  املامقاين:  النجاسة، كام أرشنا يف حاشية 
املتنجس. ومثال ذلك: ألقينا دبسًا نجسًا عىل  املاء املطلق، فصار متغريًا بوصف الدبس، 
ال بوصف النجاسة، كالبول مثاًل، فحينئذ ال يكون نجسًا؛ ألن الروايات التي نستفيد 

1-  املامقاين، الشيخ عبد اهلل: وسيلة التقى يف حوايش العروة الوثقى/ 4
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منها هذا احلكم، البد من ذكرها حتى نفهم مقدار داللتها، بل دون أوصاف املتنجس، 
فلو وقع فيه دبس متنجس، وصار أمحر أو أسود ال ينجس إاّل إذا َصرّيه مضافًا. قلنا: تارة 
يكون مضافًا قبل اإلستهالك، وتارة بعد اإلستهالك، فروع عديدة، فالبد من مالحظة 

الروايات.
عرض روايات الباب والنظر يف داللتها:

شأن مجاعة من فقهائنا، أهنم يبدؤون بنقل الروايات، مع غض النظر عن أقوال العلامء، 
وأّنه موافق للمشهور أو خمالف. أو عليه إمجاع الفقهاء، أو إختالفهم. مقدار فهم املطلب 
فنحن  الفروع،  يف  لنا  مدركًا  يكون  ألن  صالح،  هو  ما  لنا  يتضح  حتى  الروايات،  من 
والفروع  اآلتية،  الفروع  أحكام  نعرف  الباب، حتى  الواردة يف هذا  للروايات  نتعرض 
املندرجة يف هذه املسألة، لعّل فيها فروع ستة البد من معرفة أحكامها، فعىل هذا حيتاج إىل 
ست روايات، مع قطع النظر عن سندها، نحن نحتاج إىل السند يف مقام التعارِض، أما 

يف مقام فقه الرواية؛ فنقطع النظر عن سندها، مع أّن أكثر الروايات معتربة وصحيحة.
ويف   1 اجليفة(  ريح  عىل  املاء  غلب  )كلام  قال:  اهلل7  عبد  أيب  عن  حريز،  رواية  1ـ 
نسخة )غلب املاء يف ريح اجليفة(. أما أكثر النسخ: )عىل ريح اجليفة(. معناه: أّن رائحة 
اجليفة زالت باملاء. أوله معنًا آخر؛ يعني بحيث ال نعلم برائحتها، ال ندرك رائحتها. ال 
َبّيناه. )فتوضأ من املاء وارشب(؛ ألّن املاء الطاهر، وليس  فرق، يرجع إىل املعنى الذي 
يف املاء رائحة اجليفة، واملاء يكون كرًا مطلقًا، واملاء املطلق يزيل احلدث واخلبث. )فإذا 
تغرّي املاء <به مطلقًا>(. ويف بعض النسخ ليس موجودًا فيها )به مطلقًا(. َتغرّي به مطلقًا، 
لونه وطعمه ورائحته. )وتغرّي الطعم، فال تتوضأ منه وال ترشب( ويف نسخة التهذيب2: 
)أو تغرّي الطعم، فال توضأ وال ترشب(. هذا معلوم، وإّنام الكالم يف ضبط الرواية، هل 

املطلق-  املاء  أبواب  )باب 3 -من  الشيعة، ج1/ 137  احلسن: وسائل  بن  الشيخ حممد  العاميل،  احلر    -1
حديث 1(

2-  الطويس، الشيخ حممد بن احلسن: هتذيب األحكام، ج1/ 216 )باب 10 ـ من أبواب املياه وأحكامها ـ 
حديث 8(



317 كتاب الطهارة..................................................................................................

الرواية: )منه( موجود أو ال؟ هذه الرواية نحن نذكر مقدار روايتها، ثم نطبق عىل فروع 
املطلق. من هذه الرواية؛ أي مقدار من األحكام نستفيد منها؟ هكذا: )كلام غلب املاء 
ُيعلم رائحة اجليفة،  املاء عىل ريح اجليفة؛ يعني ال  عىل ريح اجليفة( يف كل مورد غلب 
ال يعلم كراهة اجليفة، بل يعلم من هذا أّن معناه ال يصدق عليه التغيري إذا كان غالبًا ال 
يصدق املاء، فتغري بخالف ما إذا كان مظلومًا فيصدق عليه أّنه متغري. )فتوضأ من املاء 
وارشب(؛ أي هذا طاهر ومطهر من جهة أّنه ماءًا مطلقًا ومل يتغرّي، سواء كان املاء قلياًل 
املاء به(، فحينئذ  القليل والكثري. )فإذا تغرّي  املاء املطلق، يشمل  أو كثريًا، هذا ال يفرق 
التغري مل يذكر تغرّي اللون أو الرائحة أو الطعم، هذا مطلق بأحد األوصاف، ال الثالثة 
هذا  مطلق  والطعم،  للرحية  منحرصًا  ليس  تغري  إذا  اجليفة،  إىل  استند  إذا  وصف  بكل 
وبالتعني،  مطلقًا  تغري  معناه  صار  بالواو؛  أخذنا  إذا  هذا  الطعم،  وتغرّي  به  ما  تغرّي  فإذا 
هذا  من  يستفاد  )أو(.  فبمعنى  الواو؛  وأما  الثالثة.  يفيد  ال  العام  بعد  خاص  ذكر  هذا 
الرواية األوصاف الثالثة؛ ألّنه إذا تغرّي، بعد يقول: )وتغرّي الطعم(. التغرّي معلوم، التغرّي 
بقرينة  يستفاد  رائحة كرهية، هذا  الكراهة  املوضوع،  احلكم  بمناسبة  املحسوس، وتغري 
الرواية )وتغرّي الطعم(. تغيد هذه الرواية أّن املالك األوصاف الثالثةز فهذه الرواية هبذا 
البيان دلياًل عىل حكم املسألة، إذا تغري أحد أوصافه الثالثة؛ فهو حمكوم بالنجاسة، إذا 
أخذنا )الواو( بمعنى )أو( وتغري الطعم أو تغري الطعم بقرينه سائر الروايات، ال يفرق 
يف القرينة بني القرينة متصلة أو منفصلة )فال تتوضأ منه وال ترشب( هذا الرواية تدل 
عىل تغري املاء املطلق قلياًل أو كثريًا بأحد أوصافه الثالثة تفيد أن يكون نجسًا، والتغري 
اجليفة واقعة يف  أّن  يعلم  اجليفة،  املاء عىل ريح  باملالقاة؛ ألّنه كلام غلب  أن يكون  البد 
املاء  )كلام غلب  تغري  يستفاد من  ثم  املجاوري خارج عن هذا،  التغري  فعىل هذا،  املاء، 
عىل ريح اجليفة( هذا يدل عىل أن التغري أيضًا موجبًا للطهارة، تارة الغلبة، غلبة واقعية، 
واملاء  املعادن،  من  مأخوذ  املاء  ألّن  ـ  رائحة  للامء  كان  إذا  مثاًل:  عارضية،  الغلبة  وتارة 
اجليفة، ال  ريح  مانعة عن  تكون  الكربيت،  ـ كامء  رائحة حاصة  له  املعادن  املأخوذ من 
حيكم بالنجاسة، وإن كان لوال هذا الوصف؛ لظهرت تلك الرائحة؛ ألّنه يصدق عليه 
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غلبة املاء عىل ريح اجليفة. إذن، يكفي؛ يعني لو مل يعلم املاء أّنه ماء كربيت؛ لكان نجسًا، 
كان متغريًا، ولكن ألجل أمر عاريض، غلب رائحة املاء عىل رائحة اجليفة. هذا يفيدنا يف 

مسألة أخرى مستقلة غري هذه املسألة، أّن التغري كاٍف أو ال؟
مثاًل: احلرب النجس يف املاء، يف هذا الفرض مل ُيغرّي، أما لو كان يف فصل الشتاء أو يف 
ماء  املاء،  َغرّي  ما  بالفعل  قلنا:  إذا  بالواقع؟  أو  بالفعل  املالك  لَغرّيه. هل  الصيف  فصل 
مطلق يزيل احلدث واخلبث، أما إذا قلنا: تقديرًا؛ فله وجه. هذا املضاف الذي نجاسته ـ 
التي ألقينا إىل املاء ـ لو كان يف فصل الصيف لغرّيه. هذا التقدير يكفي فيحكم أّنه نجس. 
كالم مستقل وفرع آٍت غري الفروع املوجودة يف هذه املسألة. فرع مستقل، التغرّي كاٍف أو 
امليزان احلقيقي الفعيل هنا الرواية تفيد الفعيل إذا غلب املاء عىل رائحة اجليفة، ولو ألجل 
غلبته، ألجل كونه ماءًا كربيتيًا، فحينئذ يكون طاهرًا؛ ألّنه يف الفعل ماء مطلق، ما كان 

رائحة املاء مغلوبًا. هذا من الفرعيات املوجودة يف هذه الرواية.
للامء لون؛ ألّن  الطعم(. من هذا يعلم  املاء ... وتغري  تغرّي  ويستفاد من قوله: )فإذا 
تغري املاء بالطعم واللون، هذا حمّل كالم. أّن للامء لون، أو ليس له لون؟ من هذا الرواية 
يستفاد أّن للامء لون، كام أّن للبول لون يف نظر العرف، وإن كان يتلف، ولكن يصدق 
عىل أّنه بول، باعتبار أّن لونه لون البول، ويصدق باعتبار رائحة البول، ويصدق باعتبار 

طعمه. هذه الرواية.
2 ـ رواية حريز، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل: )أّنه سئل عن املاء النقيع تبول 
فيه الدواب؟ فقال: إن َتغرّي املاء فال تتوضأ منه، وإن مل تغرّيه أبواهلا فتوضأ منه، وكذلك 

الدم إذا سال يف املاء وأشباهة( 1.
قوله: )النقيع(: املاء الراكد املجتمع يف مكان خاص وقيل: هو املاء النازح، املجتمع 
كر،  من  أقّل  أو  كٍر،  ماء  كان  سواء  مادة.  له  يكون  أن  دون  من  كرًا،  البالغ  الغدير  يف 
كالمنا يف التغري ال يف مالقاة النجاسة، بتغريه يتنجس أو مل يتنجس؛ ولذا ال ُيفّرق بني أن 
ـ  املطلق  املاء  أبواب  من  )الباب 3  الشيعة، ج1/ 138  احلسن: وسائل  بن  الشيخ حممد  العاميل،  احلر    -1

حديث 3(
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يكون النقيع ماء كٍر، أو أقل من كر وقوله: )تبول فيه الدواب(. الدابة ُتطلق عىل كل ما 
يدب عىل وجه األرض، كالفرس والبغل، وغري ذلك. فالدابة، يقال: لكل متحرك من 
احليوان. ويف اإلصطالح اخلاص، الدابة تطلق عىل الفرس، لكن يف اصطالح العرف: 
عبارة عن الغنم والبقر وغري ذلك. هذه ليست أبواهلا نجسة، كالمنا التغري بالنجاسة، ال 
الروايات األخرى،  بقرينة  الرواية عن حمل كالمنا، ولكن  املطلق، فحينئذ خترج  التغري 

املقصود من الدواب، الدواب التي بوهلا نجس.
وقوله: )فقال: إّن تغرّي املاء فال تتوضأ منه، وإن مل تغرّيه أبواهلا؛ فتوضأ منه(.

الذي بوله نجس؛ ألّنه حيوان  النجس، من احليوان  البول  البول عىل  البد من محل 
ليس مأكول اللحم، هذا إذا كان املراد بالتغرّي بالنجس. أما إذا قلنا: < الرواية يف مورد 
كون املاء مطلقًا ومضافًا، ال يف مقام بيان النجاسة وطهارهتا، املاء كان مطلقًا، وبسبب 
البول صار مضافًا، َتغرّي وزال إطالقه، ووصل إىل حد اإلضافة، فحينئذ تكون الرواية 
أجنبية عام نحن فيه. فيام نحن فيه البد أن يكون البول نجسًا، والتغري بواسطة النجس 

وحينئذ تكون الرواية شاملة، وإاّل ال تكون شاملة.
مل  وإن  منه،  تتوضأ  )فال  نجسًا  وصار  معناه  البول،  بواسطة  املاء(،  تغرّي  إن  )فقال: 
تغريه أبواهلا فتوضأ منه(. )وكذلك الدم إذا سال يف املاء وأشباهه(. إذن، الدم كذلك، 
الدم نجس يمكن أن يكون منه، إطالق سواء كان دمًا نجسًا أو غري نجس، إذا صار يف 
الوسائل والكتب األخرى غري  النسخ، ويف  منه( عىل بعض  تتوضأ  املاء وأشباهه )فال 
موجودة. عىل أي حال، إذا كان املراد من الدم الدم النجس، فصار متغريًا بحسب اللون، 
يف  حيتمل  )وأشباهه(  العبارة:  وهذه  النجس.  بوصف  متغري  املاء  ألّن  منه؛  تتوضأ  فال 

إرجاع الضمري إحتاملني:
األول ـ يمكن إرجاعه إىل الدم؛ أي أشباه الدم.

وماء  القليل،  وماء  اجلاري،  املاء  النقيع،  املاء  أشباه  أي  املاء؛  هذا  أشباه  أو  ـ  الثاين 
الكثري، وماء البئر وغري ذلك. فتدل عىل أّن امليزان مطلق التغري. وحيتمل أن يكون التغري 

لونيًا بقرينة الدم.
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عىل أي حاٍل، هذه الرواية تتم داللتها هبذه1.
3ـ ما نقله املحقق يف )املعترب( 2. وابن ادريس احليل يف )الرسائر( 3:

قول الرسول  املتفق عىل روايته ظاهرة ـ أّنه قال: )خلق اهلل املاء طهورًا ال ينجسه 
يشء، إاّل ما َغرّي طعمه أو لونه أو رائحته(.

كأّن هذه الرواية مرسلة وليست بمسندة قال: )خلق اهلل املاء طهورًا ال ينجسه يشء(. 
َمّر يف مجلة املسائل سابقًا. )إاّل ما َغرّي لونه، أو رحيه( أو )وإاّل ما َغرّي لونه، أو طعمه، أو 
رحيه(. )ال ينجسه يشء إاّل ما غري طعمه، أو لونه، أو رائحته(. هذه الرواية رصحية عىل 
املسألة املعروفة، إذا تغرّي املاء بأحد أوصافه الثالثة، َيتنّجس سواء كان املاء قلياًل أو كثريًا. 
هذه الرواية إذا ثبت إعتبارها؛ فهي رصحية عىل ما نحن فيه. هذا بحسب نقل املحقق يف 

)املعترب(، وصاحب الرسائر.
طرف  ومن  العامة،  طرف  من  يعني  الطرفني>4.  عند  <املروي  )اجلواهر(:  يف  وقال 

اخلاصة. وقال الشيخ البهائي يف )احلبل املتني(: <مروي من الطرفني بعّدة طرق>5.
هبذا  موجودة  ـ  العامة  طرق  من  ـ  الرواية  هذه  هل  ونقول:  نتعرض  هذا،  وبعد 

املضمون، أو ليست بموجودة؟
املاء طهورًا( 6. هبذا  اهلل  بتاممها: )خلق  العامة موجودة، ولكن ال  يف مجلة من كتب 

1-  ذكر  سيدنا األستاذ يف درس يوم اإلثنني 1418/11/3 هـ ، يف هذا املقام نكتة لطيفة -حينام أشكل عليه 
بعض الزمالء بأن هذا خالف اللغة العربية- عن أستاذه السيد الربوجردي )( قائاًل : رمحة اهلل عىل السيد 
الربوجردي ، كان عجيبًا متبحرًا، اإلنسان يتلذذ يف مقام فقه الرواية كأّن علومًا أخرى منسية، وبمجّرد هيتم 

بالرواية، كأّنام هنا رواية عن الصادق، وإذا كنا نتم بالرواية، مثل إهتاممنا بعبارة الكفاية والرسائل؛ كأّن 
هلا علومًا أخرى غري هذه العلوم. التي يستفيدها علامء اللغة العربية يف فهم الروايات. 

2-  املحقق احليل، الشيخ جعفر بن احلسن: املعترب يف رشح املخترص، ج1/ 41
3-  ابن ادريس احليل، الشيخ حممد بن منصور: كتاب الرسائر، احلاوي لتحرير الفتاوي، ج1/ 64

4-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم، ج1/ 76
5-  البهائي العاميل، الشيخ هباء الدين حممد بن احلسني: احلبل املتني يف إحكام أحكام الدين/ 356 واملوجود 

فيه: <فخرب عامي مرسل>. فعىل هذا، ما ذكره السيد األستاذ من النقاش يف غري حمّله
6-  املوجود يف روايتهم: )خلق املاء طهورًا ال ينجسه، إاّل ما َغرّي لونه أو طعمه، أو رحيه(. سنن البيهقي ج1/ 

259، وسنن الّدارقطني، ج1/ 28، كنز العامل، ج9/ 396، حديث 26652
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موجود،  اإلستثناء  العامة  من  املعدودة  الكتب  يف  نعم  بموجود.  ليس  إستثناء  املقدار 
بعبارات خمتلفة. عىل أي حال، ما أفاده الشيخ البهائي يف )احلبل املتني(: أّن هذه الرواية 

مروية من الطرفني بعّدة طرق.
عن  خالية  ولكن  بطرق،   النبي عن  منقولة  الرواية  هذه  للعامة،  بالنسبة  اآلن 
اإلستثناء )خلق اهلل املاء طهورًا(؛ ألّن مراد الشيخ البهائي هذا املقدار؛ ألّن صدر الرواية 
من طرقنا وطرقهم متفق. أما صدرها مع ذيلها؛ فغري معلوم أّنه مروي من طرقنا بطرق 
متعددة، إّنام املوجود يف الكتب الفقهية، ما ذكره املحقق يف )املعترب(، وابن ادريس احليل 

يف )الرسائر(.
العامة، مشتملة عىل اإلستثناء، وهو: )إاّل ما غلب عىل رحيه أو  ويف مجلة من كتب 
طعمه( 1، ومل يذكر اللون، اإلستثناء مذكور ولكن بوصفني. ويف طريق البيهقي مشتملة 
فالثالثة موجود )بنجاسة حتدث  أو لونه أو طعمه( 2،  عليها، وهي: )إاّل أن تغري رحيه 

فيه(.
فقهائنا:  بعبارة  شبيهة  جامعة،  العبارة  هذه  فيه.  بالوقوع  ـ  وثانيًا  بالنجاسة،  ـ  أوالً 

)بنجاسة ـ ال باملجاورة ـ حتدث فيها(. هذا بالنسبة إىل كتب احلديث.
قال:  أنه  املجتهدين من علامئهم: فعن مجاعة من علامئهم كالشافعي  إىل  بالنسبة  أما 
املحدثون عىل تضعيفه>4. وقال  قال: <إتفق  يثبت أهل احلديث مثله>3. والنووي  <ال 
يف )البدر املنري(: <فتلّخص أن اإلستثناء املذكور ضعيف فتعنّي اإلحتجاج باإلمجاع ـ كام 
قال الشافعي والبيهقي وغريمها ـ؛ يعني اإلمجاع عىل أّن املتغرّي بالنجاسة رحيًا، أو لونًا، 

أو طعاًم نجس>5.

1-  الشوكاين، حممد بن عيل: نيل األوطار، رشح منتقى األخبار، ج1/ 44 
2-  نفس املصدر، ج1/ 45. واحلديث هكذا: )إّن املاء طهور، إاّل إن تغرّي رحيه، أو لونه، أو طعمه، بنجاسة 

حتدث فيه(
3-  نفس املصدر، ج1/ 45
4-  نفس املصدر، ج1/ 45

5-  املصدر السابق، ج1/ 45
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وعن )بداية املجتهد( 1 قال: واتفقوا عىل أّن املاء الذي غرّيت النجاسة، إما طعمه، 
الوضوء، وال  به  أّنه ال جيوز  أكثر من واحد من هذه األوصاف،  أو  أو رحيه،  لونه،  أو 

الطهور>2.
فيها  تامة؟  غري  أو  تامة،  الروايات  قضية  أّن  متت،  فاملسألة  عليه؛  متفق  قلنا:  إذا 
إشكاالت أو ال؟ تدل عىل أّن تغري املاء بأحد أوصافه الثالثة لزوال العصمة عن املاء، 

سواء كان املاء قلياًل أو كثريًا، فال جيوز التطهري هبذا املاء، ال من احلدث وال من اخلبث.
4ـ عن سامعة، عن ايب عبد اهلل قال: )سألته عن الرجل يمر باملاء وفيه دابة ميتة قد 

أنتنت؟ قال: إذا كان النتن الغالب عىل املاء؛ فال يتوضأ وال يرشب(3.
قوية.  السند  املاء. وهي من حيث  النجاسة يف  تدل عىل وقوع  وأمثاهلا  الرواية  هذه 
من هذه الرواية، أخذ احلكم مفروغ عنه، فإّن املاء إذا القاه النجس فصار متغريًا، بأن 
غلب بأحد أوصافه الثالثة، أو بوصفني، أو بوصف تقديري، أو بوصف حقيقي. هذه 
فروع أخرى، أما أصل املسألة؛ فهي ُمسّلمة؛ ولذا َعرّب بـ )الغالب عىل املاء(. ما َبنّي لنا 
)الغالب( كّمية كيفيته؟ كان معلومًا؛ ولذا َعرّب اإلمام بـ )إذا كان الغالب عىل املاء(؛ 
املاء؛ أي من ناحية طعمه، أو رحيه، وغري ذلك. )فال  النجس عىل  الغالب  إذا كان  أي 

يتوضأ وال يرشب(.
املتعفنة  الرائحة  للنجاسة، ال  الكرهية؛ وهي غالبًا مالزمة  الرائحة  ـ:  ـ ظاهرًا  النتن 
بعض  يف  كام  النجاسة،  ناحية  من  التعفن  ال،  الطاهرة،  األجساد  يف  كام  آخر.  بيشء 
)الغالب  الروايات  املعفنة. ويف بعض  امليتة  اجلثة  اجليفة، واجليفة: عبارة عن  الروايات 
كان  إذا  املحسوس  من  واملراد  حمسوسًا،  الغالب  النتن  يقولون:  علامئنا  وبعض   .)...

1-  ذكر لنا سامحة السيد األستاذ يف الدرس، يف يوم اإلثنني 1418/11/3 هـ قائاًل: بداية املجتهد يف جملدين 
كتاب جممع مسائل العام البلوى عندهم، والسيد الربوجردي غالبًا يذكر من هذا الكتاب، ويأيت البحث ويفتح 

الكتاب ويقرأ عبارته
2-  القرطبي، حممد بن امحد: بداية املجتهد/ 29

املطلق ـ  املاء  أبواب  )الباب 3ـ من  الشيعة، ج1/ 139  الشيخ حممد بن احلسن: وسائل  العاميل،  3-  احلر 
حديث 6(
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برؤية منه، ال أن نحسس باهلواء يف الظاهرية، سواء كان بالرؤية أو بالذائقة أيضًا ليقال 
له: حمسوس، نحن ما عرفنان، تقيده باملحسوس. الغالب حمسوسًا هل حمسوسًا رؤية؟ 
هذا راجع إىل العرف، الغالب حمسوسًا بالطعم، هذا راجع إىل الرائحة، إىل الطعم، فعىل 
تشخيصه  منشأ  البارصة،  ومن  الشامة،  ومن  الذائقة،  من  باهلواء  لعله  املحسوس  هذا، 
الرؤيا والشم والذوق. عىل أي حال، هذه الرواية ال تتم عىل خصوصيات الوجه، أحد 
األوصاف الثالثة، ال يستفاد من هذه الرواية. املستفاد من هذه الرواية مالقاة النجس 

وتغرّيه باملالقاة النجس الذي وقع فيه. هذا املثال إستفدناه من الرواية.
5ـ عن العالء بن الفضيل قال: )سألت أبا عبد اهلل: عن احلياض يبال فيها؟ قال: 

ال بأس إذا غلب لون املاء لون البول( 1.
)يبال فيها(، املراد بول اإلنسان، أو األعم من بول اإلنسان، ومن بول احليوان. ُيبال، 
ظهوره بول اإلنسان. قوله: )ال بأس، إذا غلب لون املاء، لون البول(. يستفاد من 
هذه الرواية أّن للامء لون، وللبول لون، والبد أن يراد من اللون لونه اجلنيس، أو لونه 
املياه  مثاًل:  التي ترشب،  املياه  ليس كلون  لون، ولكن  املعدنية.  املياه  مثاًل، من  النوعي 
املرشوبة هلا لون، واملياه املعدنية هلا لون آخر، ال املراد من اللون نوع اللون، أو أّن املراد 
من اللون لون الشخص، مثاًل: املاء الذي ُينزح من غري املاء املوجود يف البئر. أو من غري 
ما ُألقي هذا املاء عىل حوض له لون خاص، لون شخصه هو يعرفه صاحب الفقه. )إذا 

غلب لون البول عىل لون املاء(؛ فهو يتنجس، فال ترشب وال تتوضأ.
يمكن أن يراد منها أبوال حيوانات مأكول اللحم، فإذا كان هو؛ فالبد أن يكون الغلبة، 
ـ  الثالثة  بيان هذه األوصاف  مقام  ليس يف  الغلبة  إذا كان  الذات. وأما  معناه صاحب 
ألّن الغلبة مأخوذة يف هذا، ال يف كل وصف ـ؛ فالغالب أن يكون يف هذه األوصاف، 
الرواية اللون؛ ألّنه إذا تغرّي لون املاء  َبنّي اإلمام يف هذه  ومن مجلة هذه األوصاف 
لعله يالزمه طعمه أيضًا. وله رائحة أخرى؛ يعني باملالزمة جعل حكم صاحب التغرّي 
مندرجًا يف هذه الرواية. وإاّل إذا أغمضنا عن هذه املطالب؛ فينحرص التغرّي باللون إذا 

1-  املصدر السابق، ج1/ 139 )باب 3 ـ من أبواب املاء املطلق ـ حديث 7(
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غلبه لون املاء، ليس املالك الطعم واللون والشم، وإّنام املالك اللون )إذا غلب لون املاء 
يعني  أّن هذا من جهة سائري؛  له، وإما من جهة  أما مالزمة سائر األوصاف  البول(. 
املراد من  إذا كان  املاء ...(  املاء، قال: )إذا غلب لون  السائر؛ لعله كان من لون  املورد 
اللون املاء ولون البول أصليًا. وأما إذا كان لونه غري أصيل، ماء أمحر، وماء أصفر، هنا إذا 
قلنا: غلبة اللون تقديري، فاملالك تقديري؛ يعني لو مل يكن هذا املاء، هذا اللون ال يكون 
غالبًا. وأما إذا كان هبذا اللون غالبًا؛ فيعلم أّن املالك ليس احلقيقي، بل املالك املحسوس، 
ويسمى بالتغري التقديري. وبعبارة أخرى: تأيت مسألة مستقلة، أّن املالك من التغري، تغري 
حيس، أو تغري تقديري؟ يستفاد من هذه الروايات أن التقيد إعم من أن يكون تقديرًا، 
للامء لون بحسب  أّن  الرواية خالف ما هو معروف،  أو يكون حسيًا. يستفاد من هذه 

التقدير، إما بحسب جنسه، أو بحسب لونه، أو بحسب طعمه.
6ـ عن حممد بن إسامعيل بن بزيع، عن الرضا قال: )ماء البئر واسع ال يفسده 

يشء، إاّل أن يتغرّي( 1.
هذه الرواية صحيحة، عن اإلمام الرضا قال: )ماء البئر واسع ال يفسده يشء، 
إاّل أن يتغري( يعني عاصم ال يقبل النجاسة وال يتأثر هبا، إاّل أن يتغري. هذا بحسب ما هو 
موجود يف الوسائل والكايف2. وأما يف التهذيب3، واإلستبصار4؛ ففيه: )إاّل أن يَتغرّي رحيه 

أو طعمه، فينزح منه حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه؛ ألّن له مادة(.
قوله: )ال يفسده يشء(. املراد من اليشء ليس مطلق اليشء، بل هنا النجس، وإذا 
مل يتغرّي ال يفسده يشء؛ يعني كلام وقع من النجاسة ال يفسده يشء؛ ألّن اإلمام يعلل: 
)ألّن له مادة(، فيعلم أّن كل ماء له مادة وكان عاصاًم ال يتأثر من النجاسة، إاّل إذا تغري 

هبذه األوصاف الثالثة أو بعضها. 

1-  املصدر السابق، ج1/ 140 )الباب 3ـ من أبواب املاء املطلق ـ احلديث 10(
2-  الكليني، الشيخ حممد بن يعقوب: الفروع من الكايف، ج3/ 5 )باب البئر وما يقع فيه ـ احلديث 2(

3-  الطويس، الشيخ حممد بن احلسن: هتذيب األحكام، ج1/ 234 )باب تطهري املياه من النجاسات 
حديث 7(

4-  الطويس، الشيخ حممد بن احلسن: اإلستبصار، ج1/ 34 )باب 17 ـ من أبواب حكم اآلبار ـ حديث 8(
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يف الرواية َبنّي لنا وصفني فقط: )إاّل أن يتغري رحيه أو طعمه(، ومل يذكر اللون.
وقوله: )فينزح منه حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه(. ملاذا يكون طاهرًا بعد 
طاهرًا  الطيب  املاء  يكون  هذا  فعىل  العاصم،  باملاء  إتصل  ألّنه  نجس؟  أّنه  مع  النزح 

ومطهرًا.
ومن هذه الرواية ُيعلم ما اختاره صاحب املدارك، حيث قال: <وحيتمل اإلكتفاء بام 
يزول به التغري لو كان. لداللة رواية ابن بزيع عىل اإلكتفاء يف طهارته مع التغري بنزح ما 
يذهب الريح، ويطيب الطعم مطلقًا، وما يكفي مع الَتغرّي يكفي مع عدمه بطريق أوىل>1. 
إذن، مفاد كالمه: أّن امليزان بوصفني: الطعم والرائحة؛ ألجل هذين القيدين يف الرواية 

الصحيحة؛ ولذا َبنّي أّن املالك الوصفان.
إيراد عىل صاحب املدارك:

النبوي  رواية  منها:  روايات  لنا  بل  الرواية،  هبذه  منحرصة  ليست  الرواية  ـ  أوالً 
الثالثة،  أوصافه  أحد  امليزان  أّن  متعددة،  وبطرق  واخلاصة،  العامة  طريق  من  املرسلة، 

وهذا كاٍف يف اعتبار اللون.
ثانيًاـ  قد عرفت من الرواية املتقدمة، أّنه إذا غلب لون املاء عىل لون البول؛ فهو طاهر. 
وإذا غلب لون البول؛ فال تتوضأ. إىل غري ذلك من الروايات، وإن مل تبلغ مرتبة الصحة 
هبذه الرواية، ولكن رواية مرسلة مقبولة عند الكل، بل بعضهم يدعى أّن رضورة الفقه، 

تقتيض هذا املعنى؛ أي اإلعتبار بأحد األوصاف الثالثة.
اإلجابة عىل هذا اإليراد:

أو  تغري طعمه،  إذا  املالزمة؛ ألّنه  الرواية، ألجل  هذا  اللون يف  ذكر  إّن عدم  ـ  أوالً 
تغري  الزم  أّن  ألجل  للون؛   اإلمام ذكر  فعدم  اللون،  تغرّي  الزمه  رائحته،  تغريت 

الريح، والزم تغري الطعم، تغري اللون.
ثانيًا ـ إضافة إىل هذا، أّن بعض املواضع اإلمام ُيريد أن جييب عن سؤال السائل، وال 
يريد زيادة عن سؤاله، اإلمام قال: )فينزح حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه؛ ألّن له 

مادة(.
إذن، إذا نزح من البئر مقدارًا معينًا، أو غري ُمعنّي، حتى يذهب رحيه أو  طعمه، فهذا 

1-  العاميل، السيد حممد بن عيل: مدارك األحكام يف رشح رشائع اإلسالم، ج1/ 101
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كاٍف وحمكوميته باملطهرية؛ ألجل إتصاله باملادة.
7ـ يف الفقه املنسوب لإلمام الرضا: )كل غدير فيه من املاء أكثر من كٍر ال ينّجسه 
ما وقع فيه من النجاسات، إاّل أن تكون فيه اجليف، فتغري لونه وطعمه ورائحته، فإذا 
غرّيته مل ترشب منه، ومل تتطهر منه( 1. هذه الرواية يف مقام الروايات الصحيحة، ليس 
بمهم، فالفقه الرضوي؛ كتاب روائي وفتوائي، ُيسئل من باب التعيني، وإاّل إذا دار األمر 
يف املعارضة بني رواية صحيحة، ورواية الفقه الرضوي؛ فال ُيعتني بالفقه الرضوي، هذا 

يذكر من باب التعيني. 
قوله: )كل غدير فيه من املاء اكثر من كًر، ال ينجسه ما وقع فيه من النجاسات(. ويف 
بعض النسخ: )أكثر من الكر(. أكثر من الكر كايف؛ معناه إذا كان ليس أكثر من الكر؛ 
الكر،  املالك  يكن موجودًا؛ ألّن  مل  تعبري  لعّله  يناف؛  تعبري ال  هذا  إذن،  يتنجس.  فهذا 
وصول املاء َحّد الكر، )إذا بلغ املاء قدر كر؛ ال ينّجسه يشء( 2. نحن نزيد إىل اكثر من 
قوله:  قدر كر يصري عاصاًم.  بلغ  إذا  املاء،  األكثرية معتربة يف عاصمية  فليس  وإاّل  كر، 
)كل غدير فيه من املاء أكثر من الكر(. ليس السؤال فيه عن قدر خاص، إذا كان الغدير 
خاص؛ هذا تعبرينا كاٍف ومناسب، واقعًا التعبري بـ )... أكثر من الكر( أحسن منه. أما 
قول اإلمام: )كل غدير أكثر(، فإذا ما كان أكثر ـ أي بقدر كر ـ؛ فهذا ليس بمناسب 
فإذا  ورائحته،  وطعمه  لونه  فتغري  اجليف،  فيه  تكون  أن  )إاّل  قوله:  السابقة.  للروايات 
غرّيته مل ترشب مه، ومل تتطهر منه(. هذه الرواية موجودة يف )املستدرك(، وغري موجودة 
)الفقه  باضافة  مستدركًا  صار  )املستدرك(  ولكن  األربعة(.  الكتب  أو  )الوسائل  يف 
الرضوي، والدعائم، وغري ذلك(. عىل أي حاٍل، )إاّل أن يكون فيه جيفة أو جيف، فتغري 
الثالثة،  أوصافه  تغري  يعترب  )أو(، ال  بمعنى  )الواو(  أّن  الظاهر  لونه وطعمه ورائحته( 
تغري لونه أو طعمه، كل هذه املطالب وبقرينة أّن اآليات تفرس بعضها بعضها، والروايات 

تفرس بعضها بعضًا، فهذه الرواية ليست بمهمة يف مقابل الروايات الصحيحة.
8ـ رواية )دعائم اإلسالم(: باسناده عن أمرياملؤمنني، قال: )يف املاء اجلاري َيمّر 
1-  النوري، مريزا حسني الطربيس: مستدرك الوسائل، ج1/ 189 )الباب 3ـ من أبواب املاء املطلق ـ 

احلديث 7(. والفقه املنسوب لإلمام الرضا/ 91 )باب املياه ورشهبا، والتطهري منها .. الخ(
2-  الوسائل ج1/ 117 والتهذيب ج1/ 108
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ولونه  طعمه  أوصافه:  يتغري  مل  ما  منه،  ويرشب  منه  يتوضأ  والدم،  والعذرة،  باجليف، 
ورحيه( 1.

يف )املدارك( موجود هكذا: )يف املاء اجلاري يمر باجليف والعذرة والدم يتوضأ منه 
)وليس  فهنا:  ولونه ورحيه(.  أوصافه: طعمه  تتغري  مل  ما  يشء  ينجسه  وليس  ويرشب، 
ينجسه يشء(. هذه الزيادة موجودة يف )املدارك(، نقاًل عن )املستدرك(، وغري موجودة 
يف )اجلواهر( نقاًل عن )املستدرك( أيضًا؛ ولعّل اإلختالف نشأ من إختالف النسخ2. عىل 
)الدعائم(.  من  أخذها  املستدرك  )املستدرك(، وصاحب  أصلها يف  فالرواية  أي حاٍل، 
هذه الرواية مثل رواية الفقه الرضوي، حيتاج أن تكون )الواو( بمعنى )أو(، ال يف الثالثة 

معتربة يف حتقق التغري، بل بحسب تغرّي أحد األوصاف الثالثة.
)وأنا  جالس  وأنا   اهلل عبد  أبا  رجل  )سأل  قال:  سنان،  بن  اهلل  عبد  رواية  9ـ 

حارض(3، عن غدير أتوه وفيه جيفة )فيه جيفة( 4؟
فقال: إذا كان املاء قاهرًا، وال يوجد فيه الريح فتوضأ( 5.

ويف بعض النسخ املخطوطة: )ريح اجليفة فتوضأ(.
هذه الرواية صحيحة، وداللتها ال بأس هبا، هذه تدل عىل املالقاة من دون النجاسة. 
قوله : )إذا كان املاء قاهرًا(؛ يعني بأوصافة املعروفة من األول؛ ولذا رواية النبوي 
التي نقلت عن طرق العامة واخلاصة؛ ألجل أّن الرواية مستفيضة؛ ولذا ما نقلوا عن سنده 
رواية أخذت يدًا بيد، لذا )غالب قاهر(، ناظرًا إىل هذه املعاين املوجودة عند املترشعة، 

وإاّل )... املاء قاهرًا(، كيف يكون املاء قاهرًا عىل اجليفة، خصوصًا إذا كان املاء غديرًا؟
إذا كان جاريًا؛ يصدق عليه قاهرًا من جهة اجلريان. أما غدير املاء قاهرًا؛ فغدير آخر 

ـ  املطلق  املاء  أبواب  من  ـ   3 )الباب   188 ج1/  الوسائل،  مستدرك  الطربيس:  حسني  مريزا  النوري،    -1
حديث 1(. ويف دعائم اإلسالم، ج1/ 111. للقايض نعامن املرصي

2-  مراد سيدنا األستاذ؛ أن املحققني لكتايب )املدارك واجلواهر(، أشاروا إىل أّن املصدر هو )املستدرك( مع 
العلم أّن هذه العبارة الزائدة غري موجودة يف )املستدرك(، ثم قال: لعل ذلك إلختالف النسخ.

أقول: مل أعثر عىل هذه الرواية يف )مدارك األحكام(. وهي موجودة يف اجلواهر، ج1/ 86 مع العبارة الزائدة
3-  عىل نسخة الوسائل، ج1/ 141 )الباب 3 من أبواب املاء املطلق ـ احلديث 11(

4-  عىل بعض نسخ
5-  الكليني، الشيخ حممد بن يعقوب: الفروع من الكايف، ج3/ 4)باب املاء الذي تكون فيه قلة ـ حديث 4(
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غالبًا، من أي جهة غالبًا، من جهة املترشعة، اجليفة يشء معني، املاء معلوم إذا كان مقدار 
اجليفة مرتًا؛ فالبد أن يكون املاء مرتًا، فنصف هذا ليس غالبًا وقاهرًا باعتبار أوصافه؛ 
يعني وصفه يكون قاهرًا بحيث ال حيس منه رائحة اجليفة، هذا هو املراد. فعىل هذا ال 

تكون الرواية معارضة لسائر الروايات.
قوله: )وال يوجد فيه الريح( ويف نسخة: )فيه اجليفة فتوضأ(؛ معناه إذا كان املاء 

يصدق عليه املاء، وال يقال له: ماء اجليفة فتوضأ.
10ـ صحيحة أيب خالد القامط، أّنه سمع أبا عبد اهلل يقول: )يف املاء َيمّر به الرجل؛ 
وهو نقيع فيه امليتة واجليفة1، فقال أبو عبد اهلل: إن كان املاء قد َتغرّي رحيه أو طعمه؛ 

فال ترشب وال تتوضأ، وإن مل يتغري رحيه وطعمه؛ فارشب وتوضأ( 2.
قوله: )وهو نقيع(. النقيع ـ عىل ما فرسناه ونقلنا عن العلامء ـ: املاء الراكد. ويف 

بعض التفاسري: املاء الراكد البالغ قدر كٍر.
قوله: )فيه امليتة واجليفة(. ويف نسخة التهذيب: )فيه امليتة اجليفة(؛ يعني صفة اجليفة 

املتعفنة. ويف أصل الرواية )امليتة واجليفة(؛ أي سواء كانت ميتة أو جيفة.
11ـ الرواية الصحيحة، املحكية عن )بصائر الدرجات(: بسنده عن شهاب بن عبد 
ربه قال: )أتيت أبا عبد اهلل أسأله، فابتدأين فقال: إن شئت فاسأل يا شهاب، وإن 
شئت أخربناك بام جئت له. فقلت أخربين. قال: جئت لتسألني عن الغدير يكون يف 
جانبه اجليفة، أتوضأ منه أو ال؟ قال: نعم، توضأ من اجلانب اآلخر، إاّل أن يغلب 
املاء الريح فينتن. وجئت تسأل عن املاء الراكد من الكر، فام مل يكن فيه تغري أو ريح غالبة، 
قلت: فام التغرّي؟ قال: الصفرة، فتوضأ منه، وكلام غلب )عليه( كثرة املاء؛ فهو طاهر( 3.

قوله: )جئت تسألني عن الغدير يكون يف جانبه اجليفة( املستفاد منه ظاهرًا أنه قسمني. 

1-  يف نسخة هتذيب األحكام، ج1/ 41 )فيه امليتة اجليفة(
ـ  املطلق  املاء  أبواب  من  )الباب 3  الشيعة، ج1/ 139  احلسن: وسائل  بن  الشيخ حممد  العاميل،  احلر    -2

حديث 4(
3-  الّصفار، الشيخ حممد بن احلسن: بصائر الدرجات، ج1/ 465. ويف الوسائل، ج1/ 161 )الباب 9 من 

أبواب املاء املطلق ـ حديث 11(. مع إختالف يف بعض األلفاظ، وسيدنا األستاذ ذكر النص املذكور أعاله
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من  توضأ  نعم   :قال ال؟  أو  منه  )أتوضأ  وقوله:  اجليفة.  غري  وجانب  اجليفة،  جانب 
وكان  املاء،  تغرّي  فإذا  رائحته،  تغريت  فحينئذ  الريح(.  املاء  يغلب  أن  إاّل  اآلخر،  اجلانب 
مغلوبًا؛ صار نتنًا فال جيوز الوضوء منه. هذا السؤال األول، الذي أخرب اإلمام عام يف 

ضمريه.
ولكن يف السؤال الثاين: )وجئت تسأل: عن املاء الراكد من الكر(. ويف نسخة املحقق 
الظاهر  النسختني؟  إختالف  مع  نعمل  فكيف   .1 البئر(  من  الراكد  املاء  )عن  اهلمداين: 

األول هو الصحيح ـ أي من الكر ـ؛ ألّن املاء الراكد عىل قسمني: قليل وكثري.
وقوله: )فام مل يكن فيه تغرّي أو ريح غالبة(. وأما إذا كان فيه تغرّي؛ فمعناه ال تتوضأ وال 
تتطهر به. الظاهر عىل نسخة: )فام مل يكن فيه( ال يكون عىل طبق املتوارد؛ لذا يف بعض 
النسخ: )مما مل يكن فيه(. ولكن نحن نظرنا يف نسخة خطية العبارة هكذا: )ومل يكن فيه( 
هذا أحسن وهو الصحيح ومفاد )تغرّي أو ريح غالبة(، أن التغري من رائحة غالبة، أو من 

تغري آخر؛ ولذا قال: فام التغري؟ )قال: الصفرة(.
قوله: )وكلام غلب عليه كثرة املاء فهو طاهر(. وعىل نسخة: )وكلام غلب كثرة املاء 

فهو طاهر(.
احلاصل من هذه الرواية، أّن املاء حمكوم بالطهارة، وحمكوم بأّنه جيوز الوضوء منه، 

والتطهري به؛ ألّنه ماء مطلق ما مل يتغرّي. إّنام الكالم يف التغري.
؟ ألّن مورد السؤال  يف هذه الرواية ُفرسِّ التغري بالصفرة؛ يعني تغري اللون، ملاذا ُفرسِّ
املاء الراكد من الكر كان متغرّيًا بحسب اللون؛ لذا اإلمام َبنّي هذا، وإاّل ال مدخلية 
تدل  الرواية  فهذا  ـ،  ذلك  أو غري  أو أخرض،  أصفر،  كان  ـ سواء  األلوان  بني  للصفرة 
عىل أّن املاء مطلقًا، قلياًل كان أو كثريًا ال يفرق إذا تغرّي بتغري لوين أو رحيه، فهذا حمكوم 
بالنجاسة؛ ألّن يف الرواية: )إاّل أن يغلب املاء الريح(. هذه الرواية صحيحة، وأّن اللون 
أّن  التي تدل عىل  الروايات  الرواية من  مؤثر، والرائحة مؤثرة يف حكم الوضوء. فهذه 
إذا  معلوم،  املطلق  التغري  أن  ُيعلم  هذا  ومن  بالنجاسة،  املاء  ملحكومية  موجب  التغري 
أخرى،  تارة  بالريح  أو  تارة  باللون  تغري  كاٍف،  فهذا  األوصاف؛  أحد  صدق  إذا  تغري، 

1-  هذا عىل نسخة )البصائر( وأما عىل نسخة الوسائل: ) من الكر(
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فهذا من قبيل مانعة اخللو، ليس معترب أن يكون تغريه باللون والرائحة والدم، ال، إذا 
أما سائر األوصاف؛ فسيأيت. هذا يف  الثالثة،  أوصافه  يتغري ألحد  التغري  تغري مصداق 
فروع املسألة، إذا كان املاء خفيفًا ثم صار ثقياًل بالنجاسة، كل هذه األوصاف ال توجب 
املحكومية بالنجاسة ـ ألجل رضورة، ألجل رواية النبوي املروي من طرق العامة، ومن 

طرق اخلاصة ـ إّن املالك منحرص بأحد األوصاف الثالثة.
12ـ رواية ابن َعاّمر ـ نقل )الوايف( عن )التهذيب(، وليس يف )الكايف( وال يف الكتب 
األربعة ـ، عن أيب عبد اهلل، قال: سمعته يقول: )ال يغسل الثوب، وال ُتعاد الصالة 

فيام وقع يف البئر إاّل أن ُينتِن، فإن ُأنتن؛ غسل الثوب، وأعاد الصالة، وُنِزحْت البئر( 1.
قوله: )ال يغسل الثوب، وال تعاد الصالة، مما وقع يف البئر(. من أين نعلم أّن البئر 

نجس أو غري نجس؟
بتغري ماء البئر، فإذا تغري ماء البئر؛ يكون نجسًا، فيعاد غسل الثوب والصالة. وأما 
لو وقع يشء يف البئر ومل يتغري؛ فال يعاد غسل الثوب وال الصالة. فهذه الرواية تدل عىل 
أّن )ماء البئر واسع ال يفسده يشء إاّل أّن يتغري رحيه أو طعمه ...(، كام يف رواية حممد بن 

إسامعيل بن بزيع املتقدمة.
ينتن(  أن  )إاّل  البئر(  يف  وقع  )مما  مصححة:  نسخة  ويف  البئر(.  يف  وقع  )فيام  قوله: 
فحينئذ يتحقق التغري، فيكون ماء البئر نجسًا، فيرتتب عليه إعادة غسل الثوب وإعادة 

الصالة؛ ألّنه غسل بامء نجس، وإعادة الصالة الزمه.
موجب  التغري  أّن  عىل  تدل  الرواية  هذه  البئر.  جف  يعني  البئر(؛  )ونزجت  قوله: 

إلنقالب حكم املاء املطلق من حكم إىل حكم آخر.
فيه  غدير  عن   :الصادق )سئل  قال:  احلسني،  بن  عيل  بن  حممد  رواية  13ـ 
جيفة؟ فقال: إن كان املاء قاهرًا هلا، ال يوجد الريح منه؛ فتوضأ واغتسل( 2. قال: وقال 

1-  هذا بحسب النسخة اخلطية التي اعتمد عليها سيدنا األستاذ، أما بحسب املطبوعة ففيها )مما وقع يف البئر( 
بدل )فيام وقع( راجع الوايف، ج6/ 41، والتهذيب، ج1/ 232

2-  احلر العاميل، الشيخ حممد بن احلسن: وسائل الشيعة، ج1/ 141 )الباب 3 ـ من أبواب املاء املطلق ـ 
احلديث 13(
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الرضا: )ليس يكره من قرب وال بعد، بئر ـ يعني قريبة من الكنيف ـ يغتسل منها 
ويتوضأ، ما مل يتغري املاء( 1.

قوله: )إن كان املاء قاهرًا هلا(. القاهر: الغالب، وهو من األلفاظ املتعارفة املستعملة، 
كأّنه يشء معروف عند املترشعة. إذن، امليزان الغلبة، إن تغري؛ فهو حمكوم بالنجاسة، وإن 

مل يتغري؛ فهو حمكوم بالطهارة.
وقوله: )ليس يكره من قرب وال بعد(؛ يعني القرب والبعد ال يكون مؤثرًا يف هذا 
أّنه قريب أو بعيد عن اجليفة، بل املالك وامليزان هو الغلبة، فإن  املاء، وال يكون مالكًا 
كانت للامء بحيث مل يتغري، فيجوز الوضوء والغسل منه. وإن كانت للجيفة، بحيث تغري 

بأحد أوصافه الثالثة التي منها الريح، فال جيوز الوضوء والغسل منه.
14ـ رواية عىل بن محزة قال: )سألت أبا عبد اهلل: عن املاء الساكن واإلستنجاء 

واجليفة فيه؟ فقال توضأ من اجلانب اآلخر، وال تتوضأ من جانب اجليفة( 2.
 أوالـً  قوله: )توضأ من اجلانب اآلخر، وال تتوضأ من جانب اجليفة(. كأّنام اإلمام
كانت  وإن  غالبًا.  يتغري  كأّنه  منه،  تتوضأ  اجليفة، ال  إىل قسمني: قسم جانب  املاء  َقّسم 
الرواية مطلقة لكن الكالم تغري ماء اجليفة أو ال؟ مطلق ولكن من القرينة نعلم: )توضأ 
املاء يف  تغري  يعني  اجليفة(؛  تتوضأ من جانب  يتغري. )وال  مل  يعني  اجلانب اآلخر(؛  من 
طرف اجليفة، فالقرينة موجودة، وإاّل مع قطع النظر عن هذه القرينة، فإّن جانب اجليفة 

مملوء، سواء تغري أو مل يتغري.
 ثانيًا ـ يمكن اإلستفادة من هذه الرواية يف خصوص جواز اإلستنجاء، واإلمام
أجاب أّنه جيوز اإٍلستنجاء من هذا املاء، ولكن مدخليته يف اإلستنجاء، إذا كان اإلستنجاء 

جائزًا، فيكون مطهرًا عن سائر اخلبائث، كام أّنه مطهر من سائر النجاسات.
15ـ رواية منهال بن عمر، املشتملة عىل جيفة العقرب، وال داللة فيها إاّل أن يؤخذ 
ذيلها؛ وهو قوله: )وإن كانت جيفة قد ُأجيفت؛ فاستق منها مائة دلو، فإن غلب عليه 

1-  نفس املصدر، احلديث 14
2-  املصدر السابق/ 162 )الباب 9 ـ من أبواب املاء املطلق ـ احلديث 13(
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الريح ـ بعد مائة دلو ـ؛ فانزحها كلها( 1.
أوالً ـ صدر هذه الرواية، التي رواها منهال بن عمر، عن أيب عبد اهلل قال: )قلت 
البئر ميتة؟ قال: إستِق منها عرشة دالء(. هذا ال  العقرب خترج من   :أليب عبد اهلل
يدل عىل نجاسة املاء؛ ألن العقرب ليست ميتتها نجسة؛ ولذا مُحلت عىل الكراهة، وإذا 
محلت عىل الكراهة، فالرواية أجنبية عام نحن فيه؛ ألّن املاء ال يكون مطهرًا مليتة العقرب، 
بل قد يكون من أجل أّن املاء حيتمل أن يكون حممومًا2، ولذا أمر بالتجنب عنه ألجل أمر 

إستحبايب، ال ألجل أمر وجويب.
ثانيًا ـ إاّل أن يؤخذ ذيلها؛ وهو قوله: )وإن كانت جيفة قد اجيفت ... الخ(؛ يعني 
فحينئذ يكون املاء متعفنًا، فعىل هذا أمر بالنزح، والنزح ال يكون دلياًل عىل النجاسة؛ ألّنه 
إذا كانت جيفة، فغري معلوم اجليفة من حيث النزح؛ ألّن اجليفة يف الفأرة ليس مثل اجليفة 
يف العقرب. األمر بالنزح دالء يف بعض الروايات األخرى، نزح مائة دلو، كل هذه ال 
تدل عىل نجاسة البئر، حتى نحن نقول: ألجل النجاسة، هذا ممنوع، لعّله ألجل كون املاء 
غري نظيف، أو غري مطمئن به يف اإلستعامل بموت العقرب يف املاء؛ لذا أمر بالتجنب عن 
هذا املاء. وإن قالوا: يف ذيلها؛ فال ذيلها يدل عىل هذا املعنى، وال صدرها. فهذه الرواية 

خارجة عام نحن فيه، وال يمكن اإلستدالل هبا.
16ـ رواية سامعة قال: )سألت أبا عبد اهلل: عن الفأرة تقع يف البئر أو الطري؟ قال: 
إن أدركته قبل أن ينتن؛ نزحت منها سبع دالء. وإن كان سنور أو أكرب منه؛ نزحت منها 
ثالثني دلوًا، أو أربعني دلوًا. وإن انتن حتى يوجد ريح النتن يف املاء؛ نزحت البئر حتى 

يذهب النتن من املاء( 3.

