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 الفصل الثاني ةّمتت

 احليوانات
 

  





 

 

 

 لثاحملور الثا

 )احليوان الطائر( اجلوّية احليوانات

  الفقه اإلسالميمفهوم الطري وأشكال دراسته يف حتديديف  متهيد

اسٌم عاّم بحسب ما يظهر من معاجم اللغة، يطلق عىل كّل  ،الطائر أو الطيور من احليوان

لكّن هذا العنوان العام يوازيه عنواٌن خاّص  .حيوان يطري ويستخدم جناحيه للتحليق يف اهلواء

وينرصف  يستخدم فيه تعبري الطري والطيور، وهو الذي تستخدمه بعض الكتابات العلمّية،

من األحيان، وهو جمموعة الفقارّيات التي يكسوها الريش وهلا منقار  ليه يف كثرير عريف إالذهن ال

 خالر عادًة من األسنان.

نبور والوطواط من  ووفقًا لإلطالق الثاين للكلمة ال يكون مثل الذباب والنحل والزُّ

 الثدييات التي ال تتكاثر كذلك.الطيور، خاّصة وأّن الطيور تتكاثر بالبيض، فيام الوطواط من 

 منها يف العادة عىل التعامل مع الطيور بالعنوان اللغوّي  درج الكثرير  ةبات الفقهيّ الكّن الكت

، فيام يبدو فنجدهم يف بحث الطيور يتعّرضون للوطواط والذباب والزنبور وأمثال ذلك ،العام

ن يكونوا أ احللية واحلرمة يفرتض للمطالع أّن املعايري العاّمة القادمة يف حتديد الطري يف

 سان للوهلة األوىل.نالحظوها يف خمتلف أنواع الطيور بام فيها الذباب، وهو ما قد يستبعده اإل

من هنا وجدنا غري واحٍد من الفقهاء يستخدمون تعبريًا دقيقًا هنا، وهو التمييز بني الطري 

، سيستاينفضل اهلل والسيد عيل المثل السيد حمّمد حسني  الذي له ريش والذي ال ريش له،

الفصل بني احليوان الذي يطري ويكون له ريش فتجري عليه أحكام الطيور  حيث يبدو منهام

اآلتية، وبني غريه من الطائرات التي ال ريش هلا كاخلرّفاش والبّق والربغوث والقّمل العاّمة 

 .باحلرشاتربام يلحقاهنا خارجة عن أحكام الطيور القادمة، و اهنافيعترب

                                           
 .293: 3؛ والسيستاين، منهاج الصاحلني 98ـ  96: 2فضل اهلل، فقه الرشيعة انظر:  (1)



 

هذه األنواع ـ برصف النظر عن فكرة الريش وعدمه ـ من باب كوهنا بعض والتعاملر مع 

اعتبار ومن خالل أمثلتهم. لكن أيضًا قني بحرشات، واضٌح يف كلامت الكثري من العلامء السا

 كّل ما يطري وليس له ريش من احلرشات قد يكون عسريًا يف اللغة والعرف والعلم.

يظهر من قد سوف ندرس عنوان الطيور عمومًا، وإن كانت العالمات العاّمة بدورنا، 

القدر املتيّقن بمالحظة  ، وذلكىل الطيور باملعنى اخلاّص ال باملعنى العامّ إ ة النظرر ها الروائيّ تلسنأ

 مما حتكي عنه، ومجلة من املناسبات املوضوعّية.

 ونصوص إحصاؤها، العسري من داً ج كثرية   اجلوّ  وحيوانات لطيوروعىل أّية حال، فا

 :طريقتني عىل الطري يف واحلرام احلالل عن حتّدثت اإلسالمي الفقه وفتاوى الرشيف احلديث

 :وهي حرمته، أو احليوان حلّية عن الكاشفة العاّمة العالمات طريقةوهي  :األوىل الطريقة

 .(الطري)سبع  املخلب أ ـ

 .نوعّية أكله من حيث اجليف وأمثاهلا ب ـ

 .والدفيفصفيف ال ج ـ

 .والصيصية والقانصة احلوصلة ـ د

بحسب تعّرض الفقهاء هلا  واحلرمة، احللّية يف اخلاّصة العناوين طريقةوهي  :الثانية الطريقة

 .ّق والب   بابوالذُّ  بورن  والز   اشف  واخلر  والطاووس الغراب يف ورد ما مثليف باب الطيور، 

 افط  كاخلر  ،ة يف كراهة بعض الطيورة وفقهيّ ثيّ حدي وردت نصوٌص  ،جانب ذلك وإىل

و   دوالرصُّ   ىار  ب  واحلر  ةرب  والقر  دهر د  واهلر  اق(  اقر  ق  والش   اموالصُّ ر 
ق   جانب إىل ،ةت  اخ  والف  )الش 

 .وغريمها والدجاج كاحلامم الطيور بعض حّلية عىل تدلّ أيضًا  خاّصة نصوصر 

 .املتقّدم النهج عىل الطيور حكم سةالدر ـ تعاىل اهلل بعون ـ نتعّرض وسوف

 التوراة وحكم الطيور بني املعيار العام والعناوين اخلاّصة

، هيّمني أن ارشري إىل أّن والعناوين اخلاّصة قبل أن أرشع باحلديث عن العالمات العاّمة

سالمّي، التوراة مل تقّدم يف جمال الطيور معايري عاّمة أو عالمات من النوع املوجود يف الفقه اإل

بل ذكرت جمموعة أنواع من احليوانات اجلوّية باسمها وحّرمتها، واملعيار الكيّل الوحيد الذي 



  

، ذكرته التوراة هو الطري الذي يميش عىل أربع، فجعلته حمّرمًا واستثنت منه بعض العناوين

 .وهو معيار ال وجود له يف الفقه اإلسالمي أساساً 

النرس واألنوق  ةا مكروهرهوهنا من الطيور ال تؤكل. إهّن وهذه تك»جاء يف سفر الالويني: 

والسأف  غراب عىل أجناسه والنعامة والظليم كّل وواحلدأة والباشق عىل أجناسه  والعقاب

والباز عىل أجناسه والبوم والغواص والكركي والبجع والقوق والرخم واللقلق والببغا عىل 

فهو مكروه لكم إال هذا تأكلونه  ايش عىل أربعدبيب الطري امل أجناسه واهلدهد واخلفاش وكّل 

كراعان فوق رجليه يثب هبام عىل األرض هذا منه  من مجيع دبيب الطري املايش عىل أربع. ما له

والدبا عىل أجناسه واحلرجوان عىل أجناسه واجلندب عىل أجناسه  تأكلون. اجلراد عىل أجناسه

 من مّس  سون كّل مكروه لكم من هذه تتنّج الطري الذي له أربع أرجل فهو  لكن سائر دبيب

إهّنا  إىل املساء من محل من جثثها يغسل ثيابه ويكون نجساً  إىل املساء وكّل  يكون نجساً  جثثها

 .«نجسة لكم

طاهر تأكلون وهذا ما ال تأكلون منه. النرس واألنوق  طرير  كّل »وجاء يف سفر التثنية: 

 غراب عىل أجناسه والنعامة والظليم أجناسه وكّل  والعقاب واحلدأة والباشق والشاهني عىل

واللقلق  والسأف والباز عىل أجناسه والبوم والكركي والبجع والقوق والرخم والغواص

طري طاهر  يؤكل. كّل  دبيب الطري نجس لكم. ال والببغا عىل أجناسه واهلدهد واخلفاش. وكّل 

 .«تأكلون

يف الفقه اإلسالمي ال وجود هلا يف التوراة، والعكس  إّن املعايري العاّمة األربعة التي وردت

صحيح، فاملعيار العام الوحيد الذي ورد يف التوراة ال وجود له يف الفقه اإلسالمي، لكّن 

العناوين اخلاّصة التي ذكرهتا التوراة تلتقي جزئّيًا مع حمّرمات األطعمة يف الفقه اإلسالمي ولو 

اإلسالمّية، وهو ما سنشري إليه الحقًا يف حمّله، فمثاًل التوراة عىل مستوى بعض املذاهب الفقهّية 

ال حتّرم مفهوم سبع اجلّو، لكنّها تذكر بعض سباع اجلّو مثل الباشق والشاهني والنرس 

 والعقاب، وهكذا.
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 الطيور يف واحلرمة للحّلية العاّمة العالمات ـ 

 يف الفقه اإلسالمي، حراماً  أو حالالً  الطري كون يف عاّمة معايري أو عالماتأربع  توجد

 :وهي

 الطري سباع أو املخلبـ  ـ 

الفقه اإلسالمي بحرمة سباع الطري، وعالمة السبعّية يف الطري أن يكون له مشهور  مك  ح  

  
اب  رق  والص   ياز  الب  وهو الظفر الذي يفرتس ويعدو عىل غريه به، من هنا كان  ،بل  خم  ق  والعر

اهني،   .مجاععي فيه اإلبل ادُّ  ،هو املعيار بني الفقهاء ، وهذاحراماً  ذلكوغري والش 

 املخلب يكون أن بني العالمة أو املعيارال فرق من الناحية الفقهيّة يف هذا عند كثريين، و

 منها الضعيف أو والباشق، والشاهني والعقاب والصقر كالبازي الطري سباع من القوّي  عند

 .بغاثوال والرمخة كالنرس عندهم

 :هيّية، واحلديث نصوصال هو عندهم احلكم هذا يف واملستند

من  السباعوالذي تقّدم بعينه يف حكم  ور(،هـ خرب داود بن فرقد )الصحيح عىل املش 1

 الطري من لبر وخم   السباع من نابر  ذي كّل »ه قال: أنّ  ،×حيوان الرّب، عن اإلمام الصادق

، وكذلك روايته يف ‘ه روي عن رسول اهللضًا، وأنّ ي أيم روايته عن احللبتقدّ قد و ،«حرام

 .مصادر أهل السنّة
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يف الرواية  هاشم بن إبراهيم وفيه ،املشهور عند صحيح السند أنّ  كام تاّمة، احلديث وداللة

 .الشيعّية، وهو صحيح عىل قواعد احلديث عند أهل السنّة

عن × اهلل قال: سألت أبا عبد (،مة يف سباع الربّ ـ صحيحة سامعة بن مهران )املتقّد  2

 ذي وكل   الطري، من خملب ذي كل   ‘اهلل رسول حّرم»أكول من الطري والوحش، فقال: امل

 .«حرام فهو لبخم   ذو وهو صّف  ما وكّل .. الوحش من نابر 

 ذيله يف جاء ملا اإلشارة وستأيت الطري، من خملب ذي كّل  حرمة عىل الداللة تامّ  واحلديث

 .معترب تامّ  وسنده ،اهلل بإذن

ه كتب أنّ  ـ يف العللـ × عن اإلمام الرضا ،(م يف سباع الربّ ـ خرب حممد بن سنان )املتقّد  3

 الناس وحلوم اجليف من ألكلها كّلها؛ والوحش الطري سباع وحّرم».. إليه يف جواب مسائله: 

 كام حّرم، وما لوحش،وا الطري من أحّل  ما دالئل وجل عزّ  اهلل فجعل ذلك، أشبه وما والعذرة

 .«..حرام الطري من خملب وذي ،السباع من ناب ذي كّل : ×أيب قال

، نعم جيعل هذا اخلرب العّلة يف أكل كام تقّدم سابقاً  اإلسناد ضعيف هلكنّ  ،الداللة تامّ  واخلرب

 .اجليف وحلوم الناس، وهو ما يلتقي مع العالمة الثانية اآلتية

 اأمّ »فقال:  وجلودها،قال: سألته عن حلوم السباع  يف سباع الرّب(، مـ مضمر سامعة )املتقّد  4

 شيئاً  منها تلبسوا وال عليها، فاركبوا اجللود وأما نكرهه، افإنّ  والدواّب  الطري من السباع حلوم

 .«فيه تصّلون

 بن احلسنيوقد رواه الطويس بطريقه إىل  املشهور، عىل صحيٌح  اإلسناد حيث من واحلديث

 .رضاماإل عن النظر غّض  بعدوتقّدمت اإلشارة حلال هذا الطريق، هذا  األهوازي، سعيد

 ه لوحده غري ظاهر يفلكنّ  ،ا غري معارضة لداللة التحريمفقد تقّدم أهّن  ،من حيث الداللة اأمّ 

 .ل بعض الفقهاءعكام فإليه، ئر الروايات سا ، ما مل نضمّ احلرمة

                                           
 .18ـ  17: 9 وهتذيب األحكام ؛247: 6 ( الكايف1)
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  أكلر  يصلح ال»، قال: ×اهلل عن أيب عبد الرب(، م يف سباعـ خرب احللبي )املتقّد  5
ر
 من يشء

ه ألكرهه إين السباع؛ رر  .«وأق ذ 

 سبق وقد األهوازي، إىل الطويس طريقجاء أيضًا ب هأنّ  غري املشهور، عىل صحيٌح  واحلديث

 يف أو اخلبائث يف السباع إدراج احتامله؛ يف «قذرهأوألكرهه » تعبري زاوية من عنه ثناحتدّ  أن

 .، فراجع سباع الربّ حتريمها ال ،املستقذرة األمور عن هالتنزّ  قانون

أّن االستدالل هبذا احلديث هنا موقوٌف عىل شمول إطالق كلمة السباع لسباع الطري،  كام

يفهم منها الشمول لسباع الطري أو حتى لسباع البحر  طلق دون إضافةر فهل هذه الكلمة عندما تر 

 ؟ا عند اإلطالق تنرصف إىل سباع الربّ أهّن  و، أمثالً  سمك القرشبعض أنواع ك

 دون إضافةيساعدنا يف استنتاج التعميم هنا م يف السباع ال مراجعة البحث اللغوي املتقدّ إّن 

 نفس بل الطري، لسباع بالشمول اطمئنانطلقت انرصفت لسباع الرّب، وال يوجد ار ، فإذا أو قرينة

، بالتاميز يوحي مما الطري، من وخملب السباع من بر نا ذي كّل : يقول هابعضر  الباب روايات

 .فتأّمل جّيداً 

يف كتابه إىل املأمون: × عن الرضا م يف سباع الرّب أيضًا(،ـ خرب الفضل بن شاذان )املتقّد  6

 من خملب ذي وكّل  ،السباع من ناب ذي كّل  وحتريم.. اهلل إاّل  إله ال أن شهادة اإلسالم حمض»

 .«الطري

 من ضعيٌف  هوأنّ  ،السند عن الربّ  سباع بحث يف حتّدثنا أنلنا  سبق لكن ،واضحة الداللةو

 .، بل ثّمة مشاكل يف الوثوق بأصل كتاب الرضا للمأمون، فراجعجهات

عن جعفر بن حممد،  ،)املتّقدم يف سباع الرّب( ـ حديث رشائع الدين الذي رواه األعمش 7

 الطري من وخملب السباع من ناب ذي كّل و رام،ح فقليله كثريه أسكر ما كّل  والرشاب»قال: 

 .«حرام

 .مهمل فهو هبلول، بن بتميم اإلسناد ضعيف ـ متقدّ  كام ـ هلكنّ  الداللة، تامّ  واحلديث

                                           
 .43: 9 ( هتذيب األحكام1)

 .116: 24؛ وتفصيل وسائل الشيعة 134: 2 الرضاأخبار ( عيون 2)

 .116: 24 ئل الشيعة؛ وتفصيل وسا609( اخلصال: 3)



  

هوا تنزّ »..قال:  ،×عن عيلّ  ،)املتقّدم يف سباع الرّب( حديث األربعامئة املعروف( ـ 9ـ  8)

 السباع من ناب ذي كّل  واتقوا حوصلة، وال يصيةص وال قانصة له ليست الذي الطري أكل عن

 .«..الطري من وخملب

ه حتى لو صّح سندها إال م أنّ ، وقد تقدّ كام أسلفنا ضعيفة السند باحلسن بن راشد والرواية

يوجب انعدام  ها وسط تعداد أربعامئة أمر،فية وقوع عرشات األمور املكروهة واملستحبّ  أنّ 

 .روايات الباب هنا سائرة إىل ما مل تكن بمثابة القرينة املنضمّ  ،ةيّ لزامالوثوق بداللتها اإل

 يثبت ال يكاد إذ ؛للغاية سنداً  والضعيفة الطويلة لعلّ  ة النبيّ ومثل هذا احلديث وصيّ 

 !رواهتا من أّي  وثاقة

 ةص  ان  ق   له كانت ما الطري من ل  كر »قال:  ،×اهلل عن أيب عبد ،ـ خرب مسعدة بن صدقة 10

 .لته عن طري املاء؟ فقال مثل ذلكأقال: وس« له لب  خم   وال

 ـ بأمجعها أهناوقد تبنّي  هي عمدة روايات حتريم ما له خملب من الطري أو سباع الطري، هذه

 منها والتامُّ  .غريها آخر شيئاً  وليست ناب، له وما الربّ  سباع حتريم أدّلة عينها هي ـ ةاألخري إال

 داللةً  منها التامّ  اأمّ  واحدة، روايةالتاّم هو  وعندنا روايات، مخس هو ـ هوراملش عىل ولو ـ سنداً 

 .السند صحيح هابعضر  روايات سّت  هوف ـ السند عن النظر برصف ـ

وهي خرب حممد بن  الروايات هنا تواجهها نفس تلك الرواية التي واجهت سباع الرّب، وهذه

ه سئل عن سباع الطري والوحش، حتى نّ ، أ×مسلم )الصحيح عىل املشهور(، عن أيب جعفر

 كتابه، يف اهلل حّرم ما إال احلرام ليس»ذكر له القنافذ والوطواط واحلمري والبغال واخليل، فقال: 

 أن ظهورها أجل من هناهم اموإنّ  احلمري، حلوم أكل عن خيرب يوم ‘اهلل رسول هنى وقد

ًما َعىَل ﴿ هذه اآلية: اقرأ»ثم قال:  ،«بحرام احلمر وليست يفنوه، ُقل الَّ َأِجُد يِف َما ُأْوِحَي إََِلَّ حُمَرَّ

ُه ِرْجس  َأْو فِْسًقا ُأهِ  َم ِخنِزيٍر َفإِنَّ ْسُفوًحا َأْو حَلْ لَّ لَِغرْيِ اّللِّ َطاِعٍم َيطَْعُمُه إاِلَّ َأن َيُكوَن َمْيتًَة َأْو َدًما مَّ

 .«﴾بِهِ 
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 عن احلديث عند عنها حتّدثنا أن سبق وقد ،أيضاً  هنا الباب روايات تعارض الرواية فهذه

 مع تعارضها وحّل  وأمثاهلا الرواية هذه من النهائي املوقف يأيت وسوف الرّب، سباع حكم

 .تعاىل يف الفصل األخري من هذا الكتاب إن شاء اهلل واألرشبة األطعمة روايات

 من بل  خم   له ما حرمة هوـ  هنا ضةاملعار   الرواية عن النظر برصفـ   احلكم  نّ إ النتيجة:و

، بعد تعّدد طرقها، وعمل مجهور والشيعة السنّة عند املقام يف الروايات من جلملةر  الطري،

 الفقهاء هبا برصف النظر عن التعارض وعدم وجود هتافت فيام بينها أو نقد متني عليها.

الوجويب، كام فعلنا  أّما لو أخذنا الدليل املعارض، فإّن املسألة يفرتض بناؤها عىل االحتياط

 يف سباع الرّب.

 ، نقد موقف األحناف واحلنابلةي على اجليفـ التغّذ ـ 

هذه العالمة ال نجد هلا حضورًا بعنواهنا يف الفقه اإلمامي، بعيدًا عن فكرة احليوان اجلالل، 

ا فرائس بعض الطيور تتغّذى عىل اجليف وبقايلكّن هلا وجودًا يف الفقه السنّي، فاملعروف أّن 

 :مثلاحليوانات، 

وهلذا كانت خمالبه أضعف من غريها؛ لعدم حاجته ملخالب قوّية بعد تغّذيه عىل  ،النَّرس

 .اجليف

ََخة  ال له:ويقهو منترش يف اجلنوب األورويب والشامل األفريقي، خاّصة يف مرص، و ،والرَّ

لدين األّيويب قد اختذه ، وكان صالح ا، وهو موضوع عىل العلم املرصيقاب املرصي أيضاً العر 

شعارًا له يف حروبه املشهورة، واملعروف أّنه حيوان جبان، وهلذا يتغّذى عىل فرائس سائر 

 .احليوانات

 ..جليف امليتةعىل ا ىتتغذّ التي بان وبعض أنواع الغر

انطالقًا  هذا النوع من الطيور؛ إىل حتريم واألحنافاحلنابلة الكثري من فقهاء وقد ذهب 

 ، فيحرم حتت قاعدة حتريم اخلبائث.بأكله اخلبائث ريورته خبيثاً من ص

 صحيح، ريستدالل غفهذا اال ّنه ال توجد قاعدة هبذا العنوان وال دليل عليها،أا قلنا بنلكنّ 

                                           
 .313: 2انظر: تكملة البحر الرائق ( 1)



  

ضوا حتريم عنوان ما يتغذى عىل الذين رف فاحلّق هنا ـ من حيث هذه العالمة ـ مع املالكيّة

 ذلك.يف وحلوم البرش ونحو اجل

واإلمامّية مل يطرحوا مثل هذا العنوان أو هذه العالمة، بل حتّدثوا فقط عن كراهة سؤر ما 

خرب طلحة بن لكن توجد رواية إمامّية تتصل هبذا املوضوع، وهي ، أَكل اجليَف من الطيور

 .«الطري من اجليف أكل ما كره هأنّ ×: »عن جعفر، عن أبيه، عن عيلّ  زيد،

ه كره نّ أ ،×عن أبيه ،عن جعفر ،عيسى اد بنمحّ نفهم روايًة أخرى وهي خرب  ولعّله من هنا

 .الضعيف سنداً  بن سنان املتقّدم خرب حمّمد ك، وكذلةمخ  الر  

 بحوثنا يف فناتوقّ  نالكنّ  املشهور، عىل صحيٌح  السند حيث منـ أعني خرب طلحة ـ  واحلديث

 اسمه دوور سوى له توثيٌق  يوجد ال فطلحة نًا،بيّ  اً اختالف والسنّة الشيعة فيه اختلف راور  كّل  يف

:  يف  عن الطويس وقول ،عنه الثالثة أحد ورواية ،القمي وتفسري الزيارة كاملأسانيد كتايب 

 التضعيف أشدّ  فضّعفوه السنّة أما أخرى، رتيوبر  تارةً  عامي هأنّ  ذكروا وقد د،م  عت  بأّنه مر  كتابه

 هضعف   بعضهم عّلل اموإنّ  الرفض، عن فضالً  ،فيه عالتشيّ  ةهتم إىل منهم واحدٌ  يشري أن دون

 بام واألخذ بوثاقتهالوثوق  يصعب هلذا ؛املذهبي للموضوع بصلة متّت  ال التي رواياته ببعض

 .أدّلة ال وشواهد قرائنخمرجًة بوصفها  رواياته فتكون أحاديث، من به ينفرد

  اإلمام راهةك أنّ  مّرة غري تقّدم فقد ،الداللة حيث من اوأمّ 
ر
 غري( كّره ـ)كره  بصيغة ليشء

فاخلربان هنا غري ظاهرين يف التحريم من حيث عالمّية  تنافيها، ال هالكنّ  احلرمة، يف ةظاهر

التغذي عىل اجليف أو من حيث الرمخة بعنواهنا، وهبذا يكون العدد القليل جدًا مع تفّرد 

 للوثوق بالصدور.الطويس هبذين احلديثني، مع هذه احلال، غري حمّقق 

وعليه، فهذا املعيار ـ برصف النظر عن موضوع احليوان اجلالل ـ ال يوجب حترياًم، خالفًا 

نعم قد يكون كّل حيوان يتصف بأّنه آكل للجيف مما له خملب من الطري،  للحنابلة واألحناف.