1-  الطويس، الشيخ حممد بن احلسن: هتذيب األحكام، ج1/ 231 )الباب 10 ـ من أبواب املياه وأحكامها 
ـ احلديث 50(

2-  وقد يكون محأة البئر: الطني األسود املنتن. راجع اإلفصاح يف فقه اللغة، ج2/ 995
3-  الطويس، الشيخ حممد بن احلسن: هتذيب األحكام، ج1/ 236 )الباب 11 ـ من أبواب تطهري املياه من 

النجاسات ـ احلديث 12(



333 كتاب الطهارة..................................................................................................

هذه الرواية فيها تفصيل، ولكن حمل الشاهد فيها قوله: )وإن انتن حتى يوجد ريح 
النتن يف املاء؛ نزحت البئر حتى يذهب النتن من املاء(. هذا إذا كان النتن من جيفة امليتة 
النجسة. وإاّل إذا تعفن ماء البئر؛ ألجل وقوع ميتة طاهرة، فهذا ألجل القذارة، ال ألجل 
النجاسة، ألجل إستقذار الناس؛ حيث أهنم يتنفرون من هذا املاء. فهذه الرواية ليست 

ظاهرة فيام نحن فيه.
17ـ ما ورد يف ذيل صحيحة زرارة، قال: )وقال أبو جعفر: إذا كان املاء أكثر من 
راوية؛ مل ينجسه يشء، تفّسخ فيه أو مل يتفّسخ، إاّل أن جييء له ريح تغلب عىل ريح املاء( 1.

هذه الرواية مضموهنا مذكور يف مجلة من الروايات، فهي مل تأيت بيشء جديد.
قوله: )إذا كان املاء أكثر من راوية(. يقولون: الراوية أكثر من البئر2، إذا كان كرًا مل 

ـ  املطلق  املاء  أبواب  )الباب 3ـ من  الشيعة، ج1/ 140  الشيخ حممد بن احلسن: وسائل  العاميل،  1-  احلر 
حديث 8(

2-  البحث يف حتديد الراوية حيتاج إىل اإلجابة عىل السؤال التايل:
     هل الراوية كر أم أقل من كر؟ إختلف األعالم يف ذلك عىل أقوال ثالثة:

      األول ـ أّن الراوية غري معلومة القدر، واألكثرية يف حيز اإلمجال.

      الثاين ـ أّن الراوية كر، واستدل له برواية زرارة عن أيب جعفر: )راوية من ماء ...( إذا كان مقدارها كرًا، 
فإذا كان كذلك؛ ال ينجّسه يشء مما وقع فيه، ويكون قوله: )إذا تفسخ فيها؛ فال ترشب، وال تتوضأ( حمموالً 
ّب املاء والِقربة. وليس ألحد أن يقول: إّن اجلَّرة  عىل أنه إذا تغري أحد أوصاف املاء، وكذلك القول يف اجلَّرة وححُ
واحلحُّب والِقربة والراوية ال يسع يشء من ذلك كرًا من املاء؛ ألّنه ليس يف اخلرب أّن َجّرة واحدة ذلك حكمها، 
بل ذكرها باأللف والالم؛ وذلك يدل عىل العموم عند كثري من أهل اللغة، وإذا احتمل ذلك مل يناف ما قّدمناه 

من األخبار.

      الثالث ـ أّن الراوية أقل من كر؛ ألّن قوله: )إذا كان املاء أكثر من راوية( ـ يدل عىل ذلك. ولو محلت 

الرواية عىل الكر ـ كام قال الشيخ ـ، مل تظهر الفائدة يف قوله: )فإن كان املاء أكثر من راوية(. وقول الشيخ ـ 
إّن قوله7: )إذا تفسخ( ـ حممول عىل أّنه إذا تغري أحد أوصاف املاء ـ ال يالئمه ذكر التغري يف الزائد عن الرواية. 
وقد يمكن توجيه الزيادة عىل الراوية؛ بأّن الراوية إذا كانت كرًا فقط، فمن املستبعد مع التفسيخ أن ال يتغري 
يشء من املاء، ومع تغري يشء منه ينجس مجيعه؛ ألّن املفروض كونه بمقدار الكر، واحتامل حصول التغري مع 
عدم التفسخ ـ وإن أمكن ـ؛ إاّل أّن بحُعده اقتىض عدم ذكره، والتكلف يف هذا الوجه غري خفي. هذا خالصة ما 

أفاده يف )إستقصاء اإلعتبار، ج1/ 58 ـ 68(
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َبنّي التغري بلسان عام، ال بلسان خاص؛ وهو غلبة املاء  ينجسه يشء إاّل أن يتغري، بينام 
وغلبة الرائحة. إذن، هذه الرواية ال تدل عىل يشء زائد، نفس هذا املضمون موجود يف 

الروايات املتقدمة.
18ـ ما روي عن الصادق أّنه قال: )إذا َمّر اجلنب باملاء، وفيه اجليفة أو امليتة، فإن 
كان قد تغري لذلك، طعمه أو رحيه أو لونه؛ فال ترشب منه وال تتوضأ، وال يتطهر منه( 1.

النجسة وامليتة  الرواية عىل اجليفة  الرواية رصحية، ولكن البد أن حتمل  ـ هذه  أوالً 
النجسة. 

ثانيًا ـ ال يفرق يف هذا بني املاء القليل أو الكثري؛ ألّنه إذا َمّر بامء مطلق، كالغدير الراكد 
أو الكر أو غري ذلك. عىل أي حال، هذه الرواية مضموهنا كمضمون النبوي املعروف: 
)خلق اهلل املاء طهورًا ال ينجسه يشء، إاّل ما غري لونه أو طعمه أو رحيه(. هذه مجلة من 

الروايات، نحن نظرنا فيها روايات صحيحة، وروايات موثقة، وروايات ضعيفة.

1-  النوري، مريزا حسني: مستدرك الوسائل، ج1/ 188 )الباب 3 ـ من أبواب املاء املطلق ـ حديث 3(
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تقسيم روايات الباب املتقدمة:

عديدة  أهّنا  قلنا:  تغريه،  وحكم  املاء  طهارة  حكم  يف  الواردة  املستفيضة  الروايات 
أردنا تقسيمها؛ فيمكن إرجاعها إىل ثالث  إذا  ثامنية عرش رواية، ولكن  وأحصينا منها 

طوائف:
الطائفة األوىل ـ هذه قاعدة كلية تدل عىل أّن مطلق املاء إذا تغري يتنجس، ومن مجلة 
هذه الروايات؛ رواية حممد بن إسامعيل بن بزيغ، هذه الرواية رصحية يف أّن احلكم للامء 
مطلقًاـ  سواء كان املاء كرًا، أو ماء بئرـ  واملالك هو التغري، والتغري مطلق، ولكن يف بعض 
الروايات ومنها هذه الرواية: )إاّل أن يتغري رحيه أو طعمه(. عىل أي حال، هذه الرواية 

وأمثاهلا، تدل عىل أن مطلق املاء املتغري، يتنجس بأحد أوصافه.
الطائفة الثانية ـ تدل عىل أّن املاء إذا كان له مادة، وتغري بأحد أوصاف النجاسة الثالثة 
يتنجس، كام يف رواية ابن بزيغ: )ماء البئر واسع ال يفسده يشء...(. هذه الرواية وغريها 

تدل عىل أّن املاء الذي له مادة، إذا تغرّي يتنجس، ال مطلق املاء.
الطائفة الثالثةـ  ما يستفاد منها إنفعال ما ال مادة له من الكثري أو ماء الكر، كام يف رواية 
أيب بصري: )أّنه سأل عن املاء النقيع، تبول فيه الدواب؟ ...(، وما ورد يف ذيل صحيحة 
زرارة: )إذا كان املاء أكثر من راوية ...(. سواء كان املاء الراكد كثريًا أو قلياًل، الظاهر 
الروايات واردة يف الراكد الكثري، فعىل هذا يستفاد من أمثال هذه الرواية؛ أّن املاء إذا بلغ 
قدر كر، وتغري لونه أو رائحته؛ يتنجس. هذا بالنسبة إىل الكالم يف الروايات، والروايات 

كثرية، وخالصة هذه الروايات، الطوائف الثالث التي ذكرناها.





فروع املسألة وصورها
الفرع األول ـ تنّجس املاء بتغري أحد أوصافه الثالثة

البحث األول ـ التغري باألوصاف الثالثة
البحث الثاين ـ التغري مطلقًا
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يتنجس إذا تغرّي بالنجاسة يف أحد أوصافه الثالثة: من الطعم والرائحة واللون)1(.

)1( ـ فروع املسألة وصورها:
ذهب الشيخ الطويس ومن تبعه إىل أّنه: ال فرق بني أن يتغري املاء بوصف النجس، أو 

بوصف املتنّجس.
قد قلنا: العمدة الروايات الواردة هنا، وأما اإلستصحاب، وأصالة الطهارة، وأصالة 
عدم اإلنحياز؛ فكلها يف املرتبة الثانية. والعمدة؛ هو النظر والّدقة يف مفاد الروايات، وقد 
نقلنا الروايات املتعددة ـ وهي ثامنية عرش رواية ـ وإختذنا سابقًا أّن املراد من أحد أوصافه 
الثالثة، أوصاف النجس ال املتنّجس، هذه إستفادة سابقة. ولكن الكالم يف اإلستفادة 
قبل  من  ثانية  مّرة  الروايات  إىل  النظر  حيتاج  ولذا  منها؛  واإلطالق  الروايات،  من  أقل 
النجس  وصف  من  األعم  أو  النجس،  وصف  اإللزام  هل  الفرد،  وهذا  احلكم  هذا 
واملتنّجس؟ هذا حيتاج إىل  املرور بالروايات، واإلستفادة من إطالقها عىل قول الشيخ 
املشهور. وأما اإلمجاع،  النجس، عىل قول  تبعه، واإلستفادة من وصف  الطويس ومن 
والشهرة، واألصول الثالثة التي بنينا؛ فال تفيدنا، إّنام يفيدنا اإلظهار من الروايات. وبعد 

هذا البيان؛ نرشع يف فروع املسألة كالتايل:
الفرع األول ـ تنّجس املاء بتغري أحد أوصافه الثلثة:

ملاذا تغري بأحد األوصاف الثالثة؟ وملاذا ال يؤثر التغري باألوصاف األخرى، من غري 
هذه األوصاف الثالثة؟ إذن، لدينا بحثان.
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البحث األول ـ التغري باألوصاف الثلثة:
هل لنا رواية معتربة تدل عىل هذا املضمون أو ال؟

ومل  الثالثة،  األوصاف  فيها  ليس  الصحيحة  والروايات  مطلقة،  بعضها  رواياتنا 
تتعّرض صحاح الروايات إىل تغري اللون، وإّنام تعّرضت إىل تغري الطعم، وتغري الريح. 
وتوجد روايات متعددة تدل عىل األوصاف الثالثة، ولكنها روايات ليست بمعتربة هبذه 
الدرجة، مثل الفقه الرضوي، والدعائم وغريمها. ولكن من بني الروايات املرسلة، رواية 
النبوي، هذه رواية رصحية يف أّن املالك يف تغري املاء بأحد أوصافه الثالثة، وإّنام الكالم 
يف سندها: مجاعة من فقهائنا قالوا: إّن هذه الرواية مرسلة ال ُيعتد هبا. ولكن مجاعة من 
فقهائنا قالوا: هذه مسندة منقولة بطرق عديدة من طرق العامة واخلاصة. ومجاعة قالوا: 

ضعيفة جدًا مل تنقل من طريقنا، فكيف نجمع بني هذه األقوال؟ وهل لنا طريق أو ال؟
لذا نحتاج إىل نقل كلامهتم، حتى نعرف حقيقة األمر، وقد يستدل للحكم املذكور بام 

ييل:
القول باإلمجاع:

قد يقال: هذا احلكم إمجاعي ـ هذا خارج عن تعارض الكلامت ـ، وهذا مسّلم. وهذا 
املحّصل،  مراده اإلمجاع  املنقول، وبعض  مراده اإلمجاع  إلينا، بعض  نقل  الذي  اإلمجاع 
واإلمجاع املحّصل مشكل، إاّل أن نستفيد من عبارات الفقهاء، ومن مجلة عبارات الفقهاء، 
ما ذكره املحقق يف )املعترب(: <والقول بنجاسة ماٍء هذا شأنه، مذهب أهل العلم كافة>1. 
أي أّن التنّجس باألوصاف الثالثة، ال مطلق الصفات، كاحلرارة والربودة ونحوها. هل 
حمقق،  إمجاع  ألّنه  ال؛  الظاهر  ال؟  أو  العبارة  هذه  من  املحّصل  اإلمجاع  إستفادة  يمكن 

وامجاع منقول. 

1-  املحقق احليل، الشيخ جعفر بن احلسن: املعترب يف رشح املخترص، ج1/ 40



341 كتاب الطهارة..................................................................................................

القول بتواتر الروايات:
املتواترة  الثالثة؛ هو األخبار  باألوصاف  املاء  تنّجس  )املدارك(: <أما مدرك  قال يف 
باإلضافة إىل األولني، واملستفيضة بالنسبة إىل الثالث، فيدل عىل الوصفني األولني منها 

األخبار املتواترة، وعىل الوصف الثالث ـ وهو اللون ـ األخبار املستفيضة>1.
بيان وايضاح:

أوالً ـ هذا ال ينقل لنا أقواالً، بل ينقل لنا األخبار، ويدعي أّن األخبار متواترة عىل 
هذا احلكم املوجود يف متن العروة. الظاهر ليس مراده التواتر اإلصطالحي، بل البد أن 
يكون تواتر اإلطالق، أو تواترًا معنويًا ـ، وإاّل ليس يف دليل معترب، أو يف رواية صحيحة 
هذا احلكم؛ إذا تغري أحد األوصاف الثالثة، كام إستهل يف  مجلة من الروايات الطعم من 
الذيل، ويف أكثر الروايات الريح، أما اللون؛ فقد يدعى أّنه ليس يف الروايات موجودًا، 

كام يأيت بيانه، وقد يدعى أّن اللون موجودًا.
ثانيًا ـ إّن صاحب املدارك يّدعي أّن األخبار املتواترة ليست مربوطة باإلمجاع املحقق، 
فمع وجود الروايات، ال نحتاج إىل اإلمجاع ـ ال اإلمجاع املحّصل، وال اإلمجاع املنقول 
ـ، حتى إذا مل تكن الروايات متواترة؛ فرواية واحدة صحيحة معتربة ـ إذا أفادت لنا هذا 
احلكم ـ؛ فال نحتاج إىل اإلمجاع. عىل أي حال، إستفادة اإلمجاع، واإلستدالل باإلمجاع 
يف مقامنا ليس بصحيح؛ ألّن اإلمجاع املنقول مل تثبت حجيته. وأما اإلمجاع املحّصل؛ فام 
حصل لنا، نعم حصل لنا هذه العبارات، إذا حصل لفقيه اإلطمينان من هذه العبارات، 
أّن املسألة مسّلمة فنعم. وإذا ما ثبت؛ فحينئذ نحتاج إىل إمعان النظر والتأمل يف الروايات. 
هذه العبارة: <إما مدرك تنّجس املاء باألوصاف الثالثة؛ هو األخبار املتواترة>. هذا غري 
مربوط باإلمجاع، األخبار املتواترة إذا ثبتت قرينة، إذا كان املراد من األخبار املتواترة أعم 

من الصحاح والضعاف.
ثالثًا ـ نعم كأّن األخبار متواترة من حيث املضمون، وبعضها تدل عىل اللون فقط، 
عىل  تدل  منها  ومجلة  اآلخرين،  الوصفني  عىل  تدّل  وبعضها  الريح،  عىل  تدل  وبعضها 

1-  احلائري، الشيخ يوسف: مدارك العروة الوثقى، ج1/ 200
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بأحد  ولكن  معنويًا،  تواترًا  متواترة  التغري  عىل  الدالة  الروايات  الثالثة.  األوصاف 
العامة  طرق  من  املنقول  النبوي  اخلرب  يراد  أن  إاّل  متواترة،  غري  الثالثة،  األوصاف 
الثالثة ـ،  املتواترة تدل عىل هذا املضمون ـ أحد األوصاف  واخلاصة، وإاّل فالروايات 
فدعوى التواتر ليس كذلك. وعدم ذكر تغري اللون يف مجلة من الروايات، كيف يكون 

متواترًا؟
يف صحيحة حممد بن بزيع، وصحيحة أيب بصري، وغري ذلك مل يذكر أحد األوصاف 
الثالثة، وهذا ينايف التواتر. إاّل أن يراد من التواتر مطلق التغري، ال أحد أوصافه الثالثة؛ 

يعني متواترة يف إمجال التغري، مضموهنا متواترة، وإاّل فليس متواترة لفظًا وال معنى.
القول بالتلزم بني اللون والوصفني اآلخرين:
الروايات الصحيحة، ملاذا تتضمن التغري اللوين؟ 

يعتربون أّن التغري اللوين واضحًا؛ ولذا ما ُبنّي يف بعض الروايات. ومن مجلة ما يقال يف 
هذا املقام: أّن الالزم اللوين الزم التغري يف الريح والطعم؛ ألّنه إذا تغري ريح املاء وطعمه؛ 
فالزمه تغري اللون. وقال بعضهم: أّن التغري يشء يف األلوان غالبًا يكون بالتغري اللوين، 
إذا تغري املاء بغري النجس؛ يكون تغريًا لونيًا، املاء يكون أمحر وأصفر وغري ذلك. وأما 
خاصية النجاسة إذا صارت يف املاء؛ فيتحقق به تغري اللون والطعم والريح؛ يعني الزمه 
التغري تغري لونيًا، فعىل هذا، يمكن أن  الدرجة، مقدمة يكون  التغري هبذا  قبل أن يصري 
يقال: أّن الروايات متواترة باملالزمة؛ يعني الذي يعتقد باملالزمة، عنده أحد األوصاف 

الثالثة متواترة؛ ألّنه إما مذكور األوصاف الثالثة، أو الطعم، أو الطعم والريح.
قال بعض فقهائنا: <األخبار الّدالة عىل األوصاف الثالثة متواترة، وعدم ذكر التغري 
أفراد  أظهر  أّنه  مع  ـ  والقامط وغريها  بزيع،  ابن  ـ كرواية  الروايات  اللوين يف مجلة من 
أّنه أرسع منهام يف  أو  الرحيي والطعمي،  التغري  إنفكاكه عن  لعّله من جهة عدم  التغري؛ 
التغري، فال حيتاج إىل ذكره بعد ذكرمها، فال يوجد التغري باللون إاّل يوجد التغري بالطعم 

والريح>1.
1-  احلائري، ا لشيخ يوسف: مدارك العروة الوثقى، ج1/ 200
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عىل  األخبار  أكثر  إشتامل  يف  الرّس  <ولعّل  قال:  حيث  هذا؛  بعكس  يقول  وبعضهم 
التغري الطعمي والرحيي دون اللوين، أّن تغري الطعم والريح أرسع من تغري اللون، أو ال 

ض له حينئذ>1. ينفك تغري اللون من تغريمها، فال ثمرة يف التعرِّ
إذن، هذه املالزمة إما أن تأيت من جانب اللون وترسي إىل جانب الطعم والريح، أو 

املالزمة ترسي منهام إىل جانب اللون.
مناقشة القول بالتلزم:

هذه املالزمة غري مقبولة عند مجاعة؛ ألّن بني التغري باللون والتغري بالريح عموم من 
وجه، فقد يكون املاء متغريًا باللون، وقد يكون متغريًا بأحدمها غري اللون ـ يعني بأحد 
الوصفني ـ وقد جيتمع، وقد يكون متغريًا بالطعم. إذن، هذا الدليل ال يساعد عىل إثبات 

احلكم.
وباجلملة، فيستفاد التغري الرحيي والطعمي من بعض الروايات، كصحيحة حممد بن 
مسلم، وموثقة القامط. والتغري اللوين منفردًا من أخرى؛ كرواية العالء يف )البصائر(، وبه 
يقيد  املطلقات، ومنضاًم إىل الوصفني من النبوي، ورواية الدعائم، ورواية فقه الرضا، 
فظاهر النبوي وغريه احلرص عىل الثالثة، وإّن أحدهها يوجب التنجس ال غريه. ويستفاد 

من بعضها إعتبار التغري بقول مطلق، الشامل للتغري اللوين أيضًا؛ كرواية أيب بصري.
البحث الثاين ـ التغري مطلقًا:

ملاذا التغري منحرصًا بأحد األوصاف الثلثة، مع أّنه موجود يف بعض الروايات 
التغري مطلقًا؟

والرّقة  بالسخونة  والتغري  والصفورة،  بالكدورة  التغري  مطلقًا:  التغري  مصاديق  من 
واخلّفة وغري ذلك. فهل جيوز لنا اإلعتامد عىل هذه الروايات املطلقة، أو البد من تقييد 

الروايات املطلقة يف أحد األوصاف الثالثة؟
قيل: <إّن القدر املتيقن من املطلقات هو التغري اللوين، وعىل هذا ال ينحرص احلكم 

1-  البحراين، الشيخ يوسف: احلدائق النارضة، ج1/ 181
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ـ  اآلخر  البعض  ذكر  وعدم  والغالب،  املثال  باب  من  فذكرها  الثالثة،  األوصاف  عىل 
كالسخونة، والغلظة، والثقل، واخلفة، والصفاء، والكدورة ـ لنذرهتا، وال يفى أّنه لو 
باعتبار مطلق  القول  الروايات؛ ألمكن  النظر عن اإلمجاع، وفهم األصحاب من  قطع 
التغري. ثم املتبادر إىل الذهن من تغري املاء؛ هو خصوص التغري اللوين، مضافًا إىل ظهور 
التغري  يف  رصحية  فإهّنا  للصفورة  املتضمنة  البصائر  كصحيحة  فيه؛  الروايات  بعض 

اللوين>1.
التغري املطلق يتبادر منه اللون:

قد يقال: أّن املتبادر من هذه الروايات املطلقة التغري اللوين، فعىل هذا، ألجل التبادر أو 
ألجل اإلنرصاف، نستفيد من الروايات املطلقة التغري اللوين، جمموع الروايات متضمنة 
ألحد التغريات؛ إما لوين، وإما طعمي وإما رحيي. إذا قلنا بالتبادر؛ فال بأس. ولكن هذا 

التبادر من أين جاء؟
التغري املطلق يتبادر منه اللون، هذا تبادر حيتاج إىل تبادر مع القرينة، وإاّل بدون القرينة 
فالتغري مطلق، حتى أّن بعض فقهائنا قال: <وال عربة بغري األوصاف الثالثة، كاحلرارة 
والربودة والثخانة وغريها. وإّن كان مقتىض بعض األخبار املطلقة كفاية مطلق التغري؛ 
إاّل أّنه يتعني رصفها لو مل نقل بانرصافها إىل األوصاف الثالثة، التي هي أظهر األوصاف؛ 
للحرص املستفاد من األخبار املتضمنه لذكر الثالثة أو بعضها، مضافًا إىل عدم اخلالف فيه 

ظاهرًا، بل عن غري واحد دعوى اإلمجاع عليه>2.
هذا القائل يف مقام إستبعاد اإلطالق، يقول: البد أن ُيقّيد اإلطالق يف بعض الروايات 
بأحد  بزيع  بن  حممد  رواية  يف  اإلطالق  ُقّيد  ما  بالطعم،  الروايات  بعض  عىل  باللون، 
الوصفني: الطعم والرائحة أما إذا أبقينا اإلطالق عىل حالة؛ فحينئذ لوال اإلمجاع، البد 
أن يقال: أّن كل تغرّي موجب للنجاسة؛ أي تتغرّي بسبب وقوع النجاسة مقّيد، سواء كان 
كرًا أو جاريًا، أو غري ذلك، إاّل أن يكون دلياًل خاصًا لإلستثناء، هذا يف مقام إستبعاد أن 
ابواحلسن  السيد  أستاذه  رأي  وأيضًا   .200 ج1/  الوثقى،  العروة  مدارك  يوسف:  الشيخ  احلائري،    -1

اإلصفهاين
2-  اهلمداين، الشيخ آغا رضا: مصباح الفقيه، ج1/ 47
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يبقى إطالق عىل إطالقه. فإذا قلنا باإلنرصاف، أو قلنا بالتبادر، يكون اللون من املنسوب 
يف الروايات، ولكن بعنوان اإلطالق؛ ألّن اإلطالق منرصف إىل التغري اللوين.

أقول: هذا مطلب خاضه بعض علامئنا، ولكن ال نحتاج إىل هذه التكلفات؛ ألّن من 
بني الروايات التي تعرضت إىل اللون، رواية أيب بصري، وصحيح )بصائر الدرجات(: 
)قلت: فام التغرّي؟ قال: الصفرة(. فذكر الصفرة من بني األلوان، ليس ألجل اإلنحصار، 

بل لبيان اللون احلاصل من اجليفة.
القول باجلمع بني كلامهتم:

أّن تغرّي لونه أيضًا كذلك، ومل  ألسنة األصحاب:  البهائي: <ويدور عىل  الشيخ  قال 
أظفر به يف أخبارنا رصحيًا. وما ينقل من قوله: )خلق اهلل املاء طهورًا ال ينّجسه إاّل ما 

غرّي لونه، أو طعمه، أو رحيه(؛ فخرب عاّمي مرسل>1.
أوالً ـ ما املراد بقوله: <ومل أظفر به يف أخبارنا رصحيًا>؟

إن كان مراده ما وجدنا من غري الروايات الصحيحة؛ فهذا صحيح؛ ألّنه قد تكون يف 
نظره رواية )بصائر الدرجات( غري معتربة. وكذلك رواية حممد بن سنان، ورواية حممد 
بن بزيع، رواية أيب خالد القامط. وأما إذا كان مراده عدم وجدانه دلياًل عىل عدم الوجود؛ 

فليس بوارد، إّنام الروايات املوجودة تدّل عىل التغرّي باللون.
ثانيًاـ  قوله: <فخرب عامّي مرسل>. هذا دليل عىل النبوي ال جيري هنا، باعتبار إرساله. 
بل قال السيد األستاذ: <ومعها ال حاجة إىل اإلستدالل بالنبويات، املروية بطرق العامة 
... وال حيتمل فيها اإلنجبار؛ لوجود ما يعتمد عليه من طرقنا، كام ال نحتاج إىل التمسك 

بام رواه يف دعائم اإلسالم ... الرسال رواياته>2.
اإليراد عىل السيد األستاذ:

لنا  َبنّي  ما  ولكن  املستدرك،  صاحب  نظر  يف  بمرسل  ليس  املستدرك  إرسال  ـ  أوالً 
ولذا يف  الروايات؛  َبنّي سلسلة  هنا  املستدرك طرق مخسة،  كاماًل؛ ألّن لصاحب  السند 

1-  البهائي، الشيخ حممد بن احلسني: احلبل املتني/ 356
2-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج1/ 75
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فالرواية  الرواية مرسلة،  أّن  أو راويني، هذا ال يدل عىل  السلسلة ال يذكر راويًا  بعض 
مسندة.

ثانيًا ـ وأما رواية النبوي أّنه عامّي؛ فقد َعرّب مجاعة من فقهائنا أّنه مستفيض1، فهذا 
الكالم ينايف أّنه مروي عند العامة. وابن إدريس من املهتمني بالروايات؛ ولذا قال: <إّن 
اخلرب الواحد ليس بحجة2، وهو ُيعربِّ عنه: <وأيضًا قول الرسول املتفق، عىل رواية 
آبائه> 4 وعن املحقق  ظاهرة>3. وعن ابن عقيل: <أّنه تواتر عن الصادق، عن 

السبزواري: <أّنه ما عمل األمة بمدلولة وقبلوه>5.
للتشكيك  جمال  فال  األصحاب،  بعمل  ضعفه  ُسّلم  لو  إنجباره  إىل  مضافًا  ـ  ثالثًا 
التشكيك يف الرضوري.  قبيل  إّنه من  اللون من األخبار، بل قيل:  والتأمل يف إستفادة 
فام أفاده السيد األستاذ بأّن الرواية مروية من طرق العامة، هذا ال يدل عىل عدم حجية 
الرواية؛ ألّن هذه الرواية ُنقلت من كتب األخبار املتأخرين، ونقل مضموهنا يف الروايات 
األخرى، مثل رواية فقه الرضا، ويف روايات عديدة؛ يعني ثالث روايات يف املستدرك6.
وقال السيد السبزواري: <برضورة من الفقه إن مل يكن من املذهب يف هذه األعصار 
والظاهر  بنقله.  الفقهاء  إعتبار  بعد  السند،  لضعف  فيه  للمناقشة  والوجه  قارهبا،  وما 
أن عدم إعتناء الرواة من اخلاصة لضبطه؛ إلستغنائهم عنه باملستفيضة التي نقلوها عن 

األئمة؛ ولعّل هذا هو الرّس يف عدم نقل مجلة من النبويات من طرق اخلاصة>7.
ولكن اجلمع بني كلامهتم، أّن رواية النبوي هذه ما اهتموا هبا يف طرق اخلاصة؛ لوجود 
النبوي،  برواية  اهتموه  ما  ولذا  األئمة؛  عن  بمضموهنا  الواردة  العديدة  الروايات 
حتى  الروايات  بسائر  إهتموا  وعلامئنا  أصحابنا  ولكن  مسلاًم،  أمرًا  النبوي  رواية  كأّن 

1-  مدارك األحكام، ج1/ 28. ويف الوايف، ج4/ 18
2-  ابن إدريس، الشيخ حممد: كتاب الرسائر، ج2/ 186 ـ 187

3-  نفس املصدر، ج1/ 64
4-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج1/ 76

5-  السبزواري، الشيخ حممد باقر: ذخرية املعاد/ 116
6-  النوري، مريزا حسني: مستدرك الوسائل، ج1/ 188 ـ 190
7-  السبزواري، السيد عبد األعىل: مهذب األحكام، ج1/ 143
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حيفظوا سندها، ومضمون سائر الروايات. هذا هو الوجه يف عدم التعرض بشأن هذه 
الرواية، وليس خمصوصًا يف هذا الباب، بل يف كل مورد إذا ورد خرب عن النبي يف 
كتب العامة واخلاصة. سرية علامئنا نقل الرواية من طرق أئمتنا؛ ولذا هذه الرواية ال ُتعد 
مرسلة مفصولة ال توجد يف كتبنا ليس كذلك؛ ألّنه ألجل التيمن والتربك يف الروايات 
الواردة عن األئمة؛ ولذا هيتمون بالرواية وبمضموهنا. وهبذا البيان يرتفع النزاع، ويرتفع  

التناقض بني هذين القولني يف فقه هذه الرواية.
نتيجة البحث:

الثالثة  أوصافه  بأحد  التغري  أّن  املقام، وهو  تفصيل يف  إىل  املسألة واضحة ال حتتاج 
حكم ُمسّلم وما إستشكله بعض فقهائنا، مثل صاحب املدارك، اإلعتبار بالريح والطعم. 
وبعض قال: ما ذكر التغري اللوين يف الروايات، أو يف مجلة من الروايات. هذه املطالب 
ال ترض باملطلب املشهور؛ ألّن دليل املطلب املشهور، اإلمجاع املنقول واملحّصل. وهكذا 
محل اإلطالقات عىل التغري اللوين، مضافًا إىل الروايات يف خصوص التغري اللوين. فعىل 
هذا، ال جمال لإلشكال يف املسألة من جهة عدم إعتبار اللون، ولكن مع ذلك مجاعة من 

فقهائنا قالوا: ما وجدنا اللون يف الروايات.
إيضاح السيد الطباطبائي ملراد الشيخ البهائي:

: <من أّن مراد الشيخ البهائي،  قال السيد الطباطبائيـ  يف توضيح مراد الشيخ البهائيـ 
وصاحب املدارك، عدم وقوفهام بالتغري اللوين، يف خصوص اجلاري ال مطلقًا، كام يشهد 

سياق كالمها>1.
مناقشة توجيه السيد الطباطبائي:

هذا التوجيه غري صحيح كام ال يفى ملن راجع كالمهام، ويتضح كالتايل:
بعد  أّنه  املدارك،  وصاحب  البهائي،  الشيخ  عبارة  ألّن  الظاهر؛  خالف  هذا  ـ  أوالً 
الفحص التام ما وجدنا رواية تدل عىل تغري اللون إاّل رواية النبوي، وهي ضعيفة وخرب 
عامي مرسل مل ينقل من طرقنا. فليس يف سياق كالمه مال يدل عىل هذا املعنى ـ أي املاء 

1-  الطباطبائي، السيد عيل: الربهان القاطع، ج1/ 5
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وغريها  البصائر،  رواية  ولعل  الثالثة،  أوصافه  أحد  تغري  إذا  مطلقًا  املاء  بل  ـ،  اجلاري 
البهائي  الشيخ  أيضًا. وطريقة  عنده  بمعتربة  ليست  اللون  تدل عىل  التي  الروايات  من 
يف )احلبل املتني( هكذا: يذكر الروايات الصحيحة واملعتربة، ثم ُيبنّي فقه الرواية؛ وهلذا 
الروايات التي فيها ذكر اللون، ما كانت معتربة عند الشيخ البهائي؛ وهلذا قال: <ومل أظفر 
به يف أخبارنا رصحيًا. وما ينقل من قوله: )خلق اهلل املاء طهورًا ... الخ(؛ فخرب عامي 

مرسل>. فعىل هذا، كالم الشيخ البهائي متني بالنسبة إىل مبناه.
ثانيًا ـ قد يقال: أّن املالزمة موجودة بني التغري اللوين، والتغري الرحيي والطعمي. هذه 
املالزمة ليست عقلية، لعّلها مالزمة عادية يف كثري من املوارد، وخصوصًا إذا كان ماء 
البئر؛ ألّن يف ماء البئر التغري الرحيي والطعمي، أما التغري اللوين؛ فمن جهة وجود املادة، 
فإذا كان للامء مادة، فالتغري ال يكون رسيعًا، ولكن التغري الطعمي أرسع. عىل أي حال، 
فاملسألة بحسب إتفاق العلامء، والنبوي مما اتفق عىل روايته، وأّنه متواتر عىل تعبري بعض 
الرواية،  الكالم يف سند  إّنام  املشهور،  القول  املتواترة تدل عىل  أّن األخبار  فقهائنا: هل 
فالذي ال يقول، ال يعترب هذه الرواية، والذي يقول، البد أن يعتقد بأّن هذه الروايات 

معتربة. هذا بالنسبة للفرع األول.



الفرع الثاين ـ التغري باملالقاة
ما الدليل على هذا الرأي، وهذا الشرط؟

نتيجة البحث يف املقام
يف إجتماع املالقاة واملجاورة
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قوله: <برشط أن يكون بمالقاة النجاسة>)1(.

)1(ـ الفرع الثاين ـ التغري بامللقاة:
يشرتط يف التغري املوجب لإلنفعال أن يكون باملالقاة ـ أي بوقوع النجس فيه ـ، فال 
يكفي التغري احلاصل باملجاورة والرساية، فلو طرحت امليتة ـ مثاًل ـ قرب املاء فتعفنت 

ورسى نتنها إىل املاء ال يتنجس املاء إذا كان باقيًا عىل إطالقه وعاصميته.
ما الدليل عىل هذا الرأي، وهذا الرشط؟

قد بّينا سابقًا يف مجلة من الروايات، أهّنا تدل عىل أّن التغري البد أن يكون باملالقاة، 
أو بوقوع النجاسة يف املاء. مثاًل: يف صحيحة ابن سنان: )فيه جيفة(؛ يعني وقعت فيه 
جيفة، فهذه تدل عىل املالقاة ال عىل املجاورة. ويف صحيحة خالد: )فيه امليتة واجليفة(. 
ويف رواية عيل بن محزة: )واجليفة فيه(. ويف رواية حريز : )تبول فيه الدواب(. ويف رواية 
من  ذلك  وغري  فيه(.  تفّسخ  )يشء  زرارة:  رواية  ويف  فيه(.  )يبال  الفضل:  بن  العالء 
الروايات، رصحية يف الوقوع يف النجاسة، فعىل هذا، البد من تقييد الروايات املطلقة هبذه 
الذوق  الواقعي للمالقاة؛ فهذا متبادر؛ ألّن  التغري  املتبادر من  إذا قلنا:  الروايات. وأما 
السليم يستدعي أن يكون التغري وقوعيًا ال جماوريًا، والتغري املجاوري ال يصدق عليها 
مقابل  يف  تعتمد  ال  املطالب  هذه  أّن  مع  املقام،  هذا  يف  منقولة  فلسفة  محل  ولذا  تغريًا؛ 
ليس  املسألة  هذه  يف  التشكيك  هذا،  فعىل  إطالقها.  عىل  الروايات  بقت  إذا  الروايات، 
بيشء؛ لوجود ترصيح مجلة من الروايات، وأّن اإلطالقات متبادر أو منرصف إىل التغري 

باملالقي ال باملجاورة، فعىل هذا، ال يعتمد عىل بعض اإلطالقات.
رأي بعض فقهائنا:

والنجس  املتنجس،  يف  النجس  من  احلاصل  األثر  هي  النجاسة:  ألّن  <وذلك  قال: 
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ال يصلح للتأثري يف املتنجس إاّل بعد اإلتصال والتالقي، فال يمكن حصول النجاسة يف 
املتنجس مع عدم التالقي، كام نرى نظري ذلك يف األوصاف الظاهرية، كاحلالوة والربودة 
ونحومها، وما يتفق يف بعض األوقات من حصول التأثر باملجاورة، كحدوث احلرارة يف 

جماورة النار>1.
إيراد شيخنا األستاذ:

ومفاد شيخنا األستاذ: <هذا فرق؛ ألّن احلرارة أّثرت يف اهلواء، واهلواء أثر يف املاء، 
فعىل هذا، احلرارة غري مؤثرة يف املاء>.

أي بأّن احلرارة تعرض أوالً باهلواء من النار باالتصال، وثانيًا تعرض من اهلواء إىل 
اليشء املتصل باهلواء واملجاور للنار.

مناقشة إيراد شيخنا األستاذ:
أوالً ـ من املعلوم أّن األكثر ال يقولون باملالقاة، وإذا مل يالقيه ال يقال: أّن هذا األثر 
من النجاسة، هذا جمرد إستحسان، وبيان مطلب حتلييل، ولكن ليس بربهان. إذا كان لنا 
الرواية، ولكن ما بقي اإلطالق عىل إطالقه، نظري ما قلنا  إطالق؛ فنحكم عىل إطالق 
سابقًا: أّن املاء املضاف إذا بلغ قدر كٍر ـ ولو كان الف كٍر ـ والقاه رأس إبرة يؤثر، مع أّن 
هذا خالف الذوق السليم، ومع ذلك الفقهاء يعملون بإطالق الرواية هنا. هذه العلل ال 
تفيدنا، إّنام يفيدنا الدليل، والدليل املطلق، إما منرصف إىل تغري املالقي، وإما أن نقول: 
إّن هذه املطلقات مقيدات هبذه الرواية. أما كون الرواية رصحية يف اإلطالق، بأّن إطالق 

التغري ليس بموجود، فالبد أن يكون إطالق التغري، مستندًا إىل تغري واقع النجاسة.
التغري  أّن  النجس،  يف  الواقع  والتغري  املجاوري،  التغري  بني  الفرق  أّن  إدعاء  ـ  ثانيًا 
املجاوري هذا أثره يف اهلواء، واهلواء يؤثر يف املاء بالواسطة. أما بخالف التغري الوقوعي؛ 
فالنجاسة أّثرت مستقياًم يف املاء، نظري حرارة املاء، قد يكون املاء حارًا بالنار، وقد يكون 
حارًا بمجاورة النار، فاحلار بمجاورة النار ليس إستقالليًا، النار أثرت يف اهلواء، أو يف 

1-  القمي، املريزا حممد حسن: مصباح الفقاهة، ج1/ 20
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ظرف، أو بحديد، أو بفلز والفلز أثر يف املاء؛ ولذا قد يكون حارًا بنفسه، وقد يكون حارًا 
بالغري، بخالف ما نحن فيه. ما نحن فيه البد أن يكون هكذا منحرصًا عىل هذا؛ التعفن 
أثر يف اهلواء، واهلواء يكون مؤثرًا يف املاء، فيكون املاء متعفنًا ال مستقياًم من اجليفة متأثرًا يف 
اهلواء؛ ولذا يفرق بني حرارة املاء، ونجاسة املجاورة املتحققة يف املاء. هذا مطلب حتلييل 
يمكن أن يكون، ولكن احلكم الرشعي ليس مبنيًا عىل هذا. قلنا: إذا بقي اإلطالق عىل 
إطالقه؛ فنحن نقول: مطلق التغري باملجاورة، أو تغري باطالقات، ولكن مل يبَق لنا إطالق 
من جهة اإلنرصاف، ومن جهة الذوق السليم. وأما من جهة تقييد اإلطالقات باملقيدات 
الرصية، فعىل هذا، حكم هذا الفرع صار واضحًا، وإن مل يكن بدرجة الوجوب، مثل 

الفرع األول. 

نتيجة البحث يف املقام:
إاّل  كاٍف  باملجاورة  التغري  أّن  عىل  يدل  الروايات  من  دليل  لنا  ليس  هذا،  فعىل 
فاإلحتياط ال  الشارحني: <وعىل كٍل  قال بعض  اإلطالقات؛ وألجل هذه اإلطالقات 
عىل  تدل  إطالقات  لنا  اإلطالقات،  من  نشأ  باإلحتياط  احلكم  أّن  أي  تركه>1.  ينبغي 

التغري، والتغري أعم من التغري من التغري باملجاورة واملالقاة.
مناقشة هذا القول:

الدليل املقابل هلذا القول دليل املشهور، وهو إذا شككنا؛ فلنا قاعدة الطهارة. مضافًا 
إىل الروايات السابقة الدالة عىل أّن التغري باملالقاة؛ لوجود املالقاة يف تغيريات مجلة من 
الروايات. ومضافًا إىل املتبادر من التغري، كام يقال: املاء إذا القاه النجس تنجس، القاه 
النجس، هذا بيان املوضوع، القاه النجس معناه البد من اإلستصحاب، وليس لنا دليل 
يف املاء القليل. إذن، كام أّن يف املاء القليل يشرتط أن يكون باملالقاة، كذلك يف املاء الكثري 
يشرتط باملالقاة أيضًا.أما توّهم أّن باملجاورة يؤثر، كام أّن املاء املضاف ينفعل بالنجاسة، 

1-  شرّب، السيد عيل: العمل األبقى، ج1/ 76
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مضافًا،  املاء  صار  إذا  باملجاورة،  أو  باملالقاة  املضاف  بني  فرق  وال  النجاسة،  القته  إذا 
فاملضاف حكم خاص؛ وهو إذا القاه النجس يتنجس، كثريًا كان أو قلياًل. 

باملجاورة، أو  التغري موجب للنجاسة، سواء كان تغريًا  هل يكون يف مقامنا هكذا، 
تغريًا باملالقاة؟ فعىل هذا، ليس لنا دلياًل من الروايات يدل عىل أّن التغري باملجاورة كاٍف 
إاّل اإلطالقات، وقد قلنا: يف اإلطالقات، أوالً ـ بالتبادر واإلنرصاف، وخصوصًا ظهور 
بعض اإلطالق ألجل وجود بعض القرائن املوجودة يف الروايات. فعىل هذا، ما أفاده 
النّص  يف  ال  األصل  هو  الظاهر  وفتوًى.  نصًا  املسألة  هذه  يف  إشكال  ال  فقهائنا  بعض 
إشكال، وال يف الفتوى. إذن، ليس لنا خمالفًا حتى  نعتّد به. فعىل هذا، فاملسألة صافية من 

اإلشكال نصًا وفتوًى.
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قوله: <فال يتنّجس إذا كان باملجاورة، كام إذا وقعت ميتة قريبًا من املاء فصار جائفًا>)1(.

)1(ـ يف إجتامع امللقاة واملجاورة:
من  جزء  القى  بأن  واملجاورة،  املالقاة  اجتمعت  لو  الفرع،  هذا  يف  اإلشكال  إّنام 
النجاسة للامء، ولكن مل يؤثر فيه، ومل يالق جزء آخر منها ولكن أّثر فيه وأوجب التغرّي، 
ومثال ذلك: )لو وقع شعر امليتة أو عظمها فيه، وبقي حلمها خارج املاء، ومن املعلوم أّن 
اللحم رسيع الفساد بخالف الشعر والعظم فيتعّفن املاء بنتن اللحم، فحينئذ ال توجب 
مل  فيه، وما أوجبه  التغري  املاء مل يوجب  ما يالقي  املالقاة اإلنفعال والتنجس؛ ألّن  هذه 

يالق املاء(.
ما حكم هذا املاء؟ هل نحكم بطهارته، أو نجاسته؟

اجلواب هو احلكم بطهارته؛ وذلك بلحاظني:
بوقوع  ال  باملجاورة  تغرّي  املاء  ألّن  بطهارته؛  احلكم  من  البد  القاعدة،  عىل  ـ  األول 
نحكم  القاعدة  عىل  فلذا  املاء؛  خارج  وكان  أّثر  ما  املاء  يف  وقع  ما  ألّن  فيه؛  النجاسة 

بالطهارة.
الدليل.  ظاهر  بحسب  هذا  الطهارة،  أصالة  إىل  نرجع  شككنا  إذا  ومضافًا  ـ  الثاين 
دليل خاص  لنا  وليس  الطهارة،  قاعدة  النحو،  باملطلب عىل هذا  اإلستدالل  وبحسب 
عىل أّن املجاورة تؤّثر يف املاء، فام أّثر يف املاء خارج امليتة، وما يف املاء من امليتة ما أّثر يف 

املاء؛ ولذا حيكم بالطهارة. 
رأي املحقق اهلمداين:

نسب للمحق اهلمداين: بأّنه يصدق التغرّي عرفًا للمالقاة ـ أي املالقاة املاء للجيفة ـ 
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ولو يف هذا املقدار، فيصدق التغري باجليفة. وبعبارة أخرى: تصدق مالقاة املاء للنجس 
املوجب للتغري1. 

مناقشة هذا الرأي:
ولكن رّد صاحب املصباح2، وَرّد السيد اخلوئي3: بأّن هنا عنوانان: عنوان مالقاة املاء 
بامليتة وهذا موجود، واملناط التغرّي. وعنوان تغري املاء بنجاسة امليتة ليس بموجود، فاملناط 
التغري  يوجب  إنام  التغري،  أوجب  فام  واقعة،  نجاسة  ليس  وهنا  الواقعة،  بالنجاسة  التغري 
النجاسة اخلارجية، فعىل هذا احلكم الطهارة، ال يمكن لنا بالنجاسة. هذا فرض إذا كان 
أحد اجلزئني خارجًا، واجلزء اآلخر من امليتة داخل. وإذا فرضنا أّن كاّلً من اجلزأين أّثر يف 
املاء الداخل واخلارج معًا أّثر يف املاء، فحينئذ املاء حمكومًا بالنجاسة. وأما إذا قلنا: ال، عىل 
نحو اإلشرتاك أّثرا يف املاء ال عىل سبيل اإلنفراد ـ؛ يعني اجتمع الداخل واخلارج ـ وصار 
باجتامعهام املاء متغريًا، هذا غري الفرض األول. هذا راجع إىل املسألة اخلامسة واألقوال 
التغرّي هل مستندًا إىل اجلزء الداخل، أو  أّن  املوجودة فيها. وإذا شككنا يف هذا الفرض، 
الطهارة. وإذا  الطهارة، واستصحاب  قاعدة  إىل  إىل اجلزء اخلارج؟ معلوم يرجع  مستندًا 
اإلطالقات،  حكم  يدخل حتت  مل  أو  اإلطالقات،  حكم  داخل حتت  املجاور  أّن  شككنا 
شبهة حكمية، أّن التغري املستند إىل املجاور، هل داخل حتت اإلطالقات أو ليس بداخل؟ 
هنا إذن نحكم بالطهارة؛ ألّنه من قبيل التمسك بالعام يف الشبهات املصداقية، والتمسك 
التغري  هذا  هل  خارجية،  شبهة  جمرد  فرضنا  وإذا  جيوز.  املصداقية  الشبهات  يف  بالعام 
املوجود يف املاء باملجاورة أو ليس باملجاورة؟ هذه شبهة مصداقية حمضة، هنا أيضًا ال حيكم 
بّيناه  الذي  الفرض  هذا  فعىل  الطهارة،  املوضوعات  يف  اجلاري  األصل  ألّن  بالنجاسة؛ 
مشتماًل عىل هذه الفروع. أما بالنسبة إىل قول املحقق اهلمداين؛ فال يمكن القول به؛ ألجل 

أّن عنوان النجاسة مل يتحقق فيام نحن فيه. هذا بالنسبة إىل مسألة املجاورة والفرع الثاين.

1-  اهلمداين، الشيخ آغا رضا: مصباح الفقيه، ج1/ 47
2-  القمي، املريزا حممد حسن: مصباح الفقاهة، ج1/ 21

3-  الغروي، املريزا عيل، التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج1/ 61 ـ 62
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الفرع الثالث ـ أن يكون التغري بوصف النجاسة ال املتنجس

شقوق التغري:
الشق األول ـ ما لو حصل التغري إىل َحدٍّ أوجب خروج املاء عن 

إطالقه إىل اإلضافة.
الشق الثاينـ  ما لو حصل التغري يف املاء من إنتشار أجزاء النجس 

س. املنبّثة يف املتنجِّ
س   الشق الثالث ـ ما لو حصل التغري يف املاء لكن بوصف املتنجِّ

س ال بوصف النجس لعدم إنتشار أجزائه يف املتنجِّ
ال  ولكن  املتنجس  بواسطة  التغري  حصل  لو  ما  ـ  الرابع  الشق 

س س، بل بوصف النجس املنتثر يف املتنجِّ بوصف املتنجِّ
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قوله: <وأن يكون التغري بأوصاف النجاسة دون أوصاف املتنجس، فلو وقع فيه دبس 
نجس فصار أمحر أو أصفر ال ينجس إاّل َصرّيه مضافًا>)1(.

)1(ـ الفرع الثالث ـ أن يكون التغرّي بوصف النجاسة ال املتنّجس:
وأما الفرع الثالث ـ يعني الرشط الثاين ـ أن يكون التغري بوقوع النجاسة، وأن يكون 

التغري بوصف النجاسة ال بوصف املتنجس، هذا الرشط الثاين.
عرفنا أّن التغرّي حتقق، وحتقق بمالقاة، ولكن البد أن يكون التغرّي مستندًا إىل وصف 

النجاسة، أو أعم من وصف النجاسة واملتنجس، هذا حمل كالمنا.
قال الشيخ عبد اهلل املامقاين يف حاشيته: <األحوط إن مل يكن أقوى التنجس بالتغري 
التقديري أيضًا>1. وقد أشار املصنف إىل اإلشرتاط بقوله: <وأن يكون التغري بأوصاف 
النجاسة دون أوصاف املتنجس>. هذا نظره كام هو نظر املشهور، بل قد يقال: بأّنه جممع 

عليه. والتحقيق التفصييل يف املقام يقتيض ذكر شقوق التغري. 
شقوق التغري يف املسألة:

إىل  إطلقه  عن  املاء  خروج  أوجب  َحدٍّ  إىل  التغري  وصل  لو  ما  ـ  األول  الشق 
اإلضافة:

فال إشكال وال كالم يف نجاسته، سواء تغري املاء بوصف النجس أو بوصف املتنجس، 
فلو وقع فيه دبس نجس فصار أمحر أو أصفر ال ينجس إاّل إذا كان صرّيه مضافًا.

1-  املامقاين، الشيخ عبد اهلل: وسيلة التقى يف حوايش العروة الوثقى/ 4
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حاشية السيد احلكيم:
قال األستاذ احلكيم: <أما لو صريه مضافًا بعد اإلستهالك أو مقارنًا له؛ فقد تقدم أّن 
للطهارة وجهًا وجيهًا>1. يف هذه احلاشية تعّرض إىل مطلب وهو: صار مضافًا ال بعد 
اإلستهالك أو مع اإلستهالك، بل صار مضافًا قبل اإلستهالك، فالدبس قبل أن يستهلك 
باملاء الكر صار مضافًا. هذا حمكوم بالنجاسة، ملاذا؟ ألّنه ماء مضاف القاه النجس، فكان 
حمكومًا بالنجاسة. أما إذا فرضنا: ألقينا الدبس املتنجس عىل املاء واستهلك يف املاء، ثم 
صار مضافًا ال جيد هذه إضافة هذه حاشية صاحب املستمسك. وأما إذا فرضنا أّنه صار 
مضافًا مع اإلستهالك ـ يعني يف زمان واحد صار مضافًا ومستهلكًا ـ؛ فهد حمل كالمنا 

وحمل كالم الفقهاء، هل هذا الفرض ممكنًا أو ممتنعًا؟
قد َمّر الكالم يف هذه املسألة مفّصاًل2 ثم عىل فرض اإلمكان حكمه ماذا؟ الطهارة أو 
النجاسة؟ السيد احلكيم يقول بامكانه وأّن حكمه الطهارة ال يلو عن وجه. فصار هنا 

فرعان:
هذا  اإلستهالك،  قبل  أي صار مضافًا  املورد؛  هذا  فرضه  إذا صار مضافًا،  ـ  األول 

مورد الكالم. 
ممتنع  احلكم  هذا  هل  اإلستهالك،  مع  أو  اإلستهالك  بعد  مضافًا  صار  إذا  ـ  الثاين 
هذه  النجاسة؟  أو  الطهارة  حكمه  هل  اإلمكان،  فرض  عىل  ثم  ممكن؟  أو  موضوعًا 
التفاصيل ليس فيام نحن فيه، وإّنام أرشنا إليها باعتبار هذه احلاشية. فرضنا هذا: لو َصرّيه 
مضافًا قبل اإلستهالك؛ فهذا معلوم، هذا قسمها من الشق األول. معلوم إذا صار مضافًا 
ينجس أو بمتنجس، قبل اإلستهالك، هذا حكمه النجاسة، وهذا جممع عليه وال خالف 

فيه.