                                           
 .65ـ  64: 2 انظر: املدّونة الكربى( 1)

 .161: 1؛ والعالمة احليّل، منتهى املطلب 98: 1انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: املحقق احليل، املعترب ( 2)

 .20: 9 ( هتذيب األحكام3)

 .املصدر نفسه( 4)



 

بمعيارّية أيٍّ  لكّن هذا ال يمنع عن عدم معيارّية أكل اجليف، وتظهر الثمرة يف حال عدم األخذ

 من املعايري األخرى هنا.

أن يكون من أخذ هبذه العالمة من باب أّن آكل اجليف هو سبع وله نفي متامًا ولست أ

 خملب، فليس قصدهم استحداث عالمة جديدة، بل عالمة متثل طريقًا للعالمة األّم.

 والدفيف الصفيفـ  ـ 

العلامءر وال يقصد هبا  ،ن حيث احلرمة واحلّليةم ،ة يف الطريهي العالمة الثانية العامّ  هذه

االثنني  ولهإال  إذ ما من طرير  ؛فهو حالل فهو حرام، ودفيٌف  إذا كان له صفيٌف  أّن الطريعادًة 

 اجلناحني عىل دّفته وخفقهام للطريان وهو رضبر ـ  أّن الطري له دفيٌف عندهم ام املقصود معًا، وإنّ 

 .حال الطريان وهو بسط جناحيه ،كام له صفيف ـ

 ـ احلاالت األربع يف الصفيف والدفيف ـ ـ 

 أربع حاالت:من حيث صفيفه ودفيفه،  ،سيكون لنا مع الطري ،ذلكلوفقًا 

بحرمته عىل اإلمامّية فقهاء وهذا ما حكم  من دفيفه، ه أكثرَ احلالة األوىل: أن يكون صفيفُ 

 .عليه ل اإلمجاعب ،فيه عي عدم اخلالفبل ادّ ، املشهور بينهم

 .واملشهور هنا هو القول باحللّية الثانية: أن يكون دفيفه أكثر من صفيفه، احلالة

 :وقد وقعت موقع اخلالف بني الفقهاء الثالثة: تساوي الصفيف والدفيف، احلالة
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 .لعمومات اإلباحة ؛احلليّة مجعٌ فاختار 

 .وبًا السيد حمسن احلكيموج واحتاط فيه، واختار ابن محزة القول باحلرمة

لة، وهي القانصة رجع إىل سائر العالمات املحل  ه يف هذه احلال ير ثالث إىل أنّ  فيام ذهب فريٌق 

 .اخلميني واخلوئيسيدين: ي والق النراقاملحقّ مثل واحلوصلة والصيصية، وهو مذهب 

 عوهنا أرج صفيف والدفيف،ة طريان هذا الطري من حيث الالرابعة: أن ال نعلم كيفيّ  احلالة

مة عىل كم باحلرة، وإال حير كم باحلليّ ر واحدة منها حير فمع توفّ  ،إىل سائر العالمات الفقهاء األمر  

 .ة عىل رأي آخروباحلليّ  ،رأير 

 عن نخرج أن أردنا فإذا ودفيفه، صفيفه كان مهام الطري يفاحلّل  أصالة هو هنا العام واملرجع

 ضوء ويف ،داللته دائرة لنحّدد ؛احلاكم أو صاملخص   الدليل يف النظر زمل ،العام املرجع هذا

 .املتقّدمة األربع احلاالت يف األحكام دتحدّ ت ذلك

 الت األربعاواملوقف يف احل ،معيارّية الصفيف والدفيفيف املستند ـ  ـ ـ 

 :الروايات يه ،والدفيف الصفيفيف مرجعّية عالمة  هنا املستندإّن 

ه قال: واهلل ما رأيت مثل أيب أنّ  األوىل: خرب زرارة )الصحيح عند املشهور(، ايةالرو

 ما لكر » سألته، فقلت: أصلحك اهلل، ما يؤكل من الطري؟ فقال: ، وذلك أيّن قطّ × جعفر

 .قلت.. ،«صّف  ما تأكل وال دّف،
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 كّل  أكل وحرمة دّف  ما أكل جواز وهو الطري، يف معياراً  يضع هأنّ  الواضح من احلديث فهذا

 فكّل  وإال صفيفه، من أكثر دفيفه أو دفيفه من أكثر صفيفه كان ما املرادبالتأكيد فإّن و صّف، ما

 .ويصّف  يدّف  رير ط

 إىل الطويس وطريقوفيه إبراهيم بن هاشم  ،السند عند املشهور احلديث التامّ  هلذا ووفقاً 

 غلبة ـ الثانية احلالة ويف باحلرمة، ـ فيفالص غلبة ـ األوىل احلالة يف احلكم يمكن األهوازي،

 ،عنها السكوت هو احلديث فظاهر ـ التساوي وهي ـ الثالثة احلالة يف اأمّ  باحللّية، ـ الدفيف

 ؛كنمم غري ـ الشّك  وهي ـ الرابعة احلالة يف باحلديث كالتمّس  أنّ  كام ّل،حلا لعمومات جعفرير 

 للعمومات رجعير  ومعه م،واملحر   لاملحل   ه:قطعيم بكال شبهته مورد يف بالعام ٌك متّس  هألنّ 

 .باحللّية احلاكمة ةالفوقانيّ 

 أكون يف إيّن ×: اهلل قال: قلت أليب عبد اّلل بن أيب يعفور، الثانية: خرب عبد الرواية

 فقلت: إيّن  ،«صّف  ما تأكل وال دّف  ما لكر »منه؟ فقال:  ، فام آكٌل اآلجام، فيختلف عيّل الطرير 

 .«قانصة له كانت ما لكر »ذبوحًا. فقال: به م تىأو

 د بن مجهور العميعدم ثبوت وثاقة حمّم

 :احلديث وهذا

 ففيه مجهور، ابن عن أصحابنا بعض عن الكليني الشيخ أورده فقد السند، حيث من اأمّ  ـ أ

؛ وذلك أّنه قد قال فيه العمي مجهور بن حممد وثاقةثبوت  عدم إىل مضافاً  اإلرسال، مشكلة

 .«..ضعيف يف احلديث، فاسد املذهب، وقيل فيه أشياء اهلل أعلم هبا من عظمها»: لنجايّش ا

                                                                                                             
 .468: 3، و324: 2 ؛ وعوايل اللئايل164األخالق: 

ذلك اعتامدًا  ه جمهول، والظاهر أنّ ( بأنّ 37: 22 ( حكم العالمة املجليس عىل هذا احلديث يف )مرآة العقول1)

ه وقع الصحيح أنّ  الزيات، وهو جمهول بل مهمل متامًا، لكنّ  الراوي عن زرارة هو عيلّ  منه عىل أنّ 

الزيات أساسًا،  وال وجود لعيلّ ، املراد هو عيل بن رئاب ًا أنّ جدّ  ىتصحيف، فبمالحظة الطبقات يقو

ة، وهو قطعًا ال يروي عن زرارة، ويشهد له احتاد ثقبن أيب اخلطاب ال حلسنيحممد بن اهو ات عندنا والزيّ 

 بن رئاب. وهناك ذكر عيلّ  ،السند يف طريق الصدوق

 .16: 9 ؛ وهتذيب األحكام248: 6 ( الكايف2)
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، «..أو ختليط ـ مجاعة ال ما كان فيها من غلوّ إها ـ أخربنا برواياته وكتبه كلّ » :الطويّس وقال 

غال، » ، وقال فيه ابن الغضائري:وكان الطويس قد اهتمه بالغلّو يف موضعر من كتاب الرجال

 .«..فاسد احلديث، ال يكتب حديثه

حممد بن مجهور العمي ال يعتمد عىل رواياته؛ لشهادة علامء الرجال بضعفه وهبذا يتبنّي أّن 

يف احلديث وعدم االعتامد عىل ما يرويه، أّما أّن تضعيفه يف احلديث ألجل غلّوه، فهذا يشء 

، وأّما ما ذكره معناه عدم االعتداد برواياتهتعبري الضعف يف احلديث  سبق أن ناقشنا فيه وأنّ 

فنأخذ بام نقله  ،السيد اخلوئي من أّن الطويس نقل لنا رواياته التي ليس فيها ختليط وغلوّ 

فهذا ال ينفع؛ ألّن هذه الروايات اجتهد الطويس يف أهّنا ال غلو وال ختليط فيها،  ،الطويس

هذا الرجل متهاًم بالروايات الكاذبة املخالفة للدين  وهذا ال يعني أهّنا صادقة، ثم كيف يكون

وتوجه أصابع االهتام إليه وليس إىل من روى هو عنهم، ثم يصّدقه اإلنسان فيام يقول، مع 

العلم أّن أكثر الذين روى عنهم ابن مجهور هم من الثقات مثل يونس وصفوان ومحاد وفضالة 

وعليه فوروده يف أسانيد كتايب: القمي وكامل  ،باملراجعةوابن أيب نجران وغريهم كام يظهر 

الزيارة، ال ينفع حتى لو كان أصل الورود موجبًا يف نفسه للتوثيق، نظرًا لكّل هذا اجلّو امللتبس 

 رواياته.حوله وشهادهتم بضعفه، مما يفقدنا الوثوق بصّحة 

األسامء التي ذكرت له  كّل  نا بعد أن كانتة، فهذا ال هيمّ ده ذكر بأسامء متعدّ وأّما تعّدده أو أنّ 

 ي.د بن مجهور العمحممّ  ثبوت وثاقةفالصحيح عدم ، قةغري موث  

 زرارة خلرب مطابقاً  معياراً  يعفور أيب ابن يعطي الصادق فاإلمام ،الداللة حيث من وأما ـ ب

 عدم حالة عن ماماإل أجاب حيث الثاين، السؤال جواب يف هي هنا اإلضافة لكنّ  م،املتقدّ 

 هأحال وهنا مذبوحًا، به جيء هأنّ  لفرض والدفيف الصفيف حيث من الطري هذا بحال فةاملعر
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 عىل أكله جواز عدم منه فهموير  قانصة، له ما أكل جواز ظاهره مما قانصة، له ما عىل اإلمام

 .له قانصة ال هأنّ  تقدير

 :موقفني أحد اختاذ يمكن ،وهنا

من حيث إّن ظاهرها إحالة اإلمام عىل  ،لروايةف اإلنسان يف هذه اأن يتوقّ  ل:األوّ  املوقف

 الصيصية رواياتكم بحلّيته، بناًء عىل صّحة إذ قد ال تكون له قانصة وحير  تزأ؛يشء جم

 رداءة توجب منقوصة معايري عىل األحيان بعض يف ةاألئمّ  إحالة يف الرّس  هو فام واحلوصلة،

 !الرشعي؟ حلكما يانب

 الرشيف للحديث فهمه عىل عظيامً  أثراً  فسيرتك هالفقي هب التزم لو عام كيّل  سؤاٌل  هذا

 .فقط قانصة هلا املاء طيور بأنّ  هنا قيل إذا إال ،عموماً 

 إلطالق دةمقي   واحلوصلة الصيصية روايات ونجعل بالرواية نأخذ أن :الثاين املوقف

 .اإلشكال فريتفع الرواية، هذه مفهوم

 :مةقّد املت األربع احلاالت حكم فهم يمكن وهنا

 وهو يعفور، أيب نبال لاألوّ  السؤال جواب من واضح امفحكمه والثانية، األوىل احلالة اأمّ 

 .الصفيف صاحب وحرمة الدفيف صاحب ةحليّ 

 إذ يعفور، أيب البن الثاين السؤال جواب يف مذكورٌ  امفحكمه والرابعة، الثالثة احلالة اوأمّ 

 مما هإنّ  حيث من الطري هذا حال يعلم ال هأنّ  بيان امنه يراد مذبوحاً  به يتار  إذا ما حلالة اإلشارة

 الثالثة إذ الثالثة، عىل تصدق الرابعة احلالة عىل تصدق كام ةاخلصوصيّ  وهذه دّف، أو صّف 

 ذكره الذي األّول املعيار إىل الرجوع يمكن فال ودفيفه، صفيفه ىتساو احليوان هذا أنّ  إىل تشري

 يف بالغلبة العلم قحتقّ  عدم حلالة مثال دجمرّ  املذبوح ذكر ويكون ،الثاين للمعيار جعفرير  اإلمام،

 الثالثة احلالتني يف املرجع فيكون ،روحها يف الثالثة احلالة عىل صادق وهو الطرفني، أحد

 طريقة ظاهر بحسب فاحلرمة عدمه ومع العالمات، هي ـ رابعةال يه ناملتيقّ  والقدر ـ والرابعة

 .الرابعة احلالة يف باحلرمة اخلميني السيد حكم احلديث هلذا هولعلّ  ،لإلمام الثاين اجلواب

 ضعيٌف  يعفور أيب ابن خرب لكنّ  يعفور، أيب ابن وخرب زرارة خرب بني النتائج ختتلف وهبذا

 .ةالسنديّ  الناحية من



  

 ةوعلّ ».. ه قال: أنّ  ،×عن الرضا م( يف العلل،الثالثة: خرب حممد بن سنان )املتقّد  الرواية

 .«..صّف  ما تأكلل ما دّف وال كر  :ق بني ما أحّل من الطري وما حّرم قولهخرى تفرّ أ

 .كام تقّدم السند ضعيف هلكنّ  زرارة، خلرب مطابق والنتائج الداللة حيث من واخلرب

 حديثر  ويف»: ـ مبعد إيراده خرب زرارة املتقدّ ـ قال حيث  ،الرابعة: مرسل الصدوق الرواية

 من أكثر صفيفه كان وإن كل،ار  صفيفه من أكثر دفيفه فكان ويدّف، يصّف  ريالط كان إن: آخر

 له ليست ما يؤكل وال صيصية، أو قانصة له كانت ما املاء طري من ويؤكل يؤكل، فلم دفيفه

 .«صيصية أو قانصة

 النبّي  ةوصيّ  سوى ليس هبأنّ  قوياً  اً ظنّ  أظنّ  يإّنن بل عليه، يعتمد ال جداً  مرسٌل  واحلديث

 .اآليت الرضوي الفقه خرب عني هو أو ،اهلل بإذن ستأيت والتي ،لعيلّ 

 .وقد فررّس طري املاء بأّنه ما يبيض ويفرخ يف املاء

 د،حممّ  بن جعفر عن مجيعًا، بيهأ عن حممد، بن وأنس عمرو بن ادمحّ  خرب: اخلامسة الرواية

 ته الطويلة لهيف وصيّ ـ  ه قالأنّ  ،‘، عن النبّي ×بن أيب طالب جّده، عن عيلّ  عن بيه،أ عن

 ما الطري ومن قرش، له كان ما السمك ومن طرفاه، اختلف ما البيض من ل  كر  عيل، يا».. : ـ

 .«..ةي  يص  ص   أو قانصة له كانت ما املاء طري من لوكر  صّف، ما منه واترك دّف،

ة يطابق ما أسلفناه ماحلاالت األربع املتقدّ  وحتليله من حيث ،احلديث متامية الداللة وظاهر

 .يف خرب زرارة

موثق، ورواته هم  ّي راور أإذ ليس فيه  ؛ه حديث واهر للغاية، وهو من غرائب األسانيدلكنّ 

من حممد بن عيل الشاه، وأبو حامد أمحد بن حممد بن أمحد بن احلسني، وأبو يزيد أمحد بن  كّل 

صالح التميمي، وحممد بن حاتم خالد اخلالدي، وحممد بن أمحد بن صالح التميمي، وأمحد بن 

 غرائب منهم جماهيل، بل كلّ وان، ومحاد بن عمرو، وأنس بن حممد، وحممد والد أنس، القطّ 
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 النامزي بذلك قرّ أ كام والتعديل، واجلرح الرجال علامء من أحد يرتمجه مل منهم اً يّ أ أنّ  الصدف

 .شأنه يف القلق من يزيد ـ صفحة عرشين حوايل يف وهو ـ متناً  احلديث وطول. وغريه

 ليس منها وكثري ،التوجيهات من كبري عدد عىل يشتمل ةالوصيّ /احلديث هذا أنّ  عن فضالً 

 مع وقرينةًا شاهد فيخّرج منفردًا، اإللزام فهم يف عليه االعتامد يمنع الذي األمر اإللزامات، من

 .، كام أسلفنا شبيه ذلك يف حديث األربعامئةالنصوص سائر

 يب عبدأعن  ،مة يف سباع الرّب والطري(دسة: صحيحة سامعة بن مهران )املتقّد السا الرواية

 البازي يطري كام والصفيف حرام، فهو خملب ذو وهو صّف  ما ّل وكر ».. ه قال: أنّ  ،×اهلل

 .«..حالل فهو دّف  ما وكّل  ذلك، أشبه وما ةاواحلد والصقر

 نعم .أيضاً  واضحة وداللته ،والطويس الكليني الشيخ لنا نقله وقد ،السند معترب واحلديث

مأخوذة بنحو  هي وهل ،معاً  العالمات جمموعة بحث سياق يف احلديث هذا ةأمهيّ  تأيت سوف

 فانتظر. ة؟طريقيّ ال وأ ةوضوعيّ امل

 .زرارة خرب يف أسلفناه ما متاماً  يطابق احلديث فإنّ  ،مةاملتقدّ  األربع احلاالت حيث من اوأمّ 

 وال بجناحيه، يدّف  ما الطري منويؤكل »..قال:  ،الفقه الرضوي السابعة: خرب الرواية

 أكثر صفيفه كان وإن أكل، صفيفه من أكثر دفيفه وكان يصّف  الطري كان وإن يصّف، ما يؤكل

 .«..يؤكل مل دفيفه من

ا اجتهاد والد الصدوق الذي ومل نقل بأهّن جديدة يف الباب هنا، ـ لو سّلم أهنا رواية  والرواية

 األحاديث جمموع ونقل فنقله املعنى هذا الباب نصوص من فهم هوأنّ  ،له الكتاب كونتمل حي

 .باإلرسال جداً  السند ضعيفة ـ باملعنى

م ما رّ حت، ول ما يدّف زرارة، فهي حتلّ  خرب  تشبه مة بمالحظة احلاالت األربع املتقدّ  والرواية

اد الروايات مما يدّف ويصّف ليس أن يكون مر بأنّ  ، إال أّن اإلضافة التي فيها تعطي إيامءً يصّف 

صفيفه أكثر من دفيفه، أو يكون دفيفه أكثر من صفيفه، كام هي عبارات مجلة من الفقهاء، بل 
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الغالب والسائد والعام يف طريان هذا  ظاهر الروايات يف الباب ـ عدا مرسل الصدوق ـ أنّ 

نسبة  رية كالبلبل مثاًل لرأينا أنّ الطري هو الصفيف، أو الدفيف، فلو أخذنا العصافري الصغ

ا لو أخذنا الصقر والبازي والنرس فإّن نسبة الصفيف فيها قليلة للغاية فنقول: هذا ما يدّف، أمّ 

 ما: له نقول فهذا بكثري، ذلك من أكثر اموإنّ  ،51يف مقابل  يف املائة 49الدفيف فيها ليست 

 .يصّف 

 كان لو هأنّ  يرعلم ومنه ة،األكثريّ  مطلق ال ،العامة الغالبة احلالة هو والدفيف فالصفيف

 من مةاملتقدّ  الثالثة احلالة موارد من يكون بسيطة هناك أو هنا زيادة مع ولو ويدّف  يصّف 

 .ودفيفه الطري صفيف بني الدّقي التساوي ال املراد، فهي األربع، احلاالت

 من أكثر)صفيفه  و( يصّف ، : )يدّف حالتني بني يمّيز الرضوي الفقه حديث وجدنا وهلذا

 من استوحيناه الذي العريف الفهم عن شفكي التمييز وهذا(، صفيفه من أكثر دفيفه/دفيفه

 .داً جيّ  فليالحظ ة،األكثريّ  مطلق ال(، )يدّف  تعبري ومن(، )يصّف  تعبري

هو  «يصّف ويدّف »وذلك أّنه لو كان املراد من عنوان  لكّن هذا التفسري غري صحيح؛

حقة يف طريانه، فال معنى لفرض اإلمام يف ذيل الرواية احليوان  الذي يصّف عىل األغلبّية السا

بدو متناقضًا جدًا، وهبذا يرتّجح أّن الرواية إّما تريد تأكيد يأّن دفيفه أكثر من صفيفه، إذ ذلك س

 اجلملة األوىل بالثانية، أو هي متهافتة.

: إّن املراد بام يصّف أو يدّف يف اجلملة بأن نقول وهذا ما قد جيّر إىل تفسري معاكس للرواية،

األوىل، هو الذي يكون له مقدار معتّد به ـ ولو قليل ـ من الصفيف والدفيف، فاحليوان مثل 

العصفور الصغري الذي ال يكاد يررى صفيفه، ال يقال عنه بأّنه يصّف، بل يقال عنه بأّنه يدّف، 

 املائة، فإّنه يقال له بأّنه يصّف، فهذا الذي بينام احليوان الذي لديه نسبة صفيف ولو عرشة يف

ب ل  هذا املعنى سلمت  يصّف هو الذي نبدأ نمّيز فيه بني مقدار صفيفه قياسًا بدفيفه، فلو قر

 الرواية وإال فهي مرتبكة.