1-  احلكيم، السيد حمسن: مستمسك العروة الوثقى، ج1/ 269
2-  راجع ما تقدم يف املسألة )7(
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قوله: <نعم، ال يعترب أن يكون بوقوع عني النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجس حامل 
ألوصاف النجس فغرّيه بوصف النجس تنّجس أيضًا>)1(.

)1(ـ الشق الثاين ـ ما لو حصل التغرّي يف املاء من انتشار أجزاء النجس املنبّثة يف 
املتنجس: 

فال ريب وال كالم أيضًا يف نجاسة املاء؛ ألّن التغرّي مستند إىل وصف النجس، فلو 
ُألقي الدم يف املاء وتنّجس به، ثم ُألقي املاء يف الكر، فتغري املاء بنفس األجزاء الدموية 
املوجودة يف املتنجس فيحكم بنجاسة الكر. وكذا إذا وقعت ميتة يف ماء فتغريت رحيه، ثم 
أخرجت امليتة منه وصّب ذلك املاء يف كر فغرّي رحيه. هذا معلوم أّنه موجب للنجاسة؛ ملا 
َمّر من األدلة ـ ظهور الروايات واإلمجاع ـ أّن النجاسة واقعة يف املاء الكر إذا غرّيه أحد 

أوصافه الثالثة يكون نجسًا.
بوصف  ال  املتنجس  بوصف  لكن  املاء  يف  التغرّي  حصل  لو  ما  ـ  الثالث  الشق 
العطر  أو  بالدم،  املسك  تنجس  لو  كام  املتنجس،  يف  أجزائه  إنتشار  لعدم  النجس؛ 
بواسطة وصول يد الكافر إليه، ثم ألقي يف الكر فتغري ماء الكر بوصف املتنجس ـ أي 
أو  بلونه،  املاء  املاء فتغري لون  املتنجس إىل  النيل  ألقي  أو  ـ،  النجس  برحيه دون وصف 
الدبس املتنجس فتغري طعم بطعمه، فهذا حمّل بحث بني الفقهاء. نحن نذكر األقوال، ثم 

نأيت بأدلة الطرفني.
عرض األقوال:

ننقل األقوال املوجودة يف املسألة، ثم نستدل عىل حكم املشهور عىل ما ُيبدي اإلتفاق 
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عليه؛ ولذا األقوال املوجودة ـ هنا ـ هبذا الرتتيب:
1ـ نسب إىل املشهور: إعتبار كون التغري بوصف النجس، وهذا عنوان مسألتنا.

2ـ وقال شيخنا األستاذ: إّن هذا من املسلامت بينهم؛ يعني ليس بينهم خمالف ينقل 
اخلالف يف هذا املقام، البد أن تكون عبارة املخالف ـ وهو الشيخ يف اخلالف ـ ليست 
دالة عىل هذا املعنى، وإذا مل تكن دالة عىل هذا املعنى؛ فيكون هذا داالً عىل هذا املعنى، 

فيكون هذا من املسلامت.
عند  اإلمجاع  إستنباط  يمكن  اجلواهر:  ويف  عليه1.  اإلمجاع  الشيخ  عن  نقل  وقد  3ـ 

التأمل فيه2.
املعترب، والعالمة يف  املبسوط، واملحقق يف  4ـ ونقل املحقق اهلمداين: عن الشيخ يف 

التحرير: خالف املشهور3.
املبسوط،  اللثام، عن ظاهر  الكرامة، عن كشف  مفتاح  العاميل، يف  السيد  5ـ ونقل 
ومجل السيد: إعتبار التغري بقول مطلق؛ ولعّله فهم ذلك من قوله يف املبسوط: وال ينجس 
القابلة لذلك، قوله: كل ماء  املاء باألجسام الطاهرة، وإن غرّيته. وأما اجلمل؛ فعبارته 
عىل أصل الطهارة، إاّل أن ختالطه ـ وهو قليل ـ نجاسة فينجس أو يتغري ـ وهو كثري ـ أحد 

أوصافه: من لون، أو طعم، أو رائحة4.
فإذا كان هذا النقل صحيحًا؛ فكيف يكون من املسلامت؟

متفق  إىل أصل ظاهر  مستندًا  لنا خمالف، وكونه  يظهر  مل  يعني  املسلامت؛  من  يكون 
مجل  عبارة  من  واملنقول  الداللة.  ظاهر  ليس  املبسوط،  عبارة  من  املنقول  ولكن  عليه، 

العلم والعمل جممل، ليس ظاهر الداللة، وبيان ذلك كالتايل:
قوله: <عىل أصل الطهارة>؛ يعني خلق اهلل املاء طهورًا. وقوله: <إاّل أن ختالطه>؛ إي 

يشء النجس أو املتنجس؟
1-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج1/ 85

2-  نفس املصدر. وَنّص عبارته: <ويمكن للمتأمل املرتوي يف كلامت اإلصحاب، حتصيل اإلمجاع عىل عدم 
إشرتاط الكرية.. راجع اجلواهر، ج1/ 83، 85

3-  اهلمداين، الشيخ آغا رضا: مصباح الفقيه، ج1/ 48 ـ 49
4-  العاميل، السيد حممد: مفتاح الكرامة، ج1/ 269
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وقوله: <وهو كثري>؛ يعني إذا كان كثريًا يتغري، فالتغري يف الكثري دون القليل، كيف 
يستفاد منه: )أن ختالطه(، أي يشء؟

النجس  من  يتأثر  كأّنام  متنجسًا،  أو  نجسًا  كونه  بني  ُيفّرق  ال  القليل،  للامء  بالنسبة 
واملتنجس.

وبالنسبة للامء الكثري؛ فالبد من إعتبار التغري. إذن، قوله: <إاّل أن ختالطه>. جممل.
ومن قرينة: <أحد أوصافه الثالثة>؛ يستفاد أّنه خمالف للمشهور؛ ألّن املشهور قال: 

أّن اإلعتبار بوصف النجس فقط.
نتيجة عرض األقوال:

ويف  اخلالف،  يف  املوجودة  العبارة  مالحظة  إىل  نحتاج  األقوال،  هذه  عرض  وبعد 
اجلمل، حتى نرى أّن الشيخ مع العلم أّنه يدعى اإلمجاع يف املبسوط، هل له رأي يف كتبه 
األخرى، وعرض عن هذا الرأي، وقال بالتغري املطلق؛ أي سواء بوصف النجس، أو 

بوصف املتنجس؟
هذا هو املهم، وإاّل فاملسألة كأّنه متفق عليها، واملخالف هو الشيخ، فالبد من تتبع 
قابلة  أو  جمملة،  أو  املشهور،  خمالفة  يف  املعنى،  هذا  يف  رصحية  هي  هل  الشيخ،  كلامت 

للتأويل؟ يف اإلجابة عىل هذا السؤال، نحتاج إىل بيان التايل:
يف  اإلختالف  ألجل  نقلها؛  يف  اخلالف  ووقع  مضطربة،  الشيخ  عبارة  إّن  ـ  أوالً 
اإلستظهار من هذه العبارة. نقل شيخنا األستاذ، عن أستاذه السيد اإلصفهاين، أنه قال: 

إّن عبارة الشيخ ليست ظاهرة يف املخالفة.
وعن اجلواهر ـ بعد أن نقل عبارة الشيخ يف اخلالف ـ قال: <والتأمل فيها يعطي أهّنا 

ليست رصحية فيه وال ظاهرة>1.
ثانيًا ـ إذا كان مدعى اإلمجاع الشيخ الطويس، وتّم هذ اإلمجاع، فيكون األمر متزلزالً، 
وال يمكن اإلعتامد عىل هذا اإلمجاع، وقول املشهور؛ ألجل اإلضطراب يف نقل القول، 

واإلختالف يف اإلستظهار من هذه العبارة.
1-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج1/ 84
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)املبسوط  كتايب  يف  ظاهرة  وال  برصحية  ليست  للمشهور  املخالفة  حال،  أي  عىل 
واخلالف(، فحينئذ يكون األمر سهاًل بالنسبة إىل قول املشهور، فقول املشهور ليس يف 
حالة الضعف، فهو مطابق للروايات الصحيحة، وهبذه الروايات الصحيحة، واإلمجاع 
املنقول، ُيقّيد إطالقها، واطالقها فيام غري لونه ـ سواء كان بالنجس أو باملتنجس ـ؛ فنحن 

نقّيد كل إطالق وارد يف املقام.
أّن املؤّثر؛ هو وصف النجس.  عىل أي حاٍل، نحن نجعل املسألة ذات قولني: قول 
وقول آخر: بأّن التغرّي املوجب للنجاسة مطلق، أعم من وصف النجس، أو املتنجس، 
املاء منحرصًا بوصف  نجاسة  املشهور: وهو  قول  القولني:  مدارك  إىل  النظر  فالبد من 
النجاسة،  عنوان  كان  سواء  تؤثر،  النجاسة  أّن  وهو  للمشهور،  خمالف  وقول  النجس. 

وصف النجس، أو وصف املتنجس.
اإلستدالل عىل القول املشهور:

أما مدرك القول املشهور؛ فقد استدل له بأدلة سبعة:
األول ـ اإلمجاع املنقول:

أمجعت  <وقد  التهذيب:  يف  الشيخ  عن  ونقل  مجاعة،  املسألة  عىل  اإلمجاع  إدعى  قد 
العصابة عىل ترك العمل بظاهره، وما يكون هذا حكمه ال يعمل به>1.

ويف اجلواهر: <يمكن إستنباط اإلمجاع عند التأمل فيه>2؛ يعني إذا تأّمل وتقّبل االقوال 
يرى أّن هذا التغري ليس لنا دليل إاّل اإلطالقات. وإذا ثبت اإلمجاع، به ُتقّيد املطلقات؛ 

ألنه دليل إجتهادي، صالح التقييد املطلقات.
إيراد وإيضاح:

أوالً ـ هذا ينايف ما أفاده شيخنا األستاذ احليل: هذا من املسلامت بينهم.
ثانيًا ـ قوله: <يمكن إستنباط اإلمجاع عند التأمل فيه>. يعلم أّن هذا اإلمجاع يف الظاهر 

1-  الطويس، الشيخ حممد بن احلسن: هتذيب األحكام، ج1/ 219
2-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج1/ 83، 85
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ليس بموجود ـ يعني من قرائن املوجودة يف املسألة ـ، فيكون هذا إمجاعيًا، ال أّنه كاشف 
عن قول اإلمام، بل إمجاعي بحسب إتفاق الكل، كام ينقل أّن املسألة إمجاعية؛ يعني 

مستندة إىل دليل، مستندة إىل أصل، وغري ذلك.
الدليل الثاين ـ التبادر:

إّن املتبادر من )اليشء( يف قوله: )ال ينجسه يشء( 1. األعيان النجسة، عني النجس 
ال املتنجس. وقد َعّد هذا املعنى صاحب )اجلواهر(، ومفاد كالمه: <يدعي أّنه إستفاض 
النقل يف لفظ )اليشء(، أّن املراد منه هو النجس، فيكون اخلرب النبوي ظاهرًا يف وصف 
صورة  عىل  بالنجس  احلكم  فيختص  املوصول،  به  فيخصص  املتنجس،  دون  النجس 
التغري حاصاًل من  الصور، وإن كان  النجاسة فقط، دون غريها من  إىل  املستندة  التغري 
املتنجس لصفة النجاسة>2. إذن، خالصة كالمه أّن التأمل يف الرواية ُيعطي هذا املعنى، 

أّن املراد من )اليشء( اليشء النجس.
ويدعي املحقق العراقي: <أّن )اليشء( ظاهر يف النجاسة الذاتية>3.

وقد قرر شيخنا األستاذ: <بأّنه يمكن أن يستدل بالنبوي بمعونة إعامل الذوق، بأّنه 
يدل عىل أّن األصل يف املاء وغريه من األشياء بحسب خلقته األولية الطهارة إاّل العناوين 
العرشة النجسة، فإّن خلقتها األصلية فيها القذارة، فبالنظر إىل األصلني يقال: إّن الثانية 
من العناوين منجسة لألوىل إاّل املاء، فهذا اإلستثناء إمتياز للامء بأّنه ال ينجسه يشء؛ أي، 

أي يشء وقع فيه؟
كان  ولو  والدم وغري ذلك، ال كل يشء،  البول  مثل:  القذارة،  األوىل  عنوانه  الذي 

اصله الطهارة؛ ألّنه ال يؤثر يف املاء شيئًا، فال ينجسه من العناوين العرشة إاّل ما َغرّي.
واحلاصل، أّن هذا احلكم قانون كيل، بأّن املاء ال ينجسه يشء من النجاسات، بخالف 
سائر األشياء التي هي أيضًا طاهرة باالصالة، فإّنه ينجسها يشء من النجاسات، ولكن 

1-  هذه العبارة موجودة يف النبوي وغريه من الروايات
2-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج1/ 76، 83، 193

3-  نقل ذلك سيدنا األستاذ، عن شيخه احليل، عن الشيخ العراقي
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اليشء  يكون  أن  يقتيض  الذوق  أّن  كالمه:  مفاد  إذن،  النجس>1.  َغرّيه  إذا  ينجسه  املاء 
الذوق  منه،  التنفر  يوجب  الذي  اليشء  القدر،  اليشء  معناه  يشء؛  ينجسه  ألّنه  نجسًا؛ 

يقتيض هذا املعنى.
مناقشة هذا الدليل:

)ما  مطلقة:  الروايات  أّن  اهلمداين:  املحقق  مفاد  هو  كام  ممنوع،  التبادر  أّن  الظاهر 
أّن اإلطالق يوجب  إىل  املتنجس، إضافة  بلون  أو  النجس،  بلون  لونه( سواء كان  َغرّي 
اإلنرصاف، واإلنرصاف ليس تبادر، التبادر دليل لفظي معترب، واإلنرصاف ليس بمعترب، 
مثاًل: إذا قلنا: هذا منرصف، هذا ليس دلياًل. أما إذا قلنا: متبادر من اللفظ هذا املعنى، 
التبادر، عالئم احلقيقة أربعة، من  فالتبادر حجة؛ ألّن الظواهر حجة، وأقوى الظواهر 
مجلتها التبادر، فالتبادر يشء، واإلنرصاف يشء آخر. إذا قلنا: ال ينجسه يشء؛ فينرصف 
إىل عني النجس، هذا قابل للمنع، اإلنرصاف ليس دلياًل، أما التبادر من اليشء النجس، 
التبادر؛ ألّن اليشء أعم من أن  التبادر البد أن يكون حجة، ولكن نحن نمنع  إذا كان 

يكون نجسًا أو متنجسًا2.
الدليل الثالث ـ اإلرتكاز العريف:

بحسب العرف اليشء يكون مؤثرًا يف املاء يف التغيري يف املاء، ومن املعروف بحسب 
العرف أن يكون نجسًا؛ بأّن اإلنسان يتنفر من األعيان النجسة ـ كالبول والدم والغائط، 
وغريها ـ، أما من األعيان املتنجسة ال يتنفر، مثاًل: إذا كان ماء الفواكه؛ ال يتنفر منه، أما 
بخالف ما إذا كان بوالً؛ فيتنفر منه، وإذا كان دمًا؛ ال يأكل. أما األشياء املتنجسة؛ فال 
يأكل الذي كان يأكله، ألجل هني الشارع. قد يكون هذا أمر نسبي كٌل بحسبه، خمتلف 
نحن ال يمكن أن نقول: ال يتنفر، لعل بعض املؤمنني يتنفر، ولكن ال يأكلون ألجل هني 
الشارع، مثاًل: إذا كان رزًا، هنا فضلة املؤمن يتنفر منه ألجل هني الشارع، أما بحسب 
العرف؛ فال يتنفر؛ ولذا إذا كان َصّباخًا متدينًا، وهو مدعو إللتزامات عزيمة، هو يقول: 

1-  هذا ما أفاده سيدنا األستاذ عن شيخه احليل
2-  اهلمداين، الشيخ آغا رضا بن حممد هادي: مصباح الفقيه، ج1/ 50
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أنا ملا أنظر يف الرز شيئًا من السواد؛ أغمض عيني وآكل حتى ال يكون الداعي منزعجًا. 
حال،  أي  عىل  اخلواص.  للمؤمنني  فبالنسبة  موجودًا؛  كان  وإذا  موجود،  غري  التنفر 

فاإلستقذار العريف يوجب إختصاص احلكم بوصف النجس.
رأي السيد احلكيم:

وإستدل باالرتكاز العريف السيد احلكيم يف )املستمسك(، ومفاد كالمه: <إّن النفرة 
احلاصلة من النجس، توجب إختصاص احلكم بالتغري احلاصل من وصف النجس دون 
الطاهر  األثر  وبني  املاء،  يف  املتحقق  بالذات  النجس  أثر  بني  يفرق  فالعرف  املتنجس، 
املاء،  الدم يف  أو  البول  أثر نجاسة  املاء، فمثاًل:  بالعرض، املوجود يف  بالذات والنجس 
فإّن  عرضية،  فنجاسته  بالذات؛  الطاهر  الرقي  ماء  نجاسة  وأما  ذاتية.  النجاسة  حيث 
األول يناسب البناء عىل نجاسة املاء دون الثاين؛ ألّن النفرة الذاتية يف األول؛ تستوجب 
النفرة الذاتية فيه، والنفرة العرضية زائلة بزوال  الثاين؛ لعدم  النفرة عن األثر. بخالف 

موضوعها؛ لفرض اإلستهالك>1.
مناقشة هذا الدليل:

هذا الدليل مردود؛ ألنه إجتهاد يف مقابل النص، إذا ثبت من الرواية اإلطالق: )خلق 
اهلل املاء طهورًا، ال ينجسه يشء، إاّل ما َغرّي لونه أو طعمه أو رحيه(. هنا )يشء( أعم من 
النجس واملتنجس فإذا  كان عندنا إطالق، ال تكون هذه الدعوى مسموعة؛ ألّنه إجتهاد 

يف مقابل النص.
هذه فلسفة، إّن الفقيه تابع للدليل، إذا كان الدليل مطلقًا؛ ال يفرق بني أن يكون التغري 
بوصف النجس أو بوصف املتنجس، نحن نجعل الرواية عىل حسب ذوقنا، مثل هذه 

التعليالت الذوقية ال يعتمد عليها يف مقابل اإلطالق اللفظي املوجود يف الرواية.
واحلاصل إذا ثبت اإلطالق؛ فال داعي أن حيمل عىل النجس ـ سواء كان نجسًا أو 
متنجسًا، وإذا مل يثبت اإلطالق؛ نعم احلكم يكون خمصوصًا بالنجس دون املتنجس، أما 

نحن نرفع اليد عن إطالق الدليل، هبذه الفلسفة، هبذا الذوق؛ هذا ال يمكن.

1-  احلكيم، السيد حمسن الطباطبائي: مستمسك العروة الوثقى، ج1/ 120
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الدليل الرابع ـ بعض الروايات:
الروايات التي تدل عىل أّن التغري؛ البد أن يكون بوصف النجس، روايات معتربة، 
والوارد منها يف مقام يدل عىل أّن املالك وصف النجس، ال األعم من النجس واملتنجس. 

نذكر منها ما ييل:
رواية العالء بن فضيل: )... إذا غلب لون املاء، لون البول(. فيكون طاهرًا، وعكس 
هذا إذا غلب لون البول، لون املاء؛ فاملالك هو النجس. ذكر يف هذه الرواية عني النجس 

ال املتنجس، ما قال: لو غلب لون املاء لون املتنجس.
الصفرة، فتوضأ منه،  التغري؟ قال:  الدرجات(: )... قلت: فام  ومنها رواية )بصائر 
وكلام غلب )عليه( كثرة املاء؛ فهو طاهر(. يف هذه الرواية احلكم مورده البول، من هذا 
يعلم أّن امليزان عني النجس، ويف ذيل الرواية )اجليفة(، فاجليفة ميتة، فيكون املالك عني 

النجس، ال املتنجس. 
رأي املحقق العراقي ودفعه:

قال: <من أّن حتديد النّص بالصفرة الناشئة من اجليفة شاهد مدعانا، فاإلطالق حينئذ 
حمكم يف منجسية التغري املزبور، كام يف رواية )بصائر الدرجات(> 1.

هذا  ولكن  املتنجس،  لون  ال  النجس،  لون  عبارة  املالك  الرواية،  من  ُيستظهر  هذا 
متأخر، سواء  اجليفة يشء  املتنجسة،  أو  النجسة  اجليفة  أعم من  اجليفة  بأمر  اإلستدالل 
كان حلم غري مذكى أو حتى اللحم املذكى إذا وقع يف املاء يصري جيفة، ولكن هذه الرواية 
النجسة  اجليفة  من  أعم  واجليفة  جيفة،  الرواية  يف  بالظهور  نأخذ  حتى  بظهور  ليست 
واملتنجسة؛ ولذا الصفرة الناشئة من اجليفة، إذا كانت اجليفة امليتة النجسة؛ فنعم. وأما 
إذا كانت من اجليفة إطالق؛ فام أفاده من قوله: <شاهد مدعانا>؛ عنوان الشهود ال مانع 

منه، ألن يكون مؤيدًا، أما اإلستدالل؛ فال.
ومنها رواية )الفقه الرضوي(: )ال ينجسه ما يقع فيه من النجاسات، إاّل أن تكون فيه 

اجليف فيتغري لونه(.

1-  نقل ذلك سيدنا األستاذ، عن شيخه احليل، عن الشيخ العراقي
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هذه الرواية رصحية: )ال ينجسه ما يقع فيه النجاسات(، فاجليفة البد أن تكون من 
النجاسات )فتغري لونه( هذه الرواية رصحية يف مطلبنا يف هذا الفرض، ولكن الكالم يف 

سند هذه الرواية، إذا قلنا: )الفقه الرضوي( معترب؛ فال بأس.
بالبول، وعدم  التغري  ل بني  ُيفصِّ أبواهلا(. هذا  ُتغرّيه  ومنها رواية ايب بصري: )وإن مل 

التغري بالبول. إذن، ُيعلم أّن املالك النجاسة.
ومنها رواية حريز عن أيب عبد اهلل: )كلام غلب املاء عىل ريح اجليفة(. هذا دليل عىل 

أّن املراد باجليفة، اجليفة النجسة، فيكون املالك بوصف النجس، ال بوصف املتنجس.
لعله غري ذلك من الروايات موجودة؟

هنا يمكن أن توجد روايات، ولكن اجلواب كاملباحث، وهي: ذكر هذه املوارد ـ من 
البول والدم وامليتة واجليفة وغري ذلك ـ من باب املثال، من باب بيان املوارد، من املعلوم 
أّن املورد ال ختصص، احلكم خمصوص باألعيان، لعل هذا من أظهر أفراد التغيري؛ ألّن 
التغيري باملتنجس قليل، وإّنام يكون التغيري بالنجس، فعىل هذا تكون هذه الرواية ـ مع 
النظر عن ضعف سندها، واحتامل داللة بعضها عىل املطلب ـ مشكلة، فالبد أن  قطع 
نستدل بدليل آخر ونقول: من مدلول الروايات يستفاد من القرائن الداخلية واخلارجية، 
وباجلملة،  واملتنجس.  النجس  من  األعم  ال  النجس،  بوصف  خمصوص  احلكم  أّن 
النجسة، ولكن هذا ال يوجب اإلختصاص؛  األعيان  فالروايات خمصوصة وواردة يف 
ألنه يف هذه املوارد احلكم مشخص، إذا ثبت اإلطالق؛ فال داعي أن نخصص اإلطالق؛ 
ألّن هذا مفهومًاَ حتى قبل أن نخصصه، لنا روايات: )إاّل ما َغرّي لونه( أعم من النجس 
هذا  لكن  واملتنجس.  للنجس  شامل  أّنه  الظاهر  يشء(  ينجسه  )ال  وأيضًا:  واملتنجس، 

الدليل ال يفيدنا.
رأي السيد احلكيم:

ح به مجاعة كثرية، بل يف اجلواهر: يمكن إستنباط اإلمجاع  قال السيد احلكيم: <كام رَصّ
عند التأمل عليه. إذ مورد اكثر النصوص نجس العني؛ كامليتة، والدم، والبول>1.

1-  احلكيم، السيد حمسن: مستمسك العروة الوثقى، ج1/ 120
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مناقشة رأي السيد احلكيم:
أوالً ـ نحن ظهر لنا هذا املعنى؛ كامليتة والدم والبول، اكثر هذا النجس، هذا ال يكون 

شاهدًا عىل ما نحن فيه.
ثانيًاـ  ما أفاده بعضهم: أّن الروايات املشتملة عىل اإلطالق روايات صحيحة، كرواية 
احلكم  نخصص  أن  داعي  ال  اإلطالقات  هذه  مقابل  يف  بزيع.  بن  إسامعيل  بن  حممد 

بوصف النجس.
ثالثًاـ  كيف نجمع بني ما ذكره صاحب )اجلواهر(، وما علله السيد احلكيم بقوله: <إذ 

مورد اكثر النصوص نجس العني...>؟ هذا كيف يدل عىل اإلمجاع؟
بالروايات يشء آخر. فقهائنا يتمسكون باإلمجاع يف مورد  اإلمجاع يشء، والتمسك 
مل تكن الروايات مدركًا لإلمجاع؛ ولذا ال يكون لإلمجاع وزن وال قيمة، فالبد أن يكون 
اإلمجاع دلياًل مستقاًل، والروايات دلياًل مستقاًل آخر، فذكر هذه العبارة: <إذ مورد اكثر 

النصوص نجس العني>.

ال يكون دلياًل ـ هنا ـ عىل حكم خمصوص باألعيان النجسة، اكثر النصوص َبنّي لنا 
املورد، وإثبات اليشء ال يقتيض النفي عن يشء آخر.

إذن، فكالم السيد احلكيم، وكالم صاحب )اجلواهر(، ال يكون دلياًل عىل إختصاص 
احلكم بوصف النجس.

رأي الشيخ األنصاري:
قال الشيخ األنصاري: <ألّن املتنجس إنام ينجس مالقيه، بواسطة نجس العني>1.

النجاسة،  بواسطة  يؤثر  واملتنجس  إستقالالً،  تؤثر  النجاسة  أّن  عبارته:  مفاد  إذن، 
أّن  بام  واملتنجس،  النجس  ألّن  مؤثرًا؛  املتنجس  وصف  يكون  أن  يقتيض  ال  هذا،  فعىل 
وصف النجس يؤثر فيه إما بواسطة، وإما بدون واسطة، فيكون املالك النجس، هذا قول 

املشهور. ونحن قلنا: ال بأس فيه.

1-  األنصاري، الشيخ مرتىض: كتاب الطهارة، ج1/ 81
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تأثري  يف  املالك  أّن  املورد،  من  ألّن  الروايات؛  من  إستفاد  هو  هكذا:  الشيخ  كالم 
النجس يف املاء ألجل وصف النجس ـ سواء كان بنفسه، أو بواسطة ـ، أما املتنجس فإّنه 
يؤثر يف املاء بواسطة النجس. هذا البيان ال بأس به، وهذا املعنى فهم املشهور، هذا املعنى 
من الروايات، فعىل هذا، قالوا: احلكم خمصوص بالنجس ال باملتنجس، هذا  الفهم من 
الشيخ ال بأس به، وال حيتاج إىل بيان املسألة إمجاعية، نحن الحظنا الروايات الواردة يف 
الباب؛ فوجدنا أّن اإلجتناب املالقي للنجس؛ ألجل نجاسته، حتى وإن كان متنجسًا، 

فاملتنجس ألجل وصف النجس.
الرجوع إىل رأي السيد احلكيم:

وبعد هذا البيان؛ نرجع إىل كالم السيد احلكيم، هل هو تابع للشيخ األنصاري أو ال؟
هو صار تابع، ونحن جيب علينا اإلستامع، لعل مراد السيد احلكيم أخذ هذا املعنى 
ما  الطاهر؛ ألّن  النجس ال  يؤثر  إنام  التعبري:  َعرّب هبذا  أّنه  النهاية  األنصاري  الشيخ  من 
يالقيه إذا كان متنجسًا وهو طاهر ذاتًا، ثم عرضت عليه النجاسة املؤثرة، إّنام هو بالذات 

ال ما هو بالعرض.
مقابل  يف  إجتهاد  فهو  األنصاري؛  الشيخ  كالم  إىل  يرجع  مل  إذا  احلكيم  السيد  كالم 
النص، ولكن إذا أرجعناه إىل كالم الشيخ األنصاري، والشيخ يدعي: نحن بعد مالحظة 
الروايات؛ نجد أّن املؤثر للامء هو النجاسة، واملتنجس يؤثر ألجل النجاسة. فعىل هذا، 
اإلرتكاز  عليه  لعل  الفهم  هبذا  املورد،  ألجل  ال  الرواية،  من  اإلستظهار  بأّن  بأس  ال 
العريف، ولعل هذا الفهم من املشهور أيضًا، فحينئذ البد من إختصاص احلكم بالنجس 

ال املتنجس. هذا هو الدليل الرابع.
الدليل اخلامس ـ تعارض إستصحاب النجاسة باستصحاب الطهارة يف املورد:

مثاًل: إذا فرضنا يف املاء جيفة، ويف املاء دم طاهر، ولكن ما تغري باجليفة، وإّنام تغري 
تكون  أن  يقتيض  اجليفة،  من  النجاسة  إستصحاب  هنا  يكون  فحينئذ  الدم،  بوصف 
اجليفة نجسة، ويكون النجس ما يؤثر اجليفة فيه. ومن جهة إستصحاب الطهارة، نشك 
أو  طاهر  هو  هل  املتنجس،  بوصف  وتغريه  املتنجس  وقوع  وبعد  طاهرًا،  كان  املاء  أّن 
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إستصحاب  مع  النجاسة  وبقاء  النجاسة  إستصحاب  فيتعارض  فنستصحب،  نجس؟ 
بقاء الطهارة، وإذا تعارضا تساقطا، فريجع إىل قاعدة الطهارة، أصالة الطهارة، هذا هو 

الدليل اخلامس.
دفع هذا الدليل:

املاء. فهذه عبارة أخرى  إنفعال  إىل أصالة عدم  الطهارة،  قاعدة  إىل  املورد نرجع  يف 
عن الطهارة، نشك يف هذا املاء، إنفعل وصار متأثرًا أو ال؟ أصالة عدم األنفعال ـ وهي 
عبارة أخرى ـ عن قاعدة الطهارة، هذا إذن يؤثر، ومن األدلة. ولكن ال يعتمد عىل هذا؛ 
ألّنه فرض كالمنا قبل إبطال املخالف للمشهور، إطالق من الروايات، وهذا اإلطالق 
اإلطالق،  نقبل  ال  نحن  إذا  العملية،  األصول  إىل  النوبة  تصل  فال  موجودًا؛  كان  إذا 

فالروايات الواردة يف البول والدم وامليتة كافية لنا.
الشك  إذا شككنا، يف صورة  أدلته  َرّد  وبعد  املشهور،  َرّد قول غري  قبل  ولكن البد 
ـ مثل: املحقق  يعتقد هبذا األصل، واملخالف  املخالف ال يقول: نحن نشك، وإاّل هو 
والعالمة ـ هو يعتقد أيضا هبذا األصل، ولكن يدعي أّن هنا إطالقات؛ ولذا هذه األدلة 

ال تفيد يف املقام، إنام تفيد يف مقام الشك.
الدليل السادس ـ إّن التغري بمالقاة املتنجس وإن كان بصفة النجس ال يعلم إعتباره 
املوضوعية  الشبهة  يف  أّنه  كام  حُمّكم،  الطهارة  فعموم  الدليل،  حتت  إندراجه  يف  للشك 

يكون املرجع أصالة الطهارة1.
الشبهات  يف  بالعموم  التمسك  إّن  كالمه:  ومفاد  العراقي،  املحقق  من  الدليل  هذا 
ليس  أو  واجب،  إكرامه  أّن  وشككنا  عامل،  هذا  أحرزنا  إذ  مثاًل:  يقبل،  ال  املصداقية 
بواجب؟ ال مانع من الرجوع إىل )أكرم العلامء(، وشككنا هذا عامل، ولكن جيب اكرامه 
لنا  بعامل؟ هل جيوز  ليس  أو  أّن هذا عامل  لو شككنا  أما  بالعموم.  نتمسك  أو ال جيب؟ 
التمسك بالعموم؟ ال، هنا أيضا من هذا القبيل، إذا فرضنا أّن املاء تغري بوصف املتنجس؛ 

1-  نقل ذلك سيدنا األستاذ، عن شيخه احليل، عن الشيخ العراقي
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فنحن نريد أن نثبت نجاسة هذا املاء، فالبد من التمسك بالعموم. املاء إذا تغري كذا وكذا؛ 
فنحن نشك أّن هذه الرواية تشمل ـ هنا ـ؛ ألّنه حيتمل أن يكون من املتغري، تغري باألعيان 

النجسة، ال األعم من األعيان النجسة واملتنجسة.
فنتمسك بالعموم يف الشبهة املصداقية، فهذا ال جيري.

مناقشة هذا الدليل:
ولكن هذا الدليل يعلل بام إذا ثبت اإلطالق؛ ال نشك. إنام الكالم يف وجود اإلطالق، 
وإذا ثبت اإلطالق أّنه ما تغري بلون النجس أو املتنجس، أو رائحته اإلطالق، فحينئذ ليس 
متسكًا بالعام يف الشبهة املصداقية. هذا نظري )اكرم العلامء(، بعد أن كان هذا من مصاديق 
العلامء، إذا كان هذا من مصاديق التغري؛ فال نشك باإلستدالل بمطلق التغري، هذا متغري، 
وكل متغري للامء أعم من النجس واملتنجس منجس، هذه كربى، وهذه صغرى وجدانية، 
والكربى مأخوذة من الرواية، فيثبت أّن هذا نجس، هذا متغري، هذا وجداين، وكل ماء 
تغري بنجس أو متنجس؛ فهو حمكوم بالنجاسة، فهذا حمكوم بالنجاسة ليس من التمسك 
ومتسكنا  صغرى،  وجعلناه  صغرى  املصداق  أحرزنا  بل  الشبهة،  موارد  يف  بالعموم 
اإلطالق،  إستفدنا  مطلقًا؛  لونه  تغري  وكلام  متغري،  هذا  الشارع،  من  مأخوذة  بالكربى 
فحينئذ حمكوم بالنجاسة، وهو حمكوم بالنجاسة واإلستهالك. فهذا الدليل ليس مفيدًا 

يف املقام.
الدليل السابع ـ أصالة الطهارة، وعموم الطهارة يف املاء، وعدم وجود اإلشارة 
يف خصوص التغري يف األخبار الواردة. هذا إذن يرجع إىل الدليل اخلامس، ولكن ببيان 
آخر: إذا الحظنا الروايات الواردة يف املاء املطلق؛ وجدنا هكذا: )خلق اهلل املاء طهورًا ال 
ينّجسه يشء، إاّل ما غري(. )إاّل ما غرّي( يف هذا نشك: أّنه أّي تغرّي، تغري بوصف النجس، 

أو التغري مطلقًا؟
)خلق اهلل املاء(. العموم وأصالة الطهارة، ويف مقام الشك، ترشدنا إىل أّن هذا املاء 
طاهر، وما وجدنا يف هذه الرواية، أّن ما ُيغرّي احلكم هو األعم من النجس واملتنجس، 
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من  املوارد؛  سائر  يف  هذا،  فعىل  ذلك.  وغري  وامليتة،  واجليفة  والدم  البول  وجدنا  إّنام 
وصف املتنجس، العموم ثابت: )خلق اهلل املاء طهورًا(، واملاء طاهر ال يؤثر فيه يشء. 
هذا هو الدليل السابع، عىل إثبات أّن احلكم خمصوص بالنجس، ال األعم من النجس 
واملتنجس؛ فبيانه هكذا: عدم وجود اإلشارة يف خصوص التغري يف األخبار الواردة، بل 
يف األخبار الواردة بلفظ: اجليفة، وامليتة، والبول، والدم وغري ذلك. وإما بلفظ النجس، 

إذا كان بوصف النجس؛ فاملتبادر من النجس، عني النجاسة
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اإلستدالل لقول الشيخ الطويس:
يدعي الشيخ ومن تبعه: أّن املراد من تغري املاء، املوجود يف الروايات، هو األعم من 
النجس واملتنجس أي ال فرق بني تغري املاء بوصف النجس، أو بوصف املتنجس. وقد 
قلنا: العمدة يف الرواياتـ  هناـ  اإلرتكاز، وأصالة الطهارة، وأصالة عدم اإلنحياز، كلها 
يف املرتبة الثانية. ولكن العمدة يف النظر والّدقة يف مفاد الروايات. وقد نقلنا الروايات 
الثالثة،  أوصافه  أحد  من  املراد  أّن  سابقًا  وإستفدنا  َبّينا  ـ  رواية  عرش  سبعة  ـ  املتعددة 
من  واإلطالق  الروايات،  من  التغري  يف  الكالم  وإّنام  املتنجس.  ال  النجس،  أوصاف 
الروايات؛ ولذا حُيتاج النظر يف الروايات مرة ثانية من جهة هذا احلكم، وهذا الفرض. 

هل امليزان وصف النجس، أو امليزان األعم من وصف النجس ووصف املتنجس؟
الشيخ  قول  عىل  منها  اإلطالق  وإستفادة  الروايات  عىل  الوقوف  إىل  حيتاج  هذا 
الطويس ومن تبعه، وإستفادة خصوص النجس عىل القول املشهور، واإلمجاع، والشهرة، 

واألصول الثالثة التي بنينا ال ُيفيدنا، ُيفيدنا اإلستظهار من الروايات.
وقد ُأستدل للشيخ الطويس بأدلة أربعة هي:

الدليل األول ـ رواية النبوي:
وهي قوله: )خلق اهلل املاء طهورًا ال ينّجسه يشء، إاّل ما غرّي لونه، أو طعمه، أو 
رحيه( 1. ونقل املحقق يف املعترب: أّن هذه الرواية نقلت يف كتب العامة واخلاصة2. ونقله 
غري املحقق أيضًا، وأهّنا رواية معروفة منقولة من طرف العامة واخلاصة. فنحتاج إىل النظر 
مرة ثانية يف سند الرواية، ويف داللة الرواية. هكذا نقلت عن املحقق يف املعترب، ونقلها 
ابن ادريس يف الرسائر وقال: <املتفق عىل رواية ظاهرة>3. أي عند الكل أهّنا رواية، فإذا 
البيان:  هبذا  حمّله،  يف  ليس  سندها  يف  واإلشكال  عندهم،  مقبولة  فتكون  رواية،  كانت 
أّنه متفق عىل روايته، وقال: متفق عىل مضمونه، يمكن أن يكون مستفادًا من الروايات 
1-  احلر العاميل، الشيخ حممد بن احلسن: الوسائل، ج1/ 135 )احلديث 9(. إاّل أّنه يف رواية العامة هكذا: 

)خلق املاء طهورًا ... الخ(
2-  احليل، الشيخ جعفر بن احلسن: املعترب، ج1/ 40 ـ 41

3-  ابن ادريس، الشيخ حممد بن منصور: كتاب الرسائر، ج1/ 64
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األخرى وبعد هذا، الزم أن ننظر إىل مضمون هذه الرواية وداللتها هبذا البيان:
أوالً ـ ما املراد بـ)يشء(؟

ذهب مجاعة إىل أّن املراد بـ)يشء(، يشء من األعيان النجسة.
وذهب مجاعة إىل أن املراد بـ)يشء(، األعم من النجس واملتنجس، كام هو املستفاد من 

سائر الروايات، كام يف روايات الكر: )إذا بلغ املاء قدر كرٍّ ال ينجسه يشء( 1.
املستفاد منه العموم، أي أعم من النجس واملتنجس، بقرينة: )إذا بلغ(، بقرينة املفهوم: 
املاء، سواء كان  تأثر  القليل يوجب  املاء  يبلغه؛ ينجسه يشء من األشياء. وإاّل يف  إذا مل 
نجسًا أو متنجسًا إذن، يمكن إستفادة العموم، ولكن الظاهر أّن مفاد روايات الكر غري 
مفاد ما نحن فيه من الرواية؛ وذلك أّن إستفادة العموم من )اليشء( ليس كذلك؛ لعدم 
النجس،  املتيقن؛ هو عني  والقدر  النجس،  املترشعة عني  عند  املعهود  فاليشء  القرينة، 
والتبادر، هو عني النجس. فعىل هذا، إذا قبلنا سند هذا اخلرب؛ فال شك يف مفاده بالنسبة 

إىل يشء.
ثانيًا ـ ما املراد بـ)إاّل ما غري(؟

تارة يراد من )ما( يشء، فيكون معنى )إاّل ما غري(، يشء من هذا اليشء الذي حيصل 
يف املاء )ال ينجسه(؛ يعني طهور ينجسه؛ ألّنه متغري.

وتارة يراد من )ما( اإلطالق، كام عليه الشيخ ومن تبعه؛ ولذا قال: التغري الوصفي 
ـ سواء كان من النجس أو املتنجس ـ يوجب النجاسة. هذا إستدالل وإستفادة الشيخ 

ومن تبعه.

1-  مل أعثر عىل هذا النّص يف الكتب احلديثية املشهورة، ولعل السيد االستاذ ذكره باملضمون، كام ذكر ذلك 
العالمة يف خمتلف الشيعة: <لنا عموم قوهلم: )إذا بلغ املاء كرًا مل ينجسه يشء(، ج1/ 24
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اإلشكاالت الواردة عىل هذا الدليل:
أورد عىل هذا الدليل إشكاالن:

أوالً ـ إشكال السيد اخلوئي:
ليس  والدليل  عليه،  اإلعتامد  جيوز  فال  العامة،  طرق  من  مروي  خرب  <بأّنه  ومفاده: 

منحرصًا هبذا اخلرب، فيمكن اإلستدالل بصحيحة ابن بزيع وغريها>1.
كأّنه ما َبنّي مضمون الرواية، بل َرّد باعتبار السند؛ ألّنه مل ُيعلم من طرقنا. هذا ينايف ما 
ذكره املحقق يف )املعترب(، وابن ادريس يف )الرسائر(: <أّنه متفق عىل روايته>. وما ذكره 
يف )املدارك(: <واألصل فيه األخبار املستفيضة>2. وما ذكره يف )اجلواهر(: <املروي عند 

الطرفني>3.
إذن، موجود يف كتب الشيعة، فالرواية ال يفرق بني أن تكون مروية بسند أو مروية بغري 
سند. الظاهر أن الرواية واضحة باعتبار أهنا متلقاة، بأّن هذا خرب؛ وهو عن النبي األكرم 
 ،حتى من طرقنا، ولكن فقهائنا هيتمون بطرق األئمة، بام أّن الرواية مل تصل إىل النبي
بل وصلت إىل أحد األئمة، فيهتمون هبذا ألجل تثبيت الرواية، أّن هذه الرواية منقولة 
من الطرفني، ولكن لنا روايات أخرى منقولة من طرق أئمتنا. هذا بحسب السند، كأّنه 

ال إشكال فيه.
العامة  فعلامء  اخلوئي،  السيد  بمطلب  وسلمنا  العامة،  طرق  من  مروية  قلنا:  وإذا 
ماذا فهموا من الرواية؟ إذا قلنا: أّن ذيل الرواية غري منقولة؛ فهذا ال يفيدنا، وإذا قلنا: 
من  رصحةا  بل  النجسة،  األعيان  الرواية  من  فهموا  ألهنم  فيفيدنا؛  موجود؛  اإلستثناء 

1-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج1/ 75 ـ 77.
2-  العاميل، السيد حممد: مدارك األحكام، ج1/ 28

3-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج1/ 76
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ننقل مقدارًا من  النجاسة، )إاّل ما غري لونه أو طعمه أو رحيه( 1.  أّنه من  الطرق  بعض 
كلامهتم؛ ألجل وضوح هذا املطلب يف طريق البيهقي، ينقل عن بعض العلامء قال: هذا 
مروي عندنا بعّدة طرق، لكن أكثرها خالية من االستثناء )إاّل ما غري(. ولكن يف مجلة من 
كتبهم الروائية موجود هذا اإلستثناء، ورواه البيهقي بلفظ: )إّن املاء طهور إاّل إن تغري 
رحيه أو لونه أو طعمه بنجاسة حتدث فيه( 2. ورواه الدارقطني من حديث ثوبان، ولفظه: 
)اليشء(،  من  املراد   .3 طعمه(  أو  رحيه  عىل  غلب  ما  إاّل  يشء،  ينجسه  ال  طهور  )املاء 

اإلنرصاف والتبادر، وقلنا: اليشء النجس.
مضافًا إىل ترصيح الرواية يف الذيل؛ إذن، املراد من النجاسة ختصيص ال تعميم، هذه 

قرينة عىل أّن املراد من )اليشء( األعيان النجسة.
إذن، خالصة ما فهموا من )اليشء(، وفهموا من التغيري، التغيري بالنجس من نفس 
)اليشء( ومن )ما(؛ ولذا عىل تفسري بعض طرقه: )بنجاسة حتدث فيه(. وعن مجلة من 
فقهائهم كالنووي قال: <إتفق املحدثون عىل تضعيفه>4. هذا يشء آخر، فالرواية ضعيفة 
من طرقهم أيضًا. وقال يف )البدر املنري(: <فتلّخص أّن اإلستثناء املذكور ضعيف، فتعني 
اإلحتجاج باإلمجاع ـ كام قال الشافعي والبيهقي وغريمها ـ؛ يعني اإلمجاع عىل أّن املتغري 
أما  بضعيف،  ليس  الرواية  أصل  أّن  يعني  نجس>5.  طعاًم  أو  لونًا،  أو  رحيًا،  بالنجاسة 
اإلستثناء؛ فضعيف؛ يعني مل يثبت من الطرق العديدة، بل ثبت من بعض الطرق. وعن 
)بداية املجتهد( قال: <واتفقوا عىل أّن املاء الذي غريت النجاسة، إما طعمه، أو لونه، أو 
رحيه، أو اكثر من واحد من هذه األوصاف، أّنه ال جيوز به الوضوء، وال الطهور>6. فعىل 
هذا، من فهم فقهاء العامة ـ عىل فرض ورود الرواية عن النبي ـ، أّن املراد من اليشء 

1-  البيهقي، امحد بن احلسني: سنن البيهقي، ج1/ 259
2-  الشوكاين، حممد بن عيل: نيل األوطار، ج1/ 45

3-  نفس املصدر/ 44
4-  الشوكاين، حممد بن عيل: نيل األوطار، ج1/ 45

5-  نفس املصدر
6-  القرطبي، حممد بن امحد: بداية املجتهد، ج1/ 29
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عني النجس، واملراد من املاء النجس )ما غري(. مضافًا إىل ترصيح بعض رواياهتم يف هذا 
املضمون، نفس الرواية )إاّل( ختصص النجاسة، هذا بحسب ما فهمنا من الرواية. فعىل 
هذا، يعمل أن بعض فقهائنا قالوا: أّنه جممع عليه، وقالوا: إّنه مشهور، وقالوا: إّن اليشء 

منرصف ألجل القرائن املوجودة يف املقام.
ثانيًا ـ إشكال السيد احلكيم:

قال السيد احلكيم: <إّنه وإن كان عامًا، إاّل أّنه منرصف إىل خصوص وصف النجس، 
وإن كان سبب اإلنرصاف اإلرتكاز العريف املذكور>1.

إذن، هذه الرواية التي استدل هبا لرأي الشيخ ومن تبعه، يالحظ عليها: إما من جهة 
يف  واردة  فالرواية  التعميم.  يف  الرواية  ظهور  عدم  جهة  من  واما  الرواية،  ثبوت  عدم 

اخلصوص، ال يف العموم. هذا بالنسبة إىل هذه الرواية، وهي الدليل األول.
الدليل الثاين ـ رواية الدعائم:

عن أمرياملؤمنني قال: )يف املاء اجلاري يمّر باجليف، والعذرة، والدم، يتوضأ منه 
ويرشب(.

إذا كانت الرواية هكذا؛ فال تكون دلياًل عىل قول الشيخ؛ ألّن الرواية هكذا: )اجليف، 
أعم من  الذي  الدم  النجس، ال  والدم  والعذرة،  اجليف،  الظاهر من  والدم(  والعذرة، 
الطاهر والنجس، ألّنه ليس نجسًا حتى يؤثر يف املاءن كالمنا يف األعيان النجسة، فعّد 

هذه من بني األعيان، دلياًل عىل أن املالك يف التغيري، التغيري بالنجس.
هذه الرواية تدل عىل قول املشهور، ال عىل قول الشيخ؛ ألّنه ال يراد من الدم الطاهر، 
أو من اجليف اجليفة الطاهرة، بقرينة العذرة والدم من األعيان النجسة، نعم يف نسخة 
)املستدرك( هذه اجلملة موجودة هكذا: )يف املاء اجلاري يمر باجليف، والعذرة، والدم، 
يتوضأ منه ويرشب وليس ينجسه يشء ... الخ(؛ ألّنه ماء جاري ال ينجسه يشء، فعىل 
باملتنجس واألعم منه، هبذا  إذا تغري باليشء يكون أعم، يكون  هذا اليشء يكون أعم، 
التكلف يمكن اإلستدالل، ولكن ظهور الروايات يف األعيان النجسة، مع عدم وجود 

1-  احلكيم، السيد حمسن: مستمسك العروة الوثقى، ج1/ 120
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هذه اجلملة يف كتاب )الدعائم(.
إذا فرض أّن السيد اخلوئي قال: <إّن الرواية مرسلة ال تقبل؛ أي أّن روايات )دعائم 
فاضاًل ومن أجالء  ـ  نعامن املرصي  ـ وهو قايض  اإلسالم(، مرسلة، وإن كان مصنفه 
عرصه>1؛ فرواية )الدعائم( ليست منقولة من طرق العامة واخلاصة، نفس هذه الرواية 
موجودة يف )الدعائم( مع ضعف سندها؛ ولذا قال يف )اجلواهر( ـ نقاًل عن )املستدرك(: 

)يتوضأ منه ويرشب( 2؛ ألّنه ماء جاري مل يتغري. فهذه الرواية ال تفيد لقول الشيخ.
الدليل الثالث ـ رواية ابن عامر: 

يف هذه الرواية مما وقع يف البني سؤال، عام وقع يف البئر قال: )ال يغسل الثوب، وال 
يعاد الصالة مما وقع يف البئر(؛ أي سواء كان نجس أو متنجس، املاء أعم.