 والفقه احلديث اتخمتّص  من اأهّن  يبدو والتي ،والدفيف الصفيف روايات عمدة هي هذه

 :اآليت تبنّي  وقد السنّة، أهل ونداإلمامّية  الشيعة عند

 سامعة وخرب(، األوىل)الرواية  زرارة خرب هو هنا املشهور عىل سنداً  الصحيح إنّ  ـ 1



 

 .داالن هنا واخلربان. سامعة خرب هو عندنا والصحيح(، السادسة)الرواية 

 قدرها يف ترجع والتي املقام، يف الروايات مجيع هي هنا احلكم عىل ةالدالّ  األخبار إنّ  ـ 2

)الرواية  الرضوي الفقه خرب من كّل  استقالل إحراز عدم بعد روايات، مخس إىل ناملتيقّ 

 (.الرابعة)الرواية  الصدوق الشيخ ومرسل(، السابعة

 األربع احلاالت من والثانية األوىل احلالتني عن اجلواب يف فقتتّ  هنا الروايات مجيع إنّ  ـ 3

بمعنى أّن السائد يف طريانه هو الصفيف  حرام، فهو يصّف  اوم حالل، فهو يدّف  فام مة،املتقدّ 

ّف.  أو الدفيف بحيث يصدق عرفًا أّنه طائٌر يصف أو يد 

 األربع احلاالت من والرابعة، الثالثة :احلالتني عن ساكتة املقام يف الروايات مجيع إنّ  ـ 4

)الرواية  يعفور أيب ابن خرب باستثناء، الرباءة صالةأو احلّل  أصالة إىل فيهام فريجع املتقّدمة،

 إىل يرجع أن األقّل  عىل فقط الرابعة يف أو احلالتني هاتني يف يريد هأنّ  منه فهمنا الذي( الثانية

 رغم ـ سنداً  يعفور ابن خرب يتمّ  مل ملا لكن احلرمة، هو فاحلكم عدمها ومع العالمات، سائر

 احلالتني يف فاحلكم به، خذيؤ فال ؤيدهت أخرى أحاديث وجود وعدم ـ له همبعض تصحيح

 .والرباءة يةاحللّ  هو األخريتني

ومقصودنا من احلليّة والرباءة هنا هو أّن هذا احليوان، من حيث الصفيف والدفيف، جمرى 

أصالة احلّل أو أصالة الرباءة، وال يمنع ذلك من ثبوت حتريمه مثاًل بعنوان آخر كام لو صدق 

بيّ   .، برصف النظر عن الرأي اآليت يف توحيد العالماتةعليه عنوان السبعّية أو املخل 

 والصيصية واحلوصلة القانصةـ  ـ 

مع فيها الطائر جي حسب تعبري الفقهاء، وهي يف احلقيقة بمنزلة املعدة يف اإلنسان ةلَ َص وْ احَل 

 وأسفل البلعوم واملريء. األكل  قريبًا من الفم

وفقًا لتعبري الفقهاء، ويف  الطري غري يفالكرش أو  املصارين بمنزلة)القونصة(  ةَص انِ والقَ 

تان:  تأيت بعد احلوصلة وتربط احلوصلة بالقانصة،  معدة أنبوبّية غددّيةاحلقيقة فإّن للطري  مع د 

جيتمع فيها األكل فيرهضم  ومعدة مكيانيكّية عضلّية عدسّية الشكلوتقوم برتطيب الطعام، 

سل إىل األمعاء. رس، لرير  ويطحن وهير



  

ْيِصَية( ةيَّ ِص يْ الصَّ  اوأمّ   وتكون ،الطائر رجل خلف تقع التي الشوكة أو اإلصبع فهي ،)الصِّ

 .اإلنسان يف اإلهبام شبهفتر  ه،كفّ  عن خارجةً 

 ،معاً وجودها فضاًل عن  ،الطري إذا كانت فيه واحدة من هذه الثالثة ذكر الفقهاء أنّ  وقد

 بل ،املشهور عىل ماً حمرّ  كان فيه الثالثة نعدمتا وإذا أخرى، جهةر  من محيرر  مل ما حالالً، يكون

 .اإلمجاع عليه اّدعي بل فيه، اخلالف فينر 

 ة للنصوص احلديثّيةالقراءة التفصيلية التفكيكّيـ  ـ ـ 

 األساس هنا هو الروايات أيضًا، وهي: واملستند

 منويؤكل  ..»حيث قال:  م يف بحث الصفيف والدفيف،املتقّد  ،ـ مرسل الشيخ الصدوق 1

 .«صيصية أو قانصة له ليس ما يؤكل وال ،صيصية أو قانصة له كانت ما املاء طري

م يف بحث الصفيف والدفيف املتقدّ ‘ ة النبّي أن يكون هو خرب وصيّ حيتمل ه إنّ  :وقد قلنا

 (.5 :)رقم

 .السند ضعيفا فاخلربان ،حال ةأيّ  وعىل

دًا ـ يبدوان أهّنام يأخذان هذه العالمة يف ضاف إىل ذلك أّن هذين اخلربين ـ لو تعدّ ير 

 خصوص طري املاء، ال يف مطلق الطري، وهذا واضح.

 اآلن لفكر ».. ها أيضًا: فيوقد جاء  ،اوغريمه واجلوّ  مة يف سباع الربّ ـ صحيحة سامعة املتقّد  2

 معدة ال امم،احل ةنصكقا قانصة له كانت ما املاءالرّب ما كانت له حوصلة، ومن طري  طري من

 يطري كام والصفيف حرام،)وهو(  فهو خملبر  ذو)فهو(  وهو صّف  ما لوكر  اإلنسان، كمعدة

 يمتحن والقانصة واحلوصلة حالل، فهو دّف  ما وكل ذلك، أشبه وما واحلداة والصقر البازي

                                           
 ؛ والقواعد635: 4 ؛ والتحرير221ـ  220: 3 ؛ والرشائع105ـ  104: 3 ؛ والرسائر577( انظر: النهاية: 1)

؛ وجواهر 372: 2 ؛ واحلكيم، منهاج الصاحلني78: 15 ؛ ومستند الشيعة10ـ  9: 3 ؛ والدروس327: 3

: 2 ؛ واخلوئي، منهاج الصاحلني139: 2 ؛ وحترير الوسيلة153: 5 ع املدارك؛ وجام306: 36 الكالم

346. 

 .322: 3( كتاب من ال حيرضه الفقيه2)



 

 .«جمهول طرير  وكّل  طريانه، عرفير )مل(  ال ما الطري من هبا

 :أمرين يف نميك هنا الصحيحة الرواية هذه امتيازإّن 

 يةاحللّ  عالمة القانصةية يف طيور الرّب، فيام جتعل ا جتعل احلوصلة عالمة احللّ إهّن  ل:األوّ  األمر

 أنّ ( لعيلّ  النبي وصية وخرب الصدوق)مرسل  ماملتقدّ  اخلرب يف الحظنا وقد .املاء طيور يف

 طري عالمة القانصة أنّ  منه فهمير  مما أيضًا، املاء طري ةحلليّ  عالمتان علتجر  والصيصية القانصة

 هو ملا خالفاً  الطري، خمتلف يف جتريان العالمتني هاتني أنّ  ال الرب، طري عالمة واحلوصلة املاء

 طالقإ ال والطيور العالمات يف التمييز فينبغي وعليه الفقهاء،العديد من  كلامت يف السائد

 .فيها القول

ة القانصة ام جاء ألظهريّ هذا التفصيل يف الروايات إنّ  من أنّ  ،كر يف بعض الكلامتما ذُ  اوأمّ 

طيور الرّب يف طيور املاء واحلوصلة يف غريها، أو لكون الغالب يف طيور املاء القانصة بخالف 

 وبدون اإلمام بإمكان كان وقد لدليل، حيتاج بل واضح، غري فهو ،فالغالب فيها احلوصلة

 هذا هرر ك  فذ   منها، واحدة كفاية مع الطيور خمتلف يف الثالث العالمات يذكر أن مشقة أّي 

 .األمرر  ل  حير  تىح عنده فالتوقّ  وجيب ،داً متعمّ  األوىل لةهللو يبدو التمييز

تعبري )اآلن( الوارد يف مطلع املقطع الذي نقلناه من الصحيحة، والذي سبقه  الثاين: األمر

 كان الكالم السابق عن حرمة أكل كّل  فإّن ذلك يوحي ـ حيث ،ل(التفريع بالفاء بقوله: )فكر 

ذي ناب من الوحش وذي خملب من الطري مع حرمة املسوخ ـ بأّن هذه األحكام متفّرعة عىل 

إذن فمن اآلن  ،ل احلكم بحرمة السباع واملسوخ مطلقًا، فحيث حرمت السباع واملسوخصأ

 «...من فكل وعليه»اعدًا، أي هذه اجلملة يف قوله: فص

 بع واملسوخ،ص احلقيقي ملصاديق كيّل السهم عىل إرادة وقت عدم التشخّ محلها بعضقد و

 والقانصة احلوصلة أنّ  ذكرت حيث ،الرواية ذيل لذلك ويشهد .فتكون مسخًا أو سبعاً 

 احللية يف معياراً  اتليس ـ الرواية هلذه وفقاً  ـ امهف طريانه، عرفير  ال الذي الطري هبا يمتحن

                                           
 .17: 9 ؛ وهتذيب األحكام247: 6 ( الكايف1)

 .259: 9 امث( انظر: كشف الل2)

 .672( انظر: البهبهاين، حاشية جممع الفائدة: 3)



  

 .والدفيف الصفيف وهو ،واحلرمة ةاحلليّ  معيار عىل عالمة مها بل واحلرمة،

وهي السبعية  ،ة يف حال اجلهل باملعايريتكون هذه العالمات مؤرشات احلليّ  وعليه،

الرجوع إليها حال العلم بحال احليوان من  فال يصّح  ،والصفيف والدفيف عىل أبعد تقدير

رجع اإلمام إليها حال اجلهل أهلذا  ؛والدفيف، فقد تكون غالبةً  ة والصفيفحيث املخلبيّ 

 .غالبية تفيد الظّن القويوعالمة مارة بوصفها أ

ولعّله هلذا  ،ما أفتى به كثري من الفقهاء من عالمية هذه العالمات مطلقاً  ال يصّح ف ،ومعه

 له كان ما كلار  ،)واحلرام( باحلرام احلالل اشتبه ولو»هـ( بقوله: 855اين )ع  ق  عرّب ابن طّي الف  

 .«..حوصلة أو صيصية أو قانصة

 وكان جدتور  ولو حالالً، كان يدّف  احليوان وكان ،العالمات قدتفر  لو هأنّ  قلناه عام وينتج

 .حرام فهو ،خملب له أو يصّف 

 صيصية أو قانصة له كانت ما الطري من لكر »قال:  ،×اهلل عن أيب عبد ـ خرب ابن بكري، 3

 .«حوصلة أو

ه واضح يف كفاية واحدة من ق من ناحية طيور املاء والرّب، كام أنّ اخلرب واضح يف اإلطال هذا

هل بحال احليوان من العالمات الثالث، وليس فيه ما يؤرش إىل كون العالمية عىل تقدير اجل

ل  ذلك، هلذا فهو خيتلف عن صحيحة سامعة وما سبقها، وحيم  ريو املسوخ أو غأحيث السبعية 

احلمل  رب القول مثالً بحمله عىل ما يف صحيحة سامعة، فإّن هذابيانًا آخر ال فائدة يف حّله ع

 ال اجلملة فهذه وإال حلقها؛ أو اجلملة هذه سبق الرواية يف حذف وجودموقوٌف عىل تقدير 

 ،إليهام أرشنا اللتني متنياملتقدّ  الناحيتني من سامعة صحيحة ملفهوم بياناً  تكون أن عرفاً  يمكن

 .أخبار من متقدّ  فيام وجودها وعدم هنا الصيصية إضافة مع السيام

اق ق األردبيل من االتفضعيف السند بسهل بن زياد، وال ينفع فيه ما ذكره املحقّ  واخلرب

 صحيحة بياين   بني العريف التغاير هو املفروض ألنّ  ؛فينجرب بذلك ضعفه السندي ،عليه

                                           
 .260والعقود: يقاعات ات واإللنيّ ( الدّر املنضود يف معرفة صيغ ا1)

 .17: 9 ؛ وهتذيب األحكام248: 6 ( الكايف2)

 .177: 11 جممع الفائدة والربهانانظر: ( 3)



 

 أبواب خمتلف يف هبا الفقهاء عمل قد سامعة صحيحة بأنّ  نجزم ونحن بكري، ابن وخرب سامعة

 مفهوم وجود بعدم قلنا إذا إال األمر، شكلير  والتنايف التعارض فمع ة،احليوانيّ  األطعمة

 .غالبي متييزٌ هو  البحر عنالرّب  متييزها وأنّ  سامعة ةيحلصح

قال: قلت: الطري ما يؤكل منه؟ فقال:  ،×اهلل عن أيب عبد اّلل بن سنان، ـ صحيحة عبد 4

 .«قانصة له تكن مل ما منه ليؤك ال»

 إذ ؛ستأيت أخرى أخبارٌ  دهؤيّ تو ،مةاملتقدّ  األخبار كّل  يعارض السند الصحيح اخلرب هذا

 بال والصيصية احلوصلة وجدت لو حتى حرامًا، يكون القانصة وجود عدم عم هأنّ  منطوقه

 ودفيفه صفيفه كون بني رقف وبال ال، أم خملب له كونه بني فرقر  وبال واملاء، الربّ  ريط بني فرق

 .متساويني أو متغالبني

 يف ظاهر وهو ،الطري من يؤكل ما معيار عن كان السؤال أنّ  هو احلديث هذا يف وامللفت

 آليات يف عريف تنافرر  أمام أخرى مرةً  أنفسنا نجد وهبذا عادًة، اً تقعيديّ  اجلواب فيكون ة،الكليّ 

 عالمة أّي  وجود يمكن ال توجد ال عندما القانصة أنّ  اً علميّ  نثبت مل ما املوضوع، هذا يف البيان

 .مطلقاً  الطري يف مطلقة أخرى حّل 

 جدًا، غريب هلكنّ  الرواية، هذه بمنطوق رواياٍت  من متقّد  ما مفهوم دنقيّ  نابأنّ  يقال وقد

 طري عالمة جعلت والتي ،قانصة له ما عن له زاً مميّ  حوصلة له ما حلية بمنطوقه متقدّ  ما فظاهر

 عىل نيعالمت واحلوصلة القانصة جعلت التي سامعة صحيحة بني التنافر إليه ضافير  فقط، املاء

 إىل إشارة دون األّولية املعيارية يف ةالظاهر سنان بن عبداهلل صحيحة وبني ،معياراً  ال املعيار

 .ذلك وغري واملسوخ والسبع واملخلب والدفيف الصفيف

ة الصفيف بعد بيان معياريّ ـ ، أنه قال م(ور، وقد تقّد ـ خرب زرارة )الصحيح عىل املشه 5

 فال قانصة له تكن مل وما ل،فكر  قانصة له كانت ما»املاء؟ قال:  قلت: فطري :والدفيف ـ

 .«تأكل

 كام ـ اإلمام جيبهفير  الطري، من يؤكل عام اإلمام لأيس زرارة أنّ  احلديث هذا يف والالفت

                                           
 .247: 6 ( الكايف1)

 .164؛ ومكارم األخالق: 16: 9 ؛ وهتذيب األحكام321: 3 ؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه248: 6 ( الكايف2)



  

 فيجيبه اآلجام يف البيض عن زرارة يسأل ثم صّف، ما أكل عن ينهاهو دّف  ما أكلي بأن ـ متقدّ 

 أن بعد املاء طري عن السؤال إىل زرارة دفع الذي فام.. هنا نقلناه الذي املقطع يأيت ثم اإلمام،

 !متييز؟ بال مطلقاً  الطري يف املعيار أعطاه قد اإلمام كان

الرّب، بحيث ال يفهم منها طيور  ه عندما تطلق كلمة الطري تنرصف إىل طيورثّمة احتامل أنّ 

ـ يف نفسه حتامل ـ الذي ال دليل عليه اال ًة بالبحر ال باجلّو، وعىل هذااملاء التي تكاد تكون ملحق

ظاهر احلديث ـ عىل  وهي أنّ  ،مشكلًة أخرى تظهر ة سؤال زرارة، لكنّ ترتفع املشكلة يف علّ 

لطري املاء، وهذا يعارض   القانصة معيارٌ فيام ،هذا ـ كون الصفيف والدفيف معيارًا لطري الربّ 

 خمتلف أخبار الباب.

الغالب هو عدم معرفة  ختصيص زرارة السؤال كان ألنّ  أنّ  احتمل الفاضل اهلندي وقد

فريتفع اإلشكال، وتصبح القانصة ، طري املاء من حيث الصفيف والدفيفطبيعة طريان 

 مة.تقدّ عنى مع صحيحة سامعة املحد املعالمًة يف ظرف اجلهل بحال الطريان، فيتّ 

 سائر عن طريانه بحال اجلهل يف املاء طري امتياز وجههو  فام ظاهر، غري التأويل وهذا

! بل عليه؟ احلديث بناء كون بعد احلديث يف املفرتض األمر هلذا اإلشارة تتمّ  مل وملاذا الطيور؟

 احتامل؟ دجمرّ  يكون أن يعدو ال الذي االفرتاض هذا عىل الدليل هو ما

 حناه.اقت الذي لاألوّ  هو ضةتَ فامل احللول فضلأو ،الغموض بعض احلديث ففي وعليه،

 القانصة ةمعياريّ  أخذ يف مةاملتقدّ  سنان بن اهلل عبد صحيحة مع يشرتك احلديث هذا أنّ  كام

 .متقدّ  كام ومفهومًا، منطوقاً  الباب روايات سائر يعارض وهو منطوقًا، واإلجياب السلب يف

 وال قانصة له كانت ما الطري من لكر »قال:  ،×اهلل عن أيب عبدة، صدق بن مسعدة خربـ  6

 .سئل( عن طري املاء، فقال مثل ذلكلته )وأقال: وس«. له خملب

كل ما له قانصة وال خملب له، يف حني أّن مجيع أخبار الباب تقريبًا ال تشري أاخلرب جييز  وهذا

يث أيضًا متييز بني الطري وطري املاء، يشبه ما تقّدم يف خرب زرارة آنفًا، إىل هذا التقييد، ويف احلد

ا نقوله من احتامل اختصاص القانصة بطري املاء واحلوصلة بطري الرّب، كام يفيده ا ما كنّ وأمّ 

                                           
 .630: لوانظر: املناه ؛259ـ  258: 9 امث( كشف الل1)

 .17: 9 ؛ وهتذيب األحكام248: 6 ( الكايف2)



 

 تارًة، مطلق بقول ريالط يف معياراً  القانصة جعلت، إذ فهو هنا ال يتمّ  ،صحيح سامعة بن مهران

 لبعض معارضاً  يكون فسوف هنا اإلمام لكالم مفهوم بثبوت قيل وإذا. أيضاً  اءامل طرييف و

 ابن وخرب سامعة كصحيح ،صيصية أو حوصلة له تكون عندما الطري أجازت التي الباب أخبار

 عند ال مطلقاً  عالمة جيعلها األّويل إطالقه أنّ  علامً  الوصّية، وخرب الصدوق ومرسل بكري

 .اجلهل

أسانيد ة إال عىل مثل نظريّ  ،عيف السند، بعدم ثبوت وثاقة مسعدة بن صدقةواخلرب ض هذا،

، وربام هلذا وصف العالمة املجليس هكامل الزيارات، وليس من املشايخ املبارشين البن قولوي

 .ث بالضعيفهذا احلدي

 عبدأليب قلت قال:  ،(2: ـ خرب ابن أيب يعفور املتقّدم يف روايات الصفيف والدفيف )رقم 7

ما دّف، وال تأكل ما  كل»اهلل: إين أكون يف اآلجام، فيختلف عيّل الطري، فام آكل منه؟ فقال: 

 .«قانصة له كانت ما كل»، فقلت: إين أوتى به مذبوحًا. فقال: «صّف 

 بحال اجلهل حال الطري ةحليّ  عالمة القانصة جيعل ـ سابقاً  أملحنا كام ـ احلديث وهذا

 إطالق اظاهره روايات من متقدّ  ما لبعض ما بدرجةر  مغايرةً  الرواية هذه تصبح هبذاو طريانه،

 باإلرسال سنداً  احلديث هذا ضعف متقدّ  وقد هذا، .وغريه اجلهل حلال القانصة عالمية

 .وغريه

عن أبيه، عن جعفر بن حممد، عن آبائه، يف وصية  ـ خرب محاد بن عمرو وأنس بن حممد، 8

 .«صيصية أو قانصة له كانت ما املاء طري من لوكر ».. (، قال: مت سابقاً النبي لعيّل )تقدّ 

 بيان بال القانصة ةمعياريّ  ظاهره ما خالف عىل ،القانصة إىل الصيصية يضيف وهو

 تأيت والدفيف الصفيف ذكره فبعد ،الربّ  طري إىل يشري ال هأنّ  كام م،تقدّ  ما بعض من الصيصية

 غلبة باب من فيه هلام بذكره أو فقط، املاء طري يف هاتني ةريّ بمعيا اإمّ  يوحي قد مما اجلملة هذه

 .الفقهاء بعض عن احتامله متقدّ  كام طريانه ةجمهوليّ 

                                           
 .38: 22 مرآة العقولانظر: ( 1)

 .16: 9 ؛ وهتذيب األحكام248: 6 ( الكايف2)

 .441؛ ومكارم األخالق: 366: 4 ( كتاب من ال حيرضه الفقيه3)



  

 خصوص يف ـ احلوصلة يذكرـ ومل  الصيصية أو القانصة ةبعالميّ  يوحي ال اخلرب هذا أنّ  علامً 

 .اإلطالق ظاهره بل بالطريان، اجلهل حال

 وأنا ×اهلل عبد أبا أيب سأل: قال (،املشهور عىل)الصحيح  سنان بن اّلل عبد خربـ  9

فقال مثل  ؟وسألته عن طري املاء ،«لفكر  قانصة له كانت إن» :قال احلربارى؟ يف تقول ما: أسمع

 .«لفكر  الدجاج بيض مثل منه كان ما»ذلك، وسألته عن بيض طري املاء؟ فقال: 

 ومعظم آسيا جنوب يف تواجديو ،ةالعربيّ  رةاجلزي يف الصحاري رمز يعترب طائرٌ  واحلبارى

 وغالب لياًل، عليه ديرتدّ  هلكنّ  املاء إىل حيتاج ال حيوان وهو ة،الغربيّ  أوروبا من وقسم قيايأفر

، ويتغذى النباتات أنواع خمتلف يأكل كام أيضًا، عرسي وطريانه ،يطري هأنّ  إال ،ماشياً  يقضيه وقته

 .بوالعقار واجلراد سفاخلنا مثلعىل 

 املعيار  احلديثر  جعل ذلك ومع عليه، ترّدد وإن املاء طيور مناحلبارى  فيصنّ  ال ،هنا من

 مقابل يف املاء لطري مةاملتقدّ  الروايات بعض وضعته الذي املعيار ووه قانصة، له يكون أن

 أنّ  احلديث من يبدو بل. ةاألغلبيّ  أو ةاألظهريّ  أساس عىل اإمّ  ،الربّ  لطري جعلت التي احلوصلة

 .أيضاً  املاء طري معيار القانصة

ما يفيد ـ بعد  العاميلمشكلته يف طريق الطويس إىل احلسني بن سعيد، وقد أورد احلر  واخلرب

 إليه وطريقه ،اهلل بن سنان إىل عبد هصدوق بطريقه موجوٌد يف روايات الاخلرب ـ أنّ  ذكره هذا

 منه األخري املقطع فيه املوجود لكنّ  اخلرب، فرأيت الفقيه راجعت وقد .معترب صحيٌح  الفقيه يف

، إال مع اجلزم بوحدة النسخة فيه نحن فيام ذلك ينفع ال ثمّ  ومن املاء، طري ببيض واملتعّلق فقط

 .الواصلة للطويس والصدوق من كتب احلسني بن سعيد أو عبد اهلل بن سنان

د للبواسري ه جيّ وأنّ  ،نوانهة عىل جواز أكل احلبارى بعوجود بعض الروايات الدالّ  والالفت

فإذا كان اإلمام قال تلك الروايات فلامذا مل يبنّي  ،ه مما يعني عىل كثرة اجلامع، وأنّ ووجع الظهر
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وكذلك احلال لو كان اإلمام عاملًا  !ة القانصة؟للسائل هنا جواز احلبارى إىل جانب بيانه لعالميّ 

لع اطّ  ثمّ  ،ه ما كان عاملًا بحال احلبارىقيل بأنّ بحال احلبارى وحكمه ووجود عالئمه.. إال إذا 

 والعلم عند اهلل. الحقًا، عىل ذلك

 رجالً  إنّ ..  :قال هأنّ  ـ حديث يف ـ ×اهلل عبد أيب عن اجلواري، بياع سلمة خربـ  10

قلت: قال يل سله عن البيض أّي يشء  ،«؟هي وما»: قال .صالخ ثالث عن أسألك أن سألني

ا( : )أمّ له قل»مك أّي يشء حيرم منه؟ وعن الطري أي يشء حيرم منه؟ فقال: حيرم منه؟ وعن الس

 اوأمّ  تأكله، فال قرش له يكن مل فام السمك اوأمّ  تأكله، فال أسته من رأسه فتعر مل ما ّل كر  البيض

 .«..تأكله فال قانصة له تكن مل فام الطري

 بعض مع فيلتقي ،والربّ  املاء ولطري ،وعدمه اجلهل حلال القانصة ةعالميّ  إطالق وظاهره