الثوب،  أنتن غسل  فإن  ينتن،  أن  )إاّل  البئر( عىل نسخة أخرى.  ما وقع يف  )أو عىل 
وأعاد الصالة، ونزح البئر، إاّل أن يتغري برائحة كرهية(. ما املراد بالرائحة الكرهية؟ الظاهر 
من الرائحة الكرهية من النجاسة، وإاّل إذا كان متغريًا بحسب اللون، أو بحسب الطعم 
ولكن طعم املتنجس إذا كان متغريًا بسائر األوصاف؛ فال يوجب نجاسة املاء، فعىل هذا 
ليس لنا إطالق يف هذه الرواية حتى نستفيد من هذه الرواية عىل قول الشيخ؛ ألّن الرواية 
هكذا: )مما وقع يف البئر. أو فيام وقع يف البئر(. هذا طاهر؛ ألّنه ماء طاهر. خلق اهلل املاء 
طهورا )وغسل به الثوب وتوضأ(، فالوضوء صحيح، وغسل الثوب موجب لطهارته. 
)إاّل أن ينتن، فإن انتن غسل الثوب، وأعاد الصالة، ونزحت البئر(، كأّن النتن سواء كان 
من وصف النجاسة، أو من وصف املتنجس، هكذا إستفاد. ولكن هذه الرواية واردة 
يف األعيان النجسة، والتعفن من األعيان النجسة، وليس من األعيان الطاهرة املوجبة 

لتعفن املاء. وكان املاء متعفنًا ملاذا؟
الواردة  الروايات  إىل  ناظر  يعني  البئر(؛  النزح، )ونزحت  الواردة يف  الروايات  ألّن 
يف النزح كلها أعيان نجسة: )فارة وقعت يف البئر( و)دم وقع يف البئر( و)بال الصبي يف 
البئر(، إىل غري ذلك من الروايات الواردة، إذن، هذه قرينة عىل أن التغري تغري بوصف 

1-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج1/ 75
2-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج1/ 86
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النجس، وإن خرجنا بأن التعفن أعم من األعيان النجسة أو من األعيان املتنجسة، قبلنا 
هذا، ولكن قوله: )ونزحت البئر(، النزح إما واجب أو مستحب، إذا قلنا: عىل مذهب 
الدم وامليتة والبول،  النجسة من  البئر من األعيان  النزح؛ ألجل يف  أهنا واجبة  القدماء 

وهكذا. إذن، هذه الرواية ال تفيد لقول الشيخ.
إىل  نحتاج  نحن ال  اخلوئي:  السيد  إليها  أشار  التي  بزيع،  ابن  رواية  ـ  الرابع  الدليل 
رواية النبوي، ونستدل عىل قول املشهور، بصحيحة ابن بزيع1، واآلن ننظر، هل يمكننا 
اإلستدالل هبذه الرواية؟ وهل هي صاحلة لقول املشهور؟ أو صاحلة لقول الشيخ ومن 

تبعه؟
هذه الرواية نقلت عن اإلمام الرضا: )ماء البئر واسع ال يفسده يشء(. ما املراد 
من اليشء؟ نظري )ال ينجسه يشء(، ماذا أريد من )اليشء( يف سائر الروايات؟ وماذا ُأريد 
يف هذه الرواية؟ أوالً ـ لقد قلنا: من القرائن العديدة، وظهور بعض الروايات، عىل أّن 

املراد من )اليشء( عني النجس ال املتنجس.
ثانيًا ـ قوله: )إاّل أن يتغري رحيه أو طعمه ...(، هذه اإلضافة، قلنا: يف رواية )التهذيب 
واإلستبصار( موجودة، وإاّل يف )الوسائل والكايف(، ال توجد إاّل هكذا: )ماء البئر واسع 
ال يفسده يشء، إاّل أن يتغري(. فقوله: )ماء البئر واسع ال ينجسه يشء(، نظري قوله: )خلق 
اهلل املاء طهورًا، ال ينجسه يشء(، فعىل هذا، املراد من )اليشء( األعيان النجس. صدر 
الرواية، أو متام الرواية يدل عىل مطلبنا، هنا بعيد أن نقول )اليشء( أعم؛ ألّنه إذا كان 
اليشء أعم، فيشمل سائر األشياء إذن، وإن كان غري متنجس ال يفسده يشء، يشمل كل 
يشء، هذا خالف منظور الشارع، فيعلم من فهم الترشعي، من فهم الفقهاء، والقرائن 
املوجودة يف سائر الروايات، وهذه القرائن تشهد عىل أّن )اليشء( عني النجس، وهذا 
كاٍف لنا؛ ولذا السيد اخلوئي قال: ال نحتاج إىل النبوي؛ لعل هذا من مصاديق النبوي: 
البئر؛ ولذا  ماء  النظر عن غريه من مصاديق  ينجسه يشء(، مع قطع  املاء ال  اهلل  )خلق 
قوله: )ماء البئر واسع ال يفسده يشء(، اإلمام إستدل من نفس الرواية الواردة عن 
النبي. النهاية َبنّي لنا ببيان آخر: )واسع(؛ يعني البئر من مصاديق املاء، فهو خملوط 

1-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج1/ 83
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طاهر. قوله: )ال ينجسه يشء(؛ يعني من األعيان النجسة، عالوة عىل أّن الرواية مشتملة 
عىل الذيل ـ كام يف )التهذيب واالستبصار( ـ: )إاّل أن يتغري ريح أو طعمه، فينزح منه 
حتى يذهب الريح، ويطيب طعمه؛ ألّن له مادة(. كأّن الشيخ ومن تبعه يستفيد من ذيل 
هذه الرواية، املوجودة يف نسخة )التهذيب واإلستبصار(: )إاّل أن يتغري(. التغري أعم من 
وصف النجس واملتنجس. هذا دليل، ولكن هذا الفهم ال يساعده الروايات الواردة يف 

البئر.
قوله: )إاّل أن ينزح(، يف روايات النزح موجود من األعيان النجسة، ال من األعيان 
املتنجسة، هذه قرينة واضحة. )ال يفسده يشء(؛ يعني يشء من أعيان النجس، ولكن إذا 
كان يف هذه الرواية ذيل، فتدل عىل قول املشهور، وإذا مل يكن هلذه الرواية ذيل؛ فال تدل 
عىل رأي املشهور هذا بالنسبة إىل جمموع الروايات، يف الروايات يمكن اإلستدالل من 

بعض الروايات األخرى.
اإليراد عىل هذا الدليل:

وأورد عليه الشيخ احليل: <بأّن وجود القرينة ممنوع؛ لعدم صالحية ما ذكر للقرينة، 
بل ما ذكر أيضًا يتناسب مع املتنجس يف مجلة من املوارد كام يف مورد النجس>. فالشيخ 
احليل يقول: ال يساوقنا دليل عىل إختصاص التغري بوصف النجس، فحينئذ ما يستظهر 
من كالم الشيخ البهائي: ـ يف رد الشيخ ـ: من أّن ذلك مل يظهر من األخبار. وكذا ما يف 
باألشياء  لتغري  ا  املتنجس، كانرصافها عن  األخبار عن  إنرصاف  الفقيه(: من  )مصباح 
املعنى؛  الطاهرة. كلها ليست يف حمله؛ ألّن اإلختصاص حيتاج إىل دليل رصيح يف هذا 
ولذا قال بعض فقهائنا: ما وجدنا دلياًل يدل عىل خصوص األعيان النجسة. واقعًا ليس 
دلياًل رصحيًا يف هذا املعنى، وإّنام الدليل ذكر املورد، وجمرد ذكر املورد ال يكون دلياًل، 
هذا بحسب الصناعة الفقهية. لنا اطالقات، واإلطالق يرد اإلختصاص ويرد اإلرتكاز 

العريف.
طريق آخر للشيخ حسني احليل:

النبوي  اخلرب  من  يستفيد  أن  يريد  ـ:  ذوقي  طريق  وهو  آخر  طريق  احليل  وللشيخ 
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اإلختصاص، وهو يقول: لنا أصالن:
الطهارة يف األشياء، كل يشء لك طاهر، هذا أصل أويل، بحسب  ـ  األصل األول 

القانون الكيل يف مجيع األشياء الطهارة.
والقذارة؛  النجاسة  العرشة  األعيان  يف  الكيل،  القانون  وبحسب  ـ  الثاين  واألصل 
لنا  كان  فإذا  النجسة.  األعيان  سائر  من  آخره،  إىل  والغائط  والبول  وامليتة  الدم  وهي: 
أصالن: األصل األويل الطهارة، واألصل الثاين النجاسة، وهذا األصل ينجس األصل 
األول؛ ألّن األعيان النجسة أشياء قذرة، إذا القت كل يشء طاهر يتنجس، إاّل املاء فإّن 
األشياء:  كل  بني  من  املاء  خرج  فإذا  طهورًا(،  املاء  اهلل  )خلق  إستثناء  خاصًا،  حكاًم  له 
)كل يشء طاهر(، وتنجسه األعيان النجسة، إاّل املاء: )ال ينجسه يشء(، فيكون املراد 
النجسة. إذن، كل يشء لك طاهر، هذا أصل الطهارة، واألصل  من )اليشء( األعيان 
املاء؛ ألّنه خرج هلذا  إاّل  تؤثر يف كل يشء،  والنجاسة  النجسة،  العرشة  العناوين  الثاين 
املاء طهورًا(، ولكن هلذا ذيل: )ال ينجسه يشء(؛ يعني هذه  النبوي وغريه: )خلق اهلل 
النجاسة، يف  العناوين األولية، واألصل األوىل  العرشة؛ ألّن قذارهتا بحسب  العناوين 
هذه العناوين: )ال ينجسه يشء(؛ يعني يشء من النجاسة، فإذا جعل الشارع هلذا القانون 
إستثناء: )خلق اهلل املاء طهورا(، )إاّل ما غري لونه(، والتغري البد أن يكون هبذه النجاسة. 
وبعبارة أخرى: األصل األوىل يف كل يشء الطهارة، واألصل األوىل يف عناوين العرشة 
النجاسة، والقذارة منحرصة يف العناوين العرشة، وهذه القذارة تؤثر يف املاء، ولكن عدم 
تأثريه للامء له َحّل: )ما مل يتغري لونه أو طعمه أو رحيه(، يعلم أّن املراد من )اليشء( ومن 
)املاء(، األشياء القذرة. واألشياء القذرة عبارة عن األعيان النجسة، هبذا البيان يمكن لنا 
إستفادة إختصاص النبوي بوصف النجس، ال األعم من النجس واملتنجس، فال حيتاج 
إىل التبادر كام بينا؛ يعني أّن وصف النجاسة ال حيتاج إىل دعوى التبادر، وال حيتاج إىل 
اإلرتكاز العريف، وال حيتاج إىل األصول الثالثة املذكورة؛ يعني ال نحتاج إىل اإلستدالل 
بالوجوه الستة التي كانت سندًا ومستندًا لقول املشهور، هذا اخلرب يكفينا من طرق العامة 
واخلاصة، وفهم العامة من هذا اخلرب اإلختصاص، كام ذكرنا عبارة املجتهدين. هذا ما 

أفاده شيخنا احليل يف مقام اإلستدالل يف الرواية.
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يف الواقع أّن هذا املعنى يرجع إىل التبادر أيضًا، يتبادر من )اليشء( األعيان النجسة، 
عىل ما قاله بعض علامئنا، أو ما قاله السيد احلكيم: اإلرتكاز العريف، واملراد من )اليشء( 

عني النجس.
هذا  جعلنا  يعني  املعنى؛  هذا  من  وأسهل  أحسن  ببيان  ولكن  هذا،  إىل  يرجع  فهذا 
البيان للسيد احلكيم عىل نحو الربهان مثاًل بإعامل الذوق، ولكن هذا املعنى يرد يف املاء 
الكر: )املاء إذا بلغ قدر كر ال ينجسه يشء(؛ يعني من القذارة، مفهومة: إذا مل يبلغ قدر كر 
ينجسه يشء، هذا اليشء أعم من النجس واملتنجس. وبعبارة أخرى: الذوق ال يساعد؛ 
يبلغ قدر كر ينجسه  إذا مل  النجاسة واملتنجس،  القرينة موجودة يف اليشء أعم من  ألّن 
يشء من النجاسة واملتنجس، هذا يدفع الذوق إذا كان رواية الكر ال مانع من بيان الشيخ 
احليل: لنا أصالن: األصل األول الطهارة، واألصل الثاين النجاسة، يف عناوين االشياء 
يؤثر يف املاء. أما إذا كان متغريًا؛ فهذا ال يناسب رواية الكر؛ ألّن يف رواية الكر أريد من 

)اليشء( األعم من النجس واملتنجس، هذا كله بالنسبة إىل القولني.
الكلم يف الشق الرابع:

قلنا: أّن ـ هنا ـ شقوق أربعة:
كان  إذا  َمّر حكمه  وقد  املاء مضافًا،  نحو جيعل  التغري عىل  يكون  أن  ـ  األول  الشق 

مضافًا؛ فحينئذ ينجس ـ سواء كان بوصف النجس أو بوصف املتنجس.
ليشء  ال  متفرقًا  متالشيًا  ولكن  النجس،  بوصف  متنجسًا  صار  إذا  ـ  الثاين  الشق 
الكثري،  املاء  وألقيناه يف  القليل  املاء  أخذنا  ثم  القليل،  املاء  الدم يف  ألقينا  مثاًل:  خاص، 
فتغري ماء الكر بوصف النجس؛ لوجود األجزاء الدموية يف املاء القليل. هذا قلنا حكمه 
التنجس؛ ألّن املاء الكر تغري بوصف الدموية، ال بوصف املتنجس، بل بوصف النجس، 

هذا إذن حكمه معلوم.
الشق الثالث ـ ما إذا ألقينا العطر املتنجس يف املاء، وصار املاء متعطرًا؛ أي ذا عطر 
بواسطة العطر النجس، هذا الوصف الذي هو رائحة العطر، وصف للمتنجس، وليس 
وصفًا للنجس هذا كان حمل كالمنا. قلنا: يف هذا الفرض قولنا؛ هو قول املشهور أّنه ال 
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يتنجس، وقول الشيخ و من تبعه يتنجس؛ ألّن )ما غري( أعم من وصف النجس، ومن 
وصف املتنجس، هذا الفرض َمّر الكالم فيه تفصياًل.

الشق الرابع ـ ما لو حصل التغري بواسطة املتنجس، ولكن ال بوصف املتنجس، بل 
ـ  فقهائنا  من  جلامعة  كالم  وفيه  كالمنا،  حمل  هذا  ـ  املتنجس  يف  املنتثر  النجس  بوصف 
القليل  املاء  أخذنا  ثم  امليتة،  باجليفة  متعفنًا  وصار  القليل،  املاء  يف  اجليفة  وقعت  مثاله: 
متغريًا، لكن ال  الكثري  املاء  الكثري فصار  املاء  ألقيناه يف  ثم  امليتة،  باجليفة  املتغري  املتعفن 
من وصف املتنجس، بل بوصف النجس، وصف النجس كان من رائحة امليتة، وصار 
امليتة ليست  القليل. فهنا أجزاء  املاء  امليتة، ولكن مع الواسطة يف  املاء الكثري فيه رائحة 
موجودة ال يف املاء القليل، وال يف املاء الكثري، ولكن كان املاء القليل متعفنًا باجليفة واملاء 
الكثري متعفنًا باجليفة. فالكالم يف هذا: هل هذا حمكومًا بالنجاسة، أو حمكومًا بالطهارة؟

رأي صاحب العروة:
قال: <نعم، ال يعترب أن يكون بوقوع عني النجس فيه، بل لو وقع فيه متنجس حامل 

ألوصاف النجس فغريه بوصف النجس تنجس أيضًا>.
بالنجاسة،  املتنجس؛ لكان حمكومًا  النجس يف  التغري بوصف  لو كان  فمفاد كالمه: 

لكن ال فرق بني أن يكون النجس بال واسطة، وبني أن يكون النجس مع الواسطة.
اإليراد عىل صاحب العروة:
ولكن يرد عىل هذا إشكالني:

من  ذلك  غري  أو  دم  فيه  وقع  السابقة،  الروايات  يف  قلنا:  إذا  أّنه  ـ  األول  اإلشكال 
األعيان النجسة، ظاهرها أن تكون بال واسطة التغري، بنفس امليتة، ال مع بواسطة حامل 
امليتة نجس، احلامل بوصف امليتة، ظاهر هذه الروايات ـ أن تقع فيه ميتة، أو بول، أو دم 

ـ أن تكون بال واسطة؟
وجواب هذا اإلشكال: هذا إبتدائي ال يكون نافيًا إذا كان بوصف النجس، بل ظهور 
ال  بحيث  العني،  بنفس  فمنوطًا  النجاسة؛  حكم  أما  امليتة،  فيه  وقع  معناه  الرواية  هذه 
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يكون بال واسطة، هذا الظهور مل يفهم من الروايات، إّنام يفهم من الروايات، أّن النجاسة 
الواقعة من األعيان تؤثر يف املاء، أما أهنا تؤثر يف املاء مطلقًا أو ال تؤثر بنفسها؟ هذا ال 
يستفاد من الروايات، اإلنرصاف ممنوع. إذا قلت: منرصف إىل وقوع النجاسة، والتغيري 

يكون بوصف النجاسة بال واسطة، هذا اإلنرصاف ممنوع، بل هبذه الروايات إطالق.
فالتغيري  الواسطة،  مع  أو  واسطة،  بال  بني  فرق  ال  قلنا:  إذا  أّنه  ـ  الثاين  اإلشكال 
باملجاورة إذن، البد أن حيصل ماء بمجاورته جيفة، إذن، إبتداء اجليفة أثرت يف اهلواء، 
واهلواء أثر يف املاء؛ فالبد من احلكم بنجاسة املاء، مع أنك قلت سابقًا: أّنه البد بمالقاة 
إذا  الروايات؛ ألّنه  املاء، هذا اإلشكال عىل  النجس، ال يوجب جماورة  النجس جماورة 
كان املراد أن يكون أعم بوصف النجس مع الواسطة أو بال واسطة، هنا مع الواسطة، 
امليتة أثرت يف اهلواء، واهلواء أثر يف املاء، عىل أي حال، صار املاء متغريًا بوصف النجاسة، 

ولكن مع الواسطة ال بدون الواسطة؟
وجواب هذا اإلشكال، نعم هذا صحيح عىل هذا املبنى، البد من القول بعد الفرق 
بني املالقاة واملجاورة، ولكن لنا إمجاع، واإلمجاع قال: إّن املجاورة ال تؤثر، لوال اإلمجاع؛ 

لقلنا: التأثر بوصف النجس مع الواسطة وبال واسطة مؤثر. هذا جواب اإلشكال.
ولكن هذا اجلواب ال يفيد؛ ألّن أصل اإلشكال ليس بوارد، تأثري النجاسة يف اهلواء، 
النجس  املاء، هنا  النجاسة يف  الروايات وقوع  املاء، نحن إستفدنا من  اهلواء ما وقع يف 
ليس واقعًا يف املاء، ال بواسطة، وال مع الواسطة، نحن ننكر اإلشكال ونقول: ال إشكال 
بمالقاة  النجاسة،  بوقوع  رصحية  الروايات  الروايات،  عن  خارجة  املجاورة  ألّن  فيه؛ 
يمكن  وارد؛ ال  اإلشكال  قلنا:  إذا  هذا،  فعىل  النجاسة مالقيًا،  من  ليس  هنا  النجاسة، 
دفعه، نحن نقول: إبتداء اإلشكال ليس بوارد؛ ألّن الروايات تدل عىل أّن النجس البد 
من املالقاة، إما بالواسطة، وإما بال واسطة. أو  بنفسه أو بحامله، البد من املالقاة، ولكن 
جماورة اهلواء وجماورة املاء ليس بمالقاة، ومل يقع نجس يف املاء ال مع الواسطة وال بدون 

الواسطة، النجس ما وقع يف املاء، هذا بالنسبة إىل أصل املطلب.
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اإلستدالل عىل الشق الرابع بوجوه مخسة:
الوجه األول ـ إستدالل السيد اخلوئي برواية حممد بن بزيع:

إستدل السيد اخلوئي برواية حممد بن بزيع يف جانبني: تارة يستدل باإلطالق، وتارة 
إاّل ما  البئر واسع ال يفسده يشء،  يستدل باملورد، أما إستدالله باإلطالق هكذا: )ماء 
غري لونه(. يف هذه الرواية السيد يدعي مطلق )إاّل ما غري(، التغيري مطلق بأي طريق من 
نجس أو متنجس، ومن نجس بال واسطة، أو مع الواسطة، هذا اإلطالق يكفينا. وأما 
املالقاة باملتنجس؛ فخرج بالدليل، ولكن هذه الرواية مطلقة، واطالقها يكفي يف احلكم 

بالنجاسة.
التغري  الواسطة،  مع  بالنجس  التغري  باملتنجس،  التغري  ثالث:  صور  الرواية  هلذه 
باملتنجس  التغري  بنفسه،  بالنجس  التغري  أخرى:  بعبارة  أو  الواسطة.  بدون  بالنجس 
النجس  الوصف  نقول:  تارة نحن  النجس، كالم واحد:  أو بوصف  املتنجس  بوصف 
أعم من الواسطة، وبال واسطة. واملتقدم ثالثة: تارة نقول: ال وصف النجس أو املتنجس 
بوصف النجس يف املتنجس، أو بوصف املتنجس ال يفرق، عىل أي حال، يف نظر السيد 
الرابع  الشق  يعني  فيه؛  نحن  ما  عىل  واطالق  إطالق،  الصحيحة  الرواية  هبذه  اخلوئي 
نجس إاّل ما خرج، وما خرج أن يكون املتغري بوصف املتنجس، هذا خرج عن النجاسة.

جواب شيخنا األستاذ احليل:
بأّن )ما( إما عموم أو خصوص، )ما َغرّي وصفه(، إذا قلنا: خاصًا؛ فمعناه النجاسة 
البد أن تكون بوصف النجاسة ـ يعني بوقوع عني النجس ـ، فال يدل عىل نجاسة الشق 

الرابع.
وأما إذا قلنا: ال، )ما َغرّي( أعم من النجس واملتنجس؛ فحينئذ ال ُيفّرق بني الرشوط 

الثالثة، فتكون الرواية دلياًل للشيخ الطويس ومن تبعه.
أنت قلت: هذه الرواية ليست دلياًل عىل قول الشيخ، إّنام هي دلياًل عىل قول الشيخ، 
الرواية ليس بصحيح؛  إّنام هي دلياًل عىل قول املشهور، فعىل هذا، إستداللك بإطالق 
ُيفّرق بني النجس واملتنّجس، ملاذا أنت ختّص احلكم  ألّنه إن قلنا: للرواية إطالق؛ فال 
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س؟ وإن قلت: ال، )ما َغرّي لونه( من األعيان  بوصف النجس أعم من املنجس أو املتنجِّ
أثر  النجس، ال  العني واقعًا يف  أن يكون نفس  النجسة  النجسة؛ فحينئذ ظاهر األعيان 
العني واقعًا يف املاء، نفس العني الزم أن يكون يف املاء، فحينئذ تكون الرواية داّلة عىل 

اإلختصاص ال العكس، فهذا اإلستدالل ليس بصحيح من السيد اخلوئي.
الوجه الثاين ـ عن مجاعة من األعاظم:

أّنه ال يعترب تغرّي عني النجاسة لكل جزء من أجزاء املاء عىل نحو املبارشة؛ ألّنه فرد 
التغري  التغرّي إىل عني النجس املالقي له. وبعبارة أخرى: رساية  ناذر، بل يكفي إستناد 
إىل متام املاء بواسطة املتنجس، ال بعني النجس؛ ألّنه يتغرّي أوالً مقدار املاء الذي حول 
النجس  فالتغري بوصف  س،  املتنجِّ النجس املوجود يف  بأثر  الباقي  يتغري  به، ثم  النجس 
قليل جدًا، فال حُتمل األخبار الداّلة عىل التغري عىل الفرد الناذر، فتشمل ما يوجب التغري 
تغرّي متامًا بمالقاة  املاء  أّن  مثله  النجس، فيصدق يف  باملتنجس، احلامل لوصف  املاء  يف 
عني النجس؛ وذلك أّن اجليفة وامليتة وغريها من النجاسات إذا وقعت يف الكر ـ مثاًل ـ 
فغرّيت ماء الكر فإّنام يتغرّي أوالً أوصاف جوانبها الواقعة فيه واملالصقة هلا، ثم يتغري ما 

يتصل باجلوانب إىل أن ينتهي إىل متام املاء.
وكيف كان، فقد َبّينا أّنه يف التحليل العريف املجاور للميتة يكون متنجسًا؛ ألّنه القاه 
عني النجس، وأما املجاور، وجماور املجاور؛ فكلها تتغرّي برائحة اجليفة بالوسائط، فيعلم 
أّن هذا يؤثر، سواء كان بال واسطة أو بواسطة واحدة، أو بوسائط متعددة، هذا يدل عىل 
إستدالل  خالصة  هذا  الواسطة،  مع  أو  واسطة  بال  النجس  وصف  واملالك  امليزان  أّن 

مجاعة من الفقهاء.
بزيع  ابن  صحيحة  من  اخلوئي  السيد  األستاذ  عليه  اعتمد  ما  ـ  الثالث  الوجه 

بموردها ال باطلقها:
وحاصل اإلستدالل: أّن هذه الرواية تدل عىل أّن التغري موجب للنجاسة، ومن املعلوم 
أّن التغري ال يكون مبارشة جلميع األطوار؛ ألّن النجس فيام يالقيه يؤثر فيام يالقيه، وما 
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يالقيه يؤثر إىل آخر املاء؛ يعني تنتقل املؤثرات من جزء إىل جزء آخر. أما تأثر الكل دفعة 
واحدة؛ فهذا نادر. النجس يقع يف املاء ويكون مجيع أجزاء املاء متأثرًا من النجس، يعني 
يرتتب عىل املاء التأثر، تغري الدم وتغري الرائحة دفعة، هذا فرض ناذر. إّنام كيفية التغري 
اجلزء اآلخر، واجلزء اآلخر  يؤثر يف  املجاور  واملاء  املجاور،  املاء  تؤثر يف  اجليفة  هكذا: 
يؤثر يف اجلزء اآلخر، إىل ينتهي تدرجيًا، فعىل هذا، كيفية النجاسة هكذا: اجليفة تؤثر يف 
األجزاء املجارة ـ إما يف طعم هذه األجزاء، أو يف رائحتها ـ فتتغري هذه األجزاء، ثم تتغري 
التغري  هذه األجزاء املجاورة للجيفة إىل األجزاء اآلخر تدرجيًا إىل أن تنتقل، هذا شأن 
وكيفية املالقاة. كالمنا يف ماء البئر، إذا تغري ماء البئر؛ يكون نجسًا حتى ينزح، والنزح 
يوجب تولد ماء جديد يف البئر، فإّن للبئر مادة، وهذه املادة تؤثر يف إزالة التغري، فإذا زال 
النجاسة،  النجس يوجب  أّن جماورة  املاء، ويطيب طعمه ورحيه، فيعلم  التغري؛ فيطيب 
وإن مل يكن فيها عني النجاسة، هذا نجس جيفة أثر يف  هذا املاء؛ فصار نجسًا بوصف 
النجس، ثم املاء الثاين بالواسطة صار نجسًا، ثم املاء الثالث بواسطة، واملاء الرابع بثالث 
وسائط وهكذا، فيعلم أّن نفس املجاورة ـ يعني الواسطة ـ ما أثر يف احلكم يف التنجيس، 
سواء مع الواسطة، أو بال واسطة، فتدل هذه الرواية عىل الشق الرابع، ويف الشق الرابع 

املاء يكون حمكومًا بالنجاسة.
ولكن قد يشكل عىل هذا: بأّن الرواية خمتصة بالبئر، أما يف سائر املياه؛ فال يأيت هذا 

البيان؟ 
كان  إذا  املطلوب  يتم  بالفصل،  القول  لعدم  ليس كذلك؛  وأجيب عىل هذا: ولكن 
حكم هذا املاء، أّن الوصف النجس يؤثر مع الواسطة وبال واسطة يكون احلكم جاريًا 
يف ماء املطر والكر اجلاري، ويف غري ذلك من املياه العاصمة1. هذا إستدالل من السيد 

اخلوئي، ال بأس به.
الوجه الرابع ـ ما قرره بعض األعاظم:

فقط،  الصحيحة  الرواية  ال  الروايات،  من  املطلوب  واستظهار  عقيل،  وصف  وهو 
1-  الغروي، املريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج1/ 87
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وهذا الوجه يقرر هكذا: أّنه إذا ألقينا املاء القليل املتعفن عىل الكر، فاألمر ال يلو، إما أن 
حيكم بطهارة اجلميع، أو بنجاسة اجلميع، أو بطهارة الكر ونجاسة املاء القليل املتعفن. 
هذا احلدس العقيل لدوران األمر بني النفي واإلثبات، يسمى حرصًا عقليًا؛ ألّنه إما يقال: 
هذا أّثر وصار املاء نجسًا ـ أو قلنا: ال، ال يؤثر واملاء باٍق، عىل طهارته ـ، أو يقال: أّن ما 
ُألقي نجس وما كان كرًا طاهرًا. فإذا دار األمر بني األمور الثالثة؛ فنحكم هكذا: إذا قلنا: 
بطهارة اجلميع؛ فهذا غري ممكن؛ ألّن التغري مادام موجودًا ال حيكم بطهارته. فرضنا أن 
يكون متغريًا، وال حيكم بطهارة املتغري متصاًل بالكر، الكر معتصم، فالعاصمية للكر. أما 
املاء املتصل بالكر مادام متغريًا؛ فنحكم بالنجاسة، فطهارة اجلميع ليس بصحيح. وأما 
أن نقول: بطهارة الكل ونجاسة املاء القليل، امللقى يف هذا الكر. هذا إذن، باطل ليس 

بصحيح، ملاذا؟
ماءين:  كانا  إذا  له حكم واحد،  الواحد  املاء  أّن  إمجاع عىل  يتبعض،  الواحد ال  ألّن 
أحدمها قليل واآلخر كثري ومتميزان يف اخلارج؛ فلهام حكامن. وأما إذا كان ممزوجًا، واملاء 
القليل ممزوجًا باملاء الكثري، املاء الكثري صاٍف، ولكن املاء القليل متأثر، صار ماءًا واحدًا، 
املتغرية  أو بنجاسة اجلميع. وأما األجزاء  إما حيكم اجلميع بطهارتني  الواحد،  املاء  هذا 
الوجه  هو  األخري،  األمر  فيبقى  اإلمجاع،  خالف  فهذا  طاهرة،  األجزاء  وبقية  نجسة، 
األخري؛ وهو أن حيكم بنجاسة مجيع املاء ـ سواء كان املتغري املاء القليل، أو املاء الكثري ـ، 

ملاذا حيكم بنجاسة الكر؟
النجس؛ وهي  فيه  متنجسًا، واآلخر وقع  النجس وصار  فيه عني  ألّن أحدمها وقع 
يف  املوجود  النجس،  بوصف  تغري  إذا  يصري:  هكذا  فاحلكم  املتفعفنة،  الكرهية  الرائحة 

املتنجس، يؤثر يف املاء.
نتيجة الوجوه املتقدمة:

هذا  أّن  وقلنا:  بزيع.  ابن  رواية  إطالق  ـ  األول  اإلستدالل  ثالثة:  إستدالالت  هنا 
اإلطالق ليس بتام ملا عرفت من إشكال شيخنا احليل عىل الرواية. هذا اإلطالق إذا ثبت؛ 
فال يفرق بني النجس واملتنجس. وأما إستدالل السيد اخلوئي بمورد الرواية؛ فال بأس 
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به. وأما اإلستدالل من احلرص العقيل ـ كام عليه مجاعة من الفقهاء ـ؛ هذا إذن، ال بأس 
به. فإما نحكم بنجاسة مجيع املاء، وإما طهارة مجيع املاء، وإما بطهارة البعض ونجاسة 
البعض، طهارة مجيع املاء ال يمكن؛ ألّنه متغري، ومادام متغريًا ال يكون طاهرًا، نجاسة 
ثابتًا، وهو  الثالث  اإلحتامل  فيكون  يمكن لإلمجاع،  املاء، ال  بعض  املاء وطهارة  بعض 

مجيع املاء نجس، سواء كان جماورًا للميتة، متصاًل أو بال واسطة.
الوجه اخلامس ـ عن السيد اإلصفهاين:

نقله شيخنا االستاذ احليل: يدعي أّن املناط يف اإلنفعال؛ هو التغري املستند إىل مالقاة 
بوصف  موصوفًا  كان  وسواء  الواسطة،  مع  أو  واسطة  بال  كان  سواء  النجس،  عني 
النجس، أو موصوفًا بغري وصف النجس، ال يفرق هنا؛ يعني سواء كان من سنخه، أو 
ليس من سنخه، ومثاله: لو ألقينا يف املاء دمًا؛ فصار املاء ملونًا ولكن ليس بلون الدم، بل 
بلون آخر، هذا حمكوم بالنجاسة، وإن مل يكن هنا وصف النجس، ألّن الدم أثر يف املاء 
وأثره يف املاء تغيري املاء لونًا، فعىل هذا يعلم من الشارع أّن املالك تأثري النجس، وتأثري 
النجس مع الواسطة، أو بال واسطة، املتنجس احلامل لوصف النجس يؤثر يف املاء، فإذا 
أثر يف املاء؛ يقال أنه أثر عني النجس يف املاء. وهكذا لو أصفر املاء ـ مثاًل ـ بوقوع الدم 
فيه، وال يبعد إستفادة هذا املعنى من األخبار ـ يعني الوصف الشخيص ليس بموجود، 
الواسطة،  يف  مدخلية  ال  أنه  ُيعلم  هذا  من  فموجود.  سنخه؛  من  النجس  وصف  وأما 
وال لشخص الوصف، بل إّنام املدخلية لوقوعه يف النجس بوصف وبشخصه، أو بنوعه 
وضفه ـ من قوله يف رواية سامعة: )إذا كان النتن الغالب عىل املاء؛ فال تتوضأ(. النتن 
الغالب عىل املاء، معناه أّن رائحة النجس تغلب عىل املاء، فال يفرق بني أن تكون رائحة 
أو  لونه،  بشخص  واسطة،  بال  أو  الواسطة،  مع  املاء  عىل  وغالبًا  املاء،  يف  تؤثر  النجس 

بسنخ لونه ال يفرق، إذا كان النتن الغالب عىل املاء؛ فال تتوضأ.
والرواية األخرى؛ وهي رواية عالء: )ال بأس إذا غلب املاء لون البول ...(. مفهومه 
تتحقق  الغلبة ال  الغلبة،  الغلبة وعدم  امليزان واملالك  فيكون  البأس،  ففيه  يغلب؛  مل  إذا 
إاّل بوصف النجس، ال يقال الغلبة بوصف املتنجس، إذا كان اللون بوصف املتنجس؛ 
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ال يقال: غلب، إنام الغلبة كلها من آثار النجس: )كلام غلب لون البول(، ما قال: لون 
املتنجس، فيعلم املالك عبارة عن وجود وصف النجس يف املاء، وقوع النجس، ووجود 
النجس يف املاء. فهذه الرواية شاهد عىل أّن املاء نجس، وال يفرق بني نفس اللون باقيًا، 
أو تبدل بلون آخر. وما يقال: أّنه البد من بقائه لون خاص؛ فهذه دعوى ليست مقبولة، 
ليست مسموعة؛ ألّن يف نظر العرف ال يفرقون بني اللون الشخيص، أو لونه السنخي 
واجلنيس والنوعي. عىل أي حال، هذه الرواية تدل عىل أّن األثر خمصوص بعني النجس، 
عن  منعنا  اإلمجاع  ولكن  واملبارشة،  املجاورة  بني  يفرق  ال  القول:  من  البد  هذا،  فعىل 
بأّن املجاورة  بالنجاسة. لوال اإلمجاع؛ فالبد من احلكم  بأّن يف املجاورة احلكم  القول: 
إذن تؤثر. ولكن يمكن الفرق بني املجاورة واملاء؛ ألّن يف املجاورة أثر النجاسة بواسطة 
النظر  العرف، ال يف  نظر  املطلق يف  املاء  تغري  أّثر يف  املطلق  باملاء  اهلواء  وإتصال  اهلواء، 
من  يستفاد  إّنام  املاء  يف  وقع  الريح،  املاء  يف  وقع  أّنه  يصدق  ال  العرف  نظر  يف  الدقي، 
الروايات املالقاة والوقوع، ال يفرق بني املالقاة والوقوع مع الواسطة وبال واسطة، أما 
املجاورة يف نظر العرف؛ فالبد بالدقة العرفية يف نظر العرف. ليس كذلك، ال يقال: وقع 
يف املاء، هو القى اهلواء، مالقاة اهلواء للامء، ال يقال: أّنه القاه اهلواء، القى املاء، أو وقع 

يف املاء، إستدالل عريف.
مع قطع النظر عن اإلمجاع، الفهم العريف، إذن كذلك. وإن كان بالدقة العقلية، إذا 
مل يكن للجيفة وامليتة أثر، ما كان متعفنًا، البد من وجود األثر، ولكن بالنظر العريف ال 
نظر  هذا  املاء،  يف  النجس  لوصف  احلامل  املتنجس  أو  املاء،  يف  النجس  وقع  أّنه  يقال: 

عريف.
عىل أي حال، يف مسألتنا ـ من أول املسألة إىل هنا ـ يعلم أّن ما يالقي النجس عىل 

قسمني:
يالقي عني النجس، هذا حكمه معلوم. ويالقي احلامل النجس، املتنجس الذي محل 
وصف النجس. وقوع النجس عىل املاء عىل قسمني: وقوع شخيص املبارشي، عن عدم 
يف  النجس  وقع  املاء،  يف  املتنجس  وقع  ملا  حامل  متنجس  الواسطة  بدون  أو  الواسطة، 
القسمني من  إستفادة  الروايات، هل يمكن  إستفادته احلكمني من  الكالم يف  إّنام  املاء، 
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الروايات، أو ال يمكن؟
هذا  النجس،  وشخص  النجس،  عني  املؤثر  يكون  أن  الروايات،  من  املتيقن  القدر 
بحسب املتعارف وبحسب القدر املتيقن، وأما املتنجس احلامل لوصف النجس يف نظر 
العرف؛ ال يقال: أّنه القاه النجس، القاه املتنجس. وبعبارة أخرى: الواقع يف املاء املطلق 
تارة أجزاء النجس املتاليش املتفرق، تغري املاء يف األجزاء املوجودة من النجس، هذا هو 
القدر املتيقن، األجزاء املنبثة واملتفرقة يف املاء، وأثر يف املاء هذا يصدق أّنه وقع النجس، 

القاه النجس وغري ذلك.
وأما إذا كان املؤثر يف املاء رائحة امليتة بدون أجزاء امليتة يف املاء، كالمنا يف هذا: رائحة 

امليتة وقع يف املاء، شمول الروايات عىل هذا املعنى مشكل.
إشكال مجاعة من املحشني يف املقام:

1ـ إشكال السيد الربوجردي:
وعبارة السيد الربوجردي هكذا: <هذا إذا كان املتنجس ممزوجًا بعني النجس، بحيث 
يستند التغري إىل مالقاة النجس يف ضمنه، وإاّل فالتنجس حمل إشكال>1. يف هذا يشري إىل 
هذا املعنى بأّنه إذا كان املاء ممزوجًا بعني النجس؛ يعني أّن عني النجس وقع يف املاء، أو 
عني النجس وقع يف املاء القليل، وممزوجًا؛ بحيث أجزاء النجس موجودة يف املاء، ألقينا 
النجس موجودة يف  القليل، وممزوجًا؛ بحيث أجزاء  املاء  فتغري يف  الكر؛  املعنى يف  هذا 
أّثر يف  النجس  أجزاء  الكر. هذا مسّلم؛ ألّن  ماء  فتغري  الكر؛  املعنى يف  ألقينا هذا  املاء، 
املاء، ال، وإن كان املتنجس حاماًل، أما حاماًل ألجزاء النجس، ال وصف املتنجس، هذا 
مسلم. أما إذا كان املتنجس حاماًل لرائحة النجس، ال أجزاء النجس، شمول الرواية عىل 

هذا الفرض، وعىل هذا املصداق حمّل تأّمل.
إذا كان املاء ممزوجًا بعني النجس، بحيث إستند التغيري إىل مالقاة النجاسة يف ضمنه، 
فهو يعني حكمه واضح أّنه يتنجس، وإاّل إذا مل يكن ممزوجًا رائحة ـ هذا النجس يف هذا 

1-  العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج1/ 385
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املاء القليل ـ؛ فالتنجس حمّل إشكال. عىل هذا السيد الربوجردي.
2ـ إشكال السيد احلكيم والسبزواري والفاين:

والسبزواري،  احلكيم،  كالسيد  املحشني  من  مجاعة  الربوجردي،  السيد  تبع  وقد 
املتنجس  أّن  قلنا:  أن  الثاين، سبق  القسم  والفاين، ومنهم مجاعة أخرى1 يستشكلون يف 

املالقي عىل قسمني:
األول ـ متنجس حامل ألجزاء النجس، ووقع يف املاء؛ فهذا ُمسّلم يؤثر.

هلذا  الرواية  فشمول  النجس؛  أجزاء  ال  النجس،  لوصف  احلامل  املتنجس  ـ  الثاين 
الفرد، حمل تأّمل. فالبد من اإلحتياط واملراجعة إىل شخص آخر، عىل حسب احلوايش. 
هذا كله بالنسبة للوجوه اخلمسة التي إستدل هبا عىل نجاسة هذا املاء، الذي القاه وصف 

النجس، بواسطة املتنجس.

1-  املصدر السابق، 385 ـ 386



الفرع الرابع ـ الفرق بني التغري احلسي والتقديري

أواًل ـ بيان األمثلة على رأي صاحب العروة
ثانًيا ـ األقوال يف أصل املسألة

ثالًثا ـ أقسام التغري
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قوله: <وأن يكون التغري حّسيًا، فالتقديرّي ال يرض، فلو كان لون املاء أمحر أو أصفر 
فوقع فيه مقدار من الدم كان يغريه لو مل يكن كذلك مل ينجس، وكذا إذا صّب فيه بول 
كانت  ميتة  فيه  فوقع  جائفًا  كان  لو  وكذا  غرّيه،  لون  له  كان  لو  بحيث  له  لون  ال  كثري 
تغريه لو مل يكن جائفًا وهكذا، ففي هذه الصورة ما مل يرج عن صدق اإلطالق حمكوم 

بالطهارة عىل األقوى>)1(.

)1(ـ الفرع الرابع ـ الفرق بني التغري احليس والتقديري:
إختلفت آراء املحشني يف هذا الفرع، بحسب اختالف األمثلة، وحتى يتضح لنا هذا 

الفرع، ينبغي البحث فيام ييل:
أوالً ـ بيان األمثلة عىل رأي صاحب العروة:

وهكذا  ـ  حّسيًا  التغري  يكون  أّن  والكثري،  الكر  بنجاسة  احلكم  رشائط  من  أّن  ذكر 
فرضنا أّن التغري حّسيًا ـ والتقديري ال يرض. ثم َبنّي لنا أمثلة يف التغري وهي:

املثال األول: لو كان لون املاء أمحر أو أصفر، فوقع فيه مقدار من الدم، كان يغريه لو مل يكن 
كذلك، ولكن إذا ما كان لون املاء أمحر أو أصفر يتغري، هل حيكم بنجاسة هذا املاء أو ال حيكم؟

يف نظر صاحب العروة ال حيكم بنجاسة هذا املاء؛ ألّنه تغري، والتغري ليس دلياًل فيه، 
وإّنام هو تغري.

املثال الثاين: إذا ُصّب فيه بول كثري ال لون له، بحيث لو كان له لون غرّيه؛ ألّنه ليس 
من لون البول، فهذا تغري تقديري ـ يعني عىل فرضه ـ، هذا إذن ال حيكم بنجاسته، وال 

يفيد يف نظر صاحب العروة. 
املثال الثالث: لو كان جائفًا، فوقع فيه ميتة كانت تغريه لو مل يكن جائفًا. كان للامء 
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رائحة كرهية ولو مل تكن هذه الرائحة الكرهية لغريته اجليفة؛ ألّن التغري املخصوص ليس 
بموجود، املراد من التغري املوجود، نظرت يف أحد روائح اجليفة، وتغري اجلسم مل يتأثر؛ 

ولذا ال حيكم بنجاسته.
ثم قال صاحب العروة: وهكذا، ففي هذه الصور ما مل يرج عن صدق اإلطالق ـ 

يعني إذا صار مضافًا ـ فهذا الفرض مسألة أخرى ـ، حمكوم بالطهارة عىل األقوى.
ثانيًا ـ األقوال يف أصل املسألة:

نحن نتكلم يف األقوال املوجودة يف املسألة، ال بالنسبة هلذه األمثلة عىل سائر املطلب، 
بل من جهة أّن األقوال يف املسألة ما هو؟

وأما النظر إىل هذه األمثلة؛ فاألقوال كثرية؛ ألّن لكل مسألة فرعًا، ويف كل مثال نظر 
وأقوال ونحن يف أصل املسألة رجعنا إىل قولني:

التغري  أما  احليس،  التغري  باعتبار  بالنجاسة،  القول  األكثر  إىل  نسب  ـ  األول  القول 
التقديري؛ فال يوجب احلكم بالنجاسة، وهو ظاهر املذهب كام عن الذكرى؛ حيث قال: 

<فظاهر املذهب بقاء الطهارة؛ لعدم التغرّي>1. ويف كشف اللثام: أّنه جابر لألصل2.
القول الثاين ـ ذهب مجاعة من فقهائنا إىل خمالفة األكثر والقول بكفاية التقديري يف 
ترتب النجاسة؛ منهم: العالمة يف القواعد3، ويف املختلف4. وقال بذلك صاحب جامع 
املدارك. ومجاعة من املتأخرين قالوا بكفاية التغرّي التقديري، وهو يوجب النجاسة، هذا 

بالنسبة إىل أصل املطلب.
ثالثًا ـ أقسام التغري:

األول ـ التغري احليس.
الثاين ـ التغري التقديري.

1-  الشهيد األول ـ الشيخ حممد بن مجال الدين: ذكرى الشيعة، ج1/ 76
2-  الفاضل اهلندي، الشيخ حممد بن احلسن: كشف اللثام، ج1/ 252

3-  العالمة احليل، الشيخ احلسن بن يوسف: قواعد األحكام، ج1/ 183
4-  خمتلف الشيعة، ج1/ 25
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الثالث ـ التقدير باعتبار املقتيض.
الرابع ـ التقدير باعتبار وجود املانع.

يف الواقع قسمنا التقديري إىل أقسام ثالثة: التقديري باعتبار أصل التقدير، والتقديري 
هذه  باعتبار  ولكن  قسمني،  الواقع  يف  بل  املانع.  باعتبار  والتقديري  املقتيض،  باعتبار 
اجلهات، ومن هذه احليثية، تصري األقسام اربعة. فالبد من معرفة أحكام هذه األقسام 

األربعة.
معرفة أحكام أقسام التغري:

القسم األول ـ التغري احليس الفعيل:
أما التغري احليس؛ فال إشكال أّنه يوجب النجاسة؛ إلستفادتنا من الروايات العديدة، 
كام أن تغرّي الطعم والرائحة املذكور يف الروايات، منّزل عىل التغري احليس الفعيل. والتغري 
اللوين إذن من التغري، فثبت أّنه هل التغري اللوين موجود يف الروايات أو ليس بموجود؟
من  مجاعة  ولكن  الروايات1.  يف  بموجود  ليس  اللوين  التغري  قال:  البهائي  الشيخ 
املتأخرين قالوا: نحن وجدنا التغري اللوين؛ وهو املوجود يف الروايات. الكالم يف هذا، 
أما يف كفاية التغري اللوين؛ فهذا مما ال إشكال فيه، ومن هنا يعلم أّن تغري الطعم والريح مما 

ال إشكال فيه أيضًا إذا كان حسيًا. ولكن الكالم يف تعريف التغري احليس ما هو؟
تقريرات أربعة يف بيان التغري احليس:

األول ـ للسيد عيل شرّب يف العمل األبقى: 
حيث ُيقّرب لنا التغري احليس الفعيل هبذا البيان:

املراد من التغري يف الروايات؛ إنقالب املاء من حالة إىل حالة أخرى، متصفة بوصف 
النجس؛ يعني األوصاف النجسة، وأحكام النجس، يرتتب عىل التغري، فيكون التغري: 

1-  هذا مضمون ما ذكره الشيخ البهائي )(، يف احلبل املتني/ 356. وقد مىض الكالم عليه، وذكره سيدنا 
األستاذ ـ هنا ـ إشارة لوجود اخلالف فقط
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هو إنقالب املاء من حالة إىل حالة منسوبة إىل النجاسة، هذا معنى التغري، فإذا كان هذا 
معنى التغري؛ فهذه احلالة حمكومة بحكم النجس، سواء كانت هذه احلالة ألجل األجزاء 

النجسة، أو ألجل األوصاف النجسة.
البيان؛ البد أن يكون التغري حّسيًا؛ ألّنه إذا كان التغري تقديريًا، فمن أي  وبعد هذا 
معنى من املعاين الثالثة؟ إذن، البد أن يكون حّسيًا، سواء كان تغري اللون إو الرائحة أو 
الطعم، والتغري موجود يف الروايات، فالبد أن حتمل عىل هذا املعنى، فإذا محلنا عىل هذا 
املعنى، فيكون املناط التغري احليس الفعيل، فعىل هذا، كل التقادير املوجودة يف األمثلة ال 
تكون حمكومة بالنجاسة؛ ألهّنا ليست تغريًا حسيًا. إذا بينا التغري هبذا املعنى؛ أي إنقالب 
فالروايات  فعليًا،  حسيًا  تغريًا  إاّل  يكون  ال  هذا،  فعىل  للنجاسة؛  وصفية  حالة  إىل  املاء 
دالة عىل هذا. ومن ضمن الروايات التي ُأستشهد هبا ـ بغض النظر أّن هذا اإلستشهاد 

صحيح أو ليس بصحيح ـ الروايات التالية:
ال  البول(  لون  املاء  لون  غلب  إذا   ...( قال:   اهلل عبد  أيب  عن  العالء،  رواية  1ـ 
ينجس، هذا ال يستفاد منه التغري، )إذا غلب لون املاء لون البول(؛ يعني تبدل حالة البول 

األصلية إىل حالة أخرى النقصية.
اجليفة  فيه ريح  يوجد  قاهرًا وال  املاء  )إذا كان   :بن سنان قال اهلل  2ـ رواية عبد 
فتوضأ( معناه أّن ريح اجليفة ال حيد بغلبة املاء، إذا صار املاء غالبًا عىل ريح اجليفة؛ فال 
يكون ريح اجليفة نتنًا، فيعلم أّن املناط مناط النتن ال مناط التغري، فعىل هذه الرواية، اعترب 
التغري حّسيًا فعليًا، فعىل هذا نحن نفرس. هذا ليس باصطالح االستفادة من الرواية، فعىل 
هذا ما هو التغري؟ ألّنه يف الرواية: )غلب، قهر(، هذه العناوين موجودة ال تغري. عىل هذا 
النجسية، إما بوجود األجزاء فيه، أو بوجود  املاء إىل هذه احلالة؛ أي احلالة  تبدل حال 

الوصف النجس فيها، الكالم هو الكالم، هذا إذن جواب.
3ـ رواية حريز، عن أيب عبد اهلل أّنه قال: )... فإذا تغرّي املاء، وتغري الطعم(. بأي 
التغري  عبارة عن  التغري،  املناط يف  أّن  الرواية ظاهرة يف  املاء؟  تغري  نقول:  وصف نحن 
احليس، وأما التغري غري احليس؛ فليس لنا دليل. هذا التعريف األول للتغري إستفدناه من 

الرواية، عىل بيان صاحب العمل األبقى.



401 كتاب الطهارة..................................................................................................

الثاين ـ السيد أبو احلسن اإلصفهاين:
أّنه َعّرف التغري:  نقل أستاذنا الشيخ احليل، عن أستاذه السيد اإلصفهاين يف درسه، 
هو عبارة عن تبدل كيفية املاء، وهذه الكيفية حاصلة من النجاسة، إما بتفرق األجزاء أو 
تفرق أوصاف األجزاء النجسة. هذا تفسري عريف، وهو معلوم لنا. ما الدليل عىل كفاية 
هذا التغري التنزييل؟ ال حيتاج إىل رواية، بخالف التفسري األول؛ حيث حيتاج إىل اإلستفادة 
من الرواية، أما هذا البيان من السيد اإلصفهاين؛ فال حيتاج إىل اإلستدالل بالروايات؛ 
ألّن كون اليشء عّلة البد أن يتحقق فيه أمور ثالثة: املقتيض، والرشط، وعدم املانع، إذا 
حتققت هذه الرشوط الثالثة؛ يتحقق املعلول. فالتغري إذا كان عّلة النجاسة؛ فالبد من 
حتقق هذه األمور الثالثة، فعىل هذا التغري املعلول جهة يف التغري الفعيل واخلارجي. هذا 
البد أن نستفيده من الروايات: )إذا غلب لونه لون املاء( وغري ذلك من الروايات، هذا 
التغري عّلة حيتاج إىل  الكر، كون  النجاسة عىل  التغري مجلة حلدوث وورود  أمر طبيعي، 
رشوط ثالثة: وجود اإلقتضاء يف املاء، وحصول الرشط، وعدم املانع، فعىل هذا التغري 
التقديري ال يكون مؤثرًا يف املقام. هذا البيان يوجب إنحصار التنجيس يف التغري احليس، 

وأما عىل التغري التقديري؛ فال أثر فيه عىل التنجيس.
الثالث ـ الشيخ حسني احليل:

حسيًا.  يكون  ما  إاّل  ليس  وواقعًا  حقيقة  التغري  أّن  التعريف:  هبذا  التغرّي  َعّرف  هو 
كأّن التغري التقديري جماز، إّنام احلقيقة إطالق احلقيقي عىل التغري احليس، ال فرق هنا أّن 
التغري مؤثر أو كاشف عن مؤثر يف البني ال يفرق. هذا فرق بني مطلب الشيخ ومطلب 
أن  هو  احلقيقي:  والتغري  حقيقة،  يكون  أين  البد  التغري  ألّن  اإلصفهاين؛  السيد  أستاذه 
ُيدرك بإحدى احلواس؛ الطعم بقوة الذائقة، والريح بقوة الشامة، واللون بقوة البارصة. 
وأما التغري التقديري، لو كان كذا؛ فيكون تغريًا، لو حصل له هذا اليشء يكون متغريًا، لو 
حصل له هذا اليشء يكون متغريًا، لو مل يكن هذا يكون متغريًا، كل هذه التغريات فرضيًا 
ال يطلق عليه التغري إاّل جمازًا. هذا بيان الشيخ يف مقام تعبري التغري، إذا كان التغري حسيًا.
كأّنه إستفاد هذا من الروايات، الظاهر أّن املراد من التغري احليس: )خلق اهلل املاء طهورًا ال 
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ينجسه يشء إاّل ما غري لونه أو طعمه ...(، فالبد من التغري، هذا إذن مبنى ويثبت أّن التغري 
حكمه التنجيس، سواء قلنا: نفس التغري علة تامة للتنجيس، أو التغري خاص عن وجود 
النجاسة النجاسة معلوم يشء آخر والتغري خاص، ال يفرق بني كالم السيد اإلصفهاينـ  كأّن 
التغري مؤثر ال فرقـ  ولكن عىل هذا املبنى ال يفرق بني أن نقول: أّن التغري علة للنجاسة فعيل، 

وأّن التغري خاص عن وجود النجاسة يف املاء، وأّن املاء حمكوم بالنجاسة، هذا إذن مبنى.
الرابع ـ عن مجاعة من املتأخرين:

نقل عن مجاعة من املتأخرين ـ وهو موجود يف أكثر كتب الفقهاء ـ دعواهم أن املتبادر 
عدم  السلب،  صحة  وعدم  الفعيل،  احليس  التغري  هو  الروايات،  يف  املوجود  التغري  من 
صحة السلب إذن عالمة للحقيقة، فعىل هذا إذا كان اليشء متغريًا باحلس؛ ال يقال: أّنه 
ليس بمتغري، أما بخالف التغري التقديري، هذا يطلق عليه عبارة أّنه ليس بمتغري، إذا ما 
ظهر يف املاء املورود لعدم لون املاء إذا مل يكن للنجس لون مثل البول، وما ظهر لونه يف 
املاء يصدق عىل أّنه ليس بمتغري، وإاّل صحة السلب موجودة، وصحة السلب عالمة أّنه 
جماز بخالف التغري الفعيل عدم حتقق صحة السلب، ال جيوز أن يقال ليس بمتغري، املاء 
املوجود برائحة كرهية من امليتة ال يقال أّنه ليس بمتغري، صحة السلب عالمة احلقيقة، 

وعدم صحة السلب عالمة املجاز.
والفرق بني الثالث والرابع، أّن هذا يراد منه التبادر، أما ذاك فرياد منه ظهور الرواية، 

واإلستفادة من ظهور الرواية، هذا ظاهر وهذا نص، كأّن نفسه تعبري التغري احليس.
نتيجة التفاصيل األربعة:

نحن قلنا: ال خالف أّن التغري احليس موجب لإلنفعال وتنجسه، إّنام الكالم يف تغري 
السيد عيل  بيان من  أربعة:  ببيانات  والتغري منحرص يف احليس  نجسًا  ملاذا صار  املطلب 

شرب، والسيد اإلصفهاين، والشيخ احليل، ومجاعة من املتأخرين؟
هكذا الظاهر من الروايات من نفس التغري بمالحظة اإلرتكاز العريف هذا دال عىل 
التبادر، اإلرتكاز العريف يف معناه ال يشكك يف عرضه، وهو التغري احليس ال التقديري، 



403 كتاب الطهارة..................................................................................................