 .اآلخر بعضها مع وخيتلف ،مةاملتقدّ  الروايات

 كتب لهومل تثبت وثاقته إال بناًء عىل وثاقة من  ،ففيه احلكم بن مسكني ،سند احلديث اأمّ 

 دون الزيارة كامل أسانيد يف دهووور ،عمري أيب ابن عنه روى أو ّلةجاأل عنه روى أو ،دةمتعدّ 

 .عندنا بدليل وليسوأمثال ذلك،  املبارشين، ملشايخا من يكون أن

 تثبتومل ، عىل رأير  أحد وجوه الواقفة، حيان بن هاشم املكاري سعيد أبو أيضاً  وفيه

وقد ذكره ـ أي األب ـ الطويسُّ يف غري  ،النجايش عند موثقاً  احلسني ابنه كان وإن ،وثاقته

، هو رواية أحد الثالثة عنه، كام فعله البهبهاين والطريق الوحيد لتوثيقه .موضعر دون توثيق

 .وقد ناقشنا هذه النظرّية يف حمّله

 غري العنوان هذا فيها رواية عىل أعثر مل بل توثيق، أو ذكر عىل اجلواري اعبيّ  لسلمة أعثر ومل

 .السند ضعيف فاخلرب جماهيل؛ أو ضعاف بسلمة املتسمني وأغلب الرواية هذه

 ألحد بيدر يف يصيّل  كان هبأنّ  ـ سلمة يأ ـ يقول هأنّ  وهو اخلرب، هذا عىل ظةمالح لديّ  بل
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يٌر، البيدر جانب إىل وكان األصحاب، ير )أو ساكنه( الذي الديراينُّ  فرأى د   ـ وهو صاحب الد 

 ةمرّ  لأوّ  إذ ؛الصالة هذه عن لهأفس ،يصيّل  وهو سلمة   يكون فيه الرهبان والراهبات عادًة ـ

 عن الديراينُّ  فسأل اهلل، رسول ابن عن أخذناها نابأنّ  سلمة فأجابه هكذا، يصيّل  شخصاً  يرى

 خصال، ثالث عن يسأله أن منه فطلب ،باإلجياب سلمة فأجابه عامل؟ هو وهل اهلل رسول نبا

 سلمةر  خربأ ةمكّ من  رجع فلام اجلواب، فكان ،وسأله ،باإلمام التقى للحّج  سلمة ذهب اّم لف

 .نبّي  وّص  أو نبّي  هو واهلل هذا: الديراين له الفق ،الديراين  

 النظر، لفتير  عنه حتّدثنا الذي السند هبذا اخلصال يف الصدوق بنقله تفّرد الذي اخلرب هذا

إال إذا كان من الفرق  املعروف، هو كام الطعام من شيئاً  محترّ  ال ةواملسيحيّ  مسيحٌي، فالديراين

 ت األطعمة كام قلنا سابقًا.ريامالقليلة جدًا التي فيها بعض حت

 !إسالمه؟ ذكر يأت   مل ذااومل يرسلم، مل ملاذا الشهادة هذه وشهد باألمر الديراين عرف املّ  ثم

إال إذا كان فرقًة ال متانع ظهور األنبياء بعد صلب املسيح وتراهم دعاًة ألقوامهم ال أصحاب 

 لالهوتيّني اليوم.ديانة عاملّية خياط ب هبا اجلميع، كام يقول بذلك بعض ا

 هأنّ  جيوز فقد ؟نبي وص   أو اً نبيّ  صاحبها يكون حتى األشياء هذه يف ةاخلصوصيّ  هي ماثم 

 يشء وبأّي  .نبّي  وّص  أو اً نبيّ  العامل هذايكون  أن دون منه وأخذوها للمسلمني النبّي  قاهلا

إال إذا  ؟!..قط يهاصلّ ي أحداً  رأى ما هبأنّ  له يقول حتى املسلمني سائر عن سلمة صالة تفرتق

 ، لكونه راهبًا منعزالً منذ صغره مثالً.صادف أّنه مل ير  مسلاًم يف حياته يصيّل 

 بعد السيام مذهبيّة، ملصالح الوضع واحتامل الريب دائرة يف تقع النصوص هذه مثل إنّ 

 ،الغموض من بدرجة القصص هذه مثل واتسام ،فيه الذي وللمكان ،للديراين سلمة ذكر عدم

 .اهلل عند والعلم تامة، ةً جمهوليّ  سلمة ةوجمهوليّ 

 ،جممل ه ذكر ما حيّل أكله وما حيرم بقولر أنّ  ،×عن الصادق ،ـ خرب دعائم اإلسالم 11

 واإلبل البقر فلحوم احليوان حلوم أكل من حيّل  ما اوأمّ .. أكله لإلنسان حيّل  ما اأمّ »فقال: 

 له كانت ما كّل  الطري حلوم ومن خملب، وال ناب له ليس ما كل الوحش حلوم ومن والغنم،

 .«..أكله فحرام فصنااأل هذه عدا وما قرش له كان ما كّل  البحر صيد ومن قانصة،

                                           
 .123ـ  122: 2 ( دعائم اإلسالم1)



 

 .الشديد باإلرسال سنده لضعف مضافاً  م،تقدّ  مما حاله ظهر وقد

 السموم مثل فحرام قاتلر  أو بالقوة يذهب مرّض  وكّل  »..قال:  ،ـ خرب الفقه الرضوي 12

 .«..له قانصة ال وما الطري، من وخملبر  السباع، من نابر  وذي اخلنزير، وحلم والدم امليتةو

مستقّلة هنا  رواية كونه تقدير عىل السندي ضعفه إىل مضافاً  م،تقدّ  مما حاله اتضح قدو

 .أساساً 

 .ماملتقّد  األربعامئة خربـ  13

 وقد تقّدم الكالم فيه سندًا وداللة.

 جملموعة النصوص احلديثّيةالرتكيبّية ة مجالّياإلراءة قالـ  ـ ـ 

 :هأنّ  اتضح وقد املقام، يف الروايات مهمّ ا هو هذ

 وما املؤّكد، القدر يف روايات أربع ـ املشهور عىل ـ سنداً  الروايات هذه من صّح  قدأّوالً: 

 .روايتان عندي صّح 

ذكرها للعالمات أو املعايري كام صار  ةة اختالف وتباين بني هذه الروايات يف آليّ ثمّ ثانيًا: 

 عالمة، عطي طري املاء عالمة وطري الرّب فبعضها يفّصل بني طري املاء وطري الرّب، فير  ،واضحاً 

كصحيح سامعة بن مهران، وأغلبها ال يفّصل هبذه الطريقة بل يطلق القول، بل بعضها ـ مثل 

 مثل بالبحري ليس لطرير  عالمةً  بحرال عالمة كان( جيعل ما 9: اهلل بن سنان )رقم خرب عبد

 .احلبارى

 الصفيف حيث من الطري بحال اجلهل حال يف هنا الثالث العالمات جيعل أيضاً  وبعضها

 فيام(، 2: )رقم مهران بن سامعة وصحيحة(، 7 :)رقم يعفور أيب ابن كخرب ونحوه، والدفيف

 .العالمات هبذه فوراً  جيبفير  ،الطري عن اإلمام فيها سألير  الباقية الروايات أغلب

 واحلوصلة، كالقانصة عالمتني يذكر وبعضها ة،نصكالقا عالمةً  يذكر الروايات هذه وبعض

 .كريبر  ابن كخرب الصيصية بإضافة ثالثة يذكر وبعضها
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 بعضها ومفهوم الروايات بعض منطوق بني التعارض يقع ـ رأينا كام ـ الطريقة وهبذه

 ، فراجع.عنها احلديث عندذلك كّله  أوضحنا كام ،منطوقني بني حتى بل اآلخر،

 منها سنداً  الصحيح أخذنا لو حتى بل الروايات، جمموع أخذ حّد  عند يقف ال األمر وهذا

 سنان بن اهلل عبد وصحيحة سامعة صحيحة فراجع البيان، طرائق يف االضطراب نالحظ سوف

 .اآلخر سنان ابن وخرب زرارة وخرب

 :ناأنّ  يعني وهذا

 والظاهر والتقييد، التخصيص معايريَ  ـ نيواألصوليّ  الفقهاء طريقة عىل ـ جرينُ  أن اإمّ أ ـ 

 حال بمالحظة املطلق دونقيّ  برًا، أو بحراً  دباملقيّ  الطري نوع بمالحظة املطلق دفنقيّ  واألظهر،

وستكون  ..العالمات عدد حيث من دنقيّ  وهكذا اجلهل، بحال دباملقيّ  وعدمه بالطريان اجلهل

 يدات متبادلة، كام هو واضح؛ فحديٌث يقّيد آخر  من جهة، ثم يقيده اآلخر من جهة ثانية..التقي

 القانصة اختصاص أي، متاماً  سامعة خرب لصالحـ وفقًا هلذه الطريقة ـ  النتيجة وستكون

 كانت وإن بالطريان، اجلهل البح العالمات واختصاص الرّب، بطري واحلوصلة املاء بطري

 سنان ابن بخرب املاء بطري حرصها ردناأ لو ةتامّ  معارضةً  ضتعار   سوف ةالقانص ةعالميّ 

 غري طرير  يف ةاحلليّ  عالمة القانصة جعلت حيث احلبارى، يف والوارد( املشهور عند)املصّحح 

 .مائّي 

 :اتخيار أمام يضعنا هنا الفهم يف ةً عرفيّ األكثر  املنهج بأنّ  نقول أوب ـ 

 قبل من النقل يف خلل بوجود معه نجزم البيان يف ارتباكاً  هناك أن نعترب أنّ  :األّول اخليار

ظ تارًة من يالح   وهو ،األخبار من ناملتيقّ  قدرلبا األخذ إىل ّرناطيض الذي األمر الرواة، بعض

، وأخرى يالحظ من السند الصحيحة سامعة رواية تعطيه ماحيث بيان العالمات فيكون هو 

ّل التي متثل عمومًا فوقانّيًا، وهنا ال تكون صحيحة سامعة حيث اخلروج عن دائرة قاعدة احل

معرّبًة عن القدر املتيّقن، بل بالعكس فهي حتّرم بمساحة أكرب من غريها؛ ألهّنا جتعل القانصة 

 .خاّصًة بطري املاء، فيثبت حتريم طري الرّب الذي له قانصة، وهكذا

ء، وهو معيارّية الصفيف والدفيف عند ما يبدو من فتاوى العديد من العلام الثاين: اخليار



 

 تعارض سائر العالمات معها.

وهذا يشٌء غري واضح عندي، فليس يف الروايات شاهد عىل ذلك، إال إذا استرعني بالشهرة 

 أو اإلمجاع لتفسري النصوص وتبيني موقعها!

 ، رأي السيد الصدر..فكرة التمييز بني العالمات واملعايريوقفة تأّملّية مع 

ّدة يف البيان القانوين يف ألسنة هذه الروايات، ونقول بأّن احلسقط هذه أن نر  يار الثالث:اخل

فتكون  ،اإلمام كان يعطي بعض العالمات التي تساعد السائل عىل معرفة سبعّية الطري ال أكثر

فيام سائر وهذا هو املعيار، ، أو املخلبّية العمدة يف الباب هي نصوص حتريم سباع الطري

وايات يف الصفيف والدفيف ويف القانصة واحلوصلة والصيصية جمّرد عالمات مساعدة الر

، فتكون عالمات عىل املعيار، فال ينبغي اخللط بني ع الطري من حيث كونه سبعًا أو اللتحديد نو

 .العالمات واملعايري

ما  وكّل »عندما قال:  ،د ذلك ما يف نقل الشيخ الطويس يف التهذيب لصحيح سامعةويؤيّ 

، ثم جعل احلوصلة والقانصة مما يمتحن به الطري حال اجلهل «صف فهو ذو خملبر وهو حرام

ة اإلمام عندما أعطى عالميّ  وأنّ  ،املعيار هو املخلبّية بطريانه، فإّن هذه الرواية واضحة يف أنّ 

، ثم أعطى عالمية أو ذو خملب الصفيف إنام أعطاها لكون ما يصّف فهو سبع ومفرتس

 .د عالمة عىل السبعّيةة و.. حال اجلهل بالصفيف الذي هو جمرّ احلوصل

والباقي  ،ة ال غرياملعيار هو السبعيّ  من أنّ  ،بعض الفقهاء يف هذا املوضوع نتج رأي  ير كّله هذا 

 ،سائر العالمات ة كفى، حتى لو مل تتمّ قت السبعيّ ة ال معايري، فلو حتقّ غالبيّ وعالمات مؤرشات 

غري أّنه يعترب  ،تقريباً  ، ويظهر من السيستاين ذلكد حممد باقر الصدرذهب إليه السيّ  كام

 .العالمات الثالث حال عدم العلم بحال الطري من حيث الصفيف والدفيف

 :سوى ،اعليه دليل  يوجد  الهذه الفكرة قد ختضع ملناقشات؛ إذ  أنّ  إال

 ما وكل»يت: لة عىل الشكل اآله يف نسخ الكايف جاءت اجلمم أنّ وقد تقدّ  ،صحيح سامعةـ  1
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 الصدر، يريده الذيالرتاتبي  ىاملعنبوضوح وهذا ال يعطي «. حرام فهو خملبر  ذو وهو صّف 

 نتيجة وهذه الطائر، ةخملبيّ  معه جيتمع أن البدّ  بل ،كافر  غري لوحده الصفيف أنّ حيتمل  بل

ا يصّف هو ذو خملب بيان لكون م« وهو ذو خملب»، وحيتمل أّن مجلة الصدر لنتيجة مغايرة

 .فينفع ذلك السّيد  الصدر

 األخطاء كثرة من املعروف هو ملا اً نظر ؛الكايف نقل   حنرّج  مل فإن ،النقلر  ترّدد وحيث

 والذي ،ناملتيقّ  بالقدر لألخذ املفيض التعارض من أقّل  فال التهذيب، نسخ يف والتصحيفات

 .التهذيب صيغةدون  التفسري فيها، وفقًا ألحد احتاميلّ ، واضح هو امك الكايف صيغة تفيده

 يف بينها تعارٌض  يقع ال كّلها العالمات هذه أنّ  من ،الفقهاء بعض إليه ذهب بام لتزمير  أنـ  2

له  فال يوجد طريٌ  ،واقعاً  ةمتعارض غري احلرمة وعالئم ةاحلليّ  عالئم إنّ  أي اخلارجي، الواقع

ة الصفيف متالزمة مع من دفيفه، وأكثريّ قانصة أو حوصلة وهو ذو خملب أو صفيفه أكثر 

مة يف صحيحة سامعة بحسب نقل ة الطري، وهبذا تكون صيغة اجلملة املتقدّ ة وسبعيّ جوارحيّ 

 .ا أرادت التقييدذو خملب، ال أهّن  الكايف قد أرادت التفسري ملا له صفيف وهو الطائر

 سائر مع تعارضه عدم يف اً ضأي هنا املمسوخ عنوان دراجإ الفقهاء هؤالء كالم ظاهر بل

 .الطيور يف العناوين

دون مراجعة املصادر  وهو أمٌر صعٌب  ،حاسم هلا ة حتتاج لتأكيد علميّ الفرضيّ  وهذه

ه فصفي لكنّ احلّل الثالث فيه عالمات  وأنّ  ،اللقلقطائر يف جدهلم مدة، السيام مع تة املعالعلميّ 

هم الروايات يف ضوء هذه املقاربة سيكون متعّينًا ، وإذا ثبت علميًّا فأعتقد بأّن فأكثر من دفيفه

كي عن أّن الطيور اجلارحة هلا قانصة مؤرشات علمّية حتوثّمة  .ويرتفع التعارض النهائي بينها

أيضًا مثل النرس وغري ذلك، بل بعض احليوانات املتوّحشة كذلك، مثل التامسيح، واألمر 

، إذ لو صّح فهو سيضع جممل االختصاصبحاجة لدراسة علمّية مرجعيّة معتمدة من أهل 

 .هذه النصوص يف ارتباكر عجيب
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بل لو فرض أّن املعيار هو السبعّية، أّما املخلبّية والعالمات فهي جمّرد طرق له، فالبد لنا أن 

نفرض أّن طري املاء ال يصنّف سبعًا بأكله األسامك؛ فإّن طيور املاء عادًة تعتاش عىل صيد 

من السبعيّة واالفرتاس، فإذا كانت السبعية معيارًا لزم القول تقريبًا بحرمة  األسامك، وهذا نوعٌ 

طيور املاء كّلها، فكيف جاءت الروايات بالتفصيل هنا، أو نقول بأّن أكل السمك من قبل 

 الطيور ال عالقة له بمفهوم السبعّية واالفرتاس، بل يقترص عىل غريه.

غاية ما يمكن قوله هو غلبة كون ة عرب القول: إّن يمكننا تطوير صيغة الفكروبناًء عليه، 

ومن هنا  اجلوارح صاّفة، وغلبة كون ما له قانصة أو حوصلة أو صيصية غري جارح وال صاّف،

 ؛اإلمام أعطى هذه العالمات يف حال اجلهل بواقع احليوان من حيث كونه جارحاً  يفرتض أنّ 

 ال الغلبة هو جعلها معيار ألنّ  تعارضها؛ ناملمكلكوهنا أمارات غالبة ال دائمة، وعليه فمن 

 أنّ  عىل الطري موضوع يف ةلألئمّ  جاءت التي واألسئلة الروايات كّل  نفرّس  وهبذا الدوام،

 كتب يف النبّي  عن منقوالً  حكامً  كونه الطري، سباع حرمة وهو ،احلكم صلأ يعرفون السائلني

 بأصل ال وغريه، الصفيف من لعالماتا هبذه ةاألئمّ  أجاهبم وهلذا معًا، ةنّ سوال الشيعة

ًا، رجاخ هبا اجلهل حال احليوان عن يسألون امإنّ  وهم ،هبا قبلهم من العلم املفروضاجلارحّية 

 .عينها ال ةالسبعيّ  عالمة تكون قد ةاملخلبيّ  حتى بل

 ،واملخلبية والقانصة واحلوصلة والدفيف الصفيف عالمات تصبح ةالفرضيّ  هذه وعرب

 اكتشاف عىل الناس ملساعدة ةاألئمّ  ذكرها اموإنّ  الرشعي، للحكم دةحمّد  ال دةمساع عالمات

 تصلح احلديث العلم هبا يرفدنا أن يمكن أخرى عالمات هناك تكون وقد ،الطائر ةسبعيّ 

 فلو الغالبة، األمارة بنحو وإنام الرشعي، احلكم بنحو ليس هلذه ةاألئمّ  ذكر دام ما لإلضافة،

 النكتة تعميم أمكن ،جارحاً  أو ذاك الطريهذا  كون عىل جداً  ةقويّ  غالبة لةدال الدم لفحص كان

 .ةً يّ حرص ال رةمتوفّ  اً طرق العالمات هذه أخذ فرض بعد، بحرمته والقول ،هنا

 الروايات هذه كّل  محل أنّ  وذلك ،لنقاش خيضع أن يمكنالتطوير الصياغي  هذا أنّ  إال

 اجلهل حال عىل والصيصية والقانصة واحلوصلة والدفيف والصفيف ةاملخلبيّ  يف الواردة

 كل وأنّ  اللحوم، مثل عىل ويعتاش األخرى احليوانات هياجم وكونه تهوافرتاسيّ  الطري ةبسبعيّ 



  

 عالمةً  املخلب فأعطى ،الطري بحال معرفة لدهيم تكن ومل احلكملمون يع كانوا السائلني

 من للكثري وحيتاج ،جداً  بعيدٌ  احلمل هذا.. واحلرمة احلّل  طرف يف وهكذا عالمةً  والصيصية

 .والتكّلف التقدير

ة، فيام الباقي هي العالمات ا كناية عن السبعيّ وأهّن  ،املخلبية هي املعيار حتى لو فرضنا أنّ  بل

 جعلت سامعة فصحيحة ،أشكل األمر أيضًا، بل بعض الروايات تنافيه ،يف حال اجلهل

 الصيد بعد كبأنّ  للسائل يقال أن يمكن هأنّ  مع طريان،بال اجلهل حال عالمةً  والقانصة احلوصلة

 أحكام روايات من روايةر  غري يف جيري وهذا املعيار، هو دام ما مبارشةً  املخلب يف النظر بمكنك

 .الطيور

 قريبةً  كانت وإن الصدر، دالسيّ  نظر وجهة لصالح حاسم دليلحتى اآلن  يوجد ال هنا من

 .الفقهاء بعض حهرّج  الذي الدائمي باملعنى ال طرحناه، الذي( )الغالبي باملعنى السيام، جداً 

 :هو القارص بنظري يتّجح فام ،وعليه

إذا أثبت العلمر التالزم  وعدم التعارض بني مجيع هذه العالمات بنحور يوجب  أ ـ

االطمئنان، أمكن االنتصار لنظرّية مثل السيد الصدر؛ حيث الروايات ـ بحسب النصوص 

الكيّل ـ تضع ما له ناب من السباع إىل جانب ما له خملب من الطري، فيكون هذا هو ذات الطابع 

 األصل، والباقي مالزٌم له يف الواقع اخلارجي.

ثبت العلم التباين بني العالمات، فنرفع التعارض بدعوى  بل قد يقال بأّنه يكفي أن ال ير

 حمّل كالم.التالزم املدلول عليه ضمنًا بالنصوص نفسها، وإن كان هذا 

 لنا ينقلوا مل الرواةذا مل يثبت ذلك علمّيًا، فإّن األرجح بالنظر هو القول بأّن إوأّما  ب ـ

 واهلل االرتباك هذا بسبّ  الذي األمر ،األسئلة ةنوعيّ  أو املالبسات أو النصوص دقيق بشكلر 

 .قلنا كام العالمات منصدوره  ناملتيقّ  للقدر رجعنف العامل،

 وصلة والصيصيةنقد عالمّية احل

 الصيصية أما الروايات، مجيع يف وردت حيث القانصة، هي هنا ذكرت عالمة أكثر إنّ  :ثالثاً 

 النبّي  ةوصيّ  وخرب(، 3: )رقم بكري ابن وخرب(، 1: )رقم الصدوق مرسل يف سوى ترد فلم



 

 ستفلي الروايات، سائر جتاهلتها فيام العدد، قليل السند ضعيف ومجيعها(، 8: )رقم لعيلّ 

 .النصوص مستوى عىل معياراً  الصيصية

حللية طري الرّب، وخرب ابن بكري  (، عالمةً 2: فجاءت يف صحيح سامعة )رقم ،احلوصلة اوأمّ 

لوجود  ؛ة خرب الثقةحجيّ بناًء عىل وعىل هذا يمكن األخذ هبا  ،ربعامئةاأل(، وحديث 3 :)رقم

ات األخرى بام فيها الصحيح سندًا مل مجيع الرواي رواية صحيحة السند فيها، لكّن الغريب أنّ 

قطعًا، األمر  إطالق كلمة الطري يف بعضها يستوعب طري الربّ  تذكر احلوصلة معيارًا، رغم أنّ 

ًا، فلامذا جعلت صحيحة سامعة القانصة عالمة طري املاء يف مقابل كة ارتباالذي يزيد القضيّ 

كخرب  ،ة القانصة بال متييزأطلقت عالميّ  خر يف الباباحلوصلة عالمة طري البحر، فيام روايات ار 

 زرارة وخرب(، 4 :)رقم سنانال احلوصلة، كصحيح عبد اهلل بن إمهابن بكري، أو كذلك مع 

 سنان بن اهلل عبد وخرب(، 6 :)رقم صدقة بن مسعدة وخرب(، 5: ( )رقماملشهور عىل)الصحيح 

 دعائم وخرب(، 10 :)رقم وارياجل بياع سلمة وخرب(، 9 :( )رقماملشهور عىل)الصحيح  الثاين

 آخر موجٌب  أنه يل يبدو ما وهذا(. 12 :)رقم الرضوي الفقه وخرب(، 11 :)رقم اإلسالم

 .هنا لالرتباك

 ،القانصة ةبمعياريّ  ذاألخ للزمصدورًا هنا  ناملتيقّ  بالقدر األخذ الناحية هذه من أردنا ولو

 إمهال مع رواياهتا عدد لقّلة ؛املوثوق اخلرب حجية عىل ءً ابن تشكيك حيصل فقد احلوصلة اأمّ 

 .اً جدّ  هلا الروايات سائر

 فيوالصف ةاملخلبيّ  هو العالمات من ناملتيقّ  القدر أنّ  اآلن حتى به خرجنا الذي :رابعاً 

 العالمات هبذه أخذ لو لكن طريانه، بحال اجلهل تقدير عىل املاء طري يف والقانصة والدفيف

 إمكانه عن النظر غّض  بعد ـ اخلارجي الواقع يف بينها تعارض ووقع ـ الفقهاء قال كام ـ مجيعاً 

؟ املعيار هو فام ـ وعدمه  حينئذر

من ترجيح  النجفي والشيخ النراقي قاملحقّ مثل  إليه ذهب ما وهي نظر؛ وجهة هنا توجد

م من و صاّفًا يقدّ أو ممسوخًا أفلو كان احليوان ذا خملب  ،عالمات احلرمة عىل عالمات احلّلية
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له قانصة وحوصلة وصيصية مع عدم وجود نّص خاص يف هذا  تهذه اجلهات حتى لو كان

 احليوان.