فردي ألنه متبادر منها ويكون سبق التغري عن التغري احليس، فيصري التغري حقيقة احليس، 
وجمازًا يف غري احليس، هذا بالنسبة للقسم األول من التغري. 

القسم الثاين ـ أن يكون التغري حسيًا واقعيًا ال كليًا:
التغري احليس والواقعي ال الفعيل، هذا يوجب نجاسة املاء أو ال جيزي؟

الظاهر هذا ليس حمل خالف، بل متفق عليه عىل عكس القسم األول، األول احلكم 
بالنجاسة متفق عليه، ويف هذا القسم عدم النجاسة متفق عليه؛ ألّن التغري قد يكون عىل 
املاء مقدارًا من احللويات أو من السكر أو من  ألقينا يف  إذا  نحو ال جيرد وال يرى، كام 
العسل، هذا أّثر يف املاء قطعًا، ولكن ليس حمسوسًا إذا ألقينا وما كان مضافًا، وصار املاء 
الدقي  التغري  التغري ليس حمسوسًا ال إشكال هذا تغري، ولكن  باٍق عىل إطالقه، ولكن 
أثر  ال  فلسفي،  تغري  مناسبة  بأي  أدري  وال  يعربون،  بعضهم  أّن  حتى  ـ  الدقة  بحسب 
للفلسفة هنا. لكن ألجل التغري الفلسفي ـ التغري الدقي؛ ألنه كفى بحسب احلواس عن 
األنظار، هذا التغري تغري يف الواقع، إذا ألقينا البول يف املاء البد أن هذا البول مؤثرًا يف 
املاء من ناحية الرائحة، ولكن ليس حمسوسًا؛ ولذا يف رواية العالء بن الفضيل: )ال بأس 
إذا غلب لون املاء لون البول(، جيوز التوضأ به، هذه الغلبة دليل إمجايل؛ أي أّنه ال يدرك 
هذا وإن كان البول موجودًا، وإن كان أثر البول موجودًا ولكن ليس بغالب، بل مغلوب 
الوجود، كام أّن الغالب وجود فكذلك املغلوب وجود، وإاّل ال يقال: أّنه مغلوب مقهور، 
القاهر واملقهور، لكن الوجود الواقعي موجود هنا، ولكن ليس حمسوسًا، هذا ما يسمونه 
بالتغري الدقي. هل يؤثر يف نجاسة املاء أو ال يؤثر؟ الظاهر عىل نحو اإلكتفاء ال يؤثر؛ ألّنه 
املوجود،  التغريات األربعة هبذا  املعنى وال يكمل يف هذه  الروايات هذا  ال يستفاد من 

فعىل هذا، يكون هذا القسم من التغري حمكوم بالطهارة بال خالف نصًا وفتوى. 
القسم الثالث ـ التغري التقديري:

هذا التغري التقديري يف مقابل كليهام؛ أي التغري احليس املحسوس، والتغري الواقعي 
بحث  حمل  وهو  كالمه،  مورد  هذا  الطبيعي،  التغري  كليهام  مقابل  يف  املحسوس،  غري 
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واختالف، ولكن حيتاج إىل رشح أيضًا.
هل كل التغري التقديري حمكوم بالنجاسة؟ هل جيوز اإلكتفاء بالتغري التقديري مطلقًا 

أو ال؟
هناك قوالن:

األول ـ ذهب أكثر فقهائنا إىل أّن املناط التغري احليس، وال ُيكتفى بالتغري التقديري.
الفاضل  ونقل  والتحرير،  املختلف  يف  والعالمة  املبسوط،  يف  الشيخ  ذهب  ـ  الثاين 
اهلندي يف كشف اللثام عن مجاعة من فقهائنا املتقدمني: بكفاية التغري التقديري وأّنه مؤثر.

هذا بحسب أصل القول، لكن التقديري أنواع وأقسام، عدم ظهور التغري عىل أقسام 
ثالثة هبذا البيان: عدم الظهور يف املاء مقسم بأنواع خمتلفة، أصوهلا الثالثة، عدم ظهور 
التغري إما ألجل قصور يف النجاسة، إذا كان النجس قارصًا؛ ال يظهر التغري. وعدم ظهور 
النجاسة، وقصور يف شخص  بنوع  النجاسة عىل قسمني: قصور  التغري؛ ألجل قصور 

النجاسة.
أنواع التغري التقديري:

بعد أن عرفنا عدم الظهور يف املاء وأصوله الثالثة، ترتب عىل ذلك األنواع الثالثة:
النوع األول ـ قصور يف شخص النجاسة:

دم  ذلك:  ومثال  املاء،  يف  مؤثرة  تكون  حتى  قوية  غري  الواقعة  النجاسة  كانت  إذا 
الرضيع لونه ليس أمحر شديدًا، إذ لو كان أمحر شديدًا ألثر، ولكن لعدم ظهور هذا اللون 

يف املاء لقصور النجاسة يف شخص هذا الدم.
النوع الثاين ـ قصور يف املاء:

عدم ظهور التغري يف املاء ألجل قصور يف املاء؛ ألّن املاء لو مل يكن قارصًا كان مؤثرًا 
يف التغري فيه، هذا معناه ألجل وجود املانع عىل تعبري مجاعة من علامئنا، ولكن األحسن 
التعبري هكذا: من أجل قصور يف املاء؛ ألّنه إذا ما كان قارصًا يتأثر، أما إذا كان قارصًا ال 
يتأثر كاملياه املعدنية، إذا كان املاء معدنيًا هذا ال يتأثر، ولكن إذا كانت نجاسته ضعيفة 

يتأثر، عدم التأثري يف املاء عىل أقسام نذكر منها ما ييل:
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1ـ إذا كان املاء بحسب الدقة العقلية، كام لو كان وجود مانع يف املاء، هذا املانع إما 
أصيل كاألمالح املوجودة يف املاء، أو  غري أصيل، كام لو ألقينا أشياء وهذا أوجب عدم 

تأثر املاء.
املاء كان وصفًا سابقًا، هذا صار سببًا لعدم ظهور  أّن  التغري ألجل  2ـ عدم وجود 
التغري، كان للامء وصف قبل املالقاة، وهذا الوصف صار سببًا لعدم ظهور التغري، مثاًل: 
املالقاة  قبل  اللون كان  فهذا  النجاسة،  وألقينا  أو األصفر،  بلون األمحر  ملونًا  املاء  كان 
كان  ما  لون،  له  كان  ما  إذا  التغري،  ما ظهر  ولذا  املاء؛  لقصور  املاء،  صار سببًا لضعف 
بوصف  قارصًا  وصار  األصلية  خلقته  بحسب  خرج  املاء  ولكن  التغري  يرجع  ضعيفًا 
املاء ألجل هذا، عىل أي  التغري يف  احلمرة، وما ظهر  الصفرة، بوصف  اللون، بوصف 

حال، الكل عنوانه فروع عديدة، الكل عنوانه القصور يف املاء.
النوع الثالث ـ عدم حصول الرشط:

عدم ظهور التغري ألجل عدم حصول الرشط، وإذا حصل الرشط ظهر التغري، كام يف 
بعض املياه من جهة خلقته ال يظهر التغري، اما إذا كان من جهة احلرارة يتغري يؤثر، فهذا 
تغري لعدم وجود الرشط، رشط التغري موجود وهو احلرارة، وأما إذا مل يكن موجودًا؛ 
التغري ألجل فقد الرشط، رشط تغريه احلرارة، إذا ما  التغري، عدم ظهور  فحينئذ يظهر 

حصلت احلرارة ال يظهر التغري.
حمل النزاع:

هل النزاع يف كل أقسام التغري التقديري أو يف بعضها؟ هنا بيانان:
البيان األول: أّن حمل النزاع القسم الثاين: وهو القصور يف املاء، لوجود األمر فعليًا 
أو عارضيًا، أو لوجود وصف سابق، واألمثلة املذكورة يف متن العروة كذلك، هذا حمل 
النزاع؛ ولذا السيد اخلوئي َبنّي أّن هذه األمثلة الثالثة يف العروة كلها حمكوم بالنجاسة، 

عىل خالف نظر السيد اليزدي القائل بأّن هذه األمثلة حمكوم بالطهارة عىل األقوى.
فالسيد اخلوئي ملاذا قال بالنجاسة؟ ألّنه جعل هذه األمثلة الثالثة من املوانع قصورًا 
يف نوعية املاء؛ ولذا نحن قسمنا هبذ الشكل، التغري التقديري عىل نوعني: نوع من أجل 
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تقسيم  هذا  املانع،  وجود  جهة  من  آخر  ونوع  األمثلة.  هذه  يشمل  املقتيض  عدم  جهة 
من  تارة  التغري  وجود  البيان:  هبذا  فيكون  التقسيم؛  هذا  رشح  أردنا  إذا  ولكن  جامع. 
ناحية قصور يف النجاسة له أمثلة، وأخرى من ناحية قصور املاء له أمثلة، وثالثة ألجل 
ختلف الرشط عىل كل حال، حمل الكالم وحمل النزاع عىل هذا البيان الذي بيناه القسم 
املانع  قلنا: وجود  بتعبري مجاعة، سواء  املانع  بتعبرينا، وجود  املاء  الثاين، وهو قصور يف 
السابق  الوصف  وجود  األصلية،  وغري  األصلية  مانع  األمالح  ألّن  املاء؛  يف  قصور  أو 
للنجاسة مانع، فصار التعبري خمتلف كام عربنا: أّن هذه األمثلة من باب قصور يف املاء، أو 
قلنا: أّن هذه األمثلة من باب وجود املانع، عىل أي حال، هذا القسم حمل النزاع، مجاعة 
إىل نجاسة هذه األمثلة، ومجاعة ذهبوا إىل طهارة األمثلة، هذا حمل اخلالف. أما احلكم 
بالنجاسة، والقصور ألجل ختلف الرشط؛ كأن هذان خارجان عن حمل النزاع، ولكن 
وجدنا يف حاشية العروة؛ ألّن حوايش العروة خمتلفة جدًا، بعض هذه األقسام حمل نزاع. 
عىل أي حال، نحن نريد أن نثبت كفاية هذا القسم الذي هو حمل النزاع، وجود املانع عن 
ظهور التغري، أو قصور يف املاء، هل نحكم بطهارة هذا القسم من التغري التقديري عىل 
القسم، أو نحكم بنجاسته يف مجيع األمثلة؟ فالبد من  أمثلته املوجودة يف هذا  حساب 

بيان إستدالل الطرفني، حتى يرى أن القولني أرجح بالنسبة للقول اآلخر.
اإلستدالل عىل إعتبار التغري احليس الفعيل:

مجاعة من فقهائنا قالوا: أّن األرجح هو القول املشهور؛ ألّنه يوافق اإلنفعال يف مقام 
الرتك، عىل أي حال، الدليل عىل أّنه املالك يف التغري احليس الفعيل بالوجوه واألدلة التالية:

الدليل األول ـ التبادر واإلنسباق من الروايات:
الروايات  الظاهر من  الروايات يف ذلك؛ ألّن  السلب، وظهور  التبادر وعدم صحة 
التغري احليس ببيانات خمتلفة، ومن مجلة البيانات، أّن التغري والتغيري مفهومان حسيان، 
البد من الرجوع إليهام، وال ينظر إىل هذه األلفاظ باعتبار معانيها بالنظر الدقي، التغري 
تغري حيس، إذا رأى هذا التغري باحدى احلواس، حيكم أّنه متغري، وإذا ما شاهد وأحس 
إذا  التغري احليس،  التغري  نعم مالك  بمتغري،  ليس  الظاهر يكون  باحدى احلواس  التغري 
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أدرك يكون متغري، وأما التغري الواقعي؛ فال يطلق عليه تغري إاّل عىل نحو املجاز ال عىل 
نحو احلقيقة.

هل يستفاد من الروايات بواسطة التبادر، أو اإلنسباق، أو بواسطة القرائن، أو بالنظر 
عبارات خمتلفة، أو بارتكاز من العرف؟ اإلرتكازات العرفية؛ إطالق حقيقي عىل التغري 
احليس الفعيل، وليس لنا دليل عىل إعتبار التغري التقديري، وإذا مل يكن لنا دليل، كيف 
التبادر واإلنسباق من  األول: هو  الدليل  فعىل هذا،  التقديري،  بالتغري  اإلكتفاء  نقول: 

الروايات املوجودة الواردة يف هذا الباب.
الدليل الثاين ـ إستصحاب الطهارة وقاعدهتا:

إذا شككنا أّن التغري التقديري، هل يكفي يف حصول النجاسة أو ال يكفي؟
الكثري؛  املاء  الكر ويف  الطهارة يف  قلنا بحجية اإلستصحاب؛ نستصحب  إذا  معلوم 
ألّنه كان طاهرًا، وشككنا هبذا التغري التقديري أّنه نجس أو ال؟ نستصحب الطهارة، أو 
إذا قلنا: أّن الطهارة ليست قابلة لإلستصحاب، ألّنه حكم من األحكام، حكم وضعي 
واإلستصحاب ال جيري ال يف اإلستصحاب التكليفي وال يف احلكم الوضعي؛ فنكتفي 

بقاعدة الطهارة.
الدليل الثالث ـ اإلمجاع:

إّن املتغري إذا كان تقديريًا ألجل أّن النجاسة مسلوب الصفة لو كان للنجاسة صفة 
لتغري، ولكن ليس للنجاسة صفة فلم يتغري. عدم ظهور التغري؛ ألجل فقدان الصفة؛ ألّن 
النجس مسلوب الصفة، هنا باإلمجاع قالوا: أّن هذا ال بأس، فإذا كان هذا ال يؤثر؛ فحينئذ 
باإلمجاع املركب، إذا كان للنجس صفة ضعيفة وتقديرية؛ فهنا نقول: بعدم تأثريها، فعىل 
النجاسة؛ ألجل  بالنسبة إىل قصور  التقديري،  التغري  أي حال باإلمجاع املركب ال يؤثر 
فاقدة للصفة ال واجدة  النجاسة صفة ضعيفة  املانع؛ ألّن  اإلمجاع، وبالنسبة إىل وجود 
التغريات  مجيع  أّن  فنحكم  فاقدًة،  وليس  للصفة  واجدة  النجاسة  أّن  باعتبار  للصفة، 

التقديرية ال تكون مؤثرة.
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الدليل الرابع ـ كل العناوين يعترب فيها الفعلية:
النجاسة التقديرية مالك التغري الواقعي، ال التغري الظاهري، وهذا ليس مالكًا لسائر 
العناوين نحن إذا نظرنا مثاًل: أّن اجلهد قاتل للصالة، أو أّن الشك الفالين يوجب هذا 
احلكم، ما املراد من اجلهد؟ اجلهد العقيل ال اجلهد الفردي. ما املراد من الشك؟ الشك 
فيها  يعترب  العناوين  كل  قاطعًا،  لكان  شاكًا،  لكان  كذا؛  فقد  أو  كذا،  كان  لو  الفعيل، 
الفعلية، وأّن التقديرية والفردية ال تكون مالكًا وال موضوعًا. إذا إعرتفنا يف التغريات 
الواقعية ال تفيدنا عىل كال الوجهني،  التغريات  الواقعية موجودة،  التغريات  التقديرية، 
القسم  يف  َمّر  كام  بمراد  ليس  هذا  تغري،  العقلية  بالدقة  دقي  الواقعي  التغري  قلنا:  سواء 
تكون  الدقية ال  املوضوعات  دقيًا؛ ألّن  املحسوس وسميناه  الواقعي غري  التغري  الثاين، 
املوضوعات  تكون  ال  عقلية،  دقية  موضوعات  واإلعتبارية،  الرشعية  لألحكام  منشئًا 
الدقية العقلية منشئًا لإلعتبارات الرشعية، سواء كان ألجل أّن هذه العناوين مل تتحقق 
فعليًا، متغري واقعي ولكن ليس فعليًا مثل سائر عناوين احلدث، والشك والقطع؛ فالن 
تقرير  أّن هذا  نجسًا  لكان  لو كان كذا،  للشك، واحلدث  أمر موجب  قاطع، فالن  أمر 
منشئًا  ليست  التنزيلية  واملوضوعات  الدقية  موضوعات  الرشعية،  العناوين  يف  يقع  مل 
للحكم واآلثار، فينحرص املوضوع يف العنوان الواقعي واملحسوس اخلارجي، إذن املالك 

التغري احليس الفعيل اخلارجي.
اإل ستدالل عىل إعتبار التغري التقديري:

قبل اإلستدالل عىل قول الشيخ، وصاحب احلدائق، والعالمة يف املختلف و يف أكثر 
كتبه: 

ـ من أّنه ال يفرق بني أقسام التغري التقديري، بل القول مطلقًا بكفاية التغري التقديري، 
املقابل للمشهور ـ نحتاج إىل معرفة هذه األمثلة الثالثة، هل نثبت عىل قول املشهور، أو 
نثبت عىل قول الشيخ ومن تبعه؛ يعني نحكم بعدم التنجس مطلقًا، أو نحكم بالتنجيس 
القائلني  أدلة  العلامء يف هذا املوضوع، وبعد معرفتها نرى هل  مطلقًا؟ هنا حوايش من 
باعتبار التغري التقديري جارية يف كل هذه األمثلة، أو يف بعضها؛ ألّن يف احلوايش إشارة 
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إىل هذا املعنى؟
اإلشارة إىل مجلة من احلوايش:

أيضًا>1.  التقديري  بالتغري  التنجس  أقوى  يكن  مل  إن  <األحوط  املامقاين:  حاشية  1ـ 
هذا رصيح بأّنه لو مل يكن أقوى فاألحوط هكذا، هذا ما فرق بني هذه األمثلة الثالثة يف 

العروة: مثال البول، ومثال الدم، ومثال اجليفة.
2ـ حاشية املحقق اخلوانساري:

ليس  التقديري  يف  مسألتنا  أّن  ُيعلم  اإلشكال2.  غاية  يف  املسألة  أّن  كالمه:  ومفاد 
سهل  التبادر  جعل  مصادفه  هذا  لعل  يفيدنا،  ال  هذا  اإلنبساق  دعوى  جمرد  بضعيف، 
العبادات  أسامي  تدعي  ومجاعة  لألعم،  وضعت  العبادات  أسامي  يدعى  هذا  هنا  لنا، 
وضعف للصحيحة، وكل منهام يدعي التبادر، دعوى التبادر حكم املصادرة، هو يدعي 
يتبادر األمر، وذاك يدعي يتبادر الضعيف، التبادر ليس مالكًا، جمرد التبادر؛ ولذا املحقق 
اخلوانساري يقول: املسألة يف غاية اإلشكال، خصوصًا يف بعض األمثلة، أشار إىل ما إذا 
كان قصور ال من ناحية النجاسة بل من ناحية املانع، وقلنا: أّن املانع عىل قسمني: مانع 
يف املاء لوجود األمالح املعدنية مثاًل، أو ألجل سبق وصف هو مانع، كان سابقًا متصفًا 
بلون، ثم ألقينا الدم فام أّثر ظاهرًا يف املاء خصوصًا يف بعض األمثلة، هذا نظر املحقق 

اخلوانساري.
3ـ حاشية السيد الربوجردي:

قال: <التنجس يف الصورة األوىل منها بل الثالثة أيضًا ال يلو من قوة>3. 
الصورة األوىل منها؛ يعني يف خصوص البول، فالتنجيس يف األول يف صورة القابل 
مجيع  نطبق  النجاسة،  قصور  من  هذا  اجليفة،  صورة  يف  الثالثة  الصورة  ويف  للوصف. 
الفروض عىل فرضني: من جهة قصور املقتيض، ومن جهة وجود املانع. املسألة األوىل 

1-  املامقاين، الشيخ عبد اهلل: وسيلة التقى يف حوايش العروة الوثقى/ 4
2-  اخلوانساري، اآلغا حسني بن حممد: مشارق الشموس يف رشح الدروس/ 203

3-  العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام، ج1/ 71
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لون بالنسبة للبول، واملسألة الثانية اجليفة، هذا من قصور النجس، ال من جعل املانع، 
فعىل هذا يقول: التنجس يف الصورة األوىل بل الثانية ال يلو من قوة.

4ـ حاشية السيد مجال الدين الكلبايكاين:
قال: <لو كان املانع من التغري الوصف العارض للامء من اخلارج من مزج أو خلط 

يشء معه من نفس املاء واهلواء فال يلو احلكم بالطهارة من اإلشكال>1. 
يعني يف مجيع األمثلة احلكم بالطهارة سوى يف موردين: إذا كان وصف عرض للامء 
التغري، فال  من اخلارج؛ يعني سبق الوصف، أو ألجل املزج بيشء هو مانع من ظهور 

يلو احلكم بالطهارة من إشكال.
5ـ حاشية السيد احلجة:

قال: <نعم، لو علم أّن املاء تغرّي بالنجاسة لكن ال يدرك التغيري لغلبة الرائحة األقوى 
مثاًل احلكم بالنجاسة>2. يعني هذه األمثلة كلها حمكوم بالطهارة، نعم لو علم بالتغري، 
الواقعي، إذن الزم أن  التغري  بالتغري مالكه ماذا؟ مالكه  العلم  بالتغري؟  بأي يشء علم 
نقول يف سائر املوارد. لو علم بالتغري من جهة قصور املاءن وجود املانع يف املاء، إستثاء 

ألي جهة.
املالك  إذا كان  التغري اإلستقامة، كذلك  فقهائنا: وهو يف  إىل عبارة بعض  هذا يشري 
التغري الفعيل، املالك هذا التغري احليس يف الفعل، كان حسيًا باإلمكان أو بإحدى احلواس 
أّكد؛  ما  الوجدان أي يشء؟ من أي إحدى احلواس؟  العبارة:  إىل هذه  ناظرًا  اخلمس، 
ألّنه يف مقابله وجدان، ما هو؟ يعني علم، العلم بأي يشء حصل؟ إذا كان حصل هبذه 
احلواس اخلمس؛ يكون حسيًا. وإذا حصل بغري إحدى احلواس؛ يكون فرديًا، اإلستثناء 

بأي جهة؟
6ـ مجاعة من املحشني:

السيد اخلوئي، والسيد رشيعة  العروة، منهم:  املحشني صاحب  وخالف مجاعة من 

1-  العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج1/ 389
2-  نفس املصدر/ 388 ـ 389
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مداري، واإلصطهبانايت؛ حيث ذهبوا إىل احلكم بالنجاسة يف الفرض األول والثالث عىل 
نحو اإلحتياط1 و يف حاشية السيد اإلصفهاين: <فيه ويف الفرض الثالث إشكال فال يرتك 
اإلحتياط>2. يعني يف حصول النجاسة، يف حصول املقتيض إشكال، فال يرتك اإلحتياط. 

يعني يف حصول النجاسة، يف حصول املقتيض إشكال، فال يرتك اإلحتياط.
وهناك مجاعة كثرية خمالفني لصاحب العروة، ولكن ال يقولون: يف أي مسألة يف هذا 
القول حمكوم بالنجاسة، بل يقولون: األحوط احلكم بالنجاسة. عىل أي حال، هذه مجلة 

من أقوال، فيعلم أّن املسألة ليست بسيطة.
نحن ندعي أّن التبادر من التغري احليس الفعيل ليس كذلك، فبعد النظر إىل أدلة األكثر 

ومعرفتها، ننظر إىل أدلة خمالف املشهور، ثم نرى الرتجيح ألي قول من القولني.

عرض األدلة اخلمسة عىل إعتبار التقديري:
الدليل األول ـ عن العلمة احليل يف خمتلف الشيعة:

ومفاد كالمه: إّن التغري الواقعي هو املعترب حقيقة، والتغري الظاهري كاشف عنه، فإذا 
كان مانع عن ظهوره؛ فيكون مالك احلكم ما هو؟ فإذا كان احلكم موجودًا؛ فاحلكم دائر 

مدار املالك واملالك هو التغري، والتغري حاصل.
النجس هو تغري  امليزان يف  أّن  املختلف، وعبارته هكذا: من  الدليل حمكي عن  هذا 
األوصاف، فإذا مل يكن النجس وصفًا؛ فالبد من التغري، إذا تغري أحد األوصاف الثالثة؛ 
نحكم بالنجاسة3 إذا فرضنا أّنه ليس بالنجس أوصافه ـ ال طعم، وال رائحة ـ، أو فرضنا 
عن  واملانع  تغري،  ألّنه  الواقع؛  عني  التقديري  هذا،  فعىل  التغري،  من  فالبد  له؛  لونه  ال 

1-  العروة والتعليقات عليها، ج1/ 388
2-  نفس املصدر

3-  مل أجد هذه العبارة يف املختلف املطبوع، والذي وجدته: حكى عنه يف ذخرية املعاد/ 116ـ من دون حتديد 
عنوان كتاب من كتبه ـ: <بأّن التغري الذي هو مناط النجاسة دائر مع األوصاف، فإذا فقدت؛ وجب تقديرها>. 

راجع ينابيع األحكام، ج1/ 82 للسيد عيل القزويني.
وذكر صاحب احلدائق يف ج1/ 183: <واحتج عليه يف املختلف: بأّن التغري الذي هو مناط النجاسة دائر مع 

األوصاف فإذا فقدت وجب تقديرها>.
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وصف  أو  اللون،  وصف  وصف،  هلا  ليس  النجاسة  ألّن  النجاسة؛  يف  قصور  ظهوره 
الطعم، أو وصف الرائحة.

إعتمد عىل هذا الدليل مجاعة منهم؛ ولذا قالوا: األحوط بل األقوى احلكم بالنجاسة.
: احلكم بالنجاسة ال يلو من قوة. وهو دليل ظاهر، ال مانع منه  حتى أّن بعضهم ُيعربِّ
بحسب الظاهر، التغري معترب، التغري إذا كان مانعًا من دخوله، واملانع قصور يف النجاسة 

ال لون وال طعم وال رائحة، فعىل هذا التقديري خفي، فيحكم بالنجاسة.
مناقشة هذا الدليل:

الظاهر هذا الدليل مصادرة؛ ألّنه جمرد الدعوى أّن املالك التغري الواقعي، هذا أول 
واستفادوا  حيس،  فعيل  تغري  واملالك  امليزان  أّن  اخلمسة،  باألدلة  قالوا:  مجاعة  الكالم 
بأّن  العالمة:  قول  فمجرد  ذلك.  وغري  العرفية  واإلرتكازات  والتبادر،  الروايات،  من 
املالك تغري هذه، والتغري الواقعي عىل قسمني: حيس وتقديري، ملاذا تقديري؟ ألّنه ليس 
للنجاسة لون ووصف حتى يكون حسيًا، فإذا كان مانع من ظهور التغري، فاملالك واملدار 

هو التغري الواقعي، هذا ليس دليل، بل بمجرد دعوى وجمرد مصادرة.
الدليل الثاين ـ عن فخر املحققني:

قال: <وجود املقتيض وهو صريورة املاء مقهورًا؛ ألّنه كلام مل يرص مقهورًا مل يتغري هبا 
النقيض إىل قولنا: كلام تغري عىل تقدير املخالفة؛  عىل تقدير املخالفة، وينعكس بعكس 
كان مقهورًا>1. وبعبارة أخرى: من أّن املاء مقهورًا، وكل ما تغري عىل تقدير النجاسة، 

يكون مقهورًا، فيكون عكس نقيضه، كلمـا لـم يكن مقهورًا مل يتنجس.
كأّنه إستفاد من الرواية: إذا كان املاء قاهرًا؛ فهو حمكوم بالطهارة، وإذا كان مقهورًا؛ 
فهو حمكوم بالنجاسة2. ثم جيعل هذا عىل شكل الصغرى والكربى ويقول: أّن هذا املاء 
مقهور، وكل ماء مقهور حمكوم بالنجاسة، فهذا املاء مقهور وحيكم بالنجاسة. ويكون 
اإلثبات،  مقام  نعم يف  بالنجاسة،  يكون حمكومًا  مقهورًا ال  يكن  مل  كلام  نقيضه،  عكس 

1-  فخر املحققني، الشيخ حممد بن الشيخ حسن: إيضاح الفوائد، ج1/ 16
2-  هذا مضمون رواية قد تم البحث فيها. راجع ص/ 285
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ويف مقام النفي، احلكم دائر مدار مقهورية املاء، إذا كان املاء متغريًا يف الواقع؛ صار املاء 
يكن  مل  إذا  النقيض  وعكس  بالنجاسة،  حمكومًا  يكون  مقهورًا؛  كان  ماء  وكل  مقهورًا، 
النقيض ـ نقيضًا إذن  ـ يعني نجعل املحمول موضوعًا، واملوضوع حمموالً هذا عكس 
الشكل األول كان موجبة، هذه سالبة باعتبار السلب واإلجياب يكون نقضًا، وباعتبار 
تقدير املكان املوضوع مكان املحمول، ومكان املحمول مكان املوضوع، يكون عكسه 
عكس نقيضه هكذا: كل ماء مل يكن مقهورًا، ال يكون حمكومًا بالنجاسة. هذا دليل فخر 
املحققني، وهو يف مقام الدقة والنظر، وأظهر هذا بعنوان الشكل األول، وأخذ النتيجة 

بأّن التغري التقديري هو املراد.
مناقشة هذا الدليل:

نمنع  ممنوعة،  كليتها  نحو  عىل  الدعوى  هذه  بأّن  الدليل،  هذا  يف  يناقش  قد  ولكن 
الكربى: كل ماء متغري مقهور، هذا أول الكالم، نعم بعض املاء املتغري مقهور، أما بعض 
املاء املتغري ليس بمقهور، املقهورية بأي وصف؟ إذا كان بوصف النجس، النجس يتلف، 
إذا ُألقي مقدار آخر؛ ال يكون مؤثرًا، فإذا كان املؤثر يف تغري املاء، كيفية النجاسة، وكمية 
النجاسة كيف ُيدعى الكلية. وبعبارة أخرى: ليس لنا ضابط كيل حتى ندعي الكلية؛ ألّن 
بعض املاء يتغري من بعض النجاسة، وكيفية النجاسة ومقدارها خمتلفان، قد يتغري بمقدار 
وال يتغري من مقدار أقل منه، فإذا كان التغري يدور مدار كمية النجاسة، كمية النجاسة 
كيف يقال: أّن املاء مقهور بالنجاسة؛ أي نجاسة؟ أي مقدار؟ فإذا ما قدرنا عىل تعيني 
املقدار، وعىل تعيني الكيفية، كيف ُيّدعى هذه الكلية؟ فهذه الكلية ممنوعة، بتفاوت كيفية 
النجاسة، وبتفاوت كمية النجاسة، فهذا ليس كليًا، بل املعروف مقهور ببعض النجاسة، 
وكلام كان مقهورًا ببعض النجاسة متغريًا، وهذا املقهور هبذا النجس متغري، هذا صحيح 
بحسب اجلملة، فعىل هذا، هذا الشكل باطل، فإذا كان هذا الشكل باطاًل؛ فيكون نقيضه 
القضية صحيح  كان أصل  إذا  يفيدنا  والنقيض  النقيض  باطاًل، عكس  نقيضه  وعكس 
وحمكوم بالبداهة، وأصل القضية ليس هلا ضابط الكلية فعىل هذا، كلية الكربى ممنوعة، 

ويكون عكس النقيض والنقيض ممنوعتان، فهذا الدليل ال يفيدنا.
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الدليل الثالث ـ عن املحقق الثاين:
ومفاد عبارته: إّنه لو امتزج املضاف املسلوب األوصاف بامء مطلق، فالبد من تقدير 

اإلضافة، فيثبت التقديري يف ما نحن فيه، وهو النجس بطريق أوىل1.
يقول: التقديري معترب يف املاء املضاف، إذا ألقينا املضاف عىل املاء الكر، إذا ألقينا املاء 
املتنجس فصار مضافًا معلوم هذا نجس، إذا كانت اإلضافة حسيًا نجس، وإذا علمنا؛ 
صار مضافًا تقديريًا ال حسيًا، التقديري معترب يف املضاف، فإذا كان معتربًا يف املضاف؛ 
فيكون يف النجاسة ثقل، ولكن لو كان فصل الصيف؛ كان مضافًا، ألقينا املضاف يف املاء 
التأثري يف  الصيف؛ كان مضافًا، هذا معترب  ليس بمضاف، ولكن فصل  املطلق، ظاهرًا 
النجاسة، هذا متغري ال حسًا، لو كان فصل  اخلرب، معترب يف املضاف، فيكون معتربًا يف 
كذا؛ يكون التغري حسيًا، فكام أّن التقدير معترب يف املضاف؛ يكون يف النجس معترب أيضًا.

بيان صاحب الربهان القاطع:
قال: <وإّنه تقدر املخالفة يف املضاف املسلوب الوصف، إذا اختلط باملطلق؛ فهنا أوىل؛ 
يعلم بطالن مستكثر  الذات، حتى  بغلبة  النجاسة  إبتنائها عىل دعوى حصول  رضورة 

النجاسة املنكشف مقهوريته، باعتبار حصول التغري عىل تقدير املخالفة>2.
تقدير  من  فالبد  مطلق؛  بامء  األوصاف  مسلوب  مضاف  امتزج  لو  كالمه:  ومفاد 
املاء  تعل  التقديرية  يف  اإلضافة  أّن  فكام  ـ،  مسّلم  اإلضافة  يف  احلكم  يعني  ـ  اإلضافة 
نجسًا، فبطريق أوىل أّن املاء املضاف ليس بمطهر من احلدث واخلبث، ولكن جيوز رشبه، 
وطريق  رشبه.  جيوز  وال  واخلبث،  احلدث  من  مطهرًا  يكون  ال  املتنجس  املاء  بخالف 
تريد  ال  والنجاسة  النجاسة،  يف  وكالمنا  بنجس  وليس  طاهر  املضاف  أّن  األولوية، 
اجتهادًا، إستعامل املاء املضاف يف غري الطهارات الثالث ال جيوز، فعىل هذا البيان، قد 
حتقق التغرّي؛ وذلك ألّنه أّثر يف املاء ولكن ما ظهر يف املاء، فهذا التغرّي ألجل قصور يف 
النجاسة؛ لعدم وصف للامء وال وصف للنجاسة فعىل هذا، يكون الدليل كلّيًا، عىل أّن 

كل متغرّي تقديري، يكون حمكومًا بالنجاسة.
1-  الكركي، الشيخ عيل بن احلسني: جامع املقاصد، ج1/ 114 ـ 115
2-  بحر العلوم، السيد عيل الطباطبائي: الربهان القاطع، ج1/ 9 ـ 10
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مناقشة هذا الدليل:
أوالـً  مفاد عبارته: فالبد من تقدير اإلضافة. هذا أّول الكالم، يمكن لقائل أن يقول: 
التقديرية، وأما إذا كان مضافًا يف فصل كذا؛ فهذا ال يكن  يعترب يف اإلضافة احلسية ال 

مؤثرًا يف حكم النجاسة.
ثانيًا ـ إذا قلنا: يف اإلضافة ال نقدر أن نقول: يف املتنجس؛ ألّن يف املتنجس الظاهر 
إعتامد الفعيل، نظري سائر األنابيب، إذا قلنا: هذا مانع ـ يعني فعاًل ـ؛ فهذا مقتيض؛ 
ـ يعني فعاًل ال تقديرًا ـ، فعىل هذا، البد أن يكون املقتيض واملانع فعاًل ال تقديرًا، لو 
كان كذا يكون مانعًا، هذا ال مانع منه عناوين مأخوذة يف الرواية، التقديري ال يفيد يف 
النجاسة، النجاسة عبارة عن حكم عارض للامء الطاهر، حكم وصفي يعرض للامء 
الطاهر، فاملاء الطاهر إبتداءًا حمكوم بالطهارة، إاّل أن يتغري، التغري إذا حصل نحكم 
بالنجاسة، وإذا ما حصل ال نحكم بالنجاسة، كل اإلمارات ظاهرة يف الفعلية، هنا 
التغري فعىل مل يتحقق، وإذا مل يتحقق التغري الفعيل؛ فال يكون حمكومًا بالنجاسة، هذا 

الدليل إذن قابل للمناقشة.
الدليل الرابع ـ مفاد صاحب احلدائق:

أّنه لو مل يعترب التقدير؛ جلاز إستعامل املاء املسلوب، وإن كانت النجاسة موجودة فيها 
كثريا.

نجاسة  ألقينا  فإذا  احليس،  التغري  امليزان  وقلنا:  التقدير،  عىل  اعتقدنا  ما  إذا  يقول: 
كثرية يف املاء، ولكن مسلوب الوصف مل يتغري لونه جيوز الوضوء منه، فإذا جاز الوضوء 
منه، جيوز الدخول إىل الصالة هبذا الوضوء، مع أّن هذا مما يستنكره املترشعة. إذا توضأ 
شخص بامء وقع فيه كثري من البول ولكن ما ظهرر تغريه، هل يستنكره املترشع أو ال 

يستنكره؟
فالبد من النزح، فال جيوز استعامله يف الوضوء، يعلم بدليل إين، ومن املعلوم نكشف 
أّن هذا املاء حمكوم بالنجاسة، وإذا مل يكن حمكوم بالنجاسة؛ جيوز الوضوء من هذا املاء، 
وإذا مل جيوز الوضوء من هذا املاء يكشف املعلوم عن املطلوب، أّن املاء حمكوم بالنجاسة. 
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هذه عبارته: لو مل ُيعترب التغري؛ جلاز استعامل املاء املطلوب ـ يعني مطلوب الوصف ـ 
سواء كان لونًا أو غري لون، وإن كانت النجاسة موجودة فيها كثريًا، هذا دليله1.

مناقشة هذا الدليل:
يتغري؛  ومل  مطلقًا  ماء  كان  إذا  ملاذا؟  منه  الوضوء  جيوز  ال  حمض،  إشتباه  هذا  ظاهر 
فاستعامل املاء املطلق باألدلة، يقولون: جيوز يف زوال احلدث واخلبث، ويف مقام الشخص 
واحلكم  يشء  الشخص  تنفر  منه،  يتنفر  خالف  إستعذار  آخر،  يشء  هذا  عنه،  جيتنب 
الظاهر لغري  الّدقة، هذا بحسب  الذوق عىل  ليس عىل  املدار  يعني  الرشعي يشء آخر؛ 
املتغري، وكل ماء متغري يف وصف النجاسة، ليس حمكومًا بالنجاسة، هذا جمرد إستبعاد يف 

مقابل دليل اإلجتهاد.
الدليل اخلامس ـ ما ذكره السيد عيل القزويني:

هو  سببها  أّن  فيكشف  عليه،  بغلبتها  حتصل  للامء  النجاسة  أّن  األدلة،  منه  املستفاد 
التغري  فيعترب  ظهوره؛  من  مانع  حصل  فإذا  احليس،  التغري  هو  عنها  فالكاشف  الغلبة، 

الواقعي التقديري2.
بيان وإيضاح:

هذا يبقى دلياًل إنّيًا، بأّن التغري خاص عن املأثرية، أو أّن التغري بنفسه وصف؟
يف مسألتنا حصول املقتيض، وإذا كان املقتيض باطاًل؛ فالبد من التغري التقديري.

الشيخ البهائي يرى التغري احلقيقي:
قوله:  من  املستفاد  التغري حقيقي؛ وهو  أن  عليه:  اهلل  البهائي رمحة  الشيخ  ينقل عن 
التغري  ـ  الثالثة  األوصاف  مسلوبة  النجاسة  كانت  إذا  ـ  علامئنا  من  مجاعة  <واعترب 

التقديري، وهو غري بعيد>3.
من هذا ُيعلم أّن مسلوب األوصاف رصني األدلة، سواء كان الدليل األول أو الثاين، 

1-  البحراين، الشيخ يوسف: احلدائق النارضة، ج1/ 181 ـ 184
2-  القزويني، السيد عيل املوسوي: ينابيع األحكام، ج1/ 96

3-  البهائي، الشيخ حممد بن احلسني: احلبل املتني/ 357
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حتى ينتهي إىل الدليل اخلامس، والدليل اخلامس يكون دلياًل عىل القسم األول والثاين، 
القسم األول: فيام يكون املقتيض باطاًل، والقسم الثاين: فيام يكون مانعًا من ظهور التغري، 
فهذا الدليل اخلامس، له صالحية ألن يكون دلياًل عىل القسم األول والثاين، ولكن هذا 
بالنجاسة؛  املاء مقهورًا  املاء، وإذا كان  املالك مقهورية  أّن  يقال:  أن  املهم؛ وهو  الدليل 
حُيكم بأّنه نجس، سواء كانت هذه املقهورية ظاهرة لنا، أو ليست بظاهرة لنا، هذا البيان 
ال يفرق يف القسم األول ويف القسم الثاين، وقد يكون املاء مقهواًر؛ ألجل عدم الوصف 
للنجاسة، ال يفرق سواء كانت النجاسة مسلوبة الصفات، أو تكون هلا صفات عديدة، 
املانع  أو  الظاهرية،  املوانع  من  مانعًا  يكون  أن  وهو  التغري،  ظهورها  عن  املانع  ولكن 
اخلفية، فعىل هذا، الدليل اخلامس يدل عىل مطلق التقدير، وأّن التقدير البد منه يف القسم 
األول والثاين، ولكن هذا البيان الذي نقلناه عن الشيخ البهائي يتص بالقسم األول، 
مع أّنه ليس لصدق املانع مانع، سواء كان لعدم املقتيض، أو ألجل أّن املقتيض موجود، 

ولكن املانع منع من ظهوره.
املاء ولكن  النجاسة ذات أوصاف عديدة، وأّثر يف  وهو أن تكون  الثاين،  القسم  أما 

املانع عن ظهور هذه التأثريات مانع خارجي، املانع اخلارجي عىل قسمني:
األول ـ تارة يكون مانعًا أصليًا كام يف وجود األمالح األصلية يف املاء، املهم أن يكون 

مانعًا عن ظهور التغري.
الثاين ـ يف إضافة امللح إىل املاء؛ يعني املانع عريض ال أصيل، وهنا قسم خفي، وهو 
وجود املانع سابقًا قبل التغري، وهو الوجه الثاين ـ أي ليس له وصف اآلن ـ إذا كان للامن 
لون بالعرض هذا اللون العارض يكون مانعًا عن ظهور التغري، ولكن هذه األدلة التي 
نريد أن نستدل هبا ال يفرق يف املوانع فيام يكون املانع أصياًل أو عرضيًا، أو املانع حتقق قبل 
التغري، ال يفرق فيه بني األقسام الثالثة يف أّن التغري واقعي ال تغري حيس، نحن نتبع عىل 
التغري الواقعي ال التغري احليس، فهذا حيتاج إىل بيان األقوال يف هذه املسألة. ملاذا فقهائنا 

بعد إعتبار التغري احليس فرقوا بني القسم األول والثاين؟
ألّن القائلني بالفرق يقولون: أّن املالك التغري احليس الفعيل، ولكن فرق بني القسمني، 
يف القسم األول ال يؤثر، ولكن يف القسم الثاين يؤثر من أي يشء نشأ هذا الفرق، وأي 
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قائل يذهب ـ ألّن املناط التغري احليس ـ، مع ذلك يقول يف القسم الثاين البد من إعتبار 
أقسام ثالثة،  التقدير، هذه األقوال يف مسألتنا عىل  يعترب  القسم األول ال  التقدير، ويف 
أن  نريد  أقسام ثالثة، نحن  الثاين عىل  القسم  الثاين، يف  القسم األول والقسم  فرق بني 

نستدل، ولكن بعد عرض ما ذكره املحقق اخلوانساري يف املقام.
بعض اآلراء يف املقام:

1ـ ينقل عن املحقق اخلوانساري: <الفرق يف صورة مانعيته صفات املاء عن ظهور 
التغري، بني كوهنا أصلية كاملياه الزاجّية والكربيتية، وبني كوهنا عارضية كاملصبوغ بطاهر، 

فيعترب التقدير يف الثاين دون األول>1.
ل بني املوانع األصلية واملوانع العرضية. هذا قول آخر، قول جانبي،  إذن، هو ُيفصِّ
نحن كالمنا الفرق يبن عدم املقتيض، وبني وجود املانع، أما املحقق اخلوانساري؛ يفرق 
بني املانع األصيل واملانع العريض، هذا مطلب آخر حيتاج إىل بيان دليل، هذا خارج عن 
األقوال، فرع من قولني؛ ألّن القائل باملانع ُيفرق بني املانع األصيل واملانع الفرعي، هذا 
ال يعترب خالف املنقول عن كثري من املتأخرين، إعتبار التقدير يف هذا القسم عن كثري، 
املقصود بـ )عن كثري(؛ أي القائلني: بأّن املناط التغري احليس كثري منهم يفرقون بني القسم 
يفرق بني احليس  القسم، ال  املوانع كهذا  أّن يف صور  الثاين، ويعتقدون  األول والقسم 

والتقديري، إذا كان التقديري يف املوانع.
2ـ وعن املدارك: <فينبغي القطع بنجاسته لتحقق التغري، غاية األمر أّنه مستور عن 

احلّس ثم قال: وقد نّبه عىل ذلك الشهيد يف البيان>2.
املناط  أّن  يعرتف  أّنه  مع  القسم،  هذا  بنجاسة  أي  بنجاسته>؛  القطع  <فينبغي  قوله: 
التغري احليس، ولكن مع ذلك يضيف إىل التغري احليس هذا القول، إذن؛ ألّنه ينبغي القطع 
بنجاسة هذا احلصول التغري. يف الواقع التغري حتقق، تغري حقيقي ال فردي، حقيقي ولكن 
مستور َعنّا ألجل وجود املانع، هذا قول صاحب املدارك. وقد تنّبه إىل هذا الشهيد يف 
البيان، وحمكي عبارته: <إّن املاء إذا كان مشتماًل عىل ما يمنع من ظهور التغرّي؛ فحينئذ 

1-  املحقق اخلوانساري، اآلغا حسني بن حممد: مشارق الشموس/ 203
2-  العاميل، السيد حممد بن عيل: مدارك األحكام، ج1/ 30
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يكفي التقدير؛ ألّن التغرّي هنا حتقيقي، غاية األمر أّنه مستور عن احلس>1.
هذا إذن، يعتقد أّن التغرّي يأيت.

ـ حتقيقي، غاية ما يف  تقدير حصوله  ـ عىل  التقدير هنا  <إّن  الثاين:  املحقق  3ـ وعن 
الباب أّنه مستور عىل احِلّس>2. قوله: )حتقيقي(؛ أي ليس بفريض، فعىل هذا، ال يفرق 

بني القسم األول واحليس؛ ألّن التغري احليس تغري حتقيقي، فالبد من احلكم بالنجاسة.
معروف  خالف  غري  من  ـ  األصحاب  متأخرو  به  قطع  <فالذي  احلدائق:  وعن  4ـ 
يف الباب ـ: هو وجوب تقدير خلو املاء من ذلك الوصف>3. هذا يرج أّن املانع مانع 
قبيل ال املانع يف املياه املعدنية أو العارضية، جيري يف املسألة فيام إذا كان للامء وصف قبل 
ذلك؛ وهو كون املاء أمحر، فإذا ألقينا يف هذا املاء الدم هذا تقديري؛ بمعنى أّنه لوال املانع 
اللفظي، هذا متغري، جعل الكالم يف هذا القسم؛ ُيعلم أّن املوانع الثالثة كلها حمل خالف.

نتيجة هذه اآلراء:
املحقق اخلوانساري يفرق بني املوانع األصلية واملوانع العرضية. وصاحب احلدائق 
ينقل عن األصحاب: أّن األصحاب يعتقدون بأّن املانع القبيل ال املانع األصيل الفعيل، 
املانع القبيل: وهو مانع وصفي، هذا املانع متفق عليه؛ إذا كان املانع وصفًا؛ فاحلكم هو 
النجاسة، ألنه لوال هذا الوصف؛ لظهر لنا تغريه، هذا إشارة إىل إختيار من بني املوانع، 
هذا القسم من املانع إذا كان وصفًا، وكان قبل التغري موجودًا، والتغري صار خمفيًا ألجل 
هذا الوصف السابق، مثاًل: لوال كون املاء أمحر؛ لظهر التغري، ولكن املاء كان أمحر قبل 

التغري، ولذا ما أّثر التغري يف املاء.
املاء  يف  الوصف  كان  إذا  مطلقًا،  التغري  اعترب  حيث  املدارك؛  صاحب  قول  العمدة 

مطلقًا.
إعترب التغري مطلقًا؛ معناه سواء كان التغري ألجل القصور، أو ألجل املانع، وال فرق 

بني املوانع. 
1-  القزويني، السيد عيل: ينابيع األحكام، ج1/ 88

2-  الكركي، الشيخ عيل بن احلسني: جامع املقاصد، ج1/ 113
3-  البحراين، الشيخ يوسف: احلدائق النارضة، ج1/ 184
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إذا كان الوصف يف املاء مطلقًا؛ معناه أّن هذا إذا كان التغري مطلقًا ال يفرق بني القسم 
األول والثاين، ولكن يف القسم الثاين إذا كان املانع من قبيل املانع الذايت ال املانع العريض؛ 
ألّن املانع إذا كان وصفًا؛ البد أن يكون قبل التغري، فجعل حمل اإلتفاق، وحمل احلكم 
بالنجاسة املانع القبيل، عنوان الوصف، مطلقًا، سواء كان لونًا أو رحيًا أو طعاًم ال يفرق، 
لكن يفرق بني املانع القبيل، واملانع األصيل، واملانع العريض، هذا يرجع إىل كالم صاحب 
احلدائق: أّن مذهب أكثر املتأخرين وجوب تقدير خلّو املاء عن ذلك الوصف، هذا إذا 
كان يف املاء وصف، هذا الوصف ال يكون مانعًا عن احلكم بالنجاسة، احلكم بالنجاسة 

هو الوصف، ال يكون مانعًا.
أمهية الدليل اخلامس:

كالمنا يف الدليل اخلامس؛ وهو أّن املالك غلبة النجاسة عىل املاء، فإذا أعرضنا غلبة 
املاء يف النجاسة، والنجاسة غالبة عىل املاء؛ حيكم بالنجاسة؛ ألّنا ندعي من الروايات، 
أّن الروايات ظاهرة يف هذا املعنى، حتى ُيدعى بأّن قوله: )خلق اهلل املاء طهورًا ال 
ينجسه يشء إاّل ما غري لونه(. النجاسة التي غري املؤثر هو النجاسة، والتغري ال مدخلية 
له، فالتغري طريق إىل وجود املؤثر، فإذا كان املؤثر موجودًا حيكم بالنجاسة، اإلختالف يف 
املصاديق، أّن التغري الواقعي يف أي مورد من هذه املوارد؛ يف مسلوب الصفات، يف وجود 
املانع العريض، فقدان الرشط، أو وجود املانع الوصفي؟ قل تعدد التغري هذا إصطالح 
النظر، العمدة اإلستفادة من الروايات، التفصيل ليس بمهم، املراد من الروايات ما هو؟

املؤثر يف نجاسة املاء، هل هو مؤثر واقعي، أو املؤثر يف املاء هو التغري؟ إذا قلنا: يستفاد 
هذا  كان  إذا  تقريب خمتلف،  املاء عىل  النجاسة عىل  غلبة  أو  املاء،  مقهورية  الرواية  من 
الواقعي ال احليس،  التغري  التغري،  املوارد حتقق  ننظر يف أي مورد من هذه  مالكًا؛ نحن 
فنحكم بأّنه نجس، إختالف النظر ليس بمهم، اختالف النظر نشأ مما يستفاد من الرواية، 
عىل املوارد إستفدنا من هذه الروايات أّن املالك يف تأثري النجاسة أن يكون مؤثرًا يف املاء 
املطلق الذي له عصمة؛ وهي الكرية كاجلاري؛ ألّن اجلاري عاصم، وماء الكر عاصم، 
عن  عبارة  التغري:  التغري؟  من  املراد  ما  بالتغري،  املاء  عن  العصمة  هذه  ترتفع  هذا  فعىل 
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كاشفيت وجود يشء ما ـ وهو وجود مؤثر يف هذا األثر، قد يظهر لنا وقد ال يظهر ـ، 
فعىل هذا، البد من احلكم؛ ألّن التغري التقديري حمكوم أيضًا، ولكن يبقى أي تقدير؟، 
املانع، أي مانع؟ مانع أصيل، عريض، قبيل، فقدان  التقدير يف وجود  املقتيض،  حصول 
الرشط! هذا راجع إىل نظر الفقيه، الفقيه يف جمال التطبيق، صاحب إختيار، فليطبق عىل 
املورد دون مورد آخر، فالدليل املهم يف هذا املقام، هذا اإلستظهار، إستظهرنا من الرواية 
أّن املانع ال يكون مانعًا؛ ألّن املانعية طريق، لو رفع املانع؛ نرى أّن املالك، هو كون املاء 
متأثرًا من النجاسة، يف أي فرد من التأثريات، هذا هو الدليل املهم، وبيان اجلامع من بني 
األقوال املوجودة يف املقام، يشمل قول احلدائق واملدارك، بل يشمل حتى قول املحقق 

اخلوانساري الذي يلتقي يف التقسيم.
مناقشة الدليل اخلامس:

هذا هو الدليل املهم، ولكن يورد عليه بوجوه عديدة:
التغري يوجب احلكم اآلخر،  )إاّل ما غري(؛  التغري عنوان مستقل  أّن  ـ  الوجه األول 
نظري إصطالح املوجود، أّن الشخص جيب عليه صالة الظهر، فإذا كان مسافرًا يقرص، 
وإذا كان حارضًا أربع ركعات، تعدد العنوان، عنوان املسافر جيعل صالة الظهر ركعتني، 
وعنوان احلارض جيعل صالة الظهر أربع ركعات، املالك يف نظر الشارع التغري، فإذا كان 
املالك التغري؛ معناه ليس تغري عنوان كاشف عن يشء، الكاشفية، إذا أخذ التغري بعنوان 
الطريقية نظري القطع، القطع يؤخذ بام هو وصف موضعًا للحكم، وأخرى أخذ بام هو 
كاشف ومرآة إىل الواقع، التغري موضوع حكم رشعي، ولكن أخذ بام هو وصف، ال بام 

هو كاشف عن تأثري النجاسة يف املاء. هذا إستدالل مجاعة.
يعني جعل  التغري احليس جعلها كاشفية؛  النجاسة  التغري كاشف عن  قلنا:  إذا  وثم 
الشارع الكاشفية حسية، الكاشفية احلسية: هي وصف فعيل، هذا إذا ما لو حظ التغري ال 

يكون له حكم.
الوجه الثاينـ  إذا كانت النجاسة قليلة، وكان لون املاء ضعيفًا، ولكن ألقيناه يف الكثري، 
هل تتنب نجاسته؟ هذا املانع ضعيف، مع العلم أّن املانع ضعيف ولكن التغري ما ظهر، 
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هل نحكم بأّنه نجس وبأي دليل؟
إذا َخّص بأّن هذا مل يتغري اللون ـ ألّن اللون مانع ولكن طعمه أو أحد هذه األوصاف 
األصاف  أحد  بوصف  منحرصًا  التغري  الشارع  ما جعل  وإذا  بالنجاسة.  الثالثة، حيكم 
الثالثة قد يكون الوصف مانعًا وما تغري لونه، ولكن تغري طعمه أو رائحته، مثاًل: املاء 
صار متعفنًا بمجاورة امليتة، هذا طاهر وله وصف، هذا الوصف املوجود سبق أن صار 

مانعًا من ظهور التغري إذا ألقينا امليتة يف املاء صار طاهرًا أيضًا.
رأي السيد اخلوئي:

قال: <فالتحقيق أّن التقدير هبذا املعنى كاف يف احلكم باإلنفعال؛ إذ الفرض أّن التغري 
حاصل واقعًا، لتاممية املقتيض والرشط، غاية األمر أّن احلمرة أو النتن يمنع عن إدراكه، 
الناظر حلمرته، وهو نظري ما  املاء، وإن مل يشاهدها  الدموية موجودة يف  وإاّل فاألجزاء 
إذا جعل أحد عىل عينيه نظارة محراء، أو جعل املاء يف آنية محراء، فإّنه ال يرى تغرّي املاء 
إىل احلمرة بالدم؛ حيث أّنه يرى املاء أمحر ألجل النظارة أو اآلنية، واألمحر ال ينقلب إىل 

احلمرة بالقاء الدم عليه مع أّنه متغرّي واقعًا>.
مناقشة هذا الرأي:

أوالً ـ ليس هذا مما يستدل به برواية وال بدليل، جمرد إدعاء؛ أّنه إذا كان تغرّي اللون يف 
جانب املانع؛ فالتغري حتقق ولكن ليس بمحسوس. نحن نرجع إىل أصل املسألة فنقول: 
َبّينا ـ بعنوان التغيري، بعنوان  التغيري والتغري ورد يف الروايات، كثري من الروايات ـ كام 
التغري، بعنوان الغلبة، أرجعنا البحث الثالث، إذن إىل البحث اخلامس، غلب معناه حتقق 
التغري الواقعي، غلب لون البول املاء، غلب لون املاء عىل البول، هذه الغلبة معناه تأثر 
املاء من النجاسة، هل املاء تأثر من النجاسة، أو مل يتأثر من النجاسة؟ إذا أخذنا التغري 
الواقعي؛ فالتغري الواقعي يتحقق يف مسلوب الصفات، إذن يف ختّلف الرشط، يف وجود 
املانع أيضًا؛ ألّن كالمنا يف التغري الواقعي أنت تفرض املثال األول وتقول: ال تغري واقعًا 
وال ظاهرًا، يف املثال: ألقينا البول، مسلوب الصفة، ألقينا البول تغرّي هنا، تقديره رصف؛ 

ألّنه ال تغري واقعي وال ظاهري، هذا خارج عن حمل الكالم.
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ثانيًا ـ إذا فرضنا تغريًا رِصفًا ـ ألّنه ال تغري واقعيًا وال ظاهريًا ـ: شخص يدعي أّن هذا 
نجس، ال معنى وإّنام هنا تغري واقعي، ولكن عدم املقتيض قصور يف النجاسة صار سببًا 
يف عدم الظهور. وبعبارة أخرى: عدم ظهور التغري؛ إما لقصور يف جانب املقتيض، وإما 

القصور يف جانب املاء، واما القصور من ناحية ختلف الرشط، واما من ناحية املانع.
وإاّل يف املثال األول تغري اللون، ويف املثال الثاين ُيّدعى أّنه ليس ظاهرًا وال واقعًا، هذا 

خارج عن حمل كالمنا. حمل كالمنا التغري عىل أنحاء ثالثة:
القسم األولـ  تغري حيس خارجي يدرك باحدى احلواس الثالث: بالذائقة، والّشامة، 

والبارصة، هذا تغرّي حيس خارجي. ويقال: تغري فعيل.
القسم الثاين ـ التغري الواقعي، ولكن بالنظر الدقيق. هذا أيضًا خارج عن حمل النزاع، 
تغري بمالحظة احلسابات الكيميائية، تغري ألّن كل يشء يضاف إىل يشء يتغري، إذا أردنا 
هذا اليشء املضاف؛ يمكن لنا بآلة خاصة، يمكن إستفادة هذه املادة من هذا اليشء من 

البول، فالتغري احليس الدقي ليس بمضاف.
الواقعي ولكن ال يدرك، كالمنا يف هذا، تغري واقعي ولكن  التغري  ـ  الثالث  القسم 
ال يدرك ال بالوجدان، وال باحد احلواس. فالسيد األستاذ يقول: يف القسم األول ليس 
تغريًا ال ظاهرًا وال واقعًا. هذا خارج عن حمل الكالم. يف القسم الثاين ليس تغريًا واقعيًا 
وال ظاهريًا أيضًا. وهذا ُيرج تغري اللون من جانب عدم املقتيض، أو يف جانب قصور 
املقتيض. ألقينا املاء ولكن ما تغري؛ ألّنه لو كان الدم أمحر لغريه، هذا يف جانب املقتيض، 
وتقدير يف جانب ختلف الرشط، وتغري اللون يف جانب عدم املانع، لو كان هنا هذا املانع 

غري موجود؛ لغرّيه، فعىل هذا، لتغري يرجع املسألة إىل هذا.
األول  تغري  والواقعي،  احليس  من  أعم  التغري  كان  إذا  اخلوئي:  السيد  نسأل  ـ  ثالثًا 
والثاين والثالث، سواء َقّدمنا اللون يف جانب املقتيض، أو اللون يف جانب الرشط، أو يف 
جانب املانع، إذا كان مالك التغري حيس فعيل خارجي، هذه األمثلة ليس فيها تغري؛ ألّن 
التغري احليس ال يوجد، ولكن أصل النزاع يرجع إىل اإلستظهار من الرواية، هل التغري 

كاشف عن مؤثرية النجاسة، أو أّن التغري موضوع من املوضوعات؟
إذا قلنا: موضوع يف األدلة، يف لسان الروايات السابقة، فموضوع التغري نرجع فيه 
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إىل العرف، ما املراد من التغري؟ عند العرف مفهوم التغري والتغيري معلوم؛ وهو أن يكون 
الروايات  محلنا  وإذا  التغري،  هذا  عىل  الروايات  فتحمل  احلواس،  بإحدى  حسًا  متغريًا 
عىل هذا التغري؛ للشواهد املوجودة يف الروايات، فحينئذ يكون املالك واملوضوع التغري 
احليس، فإن أبيت عن هذا املعنى وقلت: إّن املالك تغري الواقعي؛ بمعنى التغري الظاهري 
الواقعي؛ فحينئذ  التغري  الواقعي، املوضوع  التغري احليس طريق إىل  الواقعي،  طريق إىل 
أصل  يف  قصور  أو  املقتيض،  قصور  التغري،  ظهور  من  املانع  التغري،  أقسام  بني  فرق  ال 
املقتيض، أو قصور يف رفع املقتيض، أو قصور يف جانب املاء، أو قصور يف جانب رشط 
من رشائط التأثر، فعىل هذا ال يفرق بني هذه األحكام الثالثة، وإىل هذا ذهب مجاعة من 

املحققني.
رابعًا ـ إذا قلنا: بأّن املالك التغري احليس، ولكن قّدرنا نوعًا ألجل هذا التغري احليس 
وجود  عىل  متوقف  التغري  ظهور  اإلصطالح،  عىل  ليس  ماذا؟  املانع  ولكن  الواقع  يف 
املقتيض، ووجود الرشط، وعدم وجود املانع؛ يعني الكل معلوم إذا حتقق من العّلة حيتاج 
أي يشء  أّنه حتقق؟  تقول:  أنت  مانع موجود، كيف  هنا  إذن،  الثالثة،  األمور  إىل هذه 
التغري؛  بعدم  القسمني، واحلكم  بني  التفصيل  فعىل هذا  الثالثة؟  األمور  حتقق من هذه 
هدم النجاسة يف القسم األول والثاين، واحلكم بوجود النجاسة يف القسم الثالث، ليس 

عىل ثقل الدواعي.
هل بيان السيد السبزواري صاحلًا لرفع اإلشكال؟

قد يدعى بأّنه يمكن رفع املزاج بعد هذا املطلب، ببيان السيد السبزواري: <لو فرض 
لو  كام  حينئذ،  اإلنفصال  حتقق  كالعدم؛  املانع  وجود  وأّن  التغري،  بتحقق  العرف  حكم 
ألقي مقدار كثري من البول ـ مثاًل ـ يف كر من املاء يف شّدة برد الشتاء، فإّن العرف حيكم 
بكفاية  القائلني  الفقهاء  كلامت  ترجع  ذلك  إىل  ولعله  املاء.  هذا  مثل  ويستقذر  بالتغري، 

التغري التقديري مع وجود املانع، فال نزاع يف البني>1.
يعني  النزاع؛  السبزواري صحيحًا؛ يمكن رفع  السيد  املحمل من  بأّن هذا  قلنا:  إذا 

1-  السبزواري، السيد عبد األعىل: مهذب األحكام، ج1/ 174
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عىل القواعد ليس لنا جمال يف التقسيم بني هذه األقسام؛ ألّن املالك التغري احليس، والتغري 
التغري الواقعي؛ فالتغري الواقعي موجود يف بعض  أّثر يف هذا، إذا كان املالك  احليس ما 
األحكام؛ ولذا إستشكلنا عىل السيد اخلوئي، هو يقول يف املثال األول التغري ليس ظاهرًا 
وال واقعًا. هذا ليس واقعًا إذا كان للبول لون فغرّيه، إذا ألقينا حصل التغري يف الواقع، 
ولكن ليس للتغري فرض أي أّنه ال تغري ال ظاهرًا وال واقعًا ـ كام يقول يف املثال األول 
والثاين ليس يف حمّله، إذا مل يكن تغريًا ال واقعًا وال ظاهرًا، فهذا خارج عن حمل كالمنا، 
التغري  هو؟  ما  املالك  علمي  بحث  النزاع،  وقع  موجود،  الواقعي  التغري  كالمنا  حمل 
الواقعي بحيث يكون التغري احليس كاشفًا، هذا يكون كاشفًا ال التغري احليس موضوع 
من املوضوعات، والتغري احليس مل يتحقق يف هذا املاء، يف هذه األمثلة، فعىل هذا، البد 
تابع  ما حتقق ونحن  التغري احليس  األمثلة؛ ألّن  النجاسة يف مجيع هذه  بعدم  من احلكم 
للعرف والروايات املوجودة يف هذا الباب ناظرة إىل فهم العرف من التغري؛ التغري احليس 
نظري سائر العناوين، احلدث والقطعية والرشط وغريها، كلها منظور فيه الفعلية، التغري 
الفعيل؛ ولذا لسان الرواية )إذا غلب لون النجس يف املاء. إذا يوجد يف املاء ريح النجس، 

طعم النجس(. فهذه كلها تشري إىل التغري ِحّسًا.
عدم صلحية هذا البيان لرفع النزاع:

نحن ال نلتزم برفع النزاع ببيان السيد السبزواري، هذا البيان يف وجود املانع، املانع 
كالعدم، وصل إىل حد يكون املانع كالعدم ويرتفع اخلالف، كيف يرتفع؟

بحث علمي طرحه أّن املالك ما هو؟ أّن التغري كاشف أو أّن التغري ِعّلة هذه البيانات؟ 
نحن نقول: هذا نزاع لفظي، ال يرتفع اخلالف بينهم أبدًا؛ ألّن كل عىل املبنى.

ل بني املثال  وإّنام الكالم للذي يقول: إّن املالك تغري حيس، ومع ذلك يريد أن ُيفصِّ
األول والثاين والثالث، هذا الفرض ليس يف حمّله، كام عن املستند ومجاعة من املحققني: 
ال فرق بني هذه األقسام الثالثة. فالسيد السبزواري يعتقد أّن األقسام الثالثة حمكومة 
نقصان  كأّن  املانع،  وجود  يف  النزاع  وقع  وإاّل  احليس.  التغري  هو  املالك  ألّن  بالطهارة؛ 

املتقيض يف ختّلف الرشط ليس نزاعًا، إذن هذا ليس نزاعًا. النزاع موجود هكذا:
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النجاسة  كانت  إذا  ـ  إىل مجاعة من علامئنا  املتني: نسب  احلبل  البهائي يف  الشيخ  1ـ 
مسلوبة األوصاف الثالثة ـ حيكم بالنجاسة؛ ألّن التغري التقديري يكفي هنا.

2ـ ومجاعة من الفقهاء ـ منهم السيد اخلوئي ـ قالوا: هذا طاهر؛ ألّن التغري ما حتقق ال 
ظاهرًا وال واقعًا. فعلم أّن كل واحد من هذه األمثلة حمّل خالف، فعىل هذا نحن نقول: 

كل هذه األمثلة حمكوم بالطهارة، إاّل لسالب وجود املانع.
3ـ نسب إىل الشيخ والعالمة ومجاعة منهم الشهيد يف البيان، وصاحب جامع املقاصد: 
أّن هذا التقديري مؤثر؛ وعلله السيد اخلوئي هبذا البيان الذي بيناه؛ ألّن التغرّي هنا حصل 

وحتقق ولكن ال يدرك بالبيان الذي َبّينا.
املانع،  الفقهاء يف وجود  بني  النزاع  به  يرتفع  مثاالً  يمّثل  أن  يريد  السبزواري  السيد 
إاّل أّن النزاع موجود، بل أسايس ومبنائي ال يكتفي باملثال، وعىل فرض أّن املثال متفق 
عليه؛ ألجل أّن املانع كالعدم، إاّل أّن أصل النزاع ال يتفق، عىل هذا املعنى أّن املؤّثر نفس 
التغرّي، أو التغري كاشف عن املؤثر الواقعي؟ هذا نزاع علمي، وهو موجود، ومنشأ هذا 
اإلختالف، إستظهار من الروايات هل يستظهر من الروايات، التغري الواقعي، أو التغري 

احليس الفعيل؟ هذا كله يف هذه املسألة.



)مسألة 10(: التغري مبا عد األوصاف الثالثة

ـ مناقشة رأي السيد اليزدي
ـ األقوال يف املسألة

ـ تقريرنا بوجه آخر
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مثل  النجاسة،  أوصاف  من  املذكورة  األوصاف  عدا  بام  املاء  تغري  لو   :)10 )مسألة 
احلرارة والربودة والرّقة واخلفة والثقل مل ينجس ما مل يرص مضافًا)1(.

)1(ـ التغرّي بام عدا األوصاف الثلثة:
أي ليس تغرّيًا فعليًا، بل كميًا ونوعيًا، فيام عدا هذه األوصاف؛ فالتغري مثل:

أ ـ احلرارة والربودة؛ كان املاء حاّرًا، وبواسطة النجاسة صار باردًا.
ب ـ الّرقة والغلظة، هذا من التغريات أيضًا.

أنواع  ثقياًل، هذه  املاء  ثقياًل؛ فصار  بوالً  وألقينا  املاء خفيفًا  كان  والثقل،  اخلّفة  ـ  ج 
بمتغرّية. هل هذه حمكومة  اللون والطعم والريح ليست  أهّنا بحسب  إاّل  التغريات  من 

بالنجاسة أو ال؟
السيد اليزدي قال: مل ينجس ما مل يرص مضافًا.

مناقشة رأي السيد اليزدي:
هذا القيد ـ أي ما مل يرص مضافًا ـ، يف غري حمّله:

ألقينا  َمّر سابقًا ـ: لو  املثال ـ كام  مُتّثل هبذا  ـ ليس كالمنا يف اإلضافة، اإلضافة  أوالً 
مضافًا متنجسًا عىل املاء الكر فتغري فصار مضافًا ال تغري، التغري بالنفس، ال فصار مضافًا. 
هذا صار مضافًا له صور ثالث: قبل اإلستهالك، وبعد اإلستهالك، ومع اإلستهالك، أما 
التغري بالنجس ال يفرق فحينئذ يكون نجسًا، سواء إستهلك أو مل يستهلك، وسواء كان 
قبل أو بعد؛ ألّنه تغري بالنجس. فعىل هذا، قيد إن مل يكن مضافًا ليس هنا حمّله، هذا الزم 
لإلضافة لو مل يتغري بأحد أوصافه الثالثة، وكان املاء نجسًا هذا حكمه ال يفرق. وأما إذا 
مل يكن حمكومًا بالنجس، فالتغري بأحد أوصافه الثالثة ال يكفي، وإذا مل يرص مضافًا ال 

مدخلية يف هذا الفرض، كالمنا يف هذا الفرض يف التغري، التغري بالنجس ال مطلقًا.
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بتغري سابق؛  املاء  تغري  إذا  ليس يف حمّله؛ ألّنه  الظاهر  والربودة،  احلرارة  مثال  ـ  ثانيًا 
يمكن.  هذا  كثافة،  ذات  فصار  خفيفًا  كان  ثقياًل،  صار  رهيفًا  كان  ما  يقال:  أن  يمكن 
أما إذا كان املاء باردًا ثم صار حاّرًا بالنجس، هذا أدلة التغري خمتلفة عن هذا إذا كان لنا 
إذا تغري  مثال اخلفة والثقل  أما  مثال احلرارة والربودة،  إطالق، اإلطالق منرصف عن 
بالبول وكان رهيفًا، فصار ثقياًل هذا التغري سابقًا، أما بخالف التغري باحلرارة والربودة، 
هذا التغري ليس بثابت، نعم لو كان لنا إطالق نأمل يف خصوص الثقل واخلفة والغلظة، 

أما يف خصوص احلرارة والربودة؛ فاإلطالق منرصف عن هذا.
األقوال يف املسألة:

عىل أي حال، هنا قوالن يف املسألة:
القدماء،  الشيخ1، والسيد2 من  ُيّدعى عىل هذا اإلمجاع؛ من  املشهور:  ـ قول  األول 
بغري  يؤثر  ال  أّنه  كلامهتم:  ومفاد  غريه،  اللثام3  كشف  منهم  املتأخرين،  من  ومجاعة 

األوصاف املذكورة.
أيضًا  الثالثة  األوصاف  بام عدا  بالتغري  املاء  نجاسة  املدارك: عىل  إستدل يف  ـ  الثاين 

بإطالقات تغري املاء4. وذهب إىل هذا القول مجاعة قليلة من الفقهاء.
الكلم يف دليل املسألة:

دليل القول املشهور:
أما دليل القول املشهور؛ فيستدل له بوجوه ثالثة: 

األول ـ دعوى اإلمجاع من القدماء واملتأخرين.
التي يستفاد  الثالثة،  املاء بغري األوصاف  إنفعال  الّدالة عىل عدم  بالروايات  ـ  الثاين 
باألوصاف  يكون  أن  البد  التغري  ألّن  رصحية؛  وروايات  مقيدات  لنا  أي  احلرص؛  منها 
الثالثة، يف الروايات املتقدمة، يف بعض الروايات نقل الرائحة فقط، ويف بعض الروايات 

1-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج1/ 85
2-  الرشيف املرتىض، السيد عيل بن احلسني: النارصيات/ 67

3-  الفاضل اهلندي، الشيخ حممد بن احلسن: كشف اللثام، ج1/ 255
4-  احلائري، الشيخ يوسف: مدارك العروة الوثقى، ج1/ 200
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اللون، من هذه الروايات يستفاد أّن التغري منحرص يف األوصاف الثالثة ال غري.
الثالث ـ قاعدة الطهارة، أصالة إذا شككنا أّن التغري مؤثر يف نجاسة املاء؛ فنرجع إىل 

قاعدة الطهارة.
دليل خلف املشهور: 

أيضًا  الثالثة  األوصاف  عدا  بام  بالتغري  املاء  نجاسة  عىل  املدارك  يف  استدل  ولكن 
بإطالقات تغري املاء. نعم، هو يقول: بعدم داللة األخبار عىل إنفعال املاء بالتغري اللوين.

مناقشة هذا الدليل:
ملا هو  بيان  املقيدة  الروايات  املتعددة، وتكون  الروايات  بعد  لنا إطالق  ـ ليس  أوالً 
املراد من التغري، واملراد من التغري األوصاف بوصف النجس، وهبذه األوصاف الثالثة، 

فهذا إيراد بعد البيان.
ثانيًاـ  بعد اإلعتامد عىل إطالقات التغري، ال يبقي وجه إلخراج التغري باللون؛ ألهّنا كام 

تشمل التغري بسائر األوصاف، كذلك تشمل التغري بالوصف اللوين.
يف  ملعهوديتها  أظهرها  هي  التي  الثالثة،  األوصاف  خصوص  إىل  إنرصافها  ـ  ثالثًا 

األخبار اآلخر.
بحسب  مشكلة  املسألة  إّن  قال:  احليل  شيخنا  منهم  الفقهاء،  من  مجاعة  عند  ولكن 
الدليل؛ ألّن يف املاء، فأوجب غلظة املاء وثقله، يصدق عليه أّنه تغرّي املاء بالنجس، وما 
تضمنته بعض الروايات من ذكر األوصاف الثالثة ال يوجب إنحصار احلكم هبا؛ ألّن 
جمرد ذكرها ال يوجب احلرص، كام ال يعيده ذكر واحد منها أو إثنني، وإّنام احلرص بالنسبة 
أو  الثالثة  األوصاف  خصوص  إىل  منرصفة  إهّنا  يقال:  فال  بالنجس،  التغري  أصل  إىل 

خمصصة هبا1.
واملحقق اهلمداين قال: إّن لو قطع النظر عن اإلمجاع وفهم اإلصحاب من الروايات؛ 

أمكن القول باعتبار مطلق التغري2.

1-  هذا ما استفاده سيدنا األستاذ، من أستاذه الشيخ حسني احليل.
2-  اهلمداين، الشيخ آغا رضا بن حممد هادي: مصباح الفقيه، ج1/ 47
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تقريرنا ببيان آخر:
أوالً ـ الروايات التي تدل عىل األوصاف، ليست عىل نسق واحد، يف بعض الروايات 
ذكر اللون، والشيخ البهائي قال: <ومل أظفر به يف أخبارنا رصحيًا>1. أي مل يذكر اللون يف 
رواية صحيحة يف نظره. وقال صاحب املدارك: ليس لنا دليل عىل أّن التغري اللوين حيصل 
بالنجاسة، ليس لنا دليل من بني النصوص أو رواية تدل عىل التغري باللون، ولكن َمّر إستفادة 
مجاعة من فقهائنا من اخلرب املتضمن لنجاسة املاء بتغريه بالدم، فإّنه ظاهر يف التغري اللوين، 

بل رصيح بعضها ـ كصحيحة البصائر ـ املتضمنة للصفرة، وغري ذلك من الروايات2.
لعل يف نظرهم هذه الروايات ليست بمعتدة؛ ولذا قالوا: ليس بموجود يف الروايات 
املعتمدة عندهم، عىل أي حال، هذا ليس إشكاالً؛ ألّنه ليس بموجود بنظرنا الروايات 
الروايات  هذه  يف  ذكر  وقد  املعتربة،  الروايات  هذه  أّن  بنظرنا  وموجود  الصحيحة، 
القول باإلمجاع. عىل أي حال ليس لنا رواية تدل عىل اإلنحصار، من أي رواية إستفدنا 
رواية  مثل  والرائحة،  الطعم  وروايات  الرائحة،  وروايات  الطعم،  روايات  اإلنحصار 
الروايات اإلنحصار؟ ألّنه من  يستفاد من  بزيع وغري ذلك، فعىل هذا، كيف  بن  حممد 
باب املثال: هذه الرواية مثل الطعم، ويف بعض الروايات الرائحة، ويف بعض الروايات 

الطعم والرائحة، ويف بعض الروايات اللون.
أما إذا قلت: لنا رواية نبوية، والرواية النبوية وإن مل تذكر يف كتب األحاديث، ولكن 
غريه  وكذلك  روايته>3.  عىل  <املتفق  ادريس:  ابن  قال  وقد  الفقهاء،  كتب  يف  موجودة 
فإذا حصل  اإلنحصار،  فتدل عىل  معتربة؛  كانت  إذا  الروايات  الفقهاء. ويف بعض  من 

اإلنحصار؛ فتقّيد هبذه الروايات املطلقة.
غري  إطالقًا  كان  إذا  منرصف  إطالقًا  كان  إذا  منرصف  اإلطالق  أّن  الظاهر  ـ  ثانيًا 
حمكم فال يعتمد عىل هذا اإلطالق فقول املشهور ـ كام يدعي املحقق اهلمداين ـ: ألجل 
املسألة  لنا، وإن كان يف  كافية  املسألة  املقدار يف مدرك  فهذا  فهم األصحاب واإلمجاع. 
إشكاالت علمية، ولكن هذه اإلشكاالت ليس بمثابة حتى يمكن سلب اإلطمينان عن 

فهم الروايات، فهمنا من الروايات أّن املطلقات منزالت عىل الروايات املقيدات.

1-  البهائي، الشيخ حممد بن احلسني: احلبل املتني/ 356
2-  احلائري، الشيخ يوسف: مدارك العروة الوثقى، ج1/ 200

3-  ابن ادريس، الشيخ حممد بن منصور، كتاب الرسائر، ج1/ 64
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)مسألة 11(: ال يعترب يف تنجسه أن يكون التغري بوصف النجس ـ أي قبل املالقاة ـ 
بعينه فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غري ما بالنجس؛ كام لو اصفّر املاء مثاًل بوقوع 
رائحتها،  غري  أخرى  رائحة  العذرة  أو  البول  لوقوع  فيه  حدث  لو  وكذا  تنّجس،  الدم 
وصف  سنخ  غري  من  كان  وإن  النجاسة  بسبب  املذكورة  األوصاف  أحد  تغري  فاملناط 

النجس)1(.

)1(ـ التغرّي بالنجس يف غري أوصافه:
هذه املسألة راجعة إىل وصف النجس املؤثر يف تنجيس املاء، فينبغي بحثها كالتايل:

أوالً ـ مفاد كلم السيد اليزدي:
أوضح مراده من خالل املثالني التاليني:

األول ـ املاء تغرّي بالدم، فوصف النجس أمحر، فعليه البد أن يكون املاء متغريًا هبذا 
الوصف بعينه، فإذا ألقينا هذا املاء عىل الكر، وصار لونه أصفر، فالصفارة من صفات 
النجس، ولكن بدرجة ضعيفة، فعىل هذا، حيكم بنجاسة املاء، إذن، ال يفرق أن يكون 
النجس  إىل  مستندًا  كان  إذا  تغرّي  أّن كل  املهم  أو ضغيفة،  قوية  بدرجة  النجس  وصف 

حيكم بنجاسة املاء، سواء كان وصف األول أو وصف الثاين، أو وصف آخر.
الثاينـ  لو وقع يف املاء بول أو عذرة، فحدثت رائحة أخرى للبول أو العذرة، عىل نحو 
أضعف من األوىل؛ فيحكم بالنجاسة؛ ألّن هذا التغرّي مستند إىل النجس. ونتيجة كالم 
السيد: أّن املناط تغري أحد األوصاف املذكورة بسبب النجاسة ـ يعني بوصف النجاسة 
ال بعني النجاسة ـ إذن، إعتبار الوصف اخلاص بالنجس، هذا ال يستفاد من األدلة، إنام 
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يستفاد من الروايات املستندة إىل النجس، سواء كان الوصف من سنخ موافق لوصف 
األول، أو بدرجة ضعيفة من الوصف األول، أو يكون خمالفًا للوصف األول، إذا كان له 

وصف مستندًا إىل النجس، فصار حمكومًا بالنجاسة.
ثانيًا ـ أقسام التغري:

أن يكون التغري بوصف النجس ـ يعني إذا كان بوصف الزم له ـ فهذا ليس بمعترب 
أن يكون التغري هبذا التعبري، بل تصوره من أمور عديدة: التغري بوصف عني النجس، 
والتغري  شخصها،  بوصف  والتغري  سنخها،  بوصف  والتغري  موردها،  بوصف  والتغري 
قسمني:  عىل  السنخي  والتغري  بالسنخ،  والتغري  بالعرف،  والتغري  األجزاء،  بوصف 
 )21 )مسألة  يف  كام  العريض،  الوصف  بإزالة  والتغري  بسيط،  وسنخي  نوعي،  سنخي 

اآلتية. ولعل أهم األقسام ـ هنا ـ ما ييل:
القسم األول ـ التغري يكون بعني وصف النجس؛ كام لو ألقينا الدم يف الكر، ولون 

الدم أمحر، فصار املاء أمحر.
القسم الثاين ـ أن يكون بسنخ وصفه قبل املالقاة، كام لو وقع يف املاء دم أمحر، فصار 

لونه أصفر، فاألصفر لون الدم، ولكن بمرتبة ضعيفة من وصف األول.
القسم الثالث ـ أن يكون تغريًا ال بسنخ األول، كام لو ألقينا النجاسة يف املاء املطلق؛ 
فصار بالنجاسة رائحة، ولكن صار السبب بتغري طعم املاء فيكون مطلقًا ولو بوصف 

خارج عن وصف النجس، فيقال له: وصف أجنبي عن وصف النجاسة.
القسم الرابعـ  أن يكون بسنخ النجس يف اجلملةـ  أي بعد املالقاةـ  كام يشاهد ذلك يف 
بعض األجسام؛ فإّن لبعض األجسام وصفًا خاصًا قبل املزج بيشء، ووصفًا آخر له بعد 
املزج، كام يف احلنّاء، فإّن لوصفه األول هو األخرض، فإذا القاه املاء يصري وصفه األمحر، 
وهكذا يف الزاج فإّن وصفه األول هو األبيض، فإذا القاه املاء املخلوط بيشء من مواد 

الدباغة؛ يصري وصفه أسود.
املتغري  املاء  وتبديل  الوصف،  يف  اإلزالة  نحو  عىل  يكون  أن  وهو  ـ  اخلامس  القسم 
بوصف إىل وصف األول؛ إذا قلنا: ليس للامء لون وال طعم وال رائحة كام هو املشهور، 
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فإذا ألقينا املاء امللّون نجس، فارجع هذا املاء الكر امللون إىل صورته األوىل صار تغريًا، 
مثاًل: كان املاء الكر أمحر أو أخرض صار له لون، وإذا ألقينا النجس؛ فبّدل هذا اللون ـ 
بمعنى أزال هذا اللون ـ إزالة هذا اللون تغرّي، إرجاع املاء إىل وصفه األول، الوصف 
األول مل يكن له من قبيل سائر األلوان ـ ألّن أصول األلوان سبعة ـ، وليس لون من هذه 
األصول، ال لون للامء وال طعم وال رائحة، وكان عرض عليه لون أو طعم بإلقاء هذه 
النجاسة، زال هذا الوصف العارض ورجع إىل وصفه األول، هذا إذن تغري. يقال: تغري 

املاء، وإن كان تغري وصف العريض للامء، تغري املاء بوصف النجاسة.
ثالثًا ـ أحكام هذه التغريات من الروايات:

لنا  الروايات؟ هل  نبنّي أي تغري يمكن إستفادته من  نريد أن  التغريات؛  بعد معرفة 
رواية ودليل من اإلطالقات، أو من املقيدات التي يف مقام بيان أحد األوصاف الثالثة؟ 

هل لنا دليل ثاين ونحن ندعي أّن يف هذه التغريات اخلمسة، يف كلها احلكم بالنجاسة.
ق بني الصورتني األوليني، وبني سائر الصور الثالث األخر من الصور اخلمس؟  أو نفرِّ
يعني نحن نحكم بالتغري األويل، مثاًل: كان املاء أمحر بالنجاسة؛ فنحكم بنجاسته؛ ألّن 
لون النجس موجود. أو كان بعضه كرًا وبعضه متغريًا، فإذا زال متغري املتغري، هل يدخل 

مطلقًا بمجرد اإلتصال أم ال يدخل، أو يكفي جمرد اإلتصال؟
ـ رأي صاحب اجلواهر:

أّن  أي  التأثريي؛  التغري  تشمل  وال  باإلنتشار،  التغري  إىل  األخبار  إنرصاف  ومفاده: 
الوصف األجنبي، والوصف العاريض، التغري فيه مستند إىل املبنى ال إىل األدلة1.

بقية  وأما  السنخ،  وصورة  املثل،  صورة  الصورتني:  تشمل  الروايات  أّن  يدعي 
الروايات؛ فيكون احلكم مقصورًا عىل  فإذا ما شملتها  الروايات،  الصور؛ فال تشملها 
الصورتني، وأما بقية الصور واألقسام؛ فتكون حمكومة بأصالة الطهارة؛ ألّنه إذا علمنا 
التغري وشككنا يف أّن التغري مستند إىل وصف النجس أو ال؟ فاحلكم الطهارة، والطهارة 

1-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج1/ 77
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يف موارد، منها التايل:
التغري حصل بوصف املتنجس، وشك أّنه يتنّجس أو ال؟

أو إذا تغري بالسنخ، ولكن ليس سنخًا بمعنى اللون، وإّنام سنخًا بمعنى السنخ.
أو تغري بلون أجنبي، أو تغري بإزالة الوصف، فعىل هذا، إذا شككنا بأّن هذه التغريات 
أو  الطهارة  قاعدة  ألجل  املاء؛  هذا  بنجاسة  نحكم  ال  فنحن  النجس؛  إىل  مستندة 

إستصحاب الطهارة.
وعن بعضهم: <ويظهر من اجلواهر: أحد األولني؛ إما التبادر، أو ألّنه املتيقن واملرجع 

يف غريه أصل الطهارة>1.
ـ رأي املشهور:

إّن التغري يف الصورتني ـ الثالثة والرابعة ـ تغري تـأثريي، فإذا كان الوصف خارجيًا ـ 
بمعنى كونه أجنبيًا عن وصفه ـ؛ يكون وصفًا تأثريًا. فلوال النجس اخلاص املاء، وتغري 
بوصف مل يكن هذا الوصف يف النجس، بل وال يف املاء، بل حدث الوصف املذكور بتأثري 
أحدمها يف اآلخر بسبب املالقاة من دون إنتشار النجس فيه، نظري صورة احلرارة يف مالقاة 
املاء للنورة، فإّن املاء فاقد للحرارة، كام أّن النورة فاقد للحرارة أيضًا، ولكن بمالقاهتا له 
توّلدت احلرارة، فاملشهور احلكم بالنجاسة يف هاتني الصورتني أيضًا؛ إلطالق التغري يف 
النبوي، وصحيح ابن بزيع، ورواية خالد القامط، وغريها، وحينئذ يكون املراد من التغري 
فيهام التغرير املطلق، وإن كان بوصف أجنبي، فاملناط تغري أحد األوصاف الثالثة بسبب 
النجاسة مطلقًا ال بسبب املتنجس، سواء كان من وصف النجس الذي وقع فيه أو غريه 
مع حفظ إستناد التغري إىل النجس؛ بمعنى أن يكون وصفًا آخر من سنخ وصف النجس.

ـ تفصيل بعض املحققني:
ل ملا هذه األقسام، غري تقسيم صاحب اجلواهر؟  ولكن بعض املحققني يريد أن ُيفصِّ
ثالثًا أجنبيًا،  ومفاد كالمه: إذا كان للنجس لون، وللامء لون آخر؛ فامتزجا وصار لونًا 

1-  احلائري، الشيخ يوسف: مدارك العروة الوثقى، ج1/ 203
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كاخلرضة احلاصلة من تأثري كل من املاء والدم يف اآلخر، فهذا اللون مل يكن يف املاء، ومل 
يكن يف النجس، بل هو لون ثالث، هل تسري الروايات عىل هذا الفرض أو ال؟1

وبعبارة أخرى: لدينا بحثان:
البحث األول ـ هل هذا الفرض ممكن وواقع أو ال؟

واملراد من اإلمكان، اإلمكان الوجودي، ال اإلمكان الذايت.
البحث الثاين ـ هل يستفاد من الروايات أو ال؟

1ـ رأي الشيخ احليل:
نعم، شيخنا األستاذ يقول: هذا فرض غري واقع ال يمكن؛ ألّنه حمال، ألّن التغري عىل 
قسمني: تغري إنتشاري، وتغري تأثري. التغري اإلنتشاري: أن يكون أجزاء النجس منترشًا 
يف املاء، وإذا إنترشت األجزاء يف املاء؛ توّلد من هذا الصورتان، فيكون التغري، إما بمثل 
وصف النجس، وأو بسنخ وصف النجس، ال يمكن غري هذا، إذا إنترش أجزاء النجس 
يف املاء املطلق سيكون التأثري تأثريًا إنتشارًا، البد أن يتصف لون الكر بوصف النجس، 
التغري بسبب النجاسة بغري  بأّن  إما بعينه، أو بمثله أو بسنخه. وعىل كل يمكن القول: 
النجاسات حمصورة، وليس فيها ما  أّن  هاتني الصورتني لعله حمال؛ إذ ال يقع نظرًا إىل 

يؤثر هذا األثر؛ أي قلب لون املاء إىل لون آخر ال ربط له هبا.
مناقشة هذا الرأي:

وال  تأثري  ليس  هذا  ألّن  حمال؛  أّنه  احليل:  الشيخ  قال  الذي  الرابع،  الفرض  وأما 
إنتشاري؛ ألّنه إذا كان تأثريًا؛ فالبد أن يكون من سنخه، أو من صنفه ال يكون وصفًا 
للنجس، ومع  للامء، وليس وصفًا  الوصف ليس وصفًا  أّن هذا  يتصور  أجنبيًا، فكيف 
ذلك وصف أجنبي، من أين قلت: هذا الوصف يمكن أن يطلب، ولكن ليس مستندًا، 
مصاديق  من  هذا  نقول:  أن  لنا  يمكن  ال  كذلك،  كان  إذا  النجس؟  إىل  وال  املاء  إىل  ال 
التغري اإلنتشاري والتأثري، فعىل هذا، هذا الفرض ال يقع، فإذا كان هذا الفرض ليس 

1-  القزويني، السيد عيل املوسوي: ينابيع األحكام، ج1/ 79
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بتامم؛  ليس  الشيخ  مطلب  أّن  قلنا:  إذا  تشمله.  ال  فالروايات  اخلارج؛  يف  وقوعًا  ممكن 
ألّنه قد يكون التأثري والتأثر يف األشياء لعّله يلق شيئًا آخر كام يف مثاًل ـ اآلراء القديمة 
فيه رطوبة،  الطابوق  أّن  ُيولِّد جنس األول، مع  الرطوبة  الطابوق مع وجود  ـ: اجلّص 
املاء،  الطابوق، وال من سنخ  ليس من سنخ  منها  املوجود  احليوان  مواد خاصة، وهذا 
قد يكون اليشء بحسب قدرة اهلل تعاىل يف مقام التأثري والتأثر، يكون طبيعة ثالثة وخلقًا 
آخر، فعىل هذا، نحن ندعي أّن هذا ممتنع وقوعًا، نعتمد عىل إمتناع الوجود؛ ألنك إذا 
قلت: إمتناعه الذايت ُيفرض امكانه الوقوعي، إذن، كام أّن إمكان الذايت معدوم، إذا قام 
عدم  املمكنات  يف  والوقوعي  املمكنات،  يف  الذايت  اإلمكان  األصل  فمقتىض  الربهان؛ 
األجنبي،  ووصف  لون  فرض  هذا،  فعىل  برهان،  إىل  حيتاج  اإلمكان،  وعدم  الوقوع، 
وهذا الوصف األجنبي ليس يف املاء، وليس يف النجس، ولكن غرف من املاء إىل النجس، 
فصار موجودًا، حتقق من املاء، بخالف املاء للنجس، فهذا أمر ممكن، فإذا كان أمر ممكنًا 
ذاتًا ووقوعًا وتشمله الروايات؛ ألّنه: )إاّل ما غري لونه(، هذا ماء مطلق غري لونه، ليس 
يف الروايات غري لونه بوصف النجس، بمثل النجس، بسنخ النجس. وبعبارة أخرى: 
املتنجس، البد إستند إىل  النجس ال  إىل  التغري  التغري، إستناد  الضابط واملناط يف حكم 
النجس، والفرض أّن هذه التغريات عىل صور أربع كلها مستندة إىل النجس، سواء من 
مثله، أو من سنخه، أو من جنسه، أو وصف أجنبي، فعىل هذا، اإلستفادة من الروايات، 

كام عليه املشهور، ال بأس بذلك.
حاشية السيد احلكيم:

يف  ولو  إليها  املنسوب  النجاسة  بوصف  التغري  <املناط  العروة:  عىل  حاشيته  يف  قال 
حال مالقاة املاء>1. يعني للنجس وصف قبل املالقاة، ووصف حني املالقاة، فإذا كان 
للنجس وصفان؛ فالتغري مستند إىل وصف النجس، ولكن كان سابقًا وصف النجس 
أمحر وصار أصفر، وصار بلون آخر، هذا تصوير الرواية؛ ألّنه يصدق عىل هذه الصور 
الثالث صورتني من اإلنتشار، وصور من التأثر التغريي، هذه الصور الثالث ُتصّورها 

1-  العروة الوثقى مع تعليقات ِعّدة من الفقهاء العظام، ج1/ 71
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الرواية، هذا ليس سنخيًا؛ ألّن السنخ يكون مرتبة نازلة من األول، هذا وصف مباين، 
الدباغية؛  بلون  إمتزج  وملا  أسمر،  لون  له  الزاج  مثاًل: كون  اليشء،  هلذا  وصف  ولكن 
كان له أسود، فالسواد ليس من سنخ األسمر، بل وصف أجنبي، ال، وصف األجنبي 
ال ينسب، بل وصف هلذا اليشء، وكان هلذا اليشء وصفان: وصف يف حال التزود قبل 
أّن هذه  نتيقن  السيد نحن  املالقاة. عىل أي حال، يف حاشية  املالقاة، ووصف يف حال 
وسنخه،  مثله  من  قسمني:  عىل  اإلنتشار  صورة  اإلطالقات،  تشوهبا  الثالث  الصور 
اللون  إذا كان فرض اجلنس ممكن، وإذا كان لليشء وصفان؛ فهذا  وهكذا من جنسه، 
تشمله الرواية؛ ألّن يف هذه املوارد الثالثة بال إشكال وبال تأمل تغيري منسوب مستند إىل 

نفس النجس.
3ـ رأي صاحب املستند:

قال: <املعترب يف التغرّي بالثالثة، هل هو حصول كيفية النجاسة، أو يكفي التغري بسببها، 
وإن كان بحصول كيفية ثالثة؟ مقتىض اإلطالقات املتقدمة هو الثاين، فعليه الفتوى>1. 

الروايات هذا  استفادوا من  املتأخرين أهنم  املستند، ومجاعة من  إذن، مفاد صاحب 
املعنى؛ ألّنه يف رواية العالء بن الفضيل، عن أيب عبد اهلل: )... إذا غلب لون املاء لون 
ق من جانب البول، أو من جانب املاء، معناه أّن هذه املالقاة  البول(. هذا التغري ال ُيفرِّ
صارت بواسطة النجس، وأّثر النجس يف املاء ـ سواء كان أثره أجنبيًا عن وصفه أو أثره 
ـ هبذا املقدار أزال الوصف العاريض للامء إطالق التغرّي، إطالق إزالة التغري، كل واحد 
الروايات أيضًا: )إذا تغرّي(. هذا مطلق، تغري  منها يشتمل عىل هذا املقدمة. ويف بعض 
الرائحة من سنخ  كانت هذه  رائحته، سواء  أو  تغرّي طعمه  أو  النجس،  بوصف  طعمه 

رائحة النجس أو ال؟
رابعًا ـ نتيجة بحثنا:

ـ  اجلواهر  صاحب  ولكن  الروايات،  من  اخلمس  التغري  صور  إستفادة  من  مانع  ال 
املدارك:  تعبري صاحب  والثانية. وعىل  األوىل  بالصورة  احلكم  خصص  ـ  عنه  نقلنا  كام 

1-  النراقي، املال أمحد: مستند الشيعة ج13/1
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التغري  كان  إذا  يعني  فقط؛  األوىل  الصورة  يف  بالنجاسة  حكم  اجلواهر،  صاحب  أّن 
هذا  بأّن  يشك  ألّنه  بالطهارة؛  حكم  سنخّيًا،  التغري  كان  إذا  حتى  مثليًا.  بل  سنخّيًا،  ال 
مشمول للروايات أو ال؟ إذا كان يف مقام الشك؛ حيكم بالطهارة ألجل قاعدة الطهارة، 
أو إستصحاب الطهارة. وبعد معرفة هذه التغريات اخلمسة، فاملسألة سهلة؛ ألّنه البد لنا 
أن نرجع إىل الروايات، فشمول الروايات ليصور الثالث بال َدّقة ـ يعني ال حيتاج إىل دقة 

ـ؛ ألّن الصورة األوىل التغري بعني الوصف، بمثل الوصف، بسنخ الوصف.
هذا ال إشكال فيه. وبقي صورتان أصليتان: التغري بوصف األجنبي، والتغري بازالة 
الوصف املوجود يف املاء، إزالة الوصف العاريض يف املاء. هذا هو املستفاد من الروايات 
ـ سواء كانت رواية النبوي أو روايات الصحاحـ  إستناد التغري إىل النجس يف هذه الصور 
؛ أّن النجس أوجب هذا التغري، سواء كان بعنوان املثلية، أو السنخية، أو النوعية،  الثالثـ 
فعىل هذا، بربكة إطالقات الروايات، ُيعلم لنا حكم مسألة )11(، وحكم مسألة )12(، 
هذه املسألة حكمها معلوم، ليس مثاًل ِعّلة، ال فرق بني زوال الوصف األصيل للامء أو 
العاريض، إذا تغري الوصف العاريض، سواء كان طعم، أو ريح، أو لون، أو كان للامء 
وصف عاريض، مثاًل:  كان املاء أمحر، أو كان املاء مؤثرًا، والتغري بالنجاسة أوجب زوال 
الروايات، فيكون  الفصل يف  تغرّيًا؛ فمورد  فإذا كان  املاء، إذن، هذا تغري،  الرائحة عن 
املسألة )11(، والصورة اخلامسة  بالنجاسة، الصور األربع إستفدناها من  املاء حمكومًا 
إذا فرضنا  للامء،  الوصف األصيل  املسألة )12(، هذا ال فرق بني زوال  إستفدناها من 
للامء لون وطعم ورائحة. ولكن بعضهم يقول: ليس للامء وصف، والنجاسة أزال هذا 

الوصف، تغرّي حمكوم بالنجاسة.
عىل أي حال، املالك واملناط عىل ما َبنّي صاحب العروة: من أّن املناط التغري، ولكن 
الزم إضافة هذا املعنى، املناط التغري، مطلق برشط إستناد التغري إىل وصف النجس، إذا 
رشطنا هذا املعنى وإستفدنا من بعض الروايات؛ فهذا البيان كاٍف يف بيان حكم النجاسة، 
يف جنب هذه الرشوط؛ ألّن يف جنب هذه الرشوط التغري حاصل، وهذا التغري مستند 
إىل وصف النجس، وال يفرق بني أحكام هذا احلكم يف مسألة الدفع، ويف مسألة )12( 
قال: واضح يف هذا املتن إستفدنا من الروايات التغري بوصف النجس، واملناط هو التغري 
ولكن مستند إىل النجس، فهذا املقدار كاٍف يف بيان احلكم بالنجاسة يف مجيع هذه الفروع.



)مسألة 12(ـ زوال الوصف األصلي للماء أو العرضي
1ـ رأي الشيخ األنصاري

2ـ رأي صاحب املدارك
3ـ رأي السيد اإلصفهاني

4ـ مناقشة هذا الرأي
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)مسألة 12(: ال فرق بني زوال الوصف األصيل للامء أو العاريض، فلو كان املاء أمحر 
أو أسود لعارض فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس، وكذا إذا زال طعمه العريض 

أو رحيه العريض)1(.

)1(ـ زوال الوصف األصيل للامء أو العريض:
حيكم  هل  العريض،  وصفه  زال  إذا  وإّنه  املاء  وصف  إىل  راجعة  املسألة  هذه  إّن 
بالنجاسة أو ال؟ الظاهر معلومية الوصف األصيل والعريض للامء يف نظر العرف، وقد 
حيدد الوصف األصيل، بأن يكون الوصف صفة لنوعه، كالصفة الثابتة لطبيعة املاء، أو 
صفة لصنفه؛ كامء الكربيت والزاج ونحومها، والوصف العريض بام ال يكون كذلك، 
كاحلمرة العارضة له، فيظهر منه أّن مورد الكالم، هو القسم الثالث فقط، ولكنه ليس 

كذلك، فالكالم واقع يف القسم الثاين أيضًا.

1ـ رأي الشيخ األنصاري:
وكيف كان، فاألظهر من كالم الشيخ األنصاري1 وغريه: عدم الفرق بينهام، ووجه 
عدم الفرق؛ هو إطالق التغري يف األخبار فإّنه يدل عىل نجاسة املاء بمالقاة النجس إذا 
تغري يف يشء من أوصافه املذكورة، من دون فرق يف وصفه األصيل أو العريض، فلم ُيقّيد 

وصف الطعم وغريه باألصلية.
وال فرق أيضًا يف حصول النجاسة من األسباب اجللية اخلارجية واألسباب اخلفية 

1-  األنصاري، الشيخ مرتىض: كتاب الطهارة، ج1/ 85
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مثاًل لقوله: )ماء البئر واسع ال يفسده يشء، إاّل أن يتغري رحيه( 1 إىل آخره، بعد العلم 
باختالف مياه اآلبار والعيون باختالف األماكن واألرايض بحسب وجود املعادن وغريها 
فيها، من حيث العذوبة واحلموضة وامللوحة وغريها، كام أرشنا إليه يف املسألة السابقة؛ 
يفيد عدم الفرق يف أوصاف املاء العارضة عليها، فهي ال تنفعل وال تتأثر بالنجاسة إاّل يف 
حال التغري يف أوصافها الثالثة املطلقة املستندة إىل مالقاة النجاسة كام ال يفى. فعىل هذا، 
ال يفرق يف حصول التغري عرفًا بني أن يكون يف صفته النوعية، أو الصنفية، أو الشخصية 

، فإّن أثر النجاسة ظاهر يف كل منها املوجب للتغري واإلستقذار الرشعي. كام َمرَّ
2ـ رأي صاحب املدارك:

قال: <ألّن املتبادر من وصف اليشء؛ هو الوصف األصيل، وال أقّل من اإلنرصاف 
عن مثل هذا الوصف العريض>2.

3ـ رأي السيد اإلصفهاين:
نقل شيخنا احليل، عن أستاذه السيد أبو احلسن اإلصفهاين: دعوى إنرصاف اإلطالق 
تزول  للامء  العارضة  الصفة  وإّن  األصلية،  أوصافه  يف  التغري  خصوص  إىل  التغري  من 
بالنجس فيصري هو مزياًل هلا ال مغرّيًا له نظري بعض األشياء إذا ُألقي يف املاء جيعله صافيًا 
مغرّيًا  أّنه  عليه  يصدق  وال  لكدورته،  مزيل  أّنه  فيصدق  حتته  الرتابية  األجزاء  برسوخ 
لصفته. مضافًا إىل التغري املوجب للنجاسة، ما يكون سببًا إلستقذاره وموجبًا للتنّفر منه.