 عالمات وجود عىل الصفيف تقديم إىل املعارصين بعض أيضاً  ذهب الباب هذا من وربام

 .فقداهنا عىل والدفيف الثالث احللية

 الثالثة احلّل لت عالمات التي جع أّن مرّبر ما ذهبوا إليه هو صحيحة سامعة والظاهر

 إىل النوبة تصل فال والدفيف، الصفيف علم فلو والدفيف، بالصفيف اجلهل بحال منحرصةً 

، وحيث إّن القدر املتيّقن من العالمّية كام قلنا هو حال اجلهل والصيصية واحلوصلة القانصة

 .بالصفيف والدفيف، هلذا فعند التعارض نأخذ بمعيار الصفيف والدفيف

 ننظر، أن التعارض حال يف هأنّ  فرتضفير  السبعّية، هو فاملعيار الصدر، السيدرأي  عىل اأمّ 

 .احللّية فاألصل وإال فحرام، ةالسبعيّ  حرازإ حصل فإن

يف  ةماذا لو تعارض الدفيف مع سمة املخلبيّة أو السبعيّ  :ح عندنا سؤال آخر وهوتوهبذا ينف

 نّه داّف أو دفيفه أكثر من صفيفه؟بحيث كان هناك حيوان له خملب لك ،احليوان

إّنه إذا مل نأخذ بمثل رأي السيد الصدر هنا، وقعت املعارضة بني عالمة احلليّة  واجلواب:

وعالمة احلرمة، فتتساقط األدّلة يف املورد، ويررجع لعامٍّ فوقاين، وهو هنا أصالة احلّل، أو 

 التذكية. لألصل العميل وهو الرباءة، بعد جتاوز قضّية أصالة عدم

 حماولة تفسريّية جملموعة النصوص احلديثّية خارج سياق فكرة القدر املتيّقن

إذا جتاهلنا فكرة القدر املتيّقن املنسجمة مع مسلكنا يف الوثوق االطمئناين الصدوري، 

وعّلقنا فكرة رجوع العالمات إىل معيار السبعّية بانتظار بّت العلم احلديث هبا، وأردنا دراسة 

 ة من زاوية مقاربة النصوص مع بعضها، يمكن طرح اآليت:القضيّ 

 خرب إنّ  بل حرامًا، الطري من خملب له ما جتعل حيث مطلقة، كّلها املخلبية روايات نّ إ

 .له خملب ال هبأنّ  داً مقيّ  قانصة له ما أكل جييز صدقة بن مسعدة
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فال إشكال فيه من « صّف  ما كلأت ال»فام كان منها بلسان  ،روايات الصفيف والدفيف اأمّ 

بني ما يف روايات الصفيف والدفيف وما يف  قع منافرةٌ ته حيث عالقته بروايات املخلب، إال أنّ 

ل ما دّف، فإنّ  ه جييز أكل ما دّف ولو كان له إطالق   روايات املخلب يف اجلزء اآلخر، وهو: كر

تعارض هنا يف الطري الداّف م أكل ما له خملب ولو دّف، فيقع الة حترّ خملب، فيام نصوص املخلبيّ 

إذ لو كان بني مفهوم ومنطوق  ؛احلال يكون التعارض بني منطوقني ذي املخلب، ويف هذه

أو يكون ذلك موجبًا  ،ةهو مالك األظهريّ كان ولو  ،ألمكن ترجيح املنطوق ببعض املالكات

املنطوقني ، ومع التعارض بني يف حصول املفهوم أساسًا عىل تقدير حصول هذا الشّك  للشّك 

 ة االجتامع، ويرجع إىل العمومات واألصول املقتضية للحّلية.تساقطهام يف مادّ  يتمّ 

 بني التعارض قواعد تطبيق فيه يفرتض يلاألوّ  إطالقها فإنّ  الثالث، العالمات روايات اوأمّ 

 ابأهّن  قلنا لو لكنكام قلنا،  ة،باحلليّ  حكمفير  صفيف، أو خملب وجود تقدير عىل وجه من نيالعامّ 

 معارضتها لكنّ  الصفيف، روايات تعارض ملـ كام رّجحنا ـ  الطريان بحال اجلهل عىل متفّرعة

 .وجه من نيالعامّ  قانون فيحّكم ،حاهلا عىل تبقى املخلب لروايات

 فإذا صفيف،له خملب أو  وتكون النتيجة حرمة ما ،هو الصحيح يف معاجلة املوضوع هذا

 حكم ونحوها القانصة مع املخلب اجتمع لو وكذا حالل، فهو الدفيف مع املخلب اجتمع

 فيكون عليها ماملقدّ  هو بل الصفيف، مع واحلوصلة والصيصية للقانصة قيمة وال ية،باحللّ 

 .حراماً  الطري

 فيه تكن ومل قانصة فيه كانت لو كام والصيصية، واحلوصلة القانصة بني التعارض اوأمّ 

 مع الروايات قارّنا إذا وهنا منها، واحدةر  لكفاية ؛احللية وه املشهور كالم ظاهر فإنّ  ،حوصلة

 :وذلك تعارضًا، هذه الثالث العالئم روايات جمموع بني سنجد بعضها

 له كانت ما أكل جييز( 3: )رقم بكري ابن خرب فإنّ  ،الروايات بمجموع أخذنا إذا اأمّ  ـ 1

(، 8: )رقم الصيصية يف لعيلّ  نبيال وصية خرب ومثله قانصة، له تكن مل ولو صيصية أو حوصلة

 إطالق ومعه احليوان، هذا أكل حرمة يفيد( 4 :)رقم سنان بن اهلل عبد صحيحة إطالق فيام

 اآلخر سنان بن اهلل عبد خرب يف الرشط ومفهوم(، 5 :)رقم املشهور عند حاملصحّ  زرارة خرب

(، 10 :)رقم وارياجل اعبيّ  سلمة خرب منطوق وإطالق املشهور، عند حاملصحّ ( 9 :)رقم



  

 الرضوي الفقه خرب منطوق وإطالق(، 11 :)رقم اإلسالم دعائم خرب منطوق إطالق وكذلك

 (.13 :)رقم

فسيقع التعارض بني صحيح  ،ا إذا أخذنا بخصوص الصحيح سندًا عند املشهوروأمّ ـ  2

اح عىل عدم ة ما له حوصلة يف طري الرّب، مع إطالق ما دّل يف سائر الصحعىل حليّ  سامعة الداّل 

حلية ما ليس له قانصة ولو كانت له حوصلة، ومقتىض القواعد هو تقييد اإلطالقات بمفاد 

ظاهر التفصيل يف  آخر وهو أنّ  خرب سامعة فريتفع التعارض يف طري الرّب، لكن يقع تعارٌض 

 ة القانصة يف طري املاء واحلوصلة يف طري الرّب، فيام سائر النصوصصحيح سامعة هو معياريّ 

 سائرسامعة  د صحيحةر جتعل القانصة معيارًا مطلقًا، فإذا قبلنا بالتقييدات هنا لزم أن تقيّ 

 ومن ،تهحليّ  فتثبت قانصة له تكن مل ولو الربّ  طري يف احلوصلة جهة من: جهتني من الروايات

 يف التفصيل ظاهرف احلوصلة توجد ومل وجدت لو هإنّ  حيث من الرّب، طري يف القانصة جهة

 سائر يف تهامعياريّ  إطالق بذلك دفيقيّ  الرب، طري يف القانصة ةمعياريّ  نفي هو سامعة صحيح

 دون الرب طري يف القانصة وجدت فلو سامعة، صحيح ملفاد مطابقة النتيجة وتكون ،النصوص

 .حيّل  مل احلوصلة

 نع متقدّ  كام ةغلبيّ األ أو ةاألظهريّ  ملكان سامعة صحيح تفصيل بأنّ  نلتزم مل إذا كّله، هذا

 .سامعة صحيح يف باحلوصلة اإلطالقات تقييد عىل فيقترص وإال بعضهم،

 :هو اآليت العالمات تعارض فقه يف والنتيجة

 .األخرى العالمات إحدى له وليست ،صفيف أو خملب له ما حرمة ـ أ

 .ونحوها وقانصة خملب أو ودفيف، خملب له ما ةحليّ  ـ ب

 .املحّللة الثالث العالمات سائر له كانت ولو صفيف له ما حرمة ـ ج

 .لةحلية ما له دفيف لو انعدمت فيه العالمات الثالث املحلّ  ـ د

 .قانصة له تكن مل ولو الربّ  طري من حوصلة له ما ةحليّ  ـ هـ

 .حوصلة له وليس الربّ  طري من قانصة له ما حرمة ـ و

 حاله ظهر فقد الوإ ودفيف، صفيف أو خملب وجود عدم تقدير عىل األخريان والفرعان

 .األوىل األربع الصور من



 

 احلّل  حيث من الطيور أحكام روايات يف بياينّ  ارتباك ودوج من قلناه ما يؤّكد كّله وهذا

 .الطعام يف واحلرمة

مقتىض القاعدة وفق أصول الفقه املدريس ـ عدا نظر مثل السيد الصدر ـ  أخريًا إىل أنّ  يشار

ال، وبني ما إذا كان عدوانه عىل غريه من  والطري يعدو عىل غريه أ هو ما تقّدم، بال فرقر بني كون

 إليه يف السمك رواية ري. وهذا ما تشالسمكيف البحر بحيث كان يأكل  واحليوانات يف الرّب أ

 ال»عن طري املاء وما يأكل السمك منه؟ قال: × قال: سألت أبا احلسن ،نجّية بني احلارث

 .املشهور عند السند صحيحة رواية وهي ،«لهكر  به بأس

 رواية هديّ تؤ الذي األمر ،التحريم تفيد خصوصية أّي  حيوي ال للسمك الطري فأكل ،إذن

 فطيور املحل لة، العالمات هذه مع األمر واقعر ـ  األقّل  عىل غالباً ـ  دهيؤيّ  هأنّ  يظنّ  يف بل ة،نجيّ 

 فيها املعايري فاظحان تقدير عىل لهاأك حيّل  وجهوالطي واللقلق والكركي واإلوزّ  البط مثل املاء

 .الناحية هذه من مطلقة هنا األدّلة ألنّ  السمك؛ تأكل كانت ولو

 من جيعله للسمك أكله لكون اإمّ  التقّية، عىل ـفيام قيلـ هم بعُض  هُ لَ خرب نجّية مَحَ  نعم،

 .الماتالع يف نظرر  بال مطلقاً  الطيور أكل حّلية يفيد اخلرب لكون أو فيحرم، السباع

 :له معنى ال الوجهني هذين كالو

 ةاملالكيّ  مجهور عدا خملب له ما أي ،الطيور من السباع حيّرمون السنّة أهل فألنّ  ؛لاألوّ  اأمّ 

 .فال موجب للتقّية، هممن

لغي احلديث ال ير إّن ف ،ل مطلق الطري وهو خيالف فقه اجلمهورفمع كونه حيلّ  ،وأما الثاين

ال؟  وهل أكل السمك من قبله جيعله حرامًا أ ته:ن الطري املفروض حليالعالمات، بل يسأل ع

 واإلمام جييب بالنفي، وهذا ال يوجب داللة احلديث عىل سقوط العالمات.

فقد  ،«منه السمك يأكل وما املاء طري عن»املوجود يف التهذيب هو العطف بالواو  نعم،

 همفر  مطلقاً  له أجاز فلامالسمك من طري املاء،  وعام يأكل ،السؤال عن طري املاء مطلقاً  فهم أنّ ير 

                                           
 .17: 9( هتذيب األحكام 1)
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 .مطلقاً  املاء طري حّلية

 قبل حتى اخلرب نقلت التي الفقهاء كتب ويف الوسائل يف املوجود لكن ،ممكن الفهم وهذا

ت حرف يتثب حذف الواو، فيصبح السؤال واحدًا، لكن املوجود يف الوايف وغريه الوسائل

 الواو.

 ×احلسن أبا سألت»بقرينة رواية اخلرب يف الفقيه أيضًا بصيغة  ؛ وذلكذفاحل حنرّج  لكننا

 يف الصيغة هذه يذكروا مل الفقهاء أنّ  والغريب .«..؟حيّل  منه السمك يأكل مما املاء طري عن

 !هنا قيالتعل يف حتى وال كتبهم،

 نعم، .الباب رأخبا مع متالئم اخلرب بل التقّية؛ عىل للحمل موجب ال هأنّ  فاألرجح وعليه

 أنّ  إال األمر، يشكل فربام واالفرتاس، والعدو السبعّية هو املالك أنّ  الباب أخبار من فهمنا إذا

 كونه رغم وجهه أعرف ومل سبعًا، جيعله ال السمك يأكل الطري كون أنّ  ذكر اجلواهر صاحب

 الديدان ثلم غري من الربّ  حيوان عىل هيجم بام خاّص  واجلارح السبع ولعّل  بعيد، غري  

 .اهلل عند والعلم ،واحلرشات

 نتيجة البحث يف العالمات واملعايري العاّمة

 هو اآليت: ،الذي خرجنا به من جممل البحث يف العالمات واملعايري العاّمة

 .إّن املخلبّية معيار ثابت أّوالً:

 إّن التغّذي عىل فرائس احليوانات أو اجليف ليس بمعيار. ثانيًا:

 الصفيف والدفيف معيار عىل األرجح.إّن  ثالثًا:

إّن القانصة معيار يف طري املاء حال اجلهل بنوعّية طريان الطائر، أّما احلوصلة  رابعًا:

لكّن معيارّية القانصة تبدو  .مطلقاً  هامتوالصيصية فلم يثبت خرب موثوق بصدوره يفيد معياريّ 
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ميًّا حول كون كّل الطيور تقريبًا لدهيا قانصة يل حمّل تأّمل من الزاوية العلميّة إذ ثّمة ما يطرح عل

 بام يف ذلك النرس وغريه!

إّنه إذا احتدت هذه العالمات سلبًا وإجيابًا وثبت ذلك علمّيًا، كان املعيار األصيّل  خامسًا:

عىل األرجح هو املخلبيّة، والباقي عالمات عليه، وإال فلو تعارضت فيام بينها تساقطت، وتّم 

 ة احلّل.الرجوع لقاعد

 اخلاص بالعنوان مةاحملرَّ الطيورـ  

 والدفيف والصفيف املخلب مثل العاّمة، والعالمات باملعايري الطري حكم كان تقّدم ما

 فيها ورد التي الطيور بعض عن نتحّدث فسوفاآلن  اأمّ  والصيصية، واحلوصلة والقانصة

 :وهي السابقة، ماتالعال عن النظر برصف عنها، النهي عىل دّلت أخبار ابعنواهن

 وسوالطاـ  ـ 

 بعض إليه وذهب ،(Peacock) وسوالطا أكل بحرمة الفقهاء من الكثري رّصح

السيد فضل مل يذكره  امفيه حالل، إال أّن السيد الصدر والسيد السيستاين ذكرا أنّ ، الشافعّية

 واحلنفية احلنابلة مالقد و. فقهّيةل يف بحوثه الواعترب القضية حمّل تأمّ  ،ةليّ ماهلل يف رسالته الع

 .حليّته إىل

 إال وليست الروايات، هو ـ االستخباث ومفهوم التسامل مفهوم جتاوز بعد ـ ذلك يف واملستند

 :مها روايتني

وكذا  ،«بيضه وال أكله حيّل  ال وسوالطا»قال:  ،×عن أيب احلسن سليامن اجلعفري، خربا
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 راسلته ثم هبا، فوقع حتّبه، مؤمن رجلر  امرأة فكابر مجياًل، رجالً  كان مسخ؛ الطاؤوس»قوله: 

،  .«بيضه وال( حلمه يؤكل)وال  حلمه تأكل فال وذكرًا، أنثى وسنيوطا اهلل فمسخهام بعدر

 من جزءٌ  واألوىل ،واحدة روايةً  الروايتان هاتان تكون أن ،جداً  اً قويّ  احتامالً  حتمُل أ لكن

 ووحدة واملسؤول، السائل ووحدة متامًا، السندين وحدة بعد ك،بذل أطمئن أكاد بل الثانية،

 .اللفظ وتقارب املعنى وتطابق املوضوع،

 فهو ضعيف )الرازي الضّبي(،عيف السند ببكر بن صالح ـ أو احلديثان ـ ض واحلديث

، وذكره الطويس يف غري موضع دون توثيق وال وابن الغضائري وغريمها النجايّش بشهادة 

، وهو ، وسبيل توثيقه وروده يف مثل أسانيد تفسري القمي كام فعل السّيد اخلوئيتضعيف

 مبنى غري صحيح ولو صّح عارضته شهادة النجايش.

هناك شخصًا معروفًا أكثر وقع يف طرق الرجالّيني تبدي أّن مالحظة نصوص والصحيح أّن 

ي املعارص لزمن الكاظم وترّكزت عليه أكثر الكلامت، وهو بكر بن صالح الضب ،الصدوق

ه يقع يف الطبقة هـ(، وأّنه الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم؛ ألنّ 203هـ( والرضا )183)

لكن يف كالم الطويس شخٌص ، السابقة عليه، وهذا الشخص ضعيف برصيح كلامت النجايش

هـ( ومل نجد له ذكرًا يف الكتب األخرى، وهو 114آخر بنفس االسم من أصحاب الباقر )

أّن الطويس التبس عليه األمر فرأى أّن بكر بن صالح  قد احتملنا كام تقّدمهول احلال، وجم

جعفر الباقر والد اإلمام جعفر  ايروي عن اجلواد ابن اإلمام الرضا ـ وكنيته أبو جعفر ـ فظنّه أب

الصادق، فوضعه يف طبقته، فاألنسب أن يكون نفسه وأّنه عاش يف حياة الكاظم إىل اجلواد، 

 وبذلك يكون روى عنه أيضًا إبراهيم بن هاشم.

طبقة الباقر فهو  مّن بكر بن صالح سواء يف طبقة الكاظم والرضا فهو ضعيف أإ :والنتيجة

فال يمكن أن ، جمهول احلال، ويف هذه الرواية التي نحن فيها الظاهر أّنه الذي يف طبقة الرضا
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 .فمضع  ، فاخلرب ضعيف برجلر يكون يف طبقة ما قبل الصادق

ال جّدًا فيه ة، غري أّن ضعفه السندي مع قّلة الروايات داللته تامّ ف أّما من حيث الداللة،

 وقد ة ال إىل العنوان اخلاص.فيه إىل املعايري العامّ  فريجع ،وسوبالقول بحرمة الطا انيسمح

 .فلرياجع ،املسوخ بحث يف وسوالطا حول كالمر  مزيدر  متقدّ 

 ة الطاووس بعنوانه.والنتيجة: عدم ثبوت حرم

 نبورالزُّـ  ـ 

ّبور، رب  الد  وهو ( Wasp) وربر ن  الزُّ  واجلمع زنابري، وقد يطلق عىل النحلة زنبور، كام  والد 

قال الدمريي، لكّن الزنابري مغايرة للنحل، وهي ذباب ي لسع بحسب تعبري اللغوّيني، وقريبة 

 .من النحل يف الشكل

 .فيه خالف ال مما هأنّ  عي  ادُّ  بل ،الزنبور أكل حرمة إىل لفقهاءا من واحدر  غرير  ذهب

 :عمدة مها استدل لذلك بدليلني وقد

 .احلرشات من أو ،مّ سر  له أو ،اخلبائث من هإنّ  ـ أ

، ذلك إطالق يف أشّك  نيأنّ  رغم فبها، حمّرماً  رضراً  اً مرّض  تناوله وكان امً سر  له أنّ  ثبت وإذا

ّمه ما يضعه يف بدن اإلنسان مثالً عند ل سعه، فلو سّلم أّنه سام حتى عرب علاًم أّنه لو  ارريد بسر

األكل وبعد شويه أو طبخه، فمن املمكن قلعه من جسده وتناول باقي اجلسد، فال داعي 
                                           

نعرض هنا الزنبور والذباب والبّق وأمثال ذلك، متابعًة للفقهاء يف التعّرض هلا هنا، رغم التحّفظ يف ( 1)

صدق عنوان الطيور باملعنى اخلاّص عليها؛ ألهّنا أحلقر باحلرشات كام ذكرنا يف مطلع البحث يف احليوانات 

 طائرة، فانتبه.ال
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 .للتحريم بقول مطلق هنا

ما أمجعت  ـ هومتّت  ن ـ لووأّن قدرها املتيقّ  ،م النقاش فيهامسألة اخلبائث فقد تقدّ  اوأمّ 

 الطباع عىل استخباثه، وليس منها الزنابري.