مناقشة هذا الرأي:
فاملناط  للامء،  مغرّية  النجاسة  احلكم عىل كون  تعليق  األخبار  يستفاد من  أّنه  ـ  أوالً 
النجاسة حقيقة،  املستندة إىل  الفعيل بقول مطلق بال إعتبار الصفة املشخصة  التغري  هو 
سواء كان وصف النجس خفيًا أو جليًا ـ أي عارضًا له بسبب جيل أو خفي ـ، وسواء 

1-  احلر العاميل، الشيخ حممد بن احلسن: وسائل الشيعة، ج1/ 126، )الباب 14 ـ من أبواب املاء املطلق ـ 
احلديث 6(

2-  احلائري، الشيخ يوسف، مدارك العروة الوثقى، ج1/ 205
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كان وصف املاء الزائل أصياًل أو عرضيًا، وقد َمّر سابقًا أّن التغرّي قد يكون عقليًا وغري 
حمسوس؛ كوقوع قليل من البول يف املاء، فإّن التغري يف الواقع حاصل، ولكن ألجل عدم 
حمسوسيته مل حيكم بنجاسته، وقد يكون تقديريًا كام يف ما لونه موافق للون النجس، ففي 

احلكم بنجاسته خالف كام عرفت.
ثانيًا ـ لو تّم دليل إعتبار التقدير مل يكن فرق بني الصفات األصلية والعرضية، خالفًا 
بزوال  ولكن  حّسيًا  التغرّي  يكون  وقد  َمّر1  كام  بينهام  َفّصل  فإّنه  اخلوانساري  للمحقق 
الوصف العريض كام يف ما نحن فيه، فإّنه أيضًا تغرّي وتبّدل وصف بوصف آخر مستند 

إىل النجس.

1-  راجع ص/ 418





)مسألة 13(ـ هل ُيعترب اإلمتزاج، أو يكفي جمرد اإلتصال؟
أواًل ـ أهمية املسألة
ثانيًا ـ فروع املسألة

ثالثًا ـ البحث يف إعتبار اإلمتزاج
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)مسألة 13(: لو تغري طرف من احلوض مثاًل ينجس فإن كان الباقي أقل من الكر 
تنجس اجلميع وإن كان بقدر الكر عىل الطهارة وإذا زال تغري ذلك البعض طهر اجلميع 

ولو مل حيصل اإلمتزاج عىل األقوى)1(.

)1(ـ هل يعترب اإلمتزاج أو يكفي جمرد اإلتصال؟
البحث يف هذه املسألة يعتمد عىل بيان أمور:

أوالً ـ أمهية املسألة:
وتظهر أمهية املسألة من ناحيتني:

األوىل ـ بالنسبة لألقوال واملدارك ألجل إعتبار اإلمتزاج، هل يف تطهري املاء، أو يف 
تطهري الكر واملاء اجلاري، وغريه من املياه املعتصمة، هل يعترب اإلمتزاج، أو يكفي جمرد 

اإلتصال؟
الثانية ـ بالنسبة للقاعدة األولية، وبالنسبة لإلستفادة من الروايات.

ثانيًا ـ فروع املسألة :
فالبد من فرض  كبري ال صغري، وعليه  الكر حوض  أّن  املسألة،  عبارة  من  املستفاد 

احلوض كرًا، وهنا فروع ثالثة:
األول ـ فإن كان الباقي أقل من الكر؛ تنّجس اجلميع؛ ألّنه ماء قليل ال يف النجس، 

فيكون الباقي نجسًا. هذا حكم واضح بناءًا عىل إنفعال املاء القليل بالنجاسة.
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الثاين ـ وإن كان بقدر الكر؛ بقي عىل الطهارة. هذا معلوم أيضًا؛ ألّن الكر عاصم ال 
يفسده يشء.

الثالث ـ وإذا زال تغري ذلك البعض؛ طهر اجلميع. هذا حكم مسّلم، ولكن ملاذا طهر 
اجلميع؟

إلتصاله بالكر، روايات موجودة، إذا كان املاء متنّجسًا وُألقي عليه الكر، أو إتصل 
إذا زال تغري ذلك  الفرع:  الكالم يف هذا  إذا زال تغريه.  بالكر والعاصم؛ يكون طاهرًا 
البعض؛ طهر اجلميع، هل يشرتط يف طهارة اجلميع كفاية اإلمتزاج، أو جمرد اإلتصال؟ 
هذا هو املهم يف املسألة. فقول صاحب العروة: <ولو مل حيصل اإلمتزاج عىل األقوى>. 
إشارة إىل مسألة خالفية، أّنه حيتاج إىل اإلمتزاج، أو جمرد اإلتصال؟ صاحب العروة قال: 

عىل األقوى ال يعترب اإلمتزاج.
ثالثًا ـ البحث يف إعتبار اإلمتزاج: 

والبحث يف هذا اجلانب يقع يف جهات:
اجلهة األوىل ـ يف األقوال املنقولة يف إعتبار اإلمتزاج:

نحن نذكر إتباعًا أقوال العلامء، من املتقدمني، واملتأخرين يف هذا املقام.
أّن  يتلف؛  الفقهاء  تعبريات  يف  ولكن  الفقهاء،  بني  ومشهور  معترب  اإلمتزاج  إّن 

اإلمتزاج معترب بالنسبة آلراء القدماء، أو بالنسبة إىل آراء القدماء جمرد اإلتصال كاٍف؟
جمرد  جانب  يف  أو  اإلمتزاج،  جانب  يف  الشهرة  هل  املتأخرين،  شهرة  إىل  وبالنسبة 
جانب  ويف  القدماء،  جانب  يف  واألكثرية  الشهرة،  معرفة  إىل  نحتاج  فنحن  اإلتصال؟ 

املتأخرين.
قال الشيخ األنصاري: <وأما إعتبار اإلمتزاج؛ فيظهر من أكثر من تعّرض هلذه املسألة، 

كالشيخ يف اخلالف، واملحقق يف املعترب، والعالمة يف التذكرة، والشهيد يف الذكرى>1.
الشهيد  عىل  تقدم  من  بني  املشهور  إىل  اإلمتزاج  ينسب  أّنه  الشيخ  كالم  مفاد  إذن، 

1-  األنصاري، الشيخ مرتىض: كتاب الطهارة، ج1/ 136
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من  الشيخ  من  إستظهارًا  اإلمتزاج،  باعتبار  يقولون:  القدماء  الشهيد  قبل  كأّن  األول، 
تعبريه: <فإّن إعتبار زوال التغري بالتدافع والتكاثر ال يكن إاّل العتبار اإلمتزاج>1.

املاء عرفًا  إذا كان  أو تفصياًل؟  أّن اإلمتزاج معترب مطلقًا  أّن هنا مطلبان:  يعلم  كأّنه 
واحدًا؛ فحينئذ ال يعترب اإلمتزاج، إذا صدق وحدة املاء؛ وإذا كان املاء ذا منبع؛ ال يعترب 
اإلمتزاج. وأما إذا مل يكن ذا منبع؛ حيتاج إىل اإلمتزاج، من هذا ُيعلم، أّن ـ هنا ـ األقوال 

واإلحتامالت أربعة:
األول ـ إعتبار اإلمتزاج برشط.

الثاين ـ عدم إعتبار اإلمتزاج مطلقًا؛ يعني جمرد اإلتصال كايف.
الثالث ـ التفصيل بني صدق وحدة املاء، وعدم صدق وحدة املاء، إذا صدقت وحدة 
املاء؛ فحينئذ ال يعترب اإلمتزاج. وأما إذا مل تصدق وحدة املاء؛ فيعترب اإلمتزاج، مثاًل: هنا 
حوض كامل، وبجانبه حوض متنجس، جمرد اإلتصال ال يكفي، البد من اإلمتزاج فهذا 
التفصيل يستفاد من أّنه يف املايض وإن مل يكن هنا مشهور، فالقول نشأ من القولني: قول 
املشهور، وقول املقابل للمشهور، قول املشهور اإلمتزاج، وقول املقابل للمشهور عدم 
اإلمتزاج فهذا التفصيل يستفاد من كلامهتم، إذا كان ثبت وحدة املاء؛ ال يعترب اإلمتزاج. 
احلائط غري كافية، البد من  ـ هنا جمرد بحث  مثلنا  ـ كام  املاء  إذا ال يصدق وحدة  وأما 
اإلمتزاج هذا تفصيل. وتفصيل آخر: إذن، ما يستفاد من فتاوى كلامهتم بني ذا مادة وغري 
ذا مادة، إذا كان ذا مادة؛ يكفي التدافع؛ إذا ُأخذ من املاء يأيت بدله ماء جديد، هذا يسمونه 
باملاء  ما  إذا  اإلمتزاج. وأما  ُيعترب  التدافع ال  به  ففاقة  مادة،  للامء  إذا كان  يعني  التدافع؛ 
من  ويستفاد  ينشأ  ولكن  مستقلني،  قولني  ليس  هذا  اإلمتزاج.  فيه  فيتعرب  ومادة؛  منبع 
القولني املتقابلني: قوله املشهور، ومقابل املشهور؛ ولذا إستظهارًا من الشيخ األنصاري 
التامزج. نحن  إاّل إلعتبار  بالتدافع والتكاثر ال يكون  التغري  إعتبار زوال  من تعبريهم: 
نستفيد من هذا، هذين القولني، هذين اإلحتاملني، عندنا تفصيالن: تفصيل ملا له مادة 
تدافعية له مراتب: تدافع بالنسبة إىل متساوين، وتدافع من األسفل إىل األعىل، وتدافع 
من األعىل إىل األسفل. ويظهر من بيان التفور؛ يعني من تغّلظ القول نحن ملا نرى من 

1- املصدر السابق/ 137 ـ 138
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بني األقوال هذين القولني، مثاًل: يستفاد من املتأخرين ـ كام يف )نجاة العباد( لصاحب 
اجلواهر ـ التفصيل؛ ألّنه قال: ويطهر النابع بزوال التغري، ولو من ِقَبل نفسه؛ ألّن له مادة 
لو  به  ليمتزج  دفعة  عليه  الكر  بإلقاء  بالنجاسة،  تغريه  مع عدم  النابع(  )أي غري  وغريه 

بالتمويج حتى يستوعبه لو كان كثريًا أو بالعكس، وبمامزجته له بوصل1.
وظاهره عدم إعتبار اإلمتزاج يف النابع؛ ولذا ذكر الشيخ األنصاري يف حاشيته عىل 
هذا الكتاب، يف ذيل قوله: <ولو من قبل نفسه> ما هذا لفظه: األقوى أنه ال يطهر إاّل 

بامتزاجه بام ينبع منه بعد املالقاة.
إذن، يستفاد من )نجاة العباد(: يف موارد صدق وحدة املاء، والشيخ األنصاري يف 
الشريازي،  واملريزا حسن  اآلخوند،  باإلمتزاج، ولكّن  املوارد  ُيقّيد مجيع هذه  حاشيتها 
بالتدافع  تعبريه:  من  الشيخ  من  إستظهار  حال،  أي  عىل  التفصيل.  يف  للمتن  موافق 
والتكاثر، اإلمتزاج؛ يعني إذا كان املمتزج كثريًا، أما اإلمتزاج ال يفيد2. عىل أي حاٍل، 

هذا قول املشهور.
وقال السيد احلكيم: <بل قيل: مل يعرف القول باإلمتزاج من قبل املحقق يف املعترب. 

وإن كان ذلك ال يلو عن نظر>3.
ويف احلدائق: نقل عبائر املحقق يف الرشائع والعالمة يف مجلة من كتبه، وكذا الشهيد 

1-  النجفي، الشيخ حممد حسن: نجاة العباد/ 26
2-  لطيفة: نقل يل األستاذ الشيخ حسني احليل، عن والده: أّنه كان عاملًا ورعًا حمتاطًا، وكان يصيل مجاعة يف 

حرم سيدنا أمرياملؤمنني، عند باب القبلة، ذلك املكان الذي يصيل عنده اآلن السيد احلكيم. وهو يعتقد 
باإلمتزاج، ومل يكن يف ذلك األوان يف النجف األرشف نصٌب ألنابيب إسالة املاء، وكانت احلياض عامرة ذات 
قسمني منفصلني، وكانوا يحُفرغون أحدمها ويملؤونا ماءًا، ثم يصلونا بالقسم اآلخر الذي كان بحّد الكر. 
ويف إحدى األيام فوجئت عند القدوم إىل البيت بوالدي، وهو يتشاجر مع حافر البئر ويعطيه أجرته، وهو ال 
يقبل، وانكشف يل بعد حني أّن احلافر قد بدل ماء احلوض بامء صاٍف وأوصله بالقسم اآلخر الذي كان بحدِّ 
الكر. ولكن املاء الذي يف ذاك الطرف مل يكن بنقي، وكان يعطيه الوالد زيادًة من املال عىل أجرته املعلومة، حتى 
يمزج كال القسمني معًا، وهو ال يقبل بل يمتنع ويقول: شيخنا تعبت يف نزح الدالء الكثرية من البئر حتى إمتأل 
احلوض من املاء النقي الصايف، وال يعقل مزج هذا املاء بامء نتن كدر. نقلها سيدنا األستاذ )قده( يف درس يوم 

األحد 18/ 7/ 1419هـ.
3-  احلكيم، السيد حمسن: مستمسك العروة الوثقى، ج1/ 125
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أّنه قبل  يف الذكرى1. وبعد نقل عبائرهم؛ إستظهر إعتبار اإلمتزاج، كأّن من هذا يعلم 
املتأخرين يقولون: بكفاية جمرد اإلتصال، وهم جاؤوا واعتربوا اإلمتزاج، فنقل صاحب 
احلدائق عن املحقق يف الرشائع، والعالمة يف مجلة كتبه، والشهيد يف الذكرى، عكس هذا؛ 

يعني كأّن املتأخرين يعتقدون باإلمتزاج؟
ويف اجلواهر: نقل عن العالمة يف املنتهى: كفاية اإلتصال2. إذن، كلامت العالمة يف 

كتبه خمتلفة ففي املنتهى يرى جمرد اإلتصال، ويف املختلف يرى اإلمتزاج.
مقصودي أّن التطهري ليس دائاًم برفع املاء، قد تكون مسألتنا من هذا القبيل. فكالمنا 
حيكم  هل  بالكر،  إتصل  إذا  املتنجس،  ماء  النجس،  باملاء  اإلتصال  جمّرد  أّن  هذا،  يف 

بطهارته، أو حيتاج إىل اإلمتزاج؟
وخالصة الكالم ـ هنا ـ: أّن نقل اجلواهر: بكفاية اإلتصال عن العالمة يف املنتهى، 
تأخر  ومن  األول،  الشهيد  عن  ونقل  الكفاية.  صاحب  نقل  هذا  والنهاية،  والتحرير، 
أّن مجلة من  فليعلم  الثاين: عدم اإلمتزاج.  الشهيد  الثاين، وعن  املحقق  عنه، ونقل عن 
أي  املشهور؛  قول  املتأخرين  مقابل  يكون يف  أن  فالبد  كايف،  اإلتصال  املتأخرين: جمرد 

كفاية اإلمتزاج.
إىل  بالنسبة  وحمقق  معلوم  لنا  صار  ما  هذا  شق؟  أي  من  اإلمتزاج  إعتبار  يف  الكالم 

األقوال. هذا بالنسبة إىل كلامت املتقدمني واملتأخرين.
اجلهة الثانية ـ يف التعليقات واحلوايش املطابقة لرأي صاحب العروة:

قال األستاذ السيد الربوجردي: <األحوط إعتبار اإلمتزاج يف تطهري املياه مطلقًا>3.
اإلمتزاج  إعتبار  والرشيعتمداري:  الشريازي،  اهلل  والسيد عبد  الفريوزآبادي،  وعن 
عىل األحوط4. وعن األردبييل: <عىل الظاهر>5. وعن اإلصطهبانايت: <فيه إشكال، مع 

1-  البحراين، الشيخ يوسف: احلدائق النارضة، ج1/ 337، 246
2-  النجفي، الشيخ حممد حسن: جواهر الكالم، ج1/ 103

3-  العروة الوثقى مع تعليقات ِعدة من الفقهاء العظام، ج1/ 72
4-  العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج1/ 390ـ 392

5-  األردبييل، السيد يونس املوسوي: حاشية العروة الوثقى/ 4
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عدم صدق الوحدة بدونه>1. وعن الشيخ املامقاين: <األحوط بل األشبه توقف الطهر 
عىل اإلمتزاج العريف، أو صدق وحدة املاء عرفًا>2. وعن السيد حسني القمي: <إعتبار 
اإلمتزاج ال يلو من قوة>3. وعن الشيخ ضياء العراقي: <األقوى إعتبار اإلمتزاج؛ كي 

يصدق عليه ماء واحد بجميع أجزائه عرفًا>4.
اجلهة الثالثة ـ الكلم يف دليل إعتبار اإلمتزاج بعد زوال التغري:

بعد اإللتزام بانفعال املاء القليل وعاصمية الكر؛ يقع الكالم يف إعتبار اإلمتزاج بعد 
زوال التغري يف مقامني:

املقام األول ـ فيام تقتضيه القاعدة:
واألدلة يف هذا املقام مخسة، هي كالتايل:

الدليل األول ـ اإلستدالل بقاعدة اإلستصحاب:
قد يتمسك القائلون باإلمتزاج بقاعدة اإلستصحاب؛ أي إستصحاب بقاء النجاسة 
ليست معتربة عندهم  الروايات  ما ذكر من  تام حاكم عليه؛ ألّن  دليل  بعد عدم ورود 

سندًا أو داللة. فهذا الدليل عمدة أدلتهم.
مناقشة هذا الدليل:

أوالً ـ اإلستصحاب فيام لو مل نجد الدليل من الروايات عىل عدم إعتبار اإلمتزاج، 
املعتربة  الروايات  من  اإلمتزاج  إعتبار  عدم  عىل  يدل  ما  الثاين  املقام  يف  سيأيت  ولكن 
سندًا وداللة، وبالقاعدة املسلمة عندهم؛ وهي أّن املاء الواحد ال حيكم عليه بحكمني 

متضادين.
ثانيًا ـ قال بعض األعاظم ـ ومفاد قوله يرتكز عىل أمرين ـ:

ـ أّن اإلستصحاب ال جمال له هنا؛ ألّن املاء املتغري كان نجسًا، وإذا زال تغريه  أوالً 
1-  العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج1/ 391

2-  املامقاين، الشيخ عبد اهلل: وسيلة التقى/ 4
3-  العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج1/ 390

4-  نفس املصدر/ 392
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جريان  موارد  من  ألّن  لإلستصحاب؛  جمال  ال  املوضوع؛  تبدل  وإذا  املوضوع  تبّدل 
اإلستصحاب، بقاء املوضوع، واملوضوع ـ هنا ـ ليس بباٍق.

ثانيًاـ  لو شككنا أّن التغري ِعّلة حمدثة ومبقية، أو َعّلة حمدثة فقط؟ ال جيري اإلستصحاب، 
ملاذا؟ ألّنه يكون من قبيل إستصحاب الفرد املردد. إذا كان التغري َعّلة حلدوث النجاسة 
فيه، إذا كان التعري َعّلة حلدوث والبقاء، فالنجاسة زالة؛ ألّن البقاء ليس بموجود، التغري 
أوجد بنجاسة ما، بعنوان عّلة حمدثة، فحينئذ نقطع بأّن النجاسة باقية. وإذا كان التغري 
عّلة حمدثة ومبقية؛ فنقطع بزوال التغري، وبزوال النجاسة؛ ألّن التغري قد زال، فإذا زال؛ 
فاحلكم يدور مدار التغري، فزال احلكم بالنجاسة، فهذا يكون من قبيل إستصحاب الفرد 
املردد، مثاًل: إذا كان يف الدار زيد ونقطع ببقائه، وإذا كان أمر يقتيض خروجه، هذا ال 
بقاء اإلنسان،  البيت إنسان، نستصحب  لنا إستصحاب الكيل، ال مانع، كان يف  يمكن 
أّنه هل خرج اإلنسان  البيت ولكن نشك  هذا ال مانع؛ ألننا قطعنا بوجود اإلنسان يف 
من الدار؟ بخروج البيت نحتمل أن يدخل عمر، مع خروج البيت إىل الدار إستصحاب 
القضية  مع  املتيقنة  القضية  إحتاد  هذا  ليس  الفرد  إستصحاب  أما  منه.  مانع  ال  الكيل، 
املشكوكة، نقطع بوجوده، ونعلم أّن زيدًا خرج، ونشك أّن عمرًا موجود يف الدار، أو 
فعىل  الوجود،  مرشوط  األعم  إستصحاب  مرشوط،  زيد  إستصحاب  بموجود؟  ليس 
هذا، إستصحاب الفرد املردد ال جيري؛ لعدم بقاء املوضوع وسبب يف اإلستصحاب بقاء 

املوضوع، فنحن نشك أّن املوضوع باٍق أو ال؟ هذا كالم األعاظم1.
مناقشة بعض األعاظم:

ولكن هذا ال يكون حكاًم؛ ألّنه نحن نستصحب املاء تيقنًا به، ونشك أّن التغرّي عّلة 
احلدوث أو ِعّلة احلدوث والبقاء؟ نقول: عرفًا التغري ليس حكاًم؛ يعني تبّدل املاء بتبدل 
الوصف، ال يكون املاء متعددًا، مثاًل: هذا املاء كان نجسًا، وبعد زوال التغري: نشك أّنه 
نجس أو ال؟ فنستصحب، فعىل هذا، احلق مع مجاعة من املحققني، إستصحاب النجاسة 
نستصحب  ال  نحن  كذلك،  ليس  املردد،  الفرد  قبيل  من  بأّنه  الشك  وأما  منه،  مانع  ال 

1-  السبزواري، السيد عبد األعىل: مهذب األحكام، ج1/ 151
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الفرد، نحن نقول: الفرد ليس بمردد، هذا املاء كان نجسًا، ومن حاالت هذا املاء، مثل 
زيد كان عادالً، اآلن نشك يف عدالته، هل نستصحب العدالة أو ال؟ نعم نستصحب. إذا 
كان معنى العدالة: ترك الكبرية والصغرية؛ نقطع بأّنه فاسق؛ ألّنه إرتكب صغرية، وإذا 
كان معنى العدالة: ترك الكبرية؛ فهذا قطعًا عادل؛ ألّنه ترك الكبرية وارتكب الصغرية، 
فام نحن فيه مثل العدالة، كام يف العدالة نحن نقول: العدالة قائمة هبذا الشخص، هذا 
الشخص كان عادالً، ونشك يف بقاء عدالته عرفًا، فاملوضوع باقيًا ونستصحبه، وفيام نحن 
فيه أيضًا كذلك، هذا املاء ـ ال هذا املاء املتغري ـ كان نجسًا، وزوال التغري من قبيل زوال 
ل املوضوع، املوضوع  تبدل احلاالت، ومن املعلوم أّن تبّدل احلاالت يف املوضوع ال ُيبدِّ
باقي ونستصحب النجاسة. فعىل إشكال بعض األعاظم عىل اإلستصحاب هبذا البيان: 
فالدليل األول  بمعلوم،  ـ ليس  املردد  الفرد  قبيل  ـ ألّنه من  أّن اإلستصحاب ال جيري 
بإعتبار  السبيل  هو  فاإلستصحاب  الروايات،  من  دليل  لنا  يكن  مل  إذا  اإلستصحاب، 
اإلمتزاج، حتى نكسب ألّنه صار طاهرًا، وأما جمّرد زوال التغري؛ فال يستفاد، هذا بالنسبة 

للدليل األول.
الدليل الثاين ـ إستصحاب عدم املطهرية:

هذا املاء زال تغرّيه؛ فنستصحب عدم املطهرية، قبل زوال تغريه ما كان مطهرًا، واآلن 
إستصحاب  دليل  مثل  الدليل  هذا  املطهرية.  عدم  نستصحب  ال؟  أو  ُمطهر  أّنه  نشك 
املطهرية؛  عدم  باستصحاب  عرّبنا  أو  النجاسة،  باستصحاب  َعرّبنا  سواء  النجاسة، 
أجرينا  إذا  نجاسته،  من  نشأ  مطّهرًا،  كونه  تقدم  لكن  مطهرًا،  يكون  ال  النجس  ألّن 

اإلستصحاب؛ معناه هذا املاء نجس، فإذا كان املاء نجسًا؛ ال يكون مطهرًا.
النتيجة: إستصحاب عدم املطهرية هلذا املاء ليس دلياًل مستقاًل، بل هذا الدليل تابعًا 
النجس بمقتىض اإلستصحاب، فإذا كان نجسًا فالنجس ال يكون  للدليل األول؛ ألّن 

مطهرًا.
الدليل الثالث ـ قاعدة أّن املاء الواحد ال يتبّعض حكاًم:

حمكوم  املاء  من  الطرف  هذا  هذا،  فعىل  عليها،  وجممع  مسّلمة  القاعدة  هذه  كأّن 
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بالنجاسة، والطرف اآلخر حمكوم بالطهارة، فإذا زال تغريهـ  ألّنه ماءان ال ماء واحد، ماء 
املتغري، ماء حمكوم بالنجاسة، وماء الكر، ماء مطلق حمكوم بالطهارة ـ صار ماءًا واحدًا، 
حمكوم  أو  بالطهارة،  حمكوم  إما  ثالثة:  إحتامالت  من  يلو  ال  واحدًا؛  ماءًا  صار  فإذا 
بالنجاسة، أو املتغري حمكوم بالنجاسة، واجلانب اآلخر حمكوم بالطهارة. فعىل اإلحتامل 
األول، يكون خالف الصحيح؛ ألّن ماء احلوض كان جانب منه كرًا، واآلن كر والقى 
متغريًا، وبالدليل القطعي نحكم بالطهارة، هذا ال إشكال فيه. وأما إذا أخذنا باإلحتامل 
الثالث؛ فهذا خالف اإلمجاع، وخالف القاعدة املسّلمة: املاء الواحد ال يتبّعض حكاًم، 

فالبد من القول بطهارة اجلميع.
مناقشة هذا القول:

النجاسة،  إستصحاب  األوىل:  القاعدة  ـ،  القاعدة  بحسب  ـ  حيتاج  ال  الدليل  هذا 
يتبّعض  الواحد ال  املاء  أّن  القاعدة:  الثانية إستصحاب عدم مطهريته، وهذه  والقاعدة 

حكاًم؛ وهي ممنوعة صغرى وكربى.
ال  املاء  أّن  نظم،  هلا  القاعدة  هذه  التطبيق،  مقام  باعتبار  ممنوعة  الصغرى  أّن  ـ  أوالً 
يتبعض، هذا ماء واحد، سواء صار اإلمتزاج أو ال؟ بعد زوال التغري ال يقال ـ هنا ـ: 
ماءان، إذا كان متغريًا؛ يقال: هذا ماء متغري، وهذا ماء مطلق. وأما إذا زال تغريه؛ فليس 
هنا ماءان، بل ماء واحد، سواء قلنا: باعتبار اإلمتزاج، أو قلنا: بكفاية اإلتصال، فعىل 
مبنيًا عىل  ليس  التطبيق  املورد، هذا  يتبّعض، يف هذا  الواحد ال  املاء  قاعدة  تطبيق  هذا، 
قاعدة اإلمتزاج، بل هذا التطبيق جيري عىل قاعدة اإلمتزاج، عىل القول باإلمتزاج، وعىل 

القول باإلتصال، ال يفرق بينهام.
ثانيًا ـ وممنوعة كربى؛ ألّن هذه القاعدة مل تشاهد يف رواية وال يف دليل معترب، مطلب 
هذا،  فعىل  العلامء،  من  مجاعة  عند  يثبت  ومل  اإلمجاع،  َيّدعون  الفقهاء،  عند  معروف 
احلكم  كاٍف يف  اإلتصال  أّن جمرد  منها؛  يستفاد  التي  الروايات،  مقابل  القاعدة يف  هذه 
بالطهارة، هذه القاعدة مطابقة هلذه الرواية، هذه القاعدة مل تأيت من روايات، حتى نحن 

نقابل القاعدة مع إطالق الروايات، إذن، هذا الدليل غري معلوم.
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الدليل الرابع ـ أّن القاعدة تقتيض إعتبار اإلمتزاج:
القاعدة تقتيض أّن اإلمتزاج معترب؛ ألّنه لوال اإلمتزاج ال ُيستهلك؛ ألّنه إذا إمتزج هذا 
س، ألّن هذا الثوب متنجس  املاء، مع هذا املعنى ُيستهلك، فالبد من إستهالك املاء املتنجِّ
بمقتىض اإلستهالك، كام أّن املضاف ال حُيكم بأّنه طاهر، إاّل أن يستهلك يف املاء املطلق، 
اإلمتزاج،  إىل  فيحتاج  الكر،  يستهلك يف  بأّنه طاهر، حتى  أيضًا ال حيكم  املتنجس  املاء 
املاء  تفريغ  من  فالبد  يستهلك،  فال  اإلتصال؛  جمرد  صار  إذا  وأما  يستهلك.  إمتزج  إذا 

املتنجس من إستهالكه، كام أّنه البد من تفريغ املاء املضاف من إستهالكه.
مناقشة هذا الدليل:

الظاهر أّن هذا الدليل مردود؛ ألّن اإلمتزاج غري السنخ، واإلستهالك معترب يف املاء 
اإلمتزاج  باعتبار  للتطبيق  قاباًل  فيكون  تغريه؛  زوال  بعد  املتنجس  املاء  يف  أما  املضاف، 

حيتاج إىل دليل، إذن، ال حيكم.
الدليل اخلامس ـ البد من اإلمتزاج، حتى نحكم بالطهارة:

بطهارة  اإلمتزاج حتى نحكم  ماءًا واحدًا، فالبد من  إمتزج؛ يكون  إذا  املاء  إّن هذا 
واحد،  ماء  أّنه  ُيفيد  ال  اإلتصال  فمجّرد  بالكر؛  متصاًل  وصار  إمتزج  إذا  وأما  اجلديد. 
فإذا مل يثبت أّنه ماء واحد؛ فال حيكم بطهارته، فاحلكم بطهارته موقوف عىل اإلمتزاج، 

باإلمتزاج حتصل وحدة املاء، ومن دون اإلمتزاج ال حيصل للامء عنوان الوحدة.
مناقشة هذا الدليل:

فيها اإلمتزاج،  يعترب  املاء ال  له؛ ألّن وحدة  الدليل ال أساس  أّن هذا  الظاهر  ـ  أوالً 
قد يكون املاء واحدًا من دون إمتزاج، وقد يكون واحدًا مع اإلمتزاج، وقد ال يكون مع 
اإلمتزاج، واجدًا بني وحدة املاء، وبني وحدة اإلمتزاج، عموم وخصوص من وجه؛ قد 
يكون إمتزاج وال يكون واحدًا، وقد يكون واحدًا بال إمتزاج، وقد يكون واحدًا بسبب 
اإلمتزاج. إذا كان بينهام عموم وخصوص من وجه؛ فال تالزم بينهام، فبإعتبار اإلمتزاج 
البد من دليل آخر. كالمنا يف القاعدة الرابعة واخلامسة هذه القواعد اخلمس بتاممها ال 
تدل عىل إعتبار اإلمتزاج، الذي يعتقد بإعتبار اإلمتزاج، البد من إتيان دليل آخر. فهذه 
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القواعد اخلمس1 ال حكم هلا يف املقام.
ثانيًا ـ ثم الكالم يف اإلمتزاج، ما املراد من اإلمتزاج؟ عىل القول باإلعتبار، هل إمتزاج 
اجلميع؟ هذا غري ممكن؛ ملا ثبت يف حمّله أّن تداخل األجسام حمال، كيف يكون إمتزاج 
الكيل، وأجزاء هذه الناحية من املاء يمتزج، بأن يتصل كل جزء يف اجلانب اآلخر، هذا 
اإلمتزاج الكيل ـ الكل يف الكل ـ أمر غري ممكن. أو إمتزاج البعض دون البعض؛ فهذا 
ترجيح بال مرجح؛ أي بعض؟ من أي ناحية؟ إذا كان املراد من اإلمتزاج، اإلمتزاج يف 
اجلملة، ال اإلمتزاج يف البعض؛ فيصدق اإلمتزاج؛ ألّن اإلمتزاج عريف، الصدق العريف 
ملاذا؟ ألجل وحدة املوانع نريد أن ُنثّبت وحدة املاء اإلمتزاج، اإلمتزاج حيتاج إىل الدليل، 
وفرض كالمنا، الدليل من الروايات مفقود هنا، ال تصل النوبة إىل هذه القواعد اخلمس: 
إستصحاب النجاسة، إستصحاب عدم املطهرية، إىل ما نحن فيه ليس هنا دليل. إذن، 
البد أن ُيؤخذ العرف من املوضوعات اخلارجية، نحن نرى أنسداد البعض قد حيصل 
بالرتك؛ ألّن املاء قد حُيدث سيالن، طبيعة املاء عدم اإلستغراق، هذا املقدار بمجرد حتى 
الرياح موجود يف اهلواء، ُيؤّثر إمتزاج البعض فيه، اإلمتزاج يف اجلملة لعّله أمر تكويني 
إمتزاجًا،  العرف  العريف، البد أن يصدق يف  ِسّيال، فاإلمتزاج  للامء؛ ألّنه جسم  طبيعي 
هذا ألجل ما يعترب لوحدة املاء، نحن نريد أّن ُنثّبت وحدة املاء كلها، أّنه سواء إمتزج أو 
مل يمتزج املاء واحد، فعىل هذا املعنى، املحصل من اإلمتزاج ليس بمتصور لنا، فال دليل 

ال من الروايات، وال من اإلمجاع، وال من اإلعتبارات العرفية، عىل إعتبار اإلمتزاج.
املقام الثاين ـ فيام تقتضيه األخبار:

تقدم يف املقام األول، أّن مجيع القواعد اخلمس خمدوشة، فتصل النوبة إىل الروايات، 
العمدة مالحظة الروايات، هل أّن الروايات تدل عىل اإلمتزاج، أو جمرد اإلتصال؟

ومن ضمن الروايات املستدل هبا عىل كفاية اإلتصال ما ييل:
الرواية األوىل ـ عن ابن أيب يعفور، عن أيب عبد اهلل قال: )إّن ماء احلامم كامء النهر، 

ُيطّهر بعضه بعضًا( 2.
1-  لعل مراده من القواعد اخلمس، األدلة اخلمسة
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القائلني  أّن  بكفاية اإلتصال. والعجيب  القائلون  الرواية صحيحة، يستدل هبا  هذه 
باإلمتزاج يستدلون هبا أيضًا. أما كيفية اإلستدالل هبا عىل كفاية اإلتصال، فكالتايل:

أّن املراد بـ )النهر( هو اجلاري، ال جمّرد وجود املاء يف النهر، وإن كان بحسب اإلطالق 
ماء  النهر  ماء  أّن  القرائن معلوم  ـ ولكن من  النهر  أو يف  ـ أي سواء كان جاريًا  يشمله 
)ُيطّهر  الداللة  كيفية  حال،  أي  عىل  األخرى.  الروايات  يف  البيان  هذا  لوجود  اجلاري 
بعضه بعضًا( معناه أّن جمّرد املالقاة كاٍف. هذا البيان بسيط؛ املاء ُيطّهر بعضه بعضًا، ماء 
واجلاري،  كالكّر،  العاصم؛  املاء  يعني  كذلك؛  الكر  ماء  نجس،  موضع  له  ليس  احلامم 
وماء احلامم، وماء املطر ُيطّهر بعضه بعضًا، هذا دليل إطالقه عىل كفاية جمّرد اإلتصال، 

ومل يشرتط يف هذا اإلمتزاج وما قال: يطهر بعضه بعضًا برشط اإلمتزاج مطلقًا.
تصوير الشيخ احليل:

ر غري املطهر به؛ يعني  التصوير هكذا: البد أن يكون املطهِّ يعتقد الشيخ احليل )ره( 
املاء ال يطهر نفسه، بل ُيطّهر غريه، كام يستفاد من قوله: )وجعل لكم املاء طهورا( 1. 
َرُكْم بِِه{2؛ يعني يف الواقع الطهور.  امِء ماًء لُِيَطهِّ ُل َعَلْيُكْم ِمَن السَّ ومن قوله تعاىل: }َوُينَزِّ
بمعنى آلة الطهارة، وليس املاء ُيطّهر، نفسه طاهر وإّنام يطهر غريه. هذا ما إستفاده الشيخ 

احليل من اآليات والروايات.
هل هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ ظاهر الرواية أّن املاء ُيطّهر بعضه بعضًا، مثاًل: هذا 
كّر، واتصل باملاء املتنّجس فصار طاهرًا، وليس يف الرواية رشط يف اإلمتزاج. هذا دليل 

القول بكفاية جمّرد اإلتصال.
إشكال القائل باإلمتزاج:

وأشكل القائل باإلمتزاج بام ييل:
أوالً ـ هذه الرواية أجنبية عام نحن فيه، وإنام هي يف مقام عاصمية املاء؛ يعني يف مقام 
الدفع ـ أي حفظ الطهارة ال إحداثها ـ ونحن كالمنا يف مقام الرفع، هذا املاء املتنّجس 

1-  املصدر السابق/ 134 )باب 1 ـ من أبواب املاء املطلق ـ حديث 4(
2-  األنفال/ 11
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الواردة يف احلامم،  الروايات  بقرينة سائر  الرواية  فهذا  النجاسة،  ترتفع  أن  نريد  نجس، 
املتضمنة للسؤال عن دخول اجلنب، وولد الزنا، واليهودي، والناصبي، التي هي قرينة 
عامة تدّل عىل العاصمية، فام يف احلياض من املاء ال ينجس كامء النهر، فتكون واردة يف 
إثبات كوهنا يف  الدفع، فال تكون شاهدة فيام نحن فيه، فاإلستشهاد هبا حيتاج إىل  مقام 
ره بعضه اآلخر، كام لو فرض تغرّي البعض  مقام الرفع؛ بمعنى أّنه لو نجس بعضه ُيطهِّ
حني تنّجسه يتصل به، فبعد زوال تغرّيه فالبعض اآلخر ُيطّهره. أو فرض إنفصال الكر 
عنه، فبعد تنّجسه يتصل به، فبعد زوال تغرّيه فالبعض اآلخر ُيطّهره. أو فرض إنفصال 
الكر عنه، فبعد تنّجسه يتصل به، ولكن داللتها عليه يف إثبات عموم  التنزيل تأّمل؛ لعدم 

ورودها يف مقام بيان كيفّية التطهري.
ثانيًاـ  ثم عىل تقدير كون املراد من الرواية هو الرفع؛ فيحتاج إىل إعامل ذوٍق ثاين، وهو 
بعد كون املاء ُيطهر بعضه بعضًا هل يفيد كفاية جمّرد اإلتصال، أو البد من اإلمتزاج؟ 
باحلياض حيصل  املادة  ما يف  إتصل  إذا  ماء احلامم  ـ ألّن  اإلمتزاج  موردها وإن كان هو 
اإلمتزاج قهرًا؛ ألّن ما يف اخلزينة يدخل يف جوف احلوض عىل ما نشاهده يف هذا الزمان 
ـ؛ فال يكون اإلتصال بمجرد إتصال السطحني وتساوهيام، كام أّن يف ماء النهر فيتحقق 

اإلمتزاج، باعتبار مالحظة قوة التدافع أيضًا.
اإليراد عىل إشكال القائل باإلمتزاج:

أوالً ـ بأّنه ليس اإلتصال باخلزينة؛ إلتصال املاء بقوة التدافع، هذا أّول الكالم؛ ألّن 
، إذا رفع احلايل؛  هذا املاء يف احلياض متصل، وإن كان إتصاله بحايلـ  يعني برفع حايلـ 
صار متصاًل، وكان عاصاًم، إعتبار اإلمتزاج من أين جاء؟ نحن نرى ونشاهد أّن جريان 
الصغار  احلياض  يف  يكون  اجلريان،  بعد  هذا  دائاًم،  ليس  احلياض  إىل  اخلزينة  من  املاء 

متصاًل ال ممتزجًا جمّرد اإلتصال كاٍف يف عاصميته.
ثانيًاـ  إذا فرضنا أّن املورد حصل فيه اإلمتزاج قهرًا؛ فاملورد ال يصص القانون الكيل.
النهر، يطهر بعضه بعضًا ـ ألّن ماء احلامم له مادة  القانون الكيل: أّن ماء احلامم كامء 
ـ أن يكون ممتزجًا ـ،  املاء ليس له رشطًا آخر  املادة، ووجود  أّن املالك وجود  ـ، فيعلم 
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نعم يف املورد اخلارجي، وسائر املورد اخلارجي، حصل اإلمتزاج قهرًا، فاملورد ال يكون 
خمصصًا للقانون الكيل، القانون الكيل، إذا صار املاء متصاًل بعاصم، فالعاصم يمنع عن 
التأثر؛ لوجود املادة، ال يفرق يف اخلارج قد يكون إمتزاجًا، وقد ال يكون إمتزاجًا، فبهذا 
البيان، يمكن أن نستدل هبذه الرواية يف مقام الرفع، واملورد ال يكون خمصصًا، فاطالق 
هذه الرواية، أّن بوجود العاصم يكون مطهرًا رافعًا ودافعًا، وهذا كاٍف الستظهار مطلبنا 

بمجرد اإلتصال، وال نحتاج إىل اإلمتزاج.
إشكال صاحب بغية اهلداة:

قال: <وأما اإليراد الثاين؛ ففيه أّن ختصيص احلكم بالدفع دون الرفع، مع إبتالء الناس 
هبام مجيعًا، والسؤال عن حكمها معًا بال خمصص>1. مفاد كالمه: أّنه يف بيان عالج الدفع 
املاء قاباًل  البول، واليهودي، والناصبي وغري ذلك، وكان  ينزل هبا  والرفع؛ ألّن احلامم 
النهر، يطهر بعضه  قال: )ماء احلامم كامء   منفعاًل، اإلمام املاء  لإلنفعال، وقد يكون 
ر(؛ هذا رفع  بعضًا(؛ إلمتناع املاء يف مقام الرفع، ويف مقام الدفع؛ قال اإلمام: )ُيطهِّ
رًا؛ يكون دافعًا. عىل هذا، ال بأس باإلستدالل هبذه الرواية.  والزم الدفع، فإذا كان مطهِّ
ولكن فيه إشكال: من أّن ماء احلامم رافع للنجاسة، كام أّنه دافع للنجاسة، يف رافعيته، 

هل يعترب اإلمتزاج أو ال؟
هذه الرواية ساكتة، فالبد من إدعاء اإلطالق ـ أّن هذه الرواية مطلقة ـ، وأّنه رافع 
للنجاسة، سواء إمتزج أم مل يمتزج، باطالق الرواية تكون شاملة ملا نحن فيه؛ يعني عىل 

القول بمجرد اإلتصال ال اإلمتزاج.
بقي إشكال يف املقام:

هذا احلكم ناظرًا إىل خصوص ماء احلامم، إّن ماء احلامم رافع ودافع للخبث، سواء 
كان إمتزاج يف البني أو مل يكن، إمتزاج خمصوص بامء احلامم، فالتعدي من ماء احلامم إىل 

مورد آخر حيتاج إىل الدليل؟ 
جواب اإلشكال:

قد يقال: لنا أدلة ثالثة:
1-  التربيزي، السيد حممد جواد الطباطبائي: بغية اهلداة، ج1/ 115
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الدليل األول ـ عدم خصوصية للحامم:
ألّن املادة املوجودة يف احلامم أوجبت هذا احلكم؛ يعني جعل ماء احلامم عاصاًم، وكل 

ماء يكون عاصاًم؛ يكون حكمه كذلك.
الدليل الثاين ـ القياس:

ألّن اإلمام َنّزل ماء البئر، وماء احلامم، ُمعّلاًل هبذه الكلمة: )ألّن له مادة(. وهذه 
هذا  فيكون  حجة،  املنصوص  القياس  أّن  يقولون:  علامئنا  من  ومجاعة  منصوصة،  عّلة 
القياس حجة ألّن له مادة، وكل ماء له مادة؛ يدخل حتت هذه الرواية. وإن كان املورد 
ما ذكرناه، ولكن بدرجة حجية القياس، منصوص العّلة. نحن نحكم كل ماء إذا كان له 

مادة؛ ُيطّهر ما يالقيه من املياه املتنّجسة مطلقًا باعتباٍر، سواء إمتزج أو مل يمتزج.
الدليل الثالث ـ األولوية:

أّن األخباراملذكورة تضّمنت عدم إنفعال احلياض من جهة إتصاهلا باملادة املعتصمة، 
فتضمن عدم إنفعال نفس املادة بطريق أوىل. وبيان ذلك: أّن لنا روايات واردة يف احلامم، 
تنفعل؛  ال  الصغار  احلياض  كانت  فإذا  باملادة،  إلتصاهلا  طاهرة  الصغار  احلياض  بأّن 
فتكون املادة غري منفعلة. وإذا كانت احلياض الصغار طاهرًا ألجل إتصال املادة؛ فتكون 
أّنه ال  يفيد يف  الثالث  الدليل  املادة مطهرًا، سواء كان يف احلامم، أم يف غريه، فعىل هذا، 
خصوصية ملاء احلامم، بل كل ماء متنّجس إذا إتصل بامدة وكّر وبئر وغري ذلك من املاء 

العاصم يكون طاهرًا ومطهرًا من جهة إتصاله بالعاصم.
رأي السيد اخلوئي:

قال: إّن األخبار الواردة يف احلامم عىل طائفتني:
الطائفة األوىل ـ روايات تدل عىل أّن ماء احلامم بمنزلة اجلاري، مثل رواية داود بن 
رسحان قال: قلت أليب عبد اهلل: ما تقول يف ماء احلامم؟ قال: هو بمنزلة املاء اجلاري1.

هذا أجنبي أّنه يعترب اإلمتزاج أو ال يعترب، ليس هبذا البيان.

ـ  املطلق  املاء  أبواب  ـ من  )باب 7  الشيعة، ج1/ 148  بن احلسن: وسائل  الشيخ حممد  العاميل،  احلر    -1
حديث 1(
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إبتدأين، فقال: )ماء احلامم ال  ورواية قرب االسناد: عن أيب احلسن األول قال: 
ينّجسه يشء( 1.

إذن، هذا أجنبي، فيام نحن فيه، كالمنا يف اإلمتزاج.
ورواية بكر بن حبيب، عن أيب جعفر قال: )ماء احلامم ال بأس به، إذا كانت له 
مادة( 2. قوله: )ال بأس به(؛ يعني ال ينفعل دلياًل عىل الدفع، ثم إذا قلنا: أّنه دليل عىل 
الرفع والدفع؛ فنحتاج ـ هنا ـ إىل إعامل ذوق ثانوي؛ أي بعد وجود الرواية، وشمول 
هذه  ال؟  أو  اإلمتزاج  يشرتط  رافعيته  يف  أّن  الكالم:  يأيت  والرفع،  الدفع  عىل  الرواية 

الروايات ال تفيدنا، فهي خارجة عن حمل النزاع.
الطائفة الثانية ـ ما َدّل عىل إعتصام ماء احلامم إلتصاله باملادة، وهي موثقة حنان قال: 
سمعت رجاًل يقول أليب عبد اهلل: )إيّن أدخل احلاّمم يف السحر وفيه اجلنب وغري ذلك 
فأقوم واغتسل، فينتضح عيّل بعد ما أفرغ من مائهم؟ قال: أليس هو جار؟ قلت: بىل. 
قال: ال بأس( 3. الظاهر من هذه الروايات إعتبار اإلمتزاج؛ ألّن الروايات تدل عىل أّن 
احلياض الصغار، وإن ترد عليها اليهود، والنواصب، وغري ذلك، لكن ألجل اإلتصال 
باملادة ال يكون منفعاًل، ويكون اإلتصال باملادة رافعًا لنجاسته، فهذه الرواية ال بأس هبا، 
ومل يشرتط يف هذه الرواية اإلمتزاج، فإذا مل يشرتط، فتكون هذه الطائفة من الروايات 

دلياًل عىل ما نحن فيه، هذه كلها ترجع إىل روايات احلامم.
نتيجة بحثنا هذا:

أّن روايات احلامم عىل طائفتني: األوىل ـ بمضامني خمتلفة، فهي أجنبية عام نحن فيه. 
والثانية ـ تدل عىل رفع اخلبث، ولكن عىل إطالقه ومل تشرتط اإلمتزاج، فعىل هذا، سواء 
إمتزج أم ال؟ وسواء كان تنجّسه قبل أو بعد، تارة املاء املتنّجس به، وتارة ال املاء املتنّجس 
املتنّجس  املاء  تارة  والبقاء،  احلدوث  بني  يفرق  ال  تغرّيه،  وزال  ومتغري  بالكر  متصل 

1-  احلمريي، الشيخ عبد اهلل بن جعفر: قرب اإلسناد/ 309 )حديث 1205(
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حديث 4(
3-  نفس املصدر / 213 )باب 9 ـ من أبواب املضاف ـ حديث 8(
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متنّجس قبل إتصاله بالكر؛ فيكون طاهرًا، وتارة املاء طاهر واملاء واحد ولكن تغري قسم 
منه بالنجاسة فصار نجسًا، وبعد نجاسته بقاًء يكون طاهرًا؛ إذا زال تغرّيه ال يفرق. عىل 
أي حال، روايات تدل عىل أّن جمرد اإلتصال كافية يف رفع النجاسة، سواء كان نجاسة 
املاء قليل ماء القبل، أو كان نجاسته بعد؛ يعني ال يفرق بني احلدوث والبقاء، هذه كلها 

راجعة إىل روايات احلامم.
واسع  البئر  )ماء   :الرضا عن  بزيع،  بن  إسامعيل  بن  حممد  عن  ـ  الثانية  الرواية 
ويطيب  الريح،  يذهب  حتى  منه  فينزح  طعمه،  أو  رحيه،  يتغري  أن  إاّل  يشء،  يفسده  ال 
طعمه؛ ألّن له مادة( 1. ُيستدل هبذه الرواية عىل كفاية جمرد اإلتصال، وهذه الرواية عمدة 
الروايات املوجودة يف الباب؛ ألّن سائر الروايات يف سندها وداللتها إشكال، أما يف هذه 
يذهب  حتى  منه  )فينزح  واضحة،  داللتها  ألّن  وداللتها؛  سندها  يف  بأس  فال  الرواية؛ 
الريح، ويطيب الطعم(، وهذا معناه بأّن له مادة، وألجل اإلتصال باملادة ـ إذا زال تغرّيه 
ـ يكون طاهرًا، فال يشرتط ـ هنا ـ أن يكون ماء املادة ممتزجًا بامء متغري، وإذا زال تغريه؛ 

يكون طاهرًا. فتكون دلياًل عىل كفاية اإلتصال باملادة يف حصول الطهارة.
إشكال يف مورد الرواية:

قد يقال: هنا إمتزاج قهري وحتمي، ومل تتعّرض له الرواية؛ ألجل وضوحه؛ ألّنه ملا 
يؤخذ املاء من البئر بالدلو، يؤخذ كلام يلقى الدلو يف املاء، فيوجب اإلمتزاج؛ ألّنه ملا نزل 
الدلو يكون ماء البئر متحركًا، وإذا صار متحّركًا يكون ممتزجًا بام يرج من املادة. إذا ثبت 
هذا املعنى، فحينئذ إعتبار اإلمتزاج؛ ألّن عملية النزح تقتيض اإلمتزاج، ولذا ما تعرضت 
الرواية هبذا الشكل لوضوحه، فيكون اإلستدالل هبذه الرواية عىل اإلمتزاج، أوىل من 

اإلستدالل عىل عدم اإلعتبار اإلمتزاج.
جواب اإلشكال يف مورد الرواية:

إّن ماء البئر بحسب املورد إمتزاج ال ينكر، ولكن اإلمتزاج ليس له دخاًل يف بيان احلكم 
الكيل، إّنام اإلمام يف مقام بيان القانون الكيل؛ وهو إذا كان متنّجسًا متصاًل باملادة ال 
1-  احلر العاميل، الشيخ حممد بن احلسن: وسائل الشيعة، ج1/ 172 )باب 14 ـ من أبواب املاء املطلق ـ 

حديث 6(
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باإلمتزاج،  إاّل  يتحقق  ال  اخلارج  يف  املورد  هذا  كان  وإن  طاهرًا،  ويكون  املادة،  تنفعل 
فهذا اإلمتزاج طبيعي، وليس منظورًا يف نظر األئمة، يف نظر الرشع التعليل: )حتى 

يطهر(، ملاذا يكون طاهرًا إذا زال تغريه؟
إلتصاله باملادة، ألّن له مادة. هذا قانون كيل، وحكم إهلي، وإن كان يف تطبيق هذه 
القاعدة للمورد خصوصية؛ وهي مّلا ينزل الدلو ويرج املاء؛ يتحقق حتّرك يف املاء، وإذا 
توجه  موضع  يف  ليس  اإلمتزاج  هذا  إمتزاج.  قهرًا  فهذا  املاء؛  يف  التحرك  هذا  حصل 
الرواية  تكون  فعىل هذا،  مادة،  له  املادة؛ ألّن  توجهه سابق يف  وإّنام موضع   ،اإلمام

دلياًل عىل جمرد اإلتصال، وهذا كاٍف يف املسألة.
نتيجة البحث يف الرواية:

إذا نظرنا للمورد، وقلنا: هلذا املورد خصوصية كربى، فتكون هذه الرواية من أدلة 
القائلني باإلمتزاج. وأما إذا أغمضنا النظر عن املورد، وقلنا: أّن املورد إمتزاج قهري؛ فال 
يلتفت إليه، وما إشرتط اإلمام اإلمتزاج بحسب احلكم، القانون الكيل؛ كل نجس 
ملا كان متصاًل باملادة مع زوال التغري يكون طاهرًا. هذا مطلق وتكون الرواية دلياًل عىل 

القول بعدم إعتبار اإلمتزاج.
النبوي:  بقول  اإلستدالل  نفى  من  كل  أن  ولذا  معتربة؛  الرواية  هذه  أّن  يفى  وال 
)خلق اهلل املاء طهورًا ال ينّجسه يشء، إاّل ما غرّي لونه، أو طعمه، أو رحيه(؛ يعتمد عىل 
هذه الرواية؛ ألّنه ال عربة يف اإلعتامد يف هذه الرواية؛ بخالف رواية النبوي؛ ألّن رواية 
النبوي، ما وجدت يف كتب األعاظم، وهذا عذر. أما هذه الرواية؛ فموجودة وصحيحة 
ومعتربة بالنسبة للداللة، إذا إحتكمنا بمورد الرواية؛ تكون من أدّلة القائلني باإلمتزاج، 
التعليل يف هذه الرواية  وإذا قطعنا النظر عن مورد الرواية؛ فالبد من قطع النظر؛ ألّن 
س يتصل باملادة؛ يكون  وسائر الروايات، يفيد لنا قاعدة كليه، وقانونًا كليًا أّن كل متنجِّ

طاهرًا. هذا بالنسبة إىل هذه الرواية.