 كام تقّدم. بعنواهنا هارمتح عىل دليل فال احلرشات امّ أو

 »..ه قال: أنّ × عن اإلمام الرضا م يف املسوخ(،د بن احلسن األشعري )املتقّد ـ خرب حممّ  ب

 .«امليزان يف يرسق حلاماً  كانتوالزنبور 

بيان مقام د بيان ملصاديق املسوخ، وليس يف شيئًا، إذ هو جمرّ  احلديث لوحده ال ينفع وهذا

 بحرمة احلكم يوجبم يف املسوخ ه إىل مثل صحيح سامعة املتقدّ مّ حكم رشعي؛ لكّن ض

 .، لو سّلم بأصل احلكم هناكالزنبور

 طريق الصدوق، وأخرى يف طريقه:غري ؛ وذلك أّنه تارًة ورد احلديث يف ضعيف   والسند

وذلك أّنه  جمهول، هوو األشعرياحلسن  بن دحممّ  ففي السند غري طريق الصدوق، يف اأ ـ أمّ 

د حممّ »دون توثيقر أو تضعيف، قائاًل: × مل يذكره عدا الطويس يف رجاله يف أصحاب الرضا

يظهر من غري واحد . وقد ذكر الوحيد البهبهاين أّنه «ي األشعريبن احلسن بن أيب خالد القمّ 

وهو دليل االعتامد والوثوق وحسن احلال  ،سعد بن سعد األشعري وّص  خبار كونهمن األ

 .يف العدالة وظاهرٌ 

عىل االعتامد  وال تدّل  ،الوصاية ال تكشف عن العدالةبأّن ـ حمّقًا ـ وقد رّد عليه اخلوئي 

من مرين عموم عىل الوثوق بأمانته وعدم خيانته، وبني األ دّل ت، وإنام والوثوق به بام هو راور 

 .هول احلالكونه جم ةاخلوئي احتامليّ  ىوهبذا قوّ وجه، 

؛ ملا قلناه يف البحوث الرجالّية مرارًا من أّن حجّية قول الراوي ال تقوم و الراجحذا هوه

عىل املعيار األخالقي فقط، وهو الصدق أو العدالة، وإّنام تقوم أيضًا عىل املعيار التقني ـ إذا 
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عىل الضبط ودّقة النقل وأمثال ذلك، فمثل هذه القرائن ال تنفع يف  صّح التعبري ـ وهو قدرته

 .حسم املوقف

 عالن، بن احلسني بن حممد)أو  عالن بن احلسن بن حممد ففيه الصدوق، طريقب ـ وأّما يف 

 بن حممد مثل جدًا، احلالة جمهولة مهملة أسامء وكّلها( زعالن بن احلسن بن حممد أو زعالن، أو

 .انعلو بن احلسن

 جدًا. فالوثوق بصدوره صعب   ،فاخلرب ضعيف من حيث اإلسناد، وقليل من حيث العدد

 .املسوخ بحث يف اخلرب هذا مناقشة من مزيدٌ  متقدّ  وقد

، وال يظهر دليٌل عىل اندراجه ضمن فلم يقم دليل معترب عىل حتريم الزنبور بعنوانه ،وعليه

 من يرّضه أكل الزنبور.فيكون حرامًا عىل نفسه به مرّض م، إال إذا أثبت العلم أنّ عنوان حمرّ 

 أو احلرشات من كوهنا عىل الفقهاء عند ةيّ نمب وأمثاهلا فحرمتها ،والبّق  الذباب اوأمّ 

وقد اتضح عدم صّحة لعدم وجود دليل خاّص فيها، ، فال نفردها بالبحث هنا، اخلبائث

 هذين األساسني فال دليل عىل احلرمة.

 اطَوْطالَو أو اشفَّاخُلـ  ـ 

 .وله أنواع كثرية تقارب األلف حسب العلوم احلديثة ،(Bat) باخلشاف سّمىير  وقد

 فضالً ـ  إمجاع تمّ  ولو ،ذلك يف اخلالف عدم عيادّ  بل ،حرمته فقهاءال بني واملعروف

اط ويبدو من السيد السيستاين أّن حتريمه مبنيٌّ عىل االحتي .ةاملدركيّ  واضح فهو ـ شهرة عن

 .الوجويب، دون الفتوى
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 .وقد نّصت التوراة عىل حتريمه باسمه

 :وهي ،اخلاّصة الروايات هو التحريم يفالرئيس  املستندو

عن أيب  الزنبور،م يف املسوخ ويف بحث د بن احلسن األشعري املتقّد األوىل: خرب حممّ  الرواية

 .«التمور يرسق كان مسخ والوطواط.. مسخ الفيل»قال: × احلسن الرضا

 صحيحة لكربى صغرى بجعله ينفع بل ينفع، ال لوحده احلديث هذا أنّ  الزنبور يف نابيّ  وقد

 بن وبمحمد نفسه باألشعري السند ضعيف أنه متقدّ  كام املسوخ، مجيع حرمة عىل الداّلة سامعة

 .نعيد فال ،عالن بن احلسن

ب موىل جعفر، عن جعفر بن حممد، عن معت   اخلامسة: خرب عل بن جعفر،ـ الثانية  الرواية

 ،، قال: سألت رسول اهلل| عن املسوخ×بن أيب طالب ه، عن عيلّ عن أبيه، عن جدّ 

 والوطواط ،والضّب  يث،واجلرّ  والقرد، واخلنزير، ،والدّب  الفيل،: عرش ثالثة هم»فقال: 

 .«..النخل رؤوس من الثامر يرسق رجالً  فكان الوطواط اوأمّ .. و والدعموص

 .اآلخر علّ  خربو الديلمي، وخرب ،العلوي خرب مثلهو

د اسناإل ةضعيف، وهي مة يف خرب األشعريبنفس الطريقة املتقدّ  هبا يستدّل هذه األخبار و

، هد بن عيل بن ماجيلويبن املغرية، وحممّ  عيلّ غري واحد من الضعفاء واملجاهيل، مثل جدًا ب

الربذعي، وعبد العزيز بن عبد اهلل،  هد بن سعدويي بن أمحوعيل بن عبد اهلل األسواري، ومكّ 

د بن سليامن اد بن سليامن، وحممّ اق الرازي، وعبّ بن عبد اهلل الورّ  وحممد بن أمحد العلوي، وعيلّ 

 .الديلمي املضع ف

».. قال: × عن أيب جعفر ،م يف بحث املسوخد بن مسلم املتقّد الرواية السادسة: خرب حممّ 

 .«أكلها جيوز ال مسوخ.. والوطواط.. و القردة وهي املسوخ، من يشء أكل جيوز وال
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ه ضعيف السند بضعف طريق الصدوق عىل احلكم واملوضوع )املصداق(، لكنّ  داّل  واخلرب

عيل بن أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن أيب عبد اهلل، وأبيه،  :من د بن مسلم بكلٍّ يف الفقيه إىل حممّ 

 م يف بحث املسوخ.، كام تقدّ تحقيقعىل ال د بن خالد الربقيوحممّ 

تها، بل مّ يات ـ وقد تبنّي ضعفها السندي برروا مدهتا سّت وعُ  هنا ـ هي الروايات هذه

مت يف سباع الطري والتي تقدّ  ،)الصحيحة عىل املشهور( د بن مسلمحممّ  عارضها روايةُ تُ 

عن سباع  ئلأنه سر × عن أيب جعفرونّصت عىل حلّية الوطواط، وهي مروّية والوحش، 

 احلرام ليس»الطري والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط واحلمري والبغال واخليل، فقال: 

 .«..كتابه يف اهلل حّرم ما إال

 نصوص ربصدو الوثوق يصعب اخلرب، هبذا ومعارضتها سنداً  الروايات هذه حال ومع

 وذلك أّننا: ،الوطواط بحّلية القول فاألصّح  هنا، التحريم

 ألنّ  تشمله؛ الطري يف ةاحلليّ  عالمات وعمومات إطالقاتفإّن  تعاملنا معه عىل أّنه طري،إذا 

 بمثل الطري عالمات قواعد مقتىض عن فاخلروج ظاهرًا، له خملب وال صفيفه من أكثر دفيفه

 .مشكل الروايات هذه

الحظنا مالك  ، أووأّما إذا تعاملنا معه خارج قواعد الطيور باعتباره ال ريش له أو نحو ذلك

 ويفرتس. اً أنيابباب أّن له من فقد يقال بحرمته  ،السبعّية يف الطري دون املخلبّية والصفيف

 احلرشاتوهنا البّد من املراجعة العلمّية، وذلك أّن أغلبيّة أنواع اخلفاش تعيش عادًة عىل 

يعتاش عىل   أيضاً ، وبعٌض للدماء اصمّص  هأنّ ، لكّن بعض أنواعه يقال بوالفواكهالصغرية 

، لزم التفصيل فلو ثبت يشء من هذا ،األسامك الصغرية والزواحف والضفادع وبعض الطيور

 بني حالتني:

اعتبار اخلفاش طريًا، وااللتزام بمعيارّية السبعّية يف الطري دون املخلبّية، وهنا  احلالة األوىل:

 حمّرمًة بالعنوان العاّم. ـ وحدها ـيمكن القول بأّن هذه األنواع القليلة من اخلفاش تكون 
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لكنّنا سابقًا مل نتمّكن من التأّكد من حتريم الطري بعنوان السبعّية، دون املخلبيّة، واملفروض 

 أّنه ال خملب له، فال تكفي هذه الصفات يف حتريمه بام هو طري.

يار من الثدييّات، ونستهدف العودة ملعبل هو عدم اعتبار اخلّفاش طريًا،  ثانية:الاحلالة 

 السبعّية فيه، كام هي احلال يف حيوان الرّب.

وهنا قلنا سابقًا بأّن املقدار املتيّقن حتريمه ليس مطلق السبع، بل السباع التي هلا ناب، فإذا 

نلتزم بالتحريم، العلمّية ـ املعطيات ـ كام يبدو من ثبت هلذه األنواع املفرتسة من اخلفاش أنياب 

واعد سباع الرّب، وهو يف نفسه حيتاج لدليل؛ إذ النصوص هناك بناء عىل إدخال اخلفاش يف ق

منرصفة عن مثل هذه احليوانات أو ال يشء يؤّكد نظرها وشموهلا ملثل هذا النوع من 

 احليوانات، وهذا ما يعّقد إمكانّية الرجوع للمعايري العاّمة التحريمّية يف حيوان الرّب واجلّو هنا.

قواعد ال تّتبع ائرة التي ال ريش هلا مثل الوطواط وأمثاله بأّن احليوانات الط قد تقول:

، كام قد توحيه كلامت السيد حيكم بكونه من احلرشات الطائرة فيلحقه حكمهاالطيور فيها، بل 

 إشكالنا بالتشكيك يف قاعدة حتريم احلرشات، كام تقّدم.. وعليه، فينحرص .السيستاين

 احلكم أنّ الشاهرودي  اهلاشمي دالسيّ  أستاذناو الصدرسيّد ال كلامت من ويظهر هذا،

 األذواق مجعتأ هوأنّ  ،الطباع وتعافه النفوس تستخبثه مما كونه عن ئناش اخلفاش يف باحلرمة

 .ه مثله مثل القملاستخباث عىل ةالبرشيّ 

رش يف ثبات أّنه مما أمجعت عليه طبائع الببل إ ،املعنى هبذا حترم ال اخلبائث أنّ  متقّد لكن قد 

ئعهم تتناول ما هو أثقل عىل اكثري من طببل هو متعارف يف أقىص الرشق، بل غاية الصعوبة، 

 أذواقنا من هذا.

وسيأيت ما يتصل بالوطواط أيضًا عند احلديث عن اخلرّطاف؛ نتيجة وجود رأي بأهّنام  ،هذا

 حيوان واحد، فانتظر.

 والنتيجة: حلّية اخلفاش والوطواط.
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 الغرابـ  ـ 

 وهي:، أنواعاً  له أنّ  وذكروا ،(Crow) الغراب عن الفقهاء ّدثحت

يبدو أّنه و اجليف، ويأكل اجلبال يسكنعرّب عنه الفقهاء بأّنه و األسود، الكبري الغرابـ  1

ولعّله هو بعينه غراب القيظ، أو ما يسّمى  ،(Raven) افد  بالغر  إدريس ابن هساّم هو الذي 

ّداف الشائع،   .الزاغ من أصغر افدّ الغ بأنّ  قال احليل العالمةلكّن أيضًا بالغر

 .كام جاء يف كلامت الفقهاء اجر  الدُّ طائر  ويصيد يفرتس الذي وهو الكبري، الغرابـ  2

 Hooded :املسّمى يف اإلنجليزّية)ربام يكون مقصودهم نفس الغراب  األبقع الغرابـ  3

Crow ،)وفقًا لتعابري  بالعقعق ويسّمى ذنب،ال طويل وبياض سواد له الذي األبلق هوو

، (Pica picaاالصطالح العلمي )بنحو ق يف الدراسات العلمية يرطلق عليه ع  ق  الع  و الفقهاء.

 (.Magpieوهو املسّمى يف اإلنجليزية بـ )

ي أو الزاغ الزرعي، ويبدو أّنه هو غراب الزرع غرابال ويسّمى، (Jackdow) الزاغـ  4

 .د يأكل احلّب والبذور واحلرشات الصغريةالسو الغربان من الصغريهو و ،الزيتون

هذا التنويع املحدود للغربان يف كلامت الفقهاء، يقابله تنويٌع واسع هلا يف الدراسات العلميّة 

احلديثة، لكّن الفقهاء سّلطوا الضوء يف الغالب عىل هذه األنواع من الغربان، وسبب بحثهم يف 

 .هذه أنواعه بني الغراب حكم يف بعضهم تفصيل هوأنواع الغربان 

 حكم الغراب بني اآلراء الفقهّية واجملموعات احلديثّية

 أمّهها: ،الغراب يف مذاهباملسلمون  الفقهاء ذهب

، وثّمة نقل عن بعض فقهاء املالكّية بتحريم آكل اجليف القول بحرمته بجميع أنواعه ـ 1

                                           
وغربان  ،وغربان القيظ ،افدّ كالغ ،نوعاً  120للغراب أنواعًا كثريًا تصل إىل  يذهب علامء احليوان إىل أنّ  (1)

 .وغري ذلك وكارس اجلوز ،والزمت ،والعقعق ،والقيق ،الزيتون
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 خاّصة.

، واملعروف عند املالكّية هو هذا الرأي من  مجيع أنواعهعىل كراهة يف ،حّليتهالقول ب ـ 2

 دون كراهة.

ّداف غ والالتفصيل بني األسود الكبري واألبقع فحرام، وبني الزا ـ 3 وهو عندهم )غر

 ويبدو أّن الشافعّية واحلنابلة يرون ذلك أيضًا. .فحالل ،صغر من الزاغ(األ

ا هذه أمّ » :فقال ،عن أكل الغربان م  ك  احل   سألتر  :قال ،شعبةوقد روى البيهقي بسنده إىل 

 .«تلك الصغار التي يقال هلا الزاغ فال بأس بأكله امّ أو ،أكره أكلهاإيّن السود الكبار ف

 .فحالل عىل كراهة، وغريه فحرام ،اغالتفصيل بني الز ـ 4

 ومجلة ،عام حتريمي بام يضعه حتت عنوانر  تارةً  الغراب ةنوعيّ  االختالفات هذه يف واملرجع

 .أخرىتارًة  التعارض عليها يبدو التي الروايات من

 :وهي ،حاهلا لدراسة ؛هنا النصوص يجمموعتَ  استعراض من لنا البّد من هنا، 

 :روايات ةعّد  وهي ،باحلرمة القول منه فهم ما: األوىل املجموعة

ل: سألته عن قا ،×عن أخيه موسى بن جعفر بن جعفر، األوىل: صحيحة علّ  الرواية

 .«غريه وال زاغ الغربان، من يشء أكل حيّل  ال»الغراب األبقع واألسود، أحيّل أكلهام؟ فقال: 
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19. 



 

ة ها مفروغ احلليّ وكأّن بعض   ،سؤال السائل توحي بأّن هناك جدالً يف أنواع الغربان وطبيعة

 أو الزاغ يف ةحليّ  شبهة وجوداإلمام ناظٌر إىل  أو مفروغ احلرمة، ولو نظرنا يف اجلواب لرأينا أنّ 

 الزاغ بني الفرق عدم عىل وشّدد عاد الغربان، كّل  أكل حرمة حكم   بنّي  أن بعد وهلذا نحوه،

 .كام تقّدم السنّة أهل عند األقوال بعض إىل ناظر ولعّله وغريه،

 وال زاغٌ  الغربان من يؤكل ال×: »قال: قال الصادق ،الثانية: مرسل الصدوق الرواية

 .«يشء احلّيات من يؤكل وال غريه،

 السند ضعيف هلكنّ  ل،األوّ  اخلرب يف متقدّ  ما بنحو التحريم تعميم يف واضح واخلرب

 .عىل ما هو الصحيح ةً حجّ  ليست الصدوق ومراسيل رسال،إلبا

، له وقد كان حيتمل أّن هذا اخلرب ليس سوى خرب عيل بن جعفر املتقّدم، وأّنه نقٌل باملعنى

 عفر مرويٌّ عن اإلمام الكاظم، فيام هذا اخلرب مروّي عن اإلمام الصادق.لكّن خرب ابن ج

فقال:  ،عن الغراب األبقع× ئل الرضاقال: سر  الثالثة: خرب أيب حييى الواسطي، الرواية

 .«؟!األسود لك أحّل  ومن»وقال )فقال(:  ،«يؤكل ال هإنّ »

 اإلمام وكأنّ  تفصيل، ودوج احتامل حيث من الغراب أنواع يف اجلدل ديؤكّ  واحلديث

 من لغاءهاإو الفكرة أصل نفي فأراد حالل، سوداأل أنّ  األبقع عن وسؤاله كالمه من استوحى

 .األخرية اجلملة كالمه يف فأضاف ،رأس

لكّن هذا اخلرب ال يدّل سوى عىل حتريم األسود واألبقع، فإذا فهمنا من الصفتني أّن مجيع 

سميتان تسميًة لنوعني معّينني من الغربان، صار احلديث داالً الغربان تندرج فيهام، وليست الت

 عىل حرمة كّل غراب، وإال اقترص عىل هذين النوعني.

عن أمحد بن حمّمد، عن حمّمد بن  حييى، بن حممد: الكايف يف سنده يف جاء احلديث وهذا

 عن مسلم بن حممد يروي فكيف غريب السند وهذامسلم، عن أيب حييى الواسطي. 

 !؟والباقر الصادق طبقة يف هأنّ  واملفروض ،الواسطي بواسطة ×رضاال

                                           
 .351: 3 من ال حيرضه الفقيهكتاب ( 1)

 .65: 4 ؛ واالستبصار247ـ  246: 6 ( الكايف2)

 عن الواسطي هنا، فراجع. كّل من اسمه حمّمد بن مسلم ممّن ورد يف كتب احلديث والرجال، ال يعقل أن يروي( 3)



  

فكان: حممد بن يعقوب، عن حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد،  ،سنده يف االستبصار اأمّ 

 رّ وهذا هو املوافق أيضًا للح ،السندد بن مسلم يف عن أيب حييى الواسطي، دون وجود حممّ 

 .العاميل يف تفصيل وسائل الشيعة

 ،د بن مسلمعني هذا الطريق دون حممّ له يف الكايف روايات ب ذلك بأّن الواسطّي  ويتعزز

 اسم حذف فيرتّجح ومعه، يف بعض نسخ الكايف سلم هنا موجودٌ د بن موحذف اسم حممّ 

 :شخصني عىل يطلق اسمٌ ـ  حييى بوـ أ الواسطي ألنّ  هنا؛ مسلم بن دحممّ 

لكنّه  ثقة، الراوي وهذا الواسطي، حييى أبو: له يقال وقد اسطي،الو حييى بن زكريا: األّول

 .، فليس هو املراد هناهـ(148) الصادق اإلمام طبقة يف يقع

 فيه، الغمز بعض هناك بل احلال، جمهول وهو الواسطي، حييى أبو زياد، بن سهيل: الثاين

 وهو الثالث، القرن من لاألوّ  والنصف الثاين القرن من األخري الربع يف يقع الشخص وهذا

 .حييى بن أمحد بن حممد روايات من نوح وابن والصدوق الوليد ابن استثناه ممّن

 والسند هنا، الراوي عيسى بن حممد بن أمحد رواه الواسطي كتاب أنّ  أيضاً  نقول ما دويتأكّ 

 يروي ايةرو توجد ال هأنّ  علامً  احلديث، كتب يف له نظائر قلنا كام يوجد مسلم بن دحممّ  بحذف

 حممد فزيادة مسلم، بن دحممّ  عن عيسى بن دحممّ  بن محدأ أو الربقي خالد بن حممد بن أمحد فيها

 .هنا خطأ مسلم بن

 .نفسه الواسطّي جهالة ب السند ضعيف فاحلديث وعليه

تثبت  ضعيفة رخ  ار  روايات دهاتؤيّ  السند صحيحة رواية األوىل اجلموعة يف أنّ  ّخصلويت

 .ئّياً حرمة الغراب مبد

 :اآليت وهو باحلّلية، القول منه فهميُ  قد ما: الثانية املجموعة

 الغراب أكل إنّ »: قاله أنّ  ،عن أحدمها األوىل: خرب زرارة )الصحيح عند املشهور(، الرواية

                                           
 .65: 4 ( االستبصار1)

 .126: 24 ( تفصيل وسائل الشيعة2)

 .568ـ  567: 3 ( انظرـ عىل سبيل املثال ـ: الكايف3)

 .224: 12دار احلديث جبطبعة ( انظر: حتقيق الكايف 4)



 

 .«تقّززاً  ذلك من كثرير  عن هتنزّ ت األنفس ولكنّ  كتابه، يف اهلل حّرم ما احلرام امإنّ  بحرام، ليس

 تفسري يف واضحة األهوازي، سعيد بن احلسني إىل الطويس بطريق جاءت التي روايةال فهذه

 اهلل حّرم ما احلرام إذ ؛مةحمرّ  ليست املسألة وأنّ  أكثر، ال التنّزه من نوعٌ  هأنّ عىل  الغراب أكل ترك

 .كتابه يف

ذا أّن الرواية قد صدرت بنحو التقّية، وسوف يأيت حتليل ه واحدر  غرير  احتمل وقد

 إىل أنّ ـ عىل مستوى بحث الغراب بخصوصه ـ االحتامل بالتفصيل، لكن يكفي هنا اإلشارة 

ة حّلية الغراب مطلقًا من غري ففيام اشتهر بني املالكيّ  ،كام قلنا الفقه السني خمتلٌف يف هذه املسألة

، ذهب بعضهم إىل حرمة آكل اجليف من الغربان، فيام فّص  لة بني ة واحلنابل الشافعيّ كراهةر

هة حترياًم اناف بالكرح دون غريمها، فيام حكم األامفقالوا بحرمته ،األسود الكبري واألبقع

، فام والكراهة ةاملرجوحيّ  هو الغراب يف ةالسنّ  عند الواردة الروايات يف العام املزاج بل ،فيهام

مني أو اإلثارة خاّصًة وأّن املوضوع ال يمّس املشاعر العاّمة للمسل ؟!هو املوجب للتقّية

العاطفّية هلم من جهة، وال أّنه موضوع سلطاين سيايس قلق، حتى يكون موجبًا بطبعه لنوعر من 

 .التقّية

 أحد يقل فلم ة،ساسيّ أ قضّية يف السنّة أهل إمجاع تعارض الرواية هذه أنّ  ذلك إىل يضاف

 معمه من السنّة الرشيفة، ـ فيام نعلم ـ بعدم وجود حمّرم يف األطعمة يكون حتري السنّة أهل من

 حّرموا الذين املسلمني مجهور إلمجاع خمالٌف  وهذا اهلل، كتاب يف ليس ما حرمة تنفي الرواية أنّ 

 فهذا كتبهم، يف املوجودة بالروايات اغريهمن  مجلة مواوحرّ  ،الرشيف باحلديث السباع

 ، وليس موافقًا هلا.ةللتقيّ  خمالٌف  احلديث

مة، مع أحاديث املجموعة األوىل املحر   هعىل هذا احلديث بجمع عّلق الشيخ الطويس وقد

دّل  وما، الرتخيص ل تلك املجموعة عىل الكراهة، فام دّل عىل اجلواز يفيدوتكون النتيجة مح

ة لقة، ال احلليّ طة املعىل احلرمة يفيد الكراهة، وما نفى احلّلية من النصوص فهو ينفي احلليّ 

                                           
 .18: 9 ؛ وهتذيب األحكام66: 4 ( االستبصار1)

 .303: 36 ؛ وجواهر الكالم125: 24 ( انظر: تفصيل وسائل الشيعة2)

 ( تقّدمت اإلشارة للمصادر آنفًا.3)



  

 .املجامعة للكراهة

 يقرأ من فكّل  أبدًا، ةعرفيّ  غري واألصول الفقه علامء إليها الم التي التوفيقات هوهذ

 الغراب أكل: يقول وهذا غريه،و زاغٌ  حرام الغربان كّل : يقول فذاك تنافيًا، يرى النصوص

 التساقط ةنظريّ عرب  ولو ،الكراهة عىل باحلمل نجمع فكيف عام، بعنوان مستدالً  بحرام، ليس

 أيُّ و ًا،جدّ والفقه  األصول علامءبعض  فهتكلّ  مما ،الظاهر إىل لريجع االثنني يف ّيةالنّص  بني

 البيان عن مسؤول أمني حكيمٌ  ملّ كاملت بأنّ  عاملاً  النصوص، هذه إليه لقىتر  العرف من شخصر 

قد وقع، وأّنه ال يعقل أن يكون األمني  التباساً  األمر يف بأنّ  دركير  الناس إىل للدين الصحيح

 وكذب دّس  أو خافية مالبسات وجود فاحتامل الطريقة، هبذه يبّينهيم املبنّي للرشع اإلهلي احلك

 حذراً  ،العلامء نيب راجت التي ةفيّ التكلّ  الترّبعية موعاجل هذه مثل من أقوىونحو ذلك،  ةتقيّ  أو

 .النصوص دره منـ ربام ـ 

 الغراب؛ أكل كره هأنّ  ،×دحممّ  بن جعفر عن إبراهيم، بني غياث معتربة: الثانية الرواية

 .فاسق ألّنه

 الشديدة الكراهة منه فهمير  فقد ،أعمّ  هأنّ  الصحيح لكنّ  احللية؛ أدّلة يف أدرج احلديث هذا

 هذا يصلح فال ًا،فقهيّ  املكروه تعني قد التي املطلقة الكراهة منه يفهم وقد للحرمة، املجامعة

 .نفسه حدّ  يف احلرمة إلفادة وال احلّلية إلفادة احلديث

ذلك  لكنّ  ،لو كان هذا احلديث هو اجلامع بني متعارضات األحاديث لكان ممكناً  نعم،

 تعبري فيها البيت أهل يستخدماملكروهات واملرجوحات يمكن أن  ة تقول بأنّ حيتاج إىل نظريّ 

 املراد فإنّ  غريه، وال زاغ الغربان، من يشء أكل حيّل  ال: يقول فعندما النهي، صيغ أو التحريم

 فيها يكون قد بل فيها، ةمرجوحيّ  ال التي األفعال من ليس الفعل هذا أنّ  بمعنى احلّلية نفي

 غري يف حتى عاماً  قانوناً  كان صّح  لو اموإنّ  ،فقط التعارض حلّل  يصلح ال هذا لكنّ  ة،املرجوحيّ 

 إثبات أو هيالن فيام األخص، باملعنى لإلباحة جمامع احلّلية إثبات يكون بحيث التعارض حال

 احلرمة ففهم ة،املرجوحيّ  نحو األخّص  باملعنى اإلباحة من اخلروج من أكثر يعني ال احلرمة

                                           
 .127: 23 ب األحكام؛ ومهذّ 19ـ  18: 9 ؛ وهتذيب األحكام66: 4 ( انظر: االستبصار1)

 .19: 9 ؛ وهتذيب األحكام66: 4 ( االستبصار2)



 

 ، ونادرًا من نجد لديه رأيًا من هذا القبيل.العقاب بيان مثل قرائن إىل حيتاج املصطلحة

يف يت: ما هو املراد بالفاسق الذي ذكرته الرواية؟! وقد ورد إىل ذلك السؤال اآل يضاف

يف الكتب الرواية هذه وجاءت  ،النبّي سّمى الغراب فاسقاً  ة أنّ مصادر احلديث عند أهل السنّ 

 .ة مرسلةً ة الشيعيّ الفقهيّ 

ته غري سالك عىل اعاد وه يف أكله أسخ غرابًا، وحيتمل أنّ فمر  فاسقاً  إنساناً  كان هأنّ  حيتمل

التي يقوم هبا، إذ  هه وحيلر  ك  خالل م  هذا التوصيف من ورود املتعارف بني احليوانات، وحيتمل 

، وحيتمل ، حتى أّنه حيفظ األرقامكثر الطيور ذكاءً أعرف الغراب بالذكاء واحليلة، بل هو من ير 

يتحايل الزارعون عليه حلامية  وأذية الناس حتى أّنهأّنه يعرّب عنه بذلك إلتالفه الزرع 

 .وغريها بالفويسقةالفأرة مزروعاهتم، ، وربام من الوجه نفسه ورد التعبري عن 

له الغراب ـ كام تقول الرواية ـ كرهه وسامه فاسقًا، أي اعتربه  ملا أيت‘ النبي وحيتمل أنّ 

وإن احتملته × التفسري األخري ال يصلح لفهم رواية اإلمام الصادق خارجًا عام يأكله. ولكنّ 

 .‘رواية النبّي 

نسان ومنبّهه، وذلك يف حديثه عن قّصة م اإلهذا، والقرآن حتّدث عن الغراب بوصفه معل  

ليل شؤم دي آدم حادثة ابن   وإن اعتربت كثري من الشعوب دخول الغراب عىل خطّ ، ي آدمابن  

م منه، ءأخرى تتشا ت العرب وشعوٌب نوكاوهو أمٌر ليس بواضح بل عكسه أوضح.  ،الغراب

 استتاره: ثالث الً خصا الغراب من تعّلموا» :ه قالأنّ ‘ د عن النبّي وروما تزال. وقد 

وعليه فالبّد من فهم الفسق بطريقة تنسجم مع  .«وحذره الرزق، طلب يف وبكوره اد،فبالس

 سائر النصوص القرآنّية واحلديثّية.

عن وتنقل بعض املروّيات استدالل عائشة زوج النبّي عىل ترك أكل الغراب، ففي خرب 

م غراب وقد أذن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلّ عجب ممن يأكل الألإيّن »: تا قالهّن ها أعروة عن

                                           
؛ 40: 4 وجممع الزوائد؛ 317: 9 ؛ والبيهقي، السنن الكربى404: 7ىّل ؛ واملح154: 4 ( انظر: االستذكار1)

؛ وخمتلف 104: 3 ؛ والرسائر281: 6 سوطب؛ والطويس، امل235: 2 والدمريي، حياة احليوان الكربى

 .468: 3 ؛ وعوايل اللئايل287: 8 الشيعة

؛ وروضة 482: 1 ؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه233: 1 ؛ وعيون أخبار الرضا100ـ  99( اخلصال: 2)

 .293ألخالق: ؛ ومكارم ا456الواعظني: 



  

وهو لو  ،. فهي ترتكه للتعليل بالفسق«باتالطيّ  واهلل ما هو من يف قتله للمحرم وسامه فاسقاً 

صّح ربام يرّجح أّن الرواية هنا تفيد التحريم وليس الكراهة؛ لكنّنا مل نفهم الربط بني حتريم 

 !عىل االحتامل األخري الذي أثرناه آنفًا يف الرواية النبوّيةإال  حيوان وتوصيف النبّي له بالفسق

 فين عىل الداللة تام غري هولكنّ  قلنا، كام السند صحيح إبراهيم بن غياث خربوعليه، ف

 .التحريم

 :بنّيُ توي تبنّي  وقد الغراب، نصوص هي هذه

 .ةقيّ الت ةنظريّ  خالل من يصّح  الة األوىل عىل الثانية جموعامل ترجيح نّ إ أ ـ

 .عريفّ  غري الغراب كراهة يفيد الذي اجلمع نّ إ ب ـ

 للقرآن موافقة لكوهنا ؛احلّل  بأخبار يؤخذ أن هو التعارضاستقرار  بعد الصحيحإّن  ج ـ

 احلّل  أخبار بأنّ  أحدٌ  يقل مل مابل موافقة أكثر للتقيّة لو جعلناها معيارًا،  احلّل، أصالة يف الكريم

الرصفة، وهو مسلٌك ليس  ةالسنديّ  باملعايري األخذ أريد إذا السند صحيح خربٌ  منها يسلم مل

 .، فضالً عن إقرارهم بالصّحة السندّية يف روايتي احلليّةبصحيح كام حّققناه

 االحتياط توافق ابأهّن  أو املحكّي  باإلمجاع اعتضادها بمالك احلرمة روايات ترجيح اوأمّ  د ـ

 هذا من ةر قضيّ  يف اإلمجاع نّ ؛ ألله مرّبر فال ،لنجفيا الشيخ ذكره كام التذكية عدم وأصالة

 مدركي إمجاع فهو تمّ  لو بل مجاعة، عن ةباحلليّ  القول نقل مقدّ ت وقد العدم، زحمر   النوع

 ، بلواألصل االحتياط موافقةولو بمثل  أخرى عىل الروايات من جمموعةر  ترجيح يف اجتهادّي 

وقد تقّدم منّا املناقشة يف األصل  .حاً مرّج  به وكفى كريم،ال للقرآن احلّل  أخبار موافقة يعارضه

 وأصالة االحتياط ومسألة التذكية.

وهذه النتيجة هنا متوّقفة عىل إمكانّية األخذ بصحيح زرارة يف التحليل، وهو الصحيح 

عندي، وإال لو قرطع بعدم إمكان األخذ به؛ ألّنه يبطل ـ مثاًل ـ عرشات الروايات يف أبواب 

عمة واألرشبة، فال معنى النعقاد املعارضة، وحتقيق هذه القضّية سيكون يف الفصل األخري األط

من هذا الكتاب إن شاء اهلل تعاىل، وهلذا يبدو يل أن الفقهاء الذين حّرموا الغراب مطلقًا 
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أسقطوا أصل هذه الرواية من حساباهتم، ال من جهة حتليلها الغراب وترجيح املجموعة األوىل 

وهنا نقول بأّنه لو صّح ذلك فإّنه عىل مسلك  ، بل من جهة عدم إمكان األخذ هبا مطلقًا.عليها

)ثالث  الوثوق االطمئناين يصعب األخذ بروايات التحريم هنا يف نفسها؛ لقّلتها عددًا جداً 

 ضعف سند أكثرها.مع ، روايات فقط(

 افّدُغوال اغب الزوبني غرا ،واألبقعلكبري منطلقات التفصيل بني الغراب األسود ا

 يسكن الذي الكبري سوداأل بني الغراب أنواع يف بالتفصيل القائلني حال يظهر متقّد  ومما

 الوجه إذ فحالل، منه أصغر وهو افّد والغ الزرع غراب وهو الزاغ وبني فحرام، واألبقع اجلبال

 :أمرين حيتمل فيه

 الغراب» اخلالف، من قوله: وجود روايات تبنّي ذلك، وهو ما ذكره الشيخ الطويس يف ـ 1

 غراب وهو ،الزاغ وهو رخص، بعضها يف روي وقد الروايات، من الظاهر عىل حرام كّله

 .«كالرماد اللون أغرب منه أصغر وهو افدّ والغ الزرع،

 عدم عن فضالً  الغراب، أنواع نيب التمييز هبذا لألخذ جيهو غري ذكره ما عىل االعتامد أنّ  إال

ولو اعتربنا مثل نّص الطويس هذا  .هتاودالال متنها يف لنتأمّ  حتى الروايات، ذهه عىل العثور

 أنّ  للنظر الالفت بل الشديد، باإلرسال السند ضعيفة اأهّن  الواضحنقاًل بنفسه للرواية فمن 

 باحلرمة للقول ذهب بل)اخلالف(،  الكتاب هذا نفس يف هبا يأخذ مل نفسه يسالطو الشيخ

 .االحتياط وطريقة احلرمة أخبار وعموم الفرقة إمجاع ىلعمعتمدًا  مطلقاً 

 ظهر فقد األخبار عموم اأمّ  املوقف، حلّل  هنا ينهضان ال واالحتياط اإلمجاع أنّ  تقّدم وقد

ـ  كوهنا مع احلرمة روايات بصدور الوثوق يف احلّلية روايات تأثري سقطنر  مل فام ض،معار   هأنّ 

 خرب ةحجيّ  عىل نيبر  إذا إال هنا؛ باحلرمة اجلزم الصعب فمن اب،للكت موافقةروايات احللّية ـ 

 .قطعاً  صحيح املشهور عند هأنّ  مع صحيحًا، زرارة خرب جيعل ومل ،بعنوانه الثقة

و من ويبد ،لكّن أهل السنّة رووا التخيص يف قتل األبقع يف احلرم، مع توصيفه بالفاسق
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 بعضهم استنتاج حرمته من ذلك.

إذ ال يوجد تالزم هنائي بني جتويز قتله وحرمة أكله، بل جتويز  نتاج غري دقيق؛وهذا االست

قتله يكون عىل األرجح إليذائه، وهلذا سّمي هو واحلّية والكلب العقور والفأرة وغري ذلك 

 .، كام بّينّا آنفاً بالفواسق

 امحرمته فتكون دفيفهام، من أكثر صفيفهام أو لبخم   هلام واألسود األبقع بأنّ  يلتزم أن ـ 2

 .فال وإال فهو، هذا ثبت فإذا العالمات، من ناشئة غريمها وحّلية

بل األفضل يف التعبري يف هذه احلال ـ بعد كثرة أنواع الغربان بحسب دراسات علوم 

التحريمّية  األحياء واحليوان ـ هو إطالق القول بالتفصيل بني ما صدق عليه العالمات العاّمة

 دون حرص املوقف بالزاغ مثالً.فيحرم وغريه فال، 

 يؤكل هأنّ  املذهب يف األظهر فإنّ  ،الزاغ بني احليّل  إدريس ابن تفصيل حال يظهر أيضاً  وهبذا

 موحرّ  النهاية، يف القول هذا إىل ذهب الطويس أنّ  ذاكراً  فحرام، غريه بخالف كراهية، عىل

 .االستبصار يف اجلميع وأحّل  واخلالف، سوطبامل يف اجلميع  

 يعلموبه  ،صحيٌح ـ  الرأي اختالف من الطويس إىل نسبه فيامـ  إدريس ابن ذكره ماو

 وقد. التفصيل ال الكراهة هو فيها املوجود فإنّ  للنهاية نسبه فيام إال ،هنا اإلمجاع دعوى بطالن

 .هنا دريسإ ابن إليه ذهب ما التحرير يف احليّل  العالمةر  تبع

 غري أّن عبارة العالمة، النجفي قاملحقّ  أقرّ  كام ،التفصيالت هذه عىل دليالً  يذكروا ومل

 قوي خمالب ذي كّل  الطيور من حيرم»فقد قال:  ،دليله ءيف التحرير قد تساعد عىل استيحا احليّل 

 الغربان، من افدّ والغ والبغاث ةمخ  والر   داةواحل   كالنرس ضعف أو.. كالبازي الطائر عىل به

 الذي الكبري األغرب وكذا اخلربان، ويسكن ويفرس، اجليف يأكل ذيال األسود الكبري وهو

 الصغري الزرع غراب وهو ـ الزاغ اوأمّ  الذنب، طويل األبقع وكذا اج،رّ الدُّ  ويصيد يفرس
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 .«الكراهية أقرهبام ،قوالن ففيه ـ األسود

أو  أو ذاك من روايةر ًا يف هذا الطري مرّبر التمييز ليس أمرًا خاّص  العبارة يفهم منها أنّ  فهذه

عىل هذا الغراب أو ذاك، وهلذا عطفه عىل احلرمة ة يف احللية وحديث، بل انطباق املعايري العامّ 

اج وغريه، ده للدرّ يو أحلقه بمثل النرس والبغاث شارحًا افرتاسه وص ،ما له خملب ولو ضعيف

لناحية، فستكون رواية زرارة فإذا ثبتت هذه املعطيات علميًّا، وأّن الغربان عىل أنواع من هذه ا

ملا دّل عىل حرمة سباع الطري، ـ يف إطالقها وعمومها ـ رضًة أيضًا ااملطلقة مع وأخبار احلّل 

 عىل تح  ّج رر  لوة واملخلبية، صة لعمومات التحريم بمالحظة السبعيّ وتكون أدّلة احلّلية خمّص 

 بمعونة مطلقاً  الغراب حرمة واياتر فإنّ  عليها احلرمة روايات تح  رّج  لو اأمّ  احلرمة، روايات

 .داً جيّ  لفتأمّ  ،احلّلية ألخبار جهتني من معارضة ستكون الطري سبع حرمة عمومات

مًة فسوف تكون حمرّ  ،كّل الغربان هلا خملب ولو ضعيف بأنّ  قيل لو عليه، وبناءً 

نظر يف مقارنة مع رضورة الح ألخبار احلرمة عىل أخبار احلّلية، وهذا بنفسه مرّج  ،بالعالمات

والبّد يف هذا األمر من مراجعة العلوم احلديثة املختّصة باحليوان ملعرفة العالمات فيام بينها فيه، 

 من هذه الناحية. هأنواع

ات وفراخ غذاءه عىل الالفقاريّ  وأنّ  ،ه ال هياب النرس وال الصقرواملعروف عن الغراب أنّ 

 العلامء يرون أنّ  مليتة والفواكه والبذور، لكنّ الطيور والثدييات الصغرية وجيف احليوانات ا

رغم تغذيه ة، وبعض أنواعه فت مع األطعمة البرشيّ بعض أنواعه التي عاشت بني البرش تكيّ 

مثل القيق صغار الطيور رتس عىل البلوط واحلرشات الصغرية والنباتات والبذور لكنّه يف

ريق األورايس/األورايس   وحيث إنّ  .يفرتس صغار الطيورالذي (، Eurasian Jay)أبو زر

فهي تنتظر حيوانات أخرى للتمزيق لتأيت  ،الكبرية ثثيق اللحوم واجلزمنقارها ضعيف أمام مت

 بعدها.

لب،لكن من غري املعلوم أن يكون للغراب  افره خمالب من حيث كوهنا ظإال إذا اعتربنا أ خم 
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 غري ضعيفة.

 مع علوم األحياء واحليوان احلقيقيحاجة الفقه اإلسالمي املعاصر للتعاون 

ًا من حيث السبعيّة واالفرتاس لو كانت املعيار، البّد من دراسة نوع الغراب علميّ  ،من هنا

وهي  ،ومن حيث املخلبية والصفيف لو كانت املعيار. وهذا ما يرشدنا إىل مالحظة عاّمة

ىل ع قائمةً مته ة احليوان وحررضورة أن يرجع الفقه اإلسالمي الذي وضع معايريه يف حليّ 

ام تفصيل ة.. رضوري له أن يرجع اليوم إىل العلوم احلديثة التي فّصلت أيّ ات تكوينيّ خصوصيّ 

، ودرست بوسائلها املتطّورة وبام ّدمت معلومات مذهلة يف هذا الصدديف أنواع احليوان وق

نيتها وترشحيها قّدمته من كشوفات علمّية باهرة، الكثري  جدًا من أنواع احليوانات، وسلوكها وب

 .ونمط عيشها وغري ذلك

أو بمعلومات قديمة ة حول احليوانات باملعلومات العامة الشعبيّ  ىكتفكيف ير وبناًء عليه، 

 كان ما هلكنّ  حالل هابعضر مع أهنا قد تكون أنواعًا  ،تهاويطلق القول يف حرمتها أو حليّ جدًا، 

 أو سيوياآل العمق يف أو ةاألمريكيّ  ةقارّ ال يف يعيش هألنّ وبلداهنم؛  املسلمني بني متداوالً 

 واملسلمني، العرب بني احليوان أنواع يف الغالب هو ما عىل النصوص جاءت فربام اإلفريقي،

 ـ الغراب بعنوان اخلاص النّص  عن النظر برصف ـ مثالً  غراباً  الفقيه يهيسمّ  ما بعض أنّ  مع

 يوجد ال هأنّ  يظنّ  وهو مة،املحرّ  لطيورا من حةراجلا الكوارس نم يكون ربام ،حالالً  وجيعله

ه من الغربان غري الكارسةكذلك غراب  .، ملا أل ف 

 واحليوانات واألرشبة األطعمة موضوعمثل ب خاّص  فقهي ـ علمي تعاون إىل أدعو هلذا

 .ةً دقّ  أكثر ةالفقهيّ  تعابرينا تكونوالنباتات، ل

 دهداهُلـ  ـ 

 لكنّ  ،ذلك يف اخلالف نفي ياّدع بل ،(oopoeH) دهر د  اهلر  كراهة الفقهاء بني املعروف
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 احليل قاملحقّ  اأمّ  ،ماتاملحرّ  يف وأدرجه املخلب ذات الطيور من اعتربه األنصاري الشيخ

 .الكراهة غليظ فاعتربه

 ةالسبعيّ  عالمة ةاملخلبيّ  اعتربت إذا إال حتريمه، لزم لباً خم   للهدهد أنّ  ثبت إذا هأنّ  والصحيح

، وإثبات كونه مفرتسًا أمٌر صعب، فإّن غذاءه األصيل عىل مفرتساً  سبعاً  كونه عدم أحرزناو

الريقات واحلرشات والديدان الصغرية، نعم، قد يصل األمر به ألكل العظايا والسحليات 

 الصغرية، لكن يف صدق عنوان املفرتس عىل مثل ذلك إشكال وجيه.

اهلدهد يكون حالل  ات احلرمة العامة فيه، فإنّ أو مل يثبت عالم ،إذا ثبت العكس اوأمّ 

 .األكل

 نصوص النهي عن أذّية اهلدهد وبعض احليوانات، مقاربة وحتليل

 غلظة وجه بعضهم فرّس  بل قتله، عنوا بكراهته للنصوص التي هنت مالفقهاء حك إال أنّ 

 .الكراهة غلظة عن كشفت قتله عن هنت ملا النصوص بأنّ  فيه الكراهة

 ةه ال يؤذي، هو كراهالطري وأنّ  مَ عْ ه نِ نّ أالفقهاء فهموا من النهي عن قتل اهلدهد و وكأنّ 

وإال فلم متامًا كام رأينا من فهم من الرتخيص يف قتل الغراب يف احلّل واحلرم حرمة أكله،  كله،أ

، عدا خرب ضعيف ظهر يف كتاب مدينة يرد يف أّي نص من النصوص احلديث عن أكل اهلدهد

ـ مما مل نعثر  نقاًل عن اهلداية الكربىهـ(، والذي جاء فيه 1107للسيد هاشم البحراين ) املعاجز

ستغفر اهلل من أكيل القنابر، فقال يل: أفقلت: يا موالي،  عليه فيه ـ أّنه قال حمّمد بن مسلم:

ا فإهّن  ؛ةمخ  وال الرّ  ،وال اجلارح من الطيور ،وال اهلدهد ،تأكلها، وال الوراشني وحيك ال»

 .ستغفر اهللأفقلت:  ،«مسوخ
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واخلرب ضعيف جدًا من حيث اإلثبات التارخيّي، ومؤّلف مدينة املعاجز يرجع للقرن 

 احلادي والثاين عرش اهلجرّيني.