)مسألة 14(ـ صور إستناد التغّير إىل النجاسة
1ـ ما املراد باملاء؟

2ـ التغرّي املؤّجل كالتغري املعّجل
3ـ الكالم يف مدرك حكم التغري
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)مسألة 14(: إذا وقع النجس يف املاء فلم يتغري ثم تغرّي بعد مّدة فإن علم استناده إىل 
ذلك النجس تنّجس وإاّل فال)1(.

)1(ـ صور استناد التغرّي إىل النجاسة:
البحث يف هذه املسألة يرتكز عىل التايل:

أوالً ـ ما املراد باملاء؟
أقول: املراد باملاء؛ املاء الكثري، كام بّينه بعض املحشني1.

وقد َقّيد بعضهم بقوله: <وعلم عدم إستهالكه يف املاء بوقوعه>2.
ثانيًا ـ التغرّي املؤّجل، كالتغرّي املعّجل:

ال كالم يف صورة العلم باستناد التغري إىل النجاسة، سواء كانت النجاسة بعينها باقية 
املاء ـ، أو متفرقة ومتالشية إىل أن برز أثرها  التغري يف  أثرها ـ وهو  املاء إىل أن ظهر  يف 
فيه؛  املضاف  إستهالك  بعد  اإلضافة  إىل  املنقلب  املطلق  املاء  يف  هذا  نظري  َمّر  وقد  فيه، 
وذلك إلطالق النّص، فإّنه ُيفيد عدم الفرق بني املالقاة املؤّثرة فعاًل، أو املؤّثرة مستقباًل، 
فيحكم بنجاسته من حني ظهور التغري، وإن كانت عني النجاسة مستهلكة فيه، فيكون 
الفعيل،  املعّجل  كالتغري  املتأخر،  املؤّجل  فالتغري  النصوص،  دّلت عليه  ما  من مصاديق 

1-  السيد إبراهيم اإلصطهبانايت، راجع العروة والتعليقات عليها، ج1/ 393. والشيخ عبد اهلل املامقاين: 
وسيلة التقى يف حوايش العروة الوثقى/ 4

2-  السبزواري، السيد عبد األعىل: التعليقة عىل العروة الوثقى/ 11
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ومع ذلك قد تأّمل السيد األستاذ الربوجردي ـ يف حاشيته عىل قوله: )تنّجس( ـ: <حمّل 
تأّمل>1.

ثالثًا ـ الكلم يف مدرك حكم التغرّي:
ويتضح هذا العنوان بعد بيان ما ييل: 

1ـ بيان الشك يف التغرّي:
التغري إىل النجس، واحتامل حصوله بوقوع  وإّنام الكالم يف صورة الشك يف إستناد 
طهارة  إلستصحاب  بالطهارة،  األستاذ2  شيخنا  حكم  فقد  فيه؟  املتعفن  الطاهر  اليشء 

املاء. وحكم سيدنا األستاذ أيضًا بذلك لألصل3.
أقول: ال إشكال يف كونه طاهرًا، وإّنام الكالم يف مدركه، أّنه هل هو اإلستصحاب 

النعتي، أو املحمويل، أو قاعدة الطهارة، فيمكن التقرير بوجوه عديدة.
2ـ بيان موضوع اإلستصحاب:

وعدم  تغرّيه،  عدم  إستصحاب  وهو  ـ  املوضوعي  اإلستصحاب  أجرينا  لو  إّنه  ثم 
طهارة  إستصحاب  أي  ـ  احلكم  إستصحاب  النوبة  تصل  فال  ـ،  النجس  بمالقاة  تأثره 
املاء، أو عدم حصول نجاسته ـ؛ وهذا مما ال إشكال فيه، وإّنام البحث يف أّن املوضوع يف 

األستصحاب ما هو؟ 
أ ـ املوضوع هو التغرّي:

فإن قلنا: إّن املوضوع هو التغري، فيستصحب عدم إستناد التغري إىل مالقاة النجس. 
حالة  املتغري  للامء  ليس  ألّنه  السابقة؛  احلالة  وجود  بعدم  األصل  هذا  عىل  أورد  ولكن 
متيقنة ماضية يف الزمان السابق، حتى يقال: يف هذا الزمان مل يستند التغري فيه إىل مالقاة 
يقال:  أن  إاّل  اللهم  الطهارة.  قاعدة  إىل  الرجوع  من  فالبد  يستصحب،  حتى  النجس 

1-  العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج1/ 393
2-  الشيخ حسني احليل )قده(

3-  احلكيم، السيد حمسن: مستمسك العروة الوثقى، ج1/ 128
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بجواز اإلستصحاب يف األعالم األزلية؛ فيقال: ال ريب يف حتقق التغري، وإّنام الشك يف 
إستناده إىل مالقاة النجس، واألصل عدم إستناده إليها.

النجس،  مالقاة  غري  إىل  إستناده  عدم  إستصحاب  نجري  أن  لنا  جيوز  قلت:  وإن 
فيعارض اإلستصحاب املذكور؟

قلت: ال يعارضه؛ ألّن األثر الرشعي مرتتب عىل التغري، املستند إىل مالقاة النجس، 
وال يرتتب األثر عىل التغري املستند إىل غري مالقاة النجس.

ب ـ املوضوع هو املاء:
فإن قلنا: إّن املوضوع للحكم الرشعي هو املاء؛ فهو إذا تغرّي بالنجاسة حُيكم بنجاسته؛ 
متغريًا  يكن  ومل  كان  قد  املاء  هذا  يقال:  بأن  نعتيًا  فيكون  اإلستصحاب،  جيري  فحينئذ 

بالنجس يف الزمان املايض، واآلن باٍق عىل ما كان.





)مسألة 15(ـ وقوع جزء من امليتة يف املاء
أواًل ـ مفاد صاحب العروة

ثانيًا ـ احلواشي يف املسألة
ثالثًا ـ الشروع يف أساس املسألة
رابعًا ـ نتيجة البحث يف املسألة
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)مسألة 15(: إذا وقعت امليتة خارج املاء ووقع جزء منها يف املاء وتغري بسبب املجموع 
من الداخل واخلارج تنّجس بخالف ما إذا كان متامها خارج املاء)1(.

)1(ـ وقوع جزء من امليتة يف املاء:
البحث يف عنوان هذه املسألة يستدعي منّا ما ييل:

أوالً ـ مفاد صاحب العروة:
إذا وقعت امليتة خارج املاء، ووقع جزء منها يف املاء، وتغرّي بسبب املجموع من الداخل 
واخلارج تنّجس. ملاذا تنّجس؟ ألّنه إستفاد من األدلة هذه العناوين: وقوع النجاسة يف 
املاء، وتغرّي املاء بوصف النجاسة، وهنا من مصاديقه؛ ألّن امليتة وقعت يف املاء، وتغري 
النجاسة.  احلكم  فعىل هذا،  معًا،  الداخيل واخلارجي  إىل  إستند  السبب؛ ألّنه  املاء هبذه 
يؤثر،  ال  باملجاورة  التغري  مستقلة،  املسألة  فهذه  املاء؛  خارج  متامها  كان  إذا  ما  بخالف 
امليتة خارج املاء، وتغري املاء برائحة امليتة، ولكن بدون وقوع امليتة يف املاء، هذا حكمه قد 
مىض؛ أّنه ال جيب اإلجتناب عنه، وإن قال بعض فقهائنا: ال يفرق بني التغري املستند إىل 

اخلارج، والتغري املستند إىل الداخل كام قلنا يف حاشية املامقاين )ره( 1.
ثانيًا ـ احلوايش يف املسألة:

إذا فرضنا أّن احلكم يف خارج املاء ال يؤثر، وهنا يؤثر ملاذا؟ ألّنه تغري بسببهام ـ أي 
اجلزء اخلارج والداخل ـ، فإذا فرضنا املسألة هبذا الشكل؛ فاملسألة كأهّنا واضحة، ولكن 

1-  راجع ص/ 306، 315
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يف املسألة خالف يستفاد من حوايش العلامء، ويمكن تقسيم هذه احلوايش إىل قسمني:
القسم األول ـ القول بالنجاسة:

وهذا القسم يتفّرع إىل التايل:
1ـ موافقة صاحب العروة:

وذكر مجاعة من املحشني موافقًا للمتن؛ بنحو الفتوى: كالسيد الربوجردي، والسيد 
اإلصفهاين وغريمها.

كام حكم مجاعة منهم بنحو اإلحتياط الوجويب، كاملحقق النائيني، والسيد مجال الدين 
الكلبايكاين، والسيد اإلصطهبانايت، والسيد عبد اهلل الشريازي، ومجاعة1.

ألّن الكل ال حيكم بنحو اجلزم؛ ولذا من باب الرتدد، كأّن اإلستفادة من الروايات 
والسيد  الربوجردي،  السيد  للفتوى.  املنشأ  يكون  حتى  عريف،  ظهور  نحو  عىل  ليس 
األعاظم  هؤالء  ولكن  الروايات،  من  فهامه  مما  اإلطمئنان  هلام  حصل  قد  اإلصفهاين، 

ترددوا، أّنه هل يصدق عىل هذا التغري بالنجاسة أو ال؟ هذا منشأ اإلحتياط.
2ـ ملحظة اجلزء املعتد به:

وذهب إىل القول بالنجاسة باعتبار هذا الرشط كٍل من:
أ ـ السيد احلكيم:

حيث قال يف حاشيته عىل العروة: <إذا كان اجلزء الذي يف املاء معتّدًا به، وإاّل ففيه 
إشكال وإن كان أحوط>2.

ما أفاده السيد احلكيم يف حاشيته: تنّجس إذا كان اجلزء الذي يف املاء معتّد به، وإاّل 
ففيه إشكال. كأّنه يفرق بني اجلزء املهم، واجلزء غري املهم، إذا بقي أكثر بدن امليتة يف املاء؛ 
فهو حمكوم بالنجاسة وأما إذا بقي يف املاء جزء ـ مثل: طرف الذئب، أو الرجل، أو اليد 
ـ؛ فلم حيكم بنجاسة املاء. هذه الفتوى من أين نشأة؟ هو يف مستمسكه يقول: <مل تبعد 

1-  العروة والتعليقات عليها، ج1/ 394
2-  العروة الوثقى مع تعليقات َعّدة من الفقهاء العظام، ج1/ 73
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دعوى اإلنرصاف عن مثله>1.
هذا بحسب نظريته، مع أّن هذا مل يكن القبول به من السيد احلكيم؛ ألّن كالمنا: هذا 

اجلزء الداخل هل أّثر أو ال؟ إذا أّثر؛ فال ُيفّرق بني أن يكون جزءًا ُمهاّمً أو ال؟
ب ـ السيد السبزواري:

به  الواقع جزءًا معتدًا  فيام مل يكن اجلزء  العروة: <عىل األحوط  قال يف حاشيته عىل 
عرفًا>2. مثل اصبع امليتة يف املاء، والبقية خارج املاء، ال يقال: أّنه تنّجس بوقوع النجاسة 
يف املاء. ولكن فرق بني السيد احلكيم والسيد السبزواري، هو حتى أّنه ال يتنّجس، ولكن 
هو طاهر. اإلختالف فيام لو مل يكن اجلزء الواقع معتدًا به عرفًا، يف هذه الصورة قال: أّنه 
ليس ينجس. هذا ال يمكن القبول به، هذا خالف الفرض، فرض مسألتنا إستناد التغرّي 

ق بني األعضاء املهمة وغريها. إذن، هذه احلاشية ليست يف املتن. إىل املجموع، فال ُيفرِّ
ج ـ املريزا القمي:

قال: <مثاًل يصدق دخول اإلنسان يف املاء بدخول رجله فيه، وال يصدق دخول يد 
اإلنسان واملفروض أّن التغرّي إّنام يكون مستندًا إىل ذلك اجلزء اخلاص، وال يصدق عليه 
املاليف فال يكون التغري مستندًا إىل املالقي وصدق كون التغري باجليفة إّنام هو باعتبار ذلك 

اجلزء ال مطلقًا>3.
نحن نقول: ليس كالمنا يف صدق الدخول وعدم صدق الدخول، إّنام كالمنا يف تأثري 
التغري، يف أثر التغري، املالك ليس الدخول واخلروج، الصدق العريف يف اجلزء املعتنى به، 

واجلزء غري املعتنى به، بل املالك إستناد التغري ملاذا؟ ولذا كل احلوايش ليس يف حمله.
3ـ قول الشيخ األنصاري:

التغري،  كفاية مطلق  الّدالة عىل  األخبار  بالتنّجس؛ إلطالق  األنصاري:  الشيخ  قال 
مثاًل: لو خرج بعض اجليفة عن املاء، وعلم إستناد التغرّي إىل جمموع الداخل واخلارج، 

1-  احلكيم، السيد حمسن: مستمسك العروة الوثقى، ج1/ 128
2-  السبزواري، السيد عبد األعىل: التعليقة عىل العروة الوثقى/ 11

3- القمي، املريزا حممد حسن: مصباح الفقاهة، ج1/ 21
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فالظاهر إنفعاله؛ لصدق تغرّيه بام وقع فيه. ولو شك يف إستناده إىل خصوص أحدمها، 
فاألصل الطهارة1.

فعىل هذا، كالم الشيخ األنصاري متني؛ حيث أّنه ينقل الروايات الدالة عىل أّن اجليفة 
أو  املاء نجسًا. هذا مطلق، سواء كان متام اجليفة  املاء، فيكون  املاء وتغرّي  إذا وقعت يف 

بعضها، وسواء كان هذا البعض مهاًم أو ليس بمهم.
القسم الثاين ـ القول بالطهارة:

ذهب مجاعة من علامئنا إىل احلكم بالطهارة، منهم: السيد احلجة2، والسيد اخلوئي3. 
ومجاعة َيّدعون: أّن هذا الفرض بدون تفصيل جزٍء معتدٍّ به، أو جزء غري معتدٍّ به بالصدق 
العريف، أو عدم الصدق العريف، بل املالك عندهم، أّن هذا التغرّي ما صار مستندًا إىل امليتة 
متامًا، كأهّنم إستفادوا من الروايات أن يكون التغري مستندًا مستقاًل إىل امليتة، وهذا التغري 
ليس مستندًا إىل متام امليتة، فاألجزاء اخلارجية تأثريها كالعدم، وإذا كان تأثريها كالعدم، 

فاجلزء املؤثر ليس مؤثرًا إستقالليًا، فعىل هذا ال حيكم بالنجاسة، بل حيكم بالطهارة.
ثالثًا ـ الرشوع يف أساس املسألة:

أّن  ُيعلم  حتى  أساسها،  من  املسألة  يف  نرشع  أن  فالبد  هذا؛  إىل  املطلب  وصل  إذا 
مسألتنا مبنية عىل أي جهة من اجلهات، الفقيه يستفيد حكم هذه املسألة، هل إعتامده عىل 
الروايات، أو بحسب الفهم العريف، أو إعتامده عىل الروايات بحسب الدّقة العقلية؟ هذا 

كالمنا فنحن تارة ننظر إىل املسألة بدقة عقلية، وتارة بالنظر العريف.
النظر إىل املسألة بّدقة عقلية:

البد من رشح املسألة، تارة لتأصيل املستند إىل الداخل واخلارج، إذا كان كل واحد 
منهام موجودًا كان مؤسسًا؛ يعني إذا كان خارجًا يؤثر، وإذا كان داخاًل يؤثر. وبعبارة 

1-  األنصاري، الشيخ مرتىض: كتاب الطهارة، ج1/ 83 ـ 84
2-  العروة الوثقى والتعليقات عليها، ج1/ 394

3-  الغروي، الشيخ مريزا عيل: التنقيح يف رشح العروة الوثقى، ج1/ 79



481 كتاب الطهارة..................................................................................................

أخرى: تأثري كل منهام يف املاء تأثريًا إستقالليًا، أو تأثريًا تضمنيًا.
1ـ التأثري اإلستقليل:

إذا قلنا: تأثريًا إستقالليًا بحيث لو مل يكن يف خارج ألّثر، مثاًل: هذا اجلسم الرجل 
منه فيه املاء له أثر، ولكن هبذا النحو، بحيث لو مل يكن إاّل الرجل يف املاء؛ لكان متغرّيًا، 
فعىل هذا، حيكم بالنجاسته؛ ألّن اجلزء الداخل صار سببًا لتغيريه، وإضافة اخلارج إضافة 

يشء.
فعىل هذا، إذا فرضنا أّن كاّلً منهام أثر عىل نحو اإلستقالل؛ أي بحيث كان اخلارج 
فقط يؤثر ولكن ال حكم يف تأثريه؛ ألّن اخلارج ال يوجب نجاسة املاء، والداخل ـ وهو 
الرجل أو اليد ـ لو مل يكن اخلارج فقط يؤثر بنفسه يف املاء، فعىل هذا، حيكم بنجاسة هذا 

املاء.
2ـ التأثري التضمني:

مثاًل:  اإلعتبارية،  األمور  يف  جزءًا  منهام  واحد  وكل  املاء،  يف  مؤثرًا  املجموع  وتارة 
الركوع ليس معراجًا للمؤمن بنفسه، والسجود ليس معراجًا للمؤمن، فاألجزاء أوهلا 
تأثريًا  تأثريها  للتقرب،  املوجب  هي  للمعراج،  املوجب  هي  التسليم  وآخرها  التكبري، 

ضمنيًا.
إذا فرضنا أّن الداخل واخلارج يؤثران من حيث املجموع، بحيث يكون الداخل جزء 

التأثري، واخلارج جزء التأثري، فهذه الصورة عىل قسمني:
الصورة األوىل ـ أّن املعلول منهام أمر بسيط، ومعناه أّن األثر يرتتب عىل كليهام، فإذا 
كان أحدمها، فال أثر له، فحينئذ البد من احلكم بأّن هذا اإلستناد ال يفيد؛ ألّنه ليس يف 
وبعبارة  الروايات.  من  يستفاد  املاء، حسبام  أثرًا يف  يوجد  اجلزئي ال  التغيري  تغيري،  املاء 
أخرى: امليتة الداخلة الزم أن تؤثر؛ ألّن اخلارجة ال أثر هلا، ليس هنا ميتة يف الداخل، 
ولذا البد من احلكم  ُيوجب حكاًم؛  املاء، فال  أّثر يف  امليتة  امليتة وجزء من  بل جزء من 

بالطهارة.
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الصورة الثانية ـ إذا كان أثرمها مركبًا؛ فالبد من تزئة األثر للخارج، سهم من األثر 
خارجًا، وسهم من األثر داخاًل، فال يصدق عليه التغري بامليتة، بل يصدق عليه ـ هنا ـ، 
أّن املالك ليس كل امليتة، بل جزء امليتة، األثر؛ هو األثر للكل، هذا األثر حتقق، فإذا حتقق؛ 

فالبد من احلكم بالنجاسة، هذا بحسب اإلستفادة بالدقة العقلية.
ملحظة فرض املسألة:

قال صاحب العروة: <ووقع جزء يف املاء، وتغرّي بسبب املجموع من الداخل واخلارج 
تنّجس>. املجموع له جامع، واجلامع ليس جامعًا كليًا، بل اجلامع؛ هو املركب اإلعتباري، 
نظري الصالة ليس مركبًا خارجيًا، بل مركبًا إعتباريًا. بخالف حرارة املاء، تركيبه ليس 
تركيبًا إعتباريًا، النّار أثر بخمس درجات، والشمس أّثر بأربع درجات، والكهربا بست 
درجات، فصارت مخسة عرش درجة، فهذه الدرجة من احلرارة ملا إستندت إىل أسباب 
متعددة، لكل سبب له تأثري، إذا فرضنا املجموع من الداخل واخلارج؛ نسأل: هل أن كل 

واحد منهام أّثر بوحده أو أل؟
، فالتغري مستند إىل اخلارج ـ أي كان  إذا فرضنا أّن كل واحد منهام، لو كان تغريرّ
املستند  والتغري  بالطهارة،  التغري، ألنرّه حمكوم  أثر هلذا  فال  ـ؛  اجلميع  بدون  مستقاًل 
من  املقدار  فهذا  املاء،  نجاسة  يوجب  وهذا  العلرّة،  نحو  عىل  إنرّ  تغري  الداخل،  إىل 
النجاسة كاٍف. فعىل هذا، يلزم طرح السؤال عن املبنى، ال أنرّ اجلزء معتدرّ به أو ال؟ 
ًا به أو ال؟ جزءًا صغريًا أو كبريًا؟ بالصدق العريف  العمدة األثر، سواء كان جزءًا معتدرّ
أو متام  أثره؟ جزء األثر  أو ال؟ كيف  املاء  أثر يف  للداخل  أثره، هل  العمدة  أو ال؟ 
تغيري  يف  ـ  كاٍف  اإلصبع  هذا  كاٍف،  الِرجل  هذا  ـ  خارج  يكن  مل  لو  بحيث  األثر؟ 
املاء، فإذا كان كافيًا يف تغيري املاء؛ حيكم بنجاسة املاء. وأما إذا كان هذا اجلزء يف حّد 
نفسه؛ فال أثر له، البد من الضميمة، والضميمة جزء خارج، هل هذه الضميمة جزء 
خارج توجب نجاسة املاء أو ال؟ هنا نحن البد أن نتوصل إىل ا لروايات، بحسب 
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اإلستفادة، هل يستفاد من الروايات أن يكون متام التغري مستندًا إىل امليتة، أو امليتة 
إىل  الرجوع  من  فالبد  روايتي،  إستظهار  لنا؟ هذا  يكفي  التأثري  كانت جزءًا يف  إذا 
غري  أو  جزءًا  كان  سواء  الواقعة،  امليتة  جعلت  الروايات  أّن  نفهم  حتى  الروايات، 

جزٍء. هذا إستقالل البد أن يكون له إستقالل يف التغيري أو ال؟
رابعًا ـ نتيجة البحث يف املسألة:

إذا وقعت امليتة خارج املاء، ووقع جزء منها يف املاء، وتغري بحسب املزج من الداخل 
واخلارج تنّجس، مثاًل: ميتة يف جانب، ولكن رجل امليتة يف املاء، وتغري املاِء مستندًا إىل 
امليتة، ولكن هذا اإلستناد إىل كل امليتة ـ أجزاء امليتة من الداخل واخلارج ـ، من هنا ُيعلم 
مدخل آخر: إذا علمنا يف هذا الفرض، أّن التغري مستند إىل خارج املاء؛ فال يكون نجسًا؛ 
واجلزء  الداخل،  اجلزء  التغري  ومنشأ  التغري،  فرضنا  وإّنام  يأيت.  ال  باملجاورة  التغري  ألّن 
وحصول  النجاسة،  ووقوع  السابقة.  لألدّلة  بالنجاسة؛  حمكومًا  يكون  هذا  اخلارج، 
التغري، وإستناد التغري إىل امليتة، وأّن جزءًا من امليتة، هذا حكمه معلوم. فإذا كان تغري 
من اخلارج؛ فهو طاهر. وإذا كان تغري من الداخل؛ فهو نجس. ولكن إستناد التغري إىل 
إذا كان متامها خارج  ما  النجاسة، بخالف  الداخل واخلارج، هذا حكمه  املجموع من 
آخر.  قسم  منه  يستفاد  هذا  بالنجاسة،  حمكومًا  املاء  يكون  فال  باملجاورة،  فحينئذ  املاء؛ 
بخالف ما إذا كان متامها خارجًا ـ حتى لو فرضنا أّن متامها ليس خارج املاء، بل جزء 
امليتة ـ مثل الشاة  التغري ما استند إىل جزء منه، مثاًل: شعر حيوان  املاء ـ ولكن  منها يف 
التغري ال  فهذا  املاء،  املاء، وجزء خارج  منها يف  امليتة جزء  املاء،  ـ وقع يف  شعره طويل 
يستند إىل الشعر، وإن كان جزء منها مستندًا إىل خارج املاء؛ فال يكون حمكومًا بالنجاسة.

فروع املسألة:
فعىل ما تقدم، هنا فروع أربعة:

املاء،  امليتة خارج  كانت  فإذا  بامليتة،  املاء  وتغري  املاء،  امليتة يف  ـ وقعت  األول  الفرع 
بدون أن يكون جزء منها يف املاء؛ فهو طاهر؛ ألّن املجاورة ال تكفي.



...................................................................................................أبحاث الفقيه 484

الفرع الثاين ـ إذا وقع جزء منها يف املاء، وجزء خارج املاء ـ من دون أن يكون الداخل 
مؤثرًا يف املاء، مثل شعره ـ؛ فهذا حمكوم بالطهارة.

الفرع الثالث ـ أن يكون الداخل مؤثرًا يف املاء، واجلزء اخلارج غري مؤثر؛ فهو نجس.
الفرع الرابعـ  أّن التغري مستند إىل كليهامـ  أي الداخل واخلارجـ  بنحو املجموع؛ فهذا 
حمكوم بالنجاسة ملاذا؟ ألّن الروايات أشارت إىل ذلك. إذا وقعت امليتة وتغري املاء؛ أي 
تغري لونه، أو طعمه، أو رائحته، مستندًا إىل النجس، وإن كان بجزء من النجس؛ فهذا 

حمكوم بالنجاسة.



)مسألة 16(ـ صور الشك يف التغري
الفرع األول ـ الشك يف التغري وعدمه.

الفرع الثاني ـ الشك يف التغري للمجاورة أو للمالقاة.
الفرع الثالث ـ الشك يف التغري بالنجاسة أو بطاهر.





487 كتاب الطهارة..................................................................................................

)مسألة 16(: إذا شك يف التغري وعدمه، أو يف كونه للمجاورة، أو باملالقاة، أو كونه 
بالنجاسة، أو بطاهر مل حيكم بالنجاسة)1(.

)1(ـ صور الشك يف التغري :
األدلة  من  لنا  ومعلومة  واضحة  كلها  مصداقية،  ثالثة  لفروع  متضمنة  املسألة  هذه 

املتقدمة. والفروع الثالثة هي:
الفرع األول ـ الشك يف التغري وعدمه:

إذا شك يف التغري وعدمه، كام إذا شك يف أصل حدوث اللون من النجس، أو الريح يف 
املاء؛ فيستصحب عدم حصول التغري يف املاء، فيحكم بطهارة املاء بعد إجراء أصالة عدم 

التغري، وال معارض هلذا األصل. إذن، إستصحاب الطهارة، وقاعدة الطهارة موجود.
الفرع الثاين ـ الشك يف التغري للمجاورة أو للملقاة:

علم  لو  كام  املجاورة،  أو  املالقاة،  إىل  إستناده  يف  وشك  التغري  بحدوث  علم  إذا 
املجاور،  إىل اخلارج  أو  املالقي،  الداخل  إىل  إستناده  املاء وشك يف  التعفن يف  بحدوث 
ُأسند  ما  بالطهارة؛ ألّنه  فيحكم  املاء،  النجس يف  بمالقاة  التغري  الشك يف حتقق  فيكون 
التغري إىل النجس، عىل ما استفدنا من الروايات، وإذا ما أحرزنا يف الفرض التغري املستند 
إل املالقاة؛ فال يكون نجسًا. الرشط األسايس وقوع النجاسة يف املاء، فإذا شككنا ـ هل 
وقع، وتغريه مستند إىل ما وقع، أو مل يقع، وتغريه مستند إىل خارج املاء جماورة ثنائيًا؟ ـ 
فاإلطالق موجودة. وإذا شككنا يف شمول اإلطالقات يف املورد؛ ألجل الشك، متسك 
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، فيشمل  بالعام يف الشبهات املصداقية. األصل يكفيناـ  أصالة الطهارة، وقاعدة الطهارةـ 
اإلطالقات والعمومات يف هذا املقام، ال مانع منه.

وإذا شككنا وصار من قبيل التمسك بالعام يف الشبهات املصداقية، والتمسك بالعام 
يف الشبهات املصداقية ال جيري عند املشهور، عند أعاظم العلامء. وإن كان ُيرى يف بعض 
موارد العروة أّنه متسك بالعام يف الشبهات املصداقية، ولكن بحسب القاعدة ال جيري؛ 
لعدم إحراز موضوع العام، فعىل هذا، كيف نتمسك وجهالة املوضوع ترسي إىل األعم؟ 
لذا  األصول؛  يف  املوجودة  القواعد  هبذه  املوضوع  عن  اجلهل  يزيل  ال  األعم  وعموم 
التمسك بالعام ال جيري. إذا قلنا: متسك بالعام ال جيري، فأصالة الطهارة، وإستصحاب 

الطهارة، كاٍف هنا.
الفرع الثالث ـ الشك يف التغري بالنجاسة أو الطاهر:

إذا علمنا بحدوث التغري، وشككنا يف إستناده إىل النجس أو الطاهر، كام لو علمنا أّن 
احلمرة يف املاء حصلت باملالقاة ال باملجاورة، ولكن شككنا يف إستنادها إىل غسل الدم 

النجس فيه، أو إىل غسل الدم الطاهر.
تقتضيه  وما  والقواعد،  الروايات  من  ماضية  واألدلة  املصداقية،  الشبهات  من  هذه 
الروايات والقواعد، تشمل هذا؛ فال حيكم بالنجاسة، بل حيكم بالطهارة؛ ألّنه ما أحرزنا 
وقوع النجاسة يف املاء، هذا رشط تغري بعد أن وقع املاء يف النجس، فمرتبة التغري، مرتبة 
الَبعد؛ أي بعد وقوع النجاسة يف املاء َتغرّي، فام أحرزنا وقوع النجاسة؛ ألّن ما وقع نشك 

أّنه طاهر أو نجس؟
وأّن جمرد التغري ال يوجب احلكم بالنجاسة، التغري مستند إىل النجاسة مع الوقوع، 
حتى مع املجاورة ال يكفي. هنا وقع يشء، ولكن ال نعلم أّنه طاهر أو نجس، فالتغري 
حمكومًا  املاء  هذا  فيكون  والروايات،  القواعد  بحسب  أحرزناه،  ما  النجس  إىل  املستند 

بالطهارة، هذا فرع رصيح.
املوافق  السبت،  يوم  ضحى  يف  وذلك   ،)( األستاذ  سيدنا  بحثه  ما  آخر  هذا 
بقم   ،املعصومة فاطمة  السيدة  حلرم  املجاور  القديم،  مكتبه  يف  1419/8/7هـ 

املقدسة.
واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف اخللق حممد وآله امليامني.



مراجع البحث
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القرآن الكريم
ـ )أ( ـ 

1ـ ابن إدريس احليل )598هـ(: الشيخ أيب جعفر ـ حممد بن منصور، بن أمحد
كتاب الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي ـ حتقيق ونرش مؤسسة النرش اإلسالمي ـ قم 

املقدسة، ط 2/ بدون تاريخ.
2ـ ابن الرباج الطرابليس )481هـ(: القايض عبد العزيز، بن نحرير

النرش اإلسالمي، ط/  املقّدسة، مطبعة  ـ قم  الشهداء  ـ إعداد مؤسسة سيد  املهذب 
1406هـ.

3ـ اآلخوند )1329هـ(: الشيخ حممد كاظم، بن املوىل حسني اهلروي اخلراساين
كفاية األصول ـ حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ـ، بريوت، ط1/ 

1411هـ.
4ـ األردبييل )1377هـ(: السيد يونس، بن السيد تقي املوسوي.

حاشية عىل العروة الوثقى، ط/ بدون تاريخ.
5ـ األنصاري )1281هـ(: الشيخ مرتىض، بن حممد أمني الدزفويل

املطبعة  املقدسة،  قم  ـ  األعظم  الشيخ  تراث  حتقيق  جلنة  إعداد  ـ  األصول  فرائد  1ـ 
ظهور، النارش جممع الفكر اإلسالمي، ط1427/7هـ.

املقدسة، مطبعة  قم  ـ،  الشيخ األعظم  تراث  إعداد جلنة حتقيق  ـ  الطهارة  2ـ كتاب 
رشيعت، نرش جممع الفكر اإلسالمي، ط2/ 1424هـ.
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ـ )ب( ـ
6ـ البحراين )1107هـ(: السيد هاشم، بن سليامن احلسيني

الربهان يف تفسري القرآن ـ حققه وَعّلق عليه جلنة من العلامء واملحققني األخصائيني ـ 
بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط 1419/1هـ.

7ـ البحراين )1186هـ(: الشيخ يوسف، بن الشيخ أمحد الدرازي
قّم  ـ  اآلخوندي  الشيخ عىل  بنرشه  قام  ـ  الطاهرة  العرتة  أحكام  النارضة يف  احلدائق 

املقّدسة، مطبعة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني.
8 ـ اإلمامي )1332هـ(: الشيخ حممد عيل، بن حممد حسن اخلوانساري

تعليقات عىل العروة الوثقى، ط
9ـ بحرالعلوم )1212هـ(: السيد حممد مهدي، بن مرتىض الطباطبائي احلسيني.

1ـ الّدرة النجفية، بريوت، دار الزهراء، ط 2/ 1406هـ
2ـ مصابيح األحكام )خمطوط(.

10ـ البيهقي )458هـ(: أمحد، بن احلسني، بن عيل.
السنن الكربى ـ حتقيق حممد بن عبد القادر عطا ـ، بريوت، دار الكتب العلمية، ط 

1/ 1414هـ ومرص، دائرة املعارف اإلسالمية.
الصمد  عبد  بن  احلسني،  بن  حممد  الدين:  هباء  الشيخ  )1030هـ(:  البهائي  11ـ 

احلارثي، اهلمداين العاميل.
احلبل املتني يف إحكام أحكام الدين ـ جلنة التحقيق قم املقدسة ـ، بريوت، داراهلادي، 

ط 1/ 1420هـ.
ـ )ت( ـ

12- التربيزي )1387هـ(: السيد حممد جواد، بن السيد املريزا حممد تقي الطباطبائي.
بغية اهلداة يف رشح وسيلة النجاة، النجف األرشف، مطبعة اآلداب.

ـ )ح( ـ
13ـ احلائري )1397هـ(: الشيخ يوسف اخلراساين البيارمجندي.
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مدارك العروة الوثقى، النجف األرشف، مطبعة النعامن، ط/ 1383هـ.
 14ـ احلر العاميل )1104هـ(: الشيخ حممد، بن احلسن

وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعةـ  حتقيق الشيخ عبد الرحيم الرباين الشريازي 
ـ بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، طر5/ 1403هـ.

ومؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، ط 1/ 1413هـ.
15ـ احلكيم )1390هـ(: السيد حمسن، بن السيد مهدي الطباطبائي.

مستمسك العروة الوثقى، النجف األرشف، مطبعة اآلداب، ط 4/ 1391هـ.
16- احلمريي )ق 3 هـ(: الشيخ أيب العباس، عبد اهلل بن جعفر.

قرب اإلسناد ـ حتقيق مؤسسة آل البيت: إلحياء الرتاث ـ، بريوت، ط 1/ 1413هـ.

ـ )خ( ـ 
17ـ اخلوئي )1413هـ(: السيد أبو القاسم، بن السيد عيل أكرب املوسوي

1ـ التعليقة عىل العروة الوثقى، النجف األرشف، مطبعة اآلداب، ط/ 1401هـ.
2ـ معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة، قم املقّدسة، مطبعة الصدر، النارش 

مركز نرش آثار الشيعة، ط 1401/4هـ.
18ـ اخلونساري )1098هـ(: اآلغا حسني، بن حممد.

مشارق الشموس يف رشح الدروس، ط/ احلجرية.
19ـ اخلونساري )1405هـ(: السيد أمحد، بن السيد يوسف املوسوي

بريوت،  ـ،  الغفاري  أكرب  عيل  عليه  َعّلق  ـ  النافع  املخترص  رشح  يف  املدارك  جامع 
مؤسسة التاريخ العريب، ط 1/ 1431 هـ.

ـ )د( ـ
20ـ الّدارقطني )385هـ(: احلافظ أيب احلسن، عيل بن عمر البغدادي

أبو  وحتقيق  1414هـ   /1 ط  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  بريوت،  الّدارقطني،  سنن 
الّطيب حممد آبادي، بريوت، عامل الكتب، ط 4/ 1406هـ. القاهرة، ط/ بوالق.
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ـ )س( ـ
21ـ السبزواري )1414هـ(: السيد عبد األعىل، بن السيد عيل رضا املوسوي.

 /4 ط  محيد،  مطبعة  املنار،  مؤسسة  املقّدسة،  قم  الوثقى،  العروة  عىل  التعليقة  1ـ 
1413هـ

2ـ مهذب األحكام يف بيان احللل واحلرام، قم املقّدسة، مؤسسة املنار، مطبعة محيد، 
ط 4/ 1413هـ.

22ـ السبزواري )1090 هـ(: الشيخ حممد باقر، بن حممد مؤمن اخلراساين
ذخرية املعاد يف رشح اإلرشاد، ط/ احلجرية.

23ـ سعيد )1416هـ(: الشيخ حسن، بن املريزا عبد اهلل الطهراين
دليل العروة الوثقى ـ تقريرات بحث أستاذنا األعظم آية اهلل العظمى الشيخ حسني 

احليل ـ، النجف األرشف، مطبعة النجف، ط/ 1379هـ.

ـ )ش( ـ
24ـ الشاهرودي )1394هـ(: الشيخ حممد عيل، بن الشيخ عيل نقي األرشيف.

مطبعة  النجف،  ـ،  اإلصفهاين  احلسن  أبو  السيد  لبحث  تقريرًا  ـ  الفقهية  الروائع 
القضاء، ط 1388هـ

25ـ شرّب )1393هـ(: السيد عيل، بن السيد حممد احلسيني
العمل األبقى يف رشح العروة الوثقى، النجف، ط/ 1383هـ

26ـ الرشيف املرتىض )436هـ(: عيل بن احلسني بن موسى
النارصيات ـ حتقيق مركز البحوث والدراسات العلمية ـ، بريوت، مؤسسة التاريخ 

العريب، ط 1/ 1433هـ )مطبوع ضمن مؤسسة الرشيف املرتىض، ج3(.
27ـ الشهيد األول )786هـ(: الشيخ حممد، بن مجال الدين مكي العاميل.

قم  ـ  الرتاث  إلحياء  البيت:  آل  مؤسسة  حتقيق  ـ  الرشيعة  أحكام  يف  الشيعة  ذكرى 
املقّدسة، مطبعة ستارة، ط 1/ 1419 هـ.
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28ـ الشهيد الثاين )965هـ(: الشيخ زين الدين اجلبعي العاميل
ـ،  كالنرت  حممد  السيد  وتعليق  تصحيح  ـ  الدمشقية  اللمعة  رشح  يف  البهية  الروضة 
بريوت، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، أوفست عىل منشورات جامعة النجف الدينية.

29ـ الشوكاين )1255هـ(: حممد بن عيل، بن حممد.
ـ خّرج أحاديثه وعّلق  منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار  نيل األوطار رشح 

عليه عصام الدين الّصبابطي ـ، القاهرة، دار احلديث، ط 1/ 1413هـ.

ـ )ص( ـ
30ـ الصدوق )381هـ(: الشيخ حممد، بن عيل، بن احلسني، بن بابويه القمي

األعلمي  مؤسسة  بريوت،  ـ،  األعلمي  حسني  الشيخ  له  قّدم  ـ  الصدوق  أمايل  1ـ 
للمطبوعات، ط 5/ 1400هـ.

املوسوي  حسن  السيد  احلجة  سيدنا  عليه  وعّلق  حققه  ـ  الفقيه  حيرضه  ال  من  2ـ 
اخلرسان ـ، طهران، دار الكتب اإلسالمية، ط 5/ 1390هـ.

الفقهية( ـ أرشف عىل مجع أصوهلا  الينابيع  3ـ اهلداية باخلري )مطبوع ضمن سلسلة 
وحتقيقها عيل أصغر مرواريد ـ، بريوت، مؤسسة فقه الشيعة، والدار اإلسالمية، ط 1/ 

1410هـ.
31ـ الصّفار )290هـ(: الشيخ حممد، بن احلسن، بن فروخ القمي.

بصائر الدرجات الكربى يف فضائل آل حممد ـ حتقيق السيد حممد، السيد حسني املعلم 
ـ قم املقّدسة، مطبعة رشيعت، إنتشارات املكتبة احليدرية، ط 1/ 1426هـ.

ـ )ط( ـ
32ـ الطباطبائي )1231هـ(: السيد عيل، بن السيد حممد عيل

 /1 ط  بريوت،  ـ،  اهلادي  دار  حتقيق  ـ  بالدالئل  األحكام  بيان  يف  املسائل  رياض 
1412هـ.
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33ـ الطباطبائي )1242هـ(: السيد حممد، بن السيد عيل.
املناهل يف فقه آل ياسني، ط/ حجرية.

34ـ الطويس )460هـ(: الشيخ حممد، بن احلسن
ـ،  الدين  شمس  جعفر  حممد  عليه  عّلق  ـ  األخبار  من  اختلف  فيام  اإلستبصار  1ـ 

بريوت، دار التعارف للمطبوعات، ط 1412هـ.
ـ حققه وعّلق عليه سيدنا احلجة  املفيد  للشيخ  املقنعة  2ـ هتذيب األحكام يف رشح 

حسن املوسوي اخلرسان ـ، بريوت، دار صعب، دار التعارف، ط/ 1401هـ.
3ـ كتاب اخللف ـ حتقيق السيد عيل اخلراساين وآخرون ـ قم املقّدسة، مؤسسة النرش 

اإلسالمي، ط/ 1411هـ.
، بريوت،  4ـ املبسوط يف فقه اإلماميةـ  صححه وعّلق عليه السيد حممد تقي الكشفيـ 

الرشق األوسط، ط/ 1412هـ.
ـ )ع( ـ

35ـ العاميل )1226هـ(: السيد حممد جواد، بن السيد حممد احلسيني
مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العلمة ـ حققه وعّلق عليه الشيخ حممد باقر اخلاليص ـ 

قم املقّدسة، مؤسسة النرش اإلسالمي، ط 2/ 1426هـ.
36ـ العاميل )1009هـ(: السيد حممد، بن السيد عيل املوسوي

مدارك األحكام يف رشح رشائع األحكام ـ حتقيق مؤسسة آل البيت: إلحياء الرتاث ـ 
بريوت، ط 1/ 1411هـ.

37ـ العالمة احليل )726هـ(: الشيخ احلسن، بن يوسف
1ـ تبرصة املتعلمني يف أحكام الدين ـ حتقيق السيد أمحد احلسيني وآخر ـ، بريوت، 

مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط 3/ 1404هـ.
املقّدسة، ط 2/  قم  ـ،  النرش اإلسالمي  ـ حتقيق ونرش مؤسسة  األحكام  قواعد  2ـ 

1427هـ.
3ـ خمتلف الشيعة يف أحكام الرشيعة ـ حتقيق مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية 

ـ، قم املقّدسة، بوستان كتاب، ط 2/ 1423هـ.
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4ـ منتهى املطلب يف حتقيق املذهب ـ حتقيق قسم الفقه يف جممع البحوث اإلسالمية ـ، 
مشهد ط 2/ 1429هـ.

38ـ العراقي )1361 هـ(: الشيخ ضياء الدين، عيل بن حممد
1ـ تعليقة إستداللية ـ حتقيق ونرش مؤسسة النرش اإلسالمي ـ، قم املقّدسة، ط 2/ 

1415 هـ.
جممع  املقّدسة،  قم  ـ،  وآخر  املحمودي  جمتبى  الشيخ  حتقيق  ـ  األصول  مقاالت  2ـ 

الفكر اإلسالمي، املطبعة باقري، ط 1/ 1420هـ.

ـ )غ( ـ
39ـ الغروي )1419هـ(: الشيخ مريزا عيل، بن أسد اهلل التربيزي

العظمى  اهلل  آية  العلمية  احلوزة  زعيم  حمارضات  ـ  الوثقى  العروة  رشح  يف  التنقيح 
السيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي ـ، النجف األرشف، مطبعة اآلداب. وقم املقّدسة، 

النارش مؤسسة إحياء آثار اإلمام اخلوئي، مطبعة نينوى، ط 4/ 1430هـ.

ـ )ف( ـ
40ـ الفاضل اهلندي )1137هـ(: الشيخ هباء الدين، حممد بن احلسن اإلصفهاين

قم  ـ،  اإلسالمي  النرش  مؤسسة  ونرش  حتقيق  ـ  األحكام  قواعد  عن  اللثام  كشف 
املقّدسة، ط 2/ 1422هـ.

41ـ فخر املحققني )771هـ(: الشيخ أيب طالب، حممد بن احلسن احليل.
املوسوي  حسني  السيد  عليه  عّلق  ـ  القواعد  إشكاالت  رشح  يف  الفوائد  إيضاح 

الكرماين وآخرون ـ قم املقّدسة، مؤسسة مطبوعات إسامعيليان، ط/ 1363ش.
42ـ الفشاركي )1316هـ(: السيد حممد، بن السيد ابوالقاسم الطباطبائي

املقّدسة، ط 2/  قم  ـ،  النرش اإلسالمي  ـ حتقيق ونرش مؤسسة  الفشاركية  الرسائل 
1421هـ.

إلحياء   البيت آل  مؤسسة  ونرش  حتقيق  الرضاـ  لإلمام  املنسوب  الفقه  43ـ 
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الرتاث ـ، بريوت، ط 1/ 1411هـ.
44ـ الفيض الكاشاين )1091هـ(: الشيخ حممد، بن مرتىض، بن حممد

1ـ كتاب الوايف ـ حتقيق ونرش مكتبة اإلمام أمرياملؤمنني عيل العامة ـ، أصفهان، 
ط 1/ 1412هـ.

2ـ مفاتيح الرشائع ـ حتقيق السيد مهدي الرجائي ـ، قم املقّدسة، مطبعة اخليام، نرش 
جممع الذخائر اإلسالمية، ط 1/ 1401هـ.

ـ )ق( ـ 
45ـ القايض النعامن )363هـ(: النعامن، بن حممد التميمي املغريب

اهلل عليه  بيت رسول  والقضايا واألحكام عن  دعائم اإلسلم وذكر احللل واحلرام 
وعليهم أفضل السلم ـ حتقيق وتقديم الدكتور عارف تامر ـ، بريوت، دار األضواء، ط 

2/ 1426هـ.
46ـ القرطبي )595هـ(: القايض أيب الوليد، حممد بن أمحد األندليس.

بداية املجتهد وهناية املقتصد ـ حتقيق وتعليق ودراسة الشيخ عيل حممد معّوض، وآخر 
ـ، بريوت، دار الكتب العلمية، ط 2010/4هـ.

47ـ القزويني )1298هـ(: السيد عيل، بن السيد إسامعيل املوسوي.
ينابيع األحكام يف معرفة احللل واحلرام ـ حتقيق السيد عيل العلوي القزويني ـ، قم 

املقّدسة، مؤسسة النرش اإلسالمي، ط 1/ 1424هـ.
48ـ القمي )ق 3 ـ 4 هـ(: عيل بن إبراهيم، بن هاشم.

املوسوي  طيب  السيد  العالمة  اإلسالم  حجة  عليه  وعّلق  صححه  ـ  القمي  تفسري 
اجلزائري ـ، بريوت، دار الرسور، ط 1/ 1411هـ.

49ـ القمي )1304هـ(: املريزا حممد حسن، بن املريزا أقايس.
مصباح الفقاهة، النجف األرشف، املطبعة العلمية، ط/ 1377هـ.
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ـ )ك( ـ
50ـ الكركي )940هـ(: الشيخ عيل، بن احلسني.

جامع املقاصد يف رشح القواعد ـ حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت: إلحياء الرتاث ـ، 
بريوت، ط 1/ 1411هـ. 

51ـ الكليني )329هـ(: الشيخ حممد، بن يعقوب الرازي
دار  بريوت،  ـ،  الغفاري  أكرب  عيل  عليه  وَعّلق  وقابله  صححه  ـ  الكايف  من  الفروع 

صعب، ودار التعارف، ط 3/ 1401هـ.

ـ )م( ـ
52ـ املامقاين )1351 هـ(: الشيخ عبد اهلل، بن الشيخ حممد حسن

وسيلة التقى يف حوايش العروة الوثقى، ط/ 1342هـ.
53ـ املتقي اهلندي )975هـ(: عالء الدين، عيل بن حسام الدين

كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال ـ ضبط حسن رزوق، وتصحيح صفوة السقا ـ، 
بريوت، مكتبة الرتاث اإلسالمية، ط 1/ 1389هـ.

54ـ املعّزي املاليري )14هـ(: الشيخ إسامعيل، بن القاسم، بن الكاظم
جامع أحاديث الشيعة يف أحكام الرشيعة ـ ُأّلف حتت إرشاف آية اهلل العظمى السيد 

حسني الطباطبائي الربوجردي ـ، قم، مطبعة مهر، ط/ 1422هـ.
55ـ املحقق احليل )676 هـ(: الشيخ نجم الدين، جعفر بن احلسن.

ـ حتقيق واخراج وتعليق عبد احلسني  1ـ رشائع اإلسلم يف مسائل احللل واحلرام 
حممد عيل ـ بريوت، دار األضواء، ط 2/ 1403هـ.

2ـ املعترب يف رشح املخترص، بريوت، مؤسسة التاريخ العريب، ط 1/ 1432هـ.
56ـ املقّدس األردبييل )993هـ(: الشيخ أمحد، بن حممد.

املقّدسة،  قم  ـ  وآخر  األستاذي  رضا  إعداد  ـ  القرآن  أحكام  براهني  يف  البيان  زبدة 
مطبعة سپهر، إنتشارات مؤمنني، ط 2/ 1421هـ.

57ـ املوسوي )معارص(: السيد أبو الفضل مفتي الشيعة.
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املقّدس األردبييل حياته وآثاره، قم املقّدسة، النارش دار اهلادي، مطبعة رشيعت، ط/ 
1425هـ.

ـ )ن( ـ
58ـ النائيني )1355هـ(: املريزا حممد حسني، بن عبد الرحيم

1ـ تعليقة عىل العروة الوثقى، صيدا، ط/ 1348هـ.
2ـ وسيلة النجاة، ط/ النجف األرشف، وط/ صيدا.

59ـ النجفي )معارص(: عبد املنعم املوسوي.
ملحة موجزة من حياة املرجع الديني آية اهلل العظمى السيد حممد مفتي الشيعة املوسوي، 

قم املقّدسة.
60ـ النجفي )1266هـ(: الشيخ حممد حسن، بن الشيخ باقر

1ـ جواهر الكلم يف رشح رشائع اإلسلم ـ حققه وعّلق عليه الشيخ عباس القوچاين 
ـ، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط 7/ 1981هـ.
2ـ نجاة العباد يف يوم املعاد، بومبي، ط/ 1318هـ.

61ـ النراقي )1245هـ(: الشيخ أمحد، بن حممد مهدي
مستند الشيعة يف أحكام الرشيعة ـ حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت: إلحياء الرتاث ـ، 

بريوت، ط 3/ 1411هـ.
62ـ النوري )1320هـ(: مريزا حسني، بن املريزا حممد تقي الطربيس

مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل ـ حتقيق ونرش مؤسسة آل البيت: إلحياء الرتاث 
ـ، بريوت، ط 3/ 1411هـ.

ـ )هـ( ـ
63ـ اهلمداين )1322هـ(: الشيخ آغا رضا، بن حممد هادي.

مصباح الفقيه ـ حتقيق املؤسسة اجلعفرية إلحياء الرتاث ـ قم املقّدسة، مطبعة ستارة، 
ط 1/ 1417هـ. 
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ـ )ي( ـ
64ـ اليزدي )1337هـ(: السيد حممد كاظم، بن السيد عبد العظيم الطباطبائي

ـ العروة الوثقى يف ما تعّم به البلوى )عّدة طبعات(.
قم  ـ،  العاملية   السبطني مؤسسة  إعداد  ـ  عليها  والتعليقات  الوثقى  العروة  ـ 

املقّدسة، مطبعة رشيعت، ط 1/ 1430هـ.
العروة الوثقى مع تعليقات ِعّدة من الفقهاء العظام ـ إعداد مؤسسة النرش اإلسالمي 

ـ قم املقّدسة، ط 1/ 1417هـ.





فهرس األبحاث
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