 يف ـ ق األردبيلشكيك ـ كام فعل املحقّ يمكن الت ، وبعيدًا عن رواية مدينة املعاجز،من هنا

 األحكام يف تالزم فال أكله، جاز قتل لو لكن قتله، حيرم أو يكره قد إذ االستدالل، هذا سالمة

 عرّبت هذه النصوص بعض وأنّ  امالسيّ  أكله، وحكمـ حترياًم أو ترخيصًا ـ  قتله حكم بني

 النهي ريدار  هأنّ  حيتمل بل موته، بعد احلاصل األكل يف له معنى ال الذي األمر يته،ذأ عن بالنهي

 .ةاألذيّ  ملجّرد اموإنّ  األكل، لغري قتله عن

الطيور  يف اهلدهد ومجلة من ،ة يوافق عليها السيد الصدر وغريهاملالحظة النقدي وهذه

بعض الروايات التي وردت يف  بل زاد عليها السيد تقي القمي بأنّ  ،التي ورد النهي عن قتلها

ة يّ ها أيضًا كالغراب واحلالنهي عن القتل أمرت بقتل بعض احليوانات التي حيرم أكل

 ، فهل نفهم من األمر بالقتل استحباب األكل، كام فهمنا من النهي الكراهة؟!والعقرب

 وهي: ،للنظر فيها ؛ة حال، فسوف نستعرض الروايات الواردة يف هذا املجالأيّ  وعىل

قال: وسألته عن قتل النملة أيصلح؟ قال:  ،×عن أخيه موسى ،بن جعفر ـ معتربة علّ  1

 وال تقتله، وال تؤذه، ال»وسألته عن قتل اهلدهد أيصلح؟ قال:  ،«تؤذيك أن إال تقتلها ال»

 .«هو الطري فنعم تذبحه،

 هو احلديث يف النظر فجهة وذبحه، وقتله اهلدهد ةأذيّ  عىل انصّب  النهي أنّ  الواضح ومن

 ؟ال وأ حرام حلمه أكل فهل العدوان، حصل لو اأمّ  عليه، االعتداء وعدم اهلدهد عىل احلفاظ

وجمّرد التعبري  .فيه التي)احلكمة(  املالكي النظر ةه  ج  ال من و احلديث من واضح غري هذا

 بالذبح ال يستهدف النهي عن أكله، بل فيه جمّرد إشعار عىل أبعد تقدير.

 عىل ـ اً علميّ  ـ يدّل  يوجد حيث هبأنّ  معروفاً  كونه من جاء اهلدهد مدحمن جهات  ولعّل 
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 .19: 9 ؛ وهتذيب األحكام224: 6 ؛ والكايف157؛ ومسائل عيل بن جعفر: 294قرب اإلسناد:  (4)



 

 .ةقيّ ن ةئالبي كون

 قتل عن ‘اهلل رسول هنى»قال: × عن أيب احلسن الرضا خرب سليامن اجلعفري،ـ  2

 .«والنحلة واموالّص  دوالرصُّ  اهلدهد

 عن هنى ‘اهلل رسول إنّ »: وهيفيها زيادة عىل ذلك،  أخرى بصيغة الصدوق أورده وقد

 بقتل مروأ ،والضفدع والنملة، والنحلة، واهلدهد،(، ما)والصوّ  الصوام، الرصد: مخسة قتل

 هذه مضمون وببعض .«العقور والكلب والعقرب، واحلّية، داة،واحل   الغراب،: مخسة

 ، وقد تقّدم يشء من ذلك يف الغراب، فراجع.‘اهلل رسول عن عباس ابن خرب الرواية

 هذا عىل االعتداء ترك املطلوب فكأنّ  األكل، يف ال القتل مسألة يف أيضاً  ظاهر اخلرب وهذا

 .والطعام األكل مسألة ال ،املوضوع يف النظر جهة هي هذه نّ أو يوانات،احل من النوع

اخلرب ضعيف السند بأيب أيوب املدائني جمهول احلال، سواء كان هو عينه أبا أيوب  لكنّ 

 .توثيقامن بن مقبل، أو شخصًا آخر، حيث مل يرد فيه ييني، سلااملديني أو املد

فيام املوجود يف كلامت « وامالصُّ  دالرصُّ  »بنقل الصدوق املوجود يف الرواية  إىل أنّ  شارير 

ل من صام الرصد أوّ  ني أنّ الرصد طائر غري الصوام، بل جاء يف بعض كلامت اللغويّ  الفقهاء أنّ 

هلل تعاىل، ويف بعض نسخ اخلصال والعيون عطف الصوام عىل الرصد، لكّن هذا ال يتناسب مع 

 ث، إذ ستصبح احليوانات ستة. واهلل العامل.ل احلديمسة الذي جاء يف أوّ اخلعدد 

                                           
 .19: 9 ؛ وهتذيب األحكام224: 6 ( الكايف1)

 .250: 1 ؛ وعيون أخبار الرضا297( اخلصال: 2)

قال ابن نوح: حدثنا حممد بن عيل بن هشام قال: حدثنا عيل بن حممد  :املدين أبو أيوب»قال النجايّش:  (3)

. بغدادل إىل حتوّ  ،أبو أيوب األنبارّي »أيضًا:  (، وقال455)الفهرست:  «ماجيلويه بكتاب أيب أيوب املدين

الطويّس:  (؛ وقال457)املصدر نفسه:  «، عنه بكتابهابن النعامن، عن ابن محزة، عن ابن بطة، عن الربقّي 

(، 273ـ  272)الفهرست:  «..له كتاب، أخربنا به مجاعة عن، ل إىل بغدادأبو أيوب األنباري املدين، حتوّ »

؛ وقال األردبييل «وباملدين، أبو أيّ  سليامن بن مقبل: »×م، يف أصحاب الكاظ(338: الرجاليف ) وقال

 ،عنه ّي بقرينة الراوي واملرو ؛واحدٌ  أبا أيوب املدين واملديني واملدائني واألنبارّي  الظاهر أنّ »: هـ(1101)

 (.367: 2)جامع الرواة  «واهلل أعلم

ثاقته، فلم يوثقه أحد، : سليامن بن مقبل، أبو أيوب املدين، سواء كان رجالً واحدًا أم متعّددًا، مل تثبت وأقول

 املنفرد هبا. اتهات املعتمدة، فال يعتمد عىل مرويّ نظريّ وفقًا للوال يصّح توثيقه 



  

 نقد سندي ومتين خلرب الرّقي يف رواية احليوانات السّت

بنا رجٌل بيده  مرّ  ذاهلل إ قال: بينام نحن قعود عند أيب عبد ،يـ خرب داود بن كثري الرقّ  3

ال: ق اهلل حتى أخذه من يده، ثم دحى به األرض، ثمّ  اف مذبوح، فوثب إليه أبو عبدطّ خر 

هنى عن قتل ‘ رسول اهلل ي أنّ أمركم هبذا أم فقيهكم؟! لقد أخربين أيب، عن جدّ  كمأعامل»

ا تأكل طيبًا ا النحلة فإهّن اف، فأمّ طّ ستة: النحلة، والنملة، والضفدع، والرصد، واهلدهد، واخلر 

لة منا الوتضع طيبًا، هي التي أوحى اهلل عز وجّل إليها، ليست من اجلن وال من اإلنس، وأمّ 

فخرجوا يستسقون فإذا هم بنملة قائمة عىل × ن بن داودامم قحطوا عىل عهد سليفإهّن 

من خلقك، ال غنى بنا عن فضلك،  ا خلٌق إنّ ة يدها إىل السامء، وهي تقول: اللهم رجليها، مادّ 

فارزقنا من عندك، وال تؤاخذنا بذنوب سفهاء ولد آدم، فقال هلم سليامن: ارجعوا إىل 

مت النار رضا الضفدع فإّنه ملا أّن اهلل تبارك وتعاىل قد سقاكم بدعاء غريكم. وأمّ منازلكم، فإ

عليها املاء، فلم يأذن اهلل  عىل إبراهيم شكت هوام األرض إىل اهلل عز وجل واستأذنته أن تصّب 

ه كان ا اهلدهد فإنّ وجل ليشء منها إال الضفدع، فاحرتق منه الثلثان وبقي منه الثلث. وأمّ  عزّ 

إىل  من بالد رسانديب× ه كان دليل آدموأما الرصد فإنّ  ،إىل ملك بلقيس× يل سليامندل

، ‘دعل بأهل بيت حممّ اف فإّن دورانه يف السامء أسفًا ملا فر طّ ا اخلر شهرًا، وأمّ  ةبالد جدّ 

 .«: وال الّضاّلني؟!يقولوتسبيحه قراءة احلمد هلل رّب العاملني، أال ترونه وهو 

 فضلها يبنّي  ثم ،لهاتق عن النهي ورد حيوانات ستة عن يتحّدث سوطبامل احلديث وهذا

 .شديد باختصارر  سليامن مع تهقّص  إىل ومشرياً  ،اهلدهد منها ذاكراً  تقتل، ال به الذي

 من قصد لو حتى النصوص هذه يف واضح هو كام احليوانات هذه ةأذيّ  عنهنا  فالنهي

 األكل لغري القتل خصوص يف النصوص هذه فهم من دبييلراأل قاملحقّ  ذكره فام األكل، تهاأذيّ 

 جعل امكأنّ  الذابح أنّ  إىل يشري الذبح عن والنهي مذبوحاً  افاخلطّ  ورؤية كيف واضح، غري

 اءرو من األغراض كانت مهام مطلق القتل عن فالنهي القتل، مطلق ال يؤكل، لكي احليوان

                                           
 .49: 57يقال بأهّنا جزيرة يف بحر اهلند، فانظر: بحار األنوار ( 1)

؛ وهتذيب 66: 4 ؛ واالستبصار223 :6 ؛ وانظر بعضه يف الكايف327ـ  326( الصدوق، اخلصال: 2)

 .20: 9 األحكام



 

 تعني حرمة األكل أو كراهته، بقدر ما تعني واإلشارة للذبح أو طرح اإلمام اخلّطاف ال .قتله

 التنديد بقتله؛ ألّن التعليل جاء متصاًل بالقتل.

 يوثقه مل احلال، جمهول وهو زياد، بن احلسني فيه فإنّ  ؛السند ضعيف احلديث هذا أنّ  إال

 .أحد

 احلسن منهم شخاصأ عّدة بني مرّدد االسم وهذا زياد، بن احلسن يكون أن املحتمل ومن

 .نفسه هو يكون أن فيمكن الثقة، ارالعطّ  زياد بن

اه احلسني بن زياد ترمجه الشيخ الطويس يف الرجال واضعًا إيّ  ألنّ  هذا االحتامل بعيد؛ لكنّ 

وا للحسن بن زياد ووضعوه مجيعًا يف الرواة عن اإلمام ، فيام ترمج×يف طبقة اإلمام الرضا

ي، زياد عن اإلمام الصادق بواسطة الرقّ ويف هذه الرواية جاء نقل احلسني بن  ،×الصادق

ا ما ذكره السيد اخلوئي من ترجيح وأمّ ×.. األمر الذي يرجح كونه احلسني املعارص للرضا

فهذا الكالم  ،×نا رأينا له روايات عن الصادقألنّ  ؛×احلسني بن زياد عارص الصادق أنّ 

 هذه الرواياتصحيف يف صحيح، لكّن مقتىض اجلمع بني األمور هو ترجيح احتامل وقوع الت

 أقّل  وال ،×الصادق عن برواياته املعروف زياد بن احلسن بدل زياد بن احلسني ذكرت حيث

 اإلمام عن راوياً  كونه احتامل مع القليلة الروايات هذه يف التصحيف احتامل تساوي من

 احتد لو بل طة،بواس الصادق عن روايته يظهر مل املوثق العطار زياد بن احلسن أنّ  علامً  الصادق،

 روايته احتامل يزيد الذي األمر معًا، والصادق الباقر طبقة يف كان قليالص زياد بن احلسن مع

 .برعداً  بالواسطة الصادق عن

 هو هنا زياد بن احلسني بكون اجلزم إمكان وعدم ،الرجلني بني التغاير حيرّج  كّله وهذا

 .السند ضعيف فاخلرب الثقة،

 بن براهيم: إشخصني بني مرّددٌ  االسم وهذا إسحاق، بن إبراهيم احلديث سند يف إنّ  بل

 وهو ،النهاوندي محرياأل أو األمحر إسحاق بن وإبراهيم. به بأس وال أزور، بن سحاقإ

 ،اهلادي اإلمام طبقة يف أزور وابن .أيضاً  دينه يف همتّ م احلديث يف نيالرجاليّ  عند جداً  ضعيٌف 

واملذكور يف هذا  ،عليهم السالم همعن يرو مل فيمنالطويس  الشيخ ذكره فقد النهاوندي اأمّ 
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لقرب الطبقة، مع احتامل  ؛وإن كان األرجح أن يكون بن أزور الثقة ،السند حيتمل االثنني معاً 

كل، وكتاب آكتب تناسب هذا احلديث ككتاب امل نظرًا ملا ذكروا له من ؛ترجيح النهاوندي

 فاحلديث ضعيف من جهةر ثانية أيضًا. ،بوثاقة الرجل هناالدواجن، وعليه فمن الصعب اجلزم 

، ففي الكايف ورد مرسالً، وغريه الكايف يف أسانيدهأخرى تواجه  ملشاكل مضافاً كّله،  هذا

شارات إىل داود الرقي، وهذه كلها إالنسبة  دسحاق أيضًا كام ورد مرتدّ إبراهيم بن إوفيه 

كام جاء احلديث مروّيًا عن  يضًا.أسحاق إهيم بن براوالتهذيب ورد إاالستبصار  يفو، تضعيف

 حلسن بن داود الرقي، والظاهر أّن الصحيح هو احلسن أو احلسني بن زياد، عن داود الرّقي.ا

هذا برصف النظر عن تعارض سيأيت احلديث عنه بني هذه الرواية ومعتربة الساباطي عند و

 البحث عن اخلّطاف.

 :ج بحكم رشعي، مضافًا لبعض األسئلة يف متنه، مثليصعب هبذا احلديث اخلرو ،وعليه

ما مل نحمله عىل اف مذبوحًا، تربير طريقة ترّصف اإلمام مع الشخص الذي كان حيمل اخلطّ 

 وجود سياق مسبق مل تكشفه لنا الرواية.

أو جّن؟!  من اإلنس وال من اجلّن، فهل سائر احليوانات هي أنٌس  تالنحل ليس ومعنى أنّ 

أو يقصد أهّنا ممّا أوحى اهلل إليه من خارج اإلنسان واجلّن املسوخ ونحو ذلك، ما مل يقصد 

 فيكون هلا امتياز حتصيل الوحي اإلهلي رغم أهّنا ليست من اإلنس وال من اجلّن.

 والتي اليوم ةالعلميّ  الدراسات مع مجتنس هل أدري وال الضفدع،وقضّية احرتاق ثلثي 

 ثم !الطريقة؟ وهبذه اإلنسان خلقإبراهيم بل ربام قبل  قبل جداً  طويلة سنني إىل الضفدع حتيل

 املوجود أنّ  ريدار  إذا هذا! مثله؟ تصبح أن الضفادع سائر عالقة فام الضفدع ذلك احرتق لو

 فيأيت ثمّ  ومن مثاًل، ومات الثلث منه بقي الضفدع ذلك أنّ  أريد إذا ما ال الثلث، هو اآلن

ولو كان احرتق  الضفادع؟ بسائر األمر هذا عالقة فام هكذا عالضفد ذلك كان لو هأنّ  يف تساؤل

 يبنّي  أن أريد إذا إالثلثاه فام عالقة الضفادع اآلن به؟! فهل هو أب كّل الضفادع يف العامل؟! 

 .فيه خبث ال سليم مؤمن حيوان هوأنّ  الضفدع نوع سالمة

 يقصد مل ما! الضالني وال: يقول وهو ترونه أال: يقول وهو األخرية اجلملة معنى أفهمومل 

 .اهلل عند والعلم ، بنوعر من التأكيد،شيئاً  يروا مل لو حتى املسألة وضوح بيان



 

واحٌد معترب  خربٌ  وبينها( روايات 3) العدد قليلة اأهّن  اتضح وقد ،هنا النصوص هي هذه

 ةنظريّ  عىل اأمّ  القليل، العدد هبذا صعباً  الوثوقالسند، فعىل نظرّية الوثوق الصدوري يصبح 

 األخريتني، بالروايتني دةاملؤي   جعفر، بن عيل بمعتربة األخذ من فالبد الثقة الواحد خرب ةحجيّ 

 ةرإشا ال إذ الفقهاء، ذكره ملا خالفاً  األكل، كراهة حتى وال األكل حرمة ليس منها الناتج لكنّ 

 حتى مطلقاً  عنهام فنهت واألذية القتل إىل النظر إنام. تهحيثيّ  إىل فيها نظر وال أساساً  لألكل فيها

 .قلنا كام بييل،داألر قللمحقّ  خالفاً  ،واألكل للطعام اهلدهد إعداد منهام قصد لو

 بمعتربة عمالً  ،واهلدهد النملة ةأذيّ  بحرمة الفقهاء لتزمي   أن ةاألصوليّ  املعايري مقتىض بل

 األخري اخلرب يف اإلمام تشّدد السيام الروايات، سائر بقرينة التحريم يف الظاهرة رجعف بن عيل

 عيل بمعتربة لنامع لو جهتني من للمشهور خمالفة النتيجة تكون وهبذا ،افاخلطّ  ذبح الذي إزاء

 :جعفر بن

ة يف الطري عالمات احلرمة العامّ  تحتى بالكراهة، إال لو ثبت كم  ح فال ،من جهة األكل ـ أ

 أكثر دفيفه بل ،بسبع وليسانحة وال يفرتس ه ال خملب له كالطيور اجليف حّقه، لكن الظاهر أنّ 

 .العامل واهلل ،صفيفه من

 ال للكراهة املشهور وفهم الكراهة، ال احلرمة هو واحلكم ،والقتل األذية جهة من ـ ب

ما مل نقل بضعف سنده باإلعراض، مع أهّنم مل  ،املعترب الناهي احلديث داللة ضعف يوجب

 تهأذيّ  جتوز فال مؤذياً  اهلدهد يصبح مل فاماهة األكل، وعليه يعرضوا عنه، بل أخذوا به يف فهم كر

 عىل مسلك حجّية خرب الثقة. مطلقاً 

 امَووالصُّ دَرالصُّ( ـ ـ ـ ) 

(، Shrike) الرصد أنّ  ذكروا وقد والصوام، الرصد بني زواميّ  وغريهم الفقهاء بأنّ  قلنا

 العصفور   صاد وربام احلرشات، ارصغ يصيد واملنقار، الرأس ضخم العصفور من أكرب طائرٌ 

 .به يتشاءمون وكانوا ون،ّس كاحل

، وهو فصيلة عصفورّية هلا أنواع تزيد عن الدقنوش أو الدقناشيبدو علمّيًا أّنه املسّمى و

                                           
 .512( املعجم الوسيط: 1)



  

 .الثامنني

و وأما  .النخل يف يبيت ما وأكثر الرقبة، طويل اللون، أغرب طائر أنه فذكروا امالصر

م ـ آخرين ـ كام تقدّ  ـ عىل تقدير التعّدد ـ، لكنّ  أكلهام بكراهة لفقهاءا من ريكث حكم وقد

 الصدر السيد امبكراهته حيكم مل وهلذا ،احلديث إىل القتل ر  ظ  ن   واوفهم ،ناقشوا يف الكراهة

 .وآخرون

مة يف اهلدهد، غري معتربة عيل بن جعفر، وهي روايات ضعيفة واملستند هو الروايات املتقدّ 

 .عليهاعتمد ال ير جّدًا السند قليلة العدد 

 الرصد أكل عن هنى هأنّ  ـ طويل حديثر  يف ـ ×عيلّ  املؤمنني أمري عن العلل يفرد و نعم،

 بن حممد وإمهال ،الطائي عامر بن أمحد بن اهلل عبد بجهالة السند ضعيف هولكنّ  ،افواخلطّ 

 .الواعظ جبلة بن أمحد بن اهلل عبد

 .الكعبة بناء عىل دليالً  كان هألنّ  ؛الرصد قتل عن يهن هأنّ  سند بال سلةمر رواية ويف

 أم واحداً  كانا سواء ،احليوانني هذين أكل أو أذية أو قتل يفخاّص  حكم يثبت فلم ،وعليه
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 .320: 1 ؛ وعيون أخبار الرضا594: 2 علل الرشائعانظر: ( 5)

عبد اهلل بن أمحد بن عامر بن سليامن بن صالح بن وهب بن عامر ـ وهو الذي قتل مع »قال النجايّش:  (6)

ن ابن رشيح بن سعد بن حارثة بـ × بكربال ـ ابن حسان ـ املقتول بصفني مع أمري املؤمنني ×احلسني

، يكنى أبا القاسم. روى يءالم بن عمرو بن طريف بن عمرو بن ثاممة بن ذهل بن جدعان بن سعد بن ط

احلسن أمحد بن حممد بن موسى، أخربكم أبو  نسخة. قرأت هذه النسخة عىل أيب ×عن أبيه، عن الرضا

اب قضايا أمري ولعبد اهلل كتب، منها: كت .×عن الرضا ،القاسم عبد اهلل بن أمحد بن عامر، عن أبيه

ى عبد اهلل بن أمحد بن عامر بن سليامن الطائي، يكنّ »: قال الطويّس (؛ و229)الفهرست:  ..«×املؤمنني

 (.169)الفهرست:  «حكامكتاب القضايا واأل :له كتب، منها ،أبا القاسم

 .121: 16 ( انظر: مستدرك الوسائل7)



 

ـ  وناحلّس  عىل هيجم أن يمكن الرصد أنّ  والظاهر .للعالمات الرجوع من البدّ  بل ،متعّدداً 

 ،لو حّرم عنوان السباع يف الطري السباع من دّ عر  فربام ويأكله يقتلها ـ والضفادع وغريهو

 مل البحث وبعدوالكتابات العلمّية تتحّدث عن كونه من الطيور اجلارحة رغم صغره النسبي. 

 والعلم عند اهلل. احليوانات، حول ةالعلميّ  املصادر يف الصوام اسم عىل أعثر

 اخُلّطافـ  ـ 

 يسّمى ،اهلند وزّوار اجلنّة عصفور: له ويقال يل،لبال يطري ،لييلّ  طائرٌ  اف  اخلطّ  أنّ  ذكروا

 يف هبا مسكير  ما وغالباً  ،الصغرية احلرشات عىل يقتات ،(Swallow) صنونو أو بالسنونو

 قّلام أنواع فيها التي الطيور من ويعترب املياه، تذا واألماكن األرياف يف سكنه وأكثر اهلواء،

 .األرض إىل هتبط

ه خيطف األكل وهو يف ألنّ  ؛افّس له إساًم آخر وهو الن إنّ  :اف خطاطيف، وقيلطّ اخلر  ومجع

صعد فورًا يف املاء ثم ي منقارهات املطر، أو يرضب يكون هبذه الطريقة حلبّ  هاهلواء، حتى رشب

 .فيرشب املاء الذي محله

ام واحد، ونسب بعضهم أهّن فذكر  ال؟ واف هو نفسه الوطواط واخلفاش أهل اخلطّ  واختلف

 .من اللغويني يفهم هذا من كالمهم مجلةبل إىل األصمعي وأيب عبيد وغريمها، 

 افوخطّ  افوخّش  اشخفّ  :أسامء أربعة له اشاخلفّ : البطليويس قال»الدمريي:  قال

 وهو. صنفان هأنّ  واحلّق . نظر فيه افاخلطّ  هو اخلفاش أنّ  من البطليويس ذكره وما.. ووطواط

 .«..الكبري والوطواط الصغري، اخلفاش: قوم وقال الوطواط

                                           
، ألّنه أّول طري الصوام له يقال الرصد أنّ  (589 :2يف كّل فنٍّ مستظرف  فاملستطر) يفاألبشيهي  ذكر (1)

 صام يوم عاشوراء.
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اف عىل حيوان خمتلف عن والكتابات العلمّية احلديثة تطلق عنوان السنونو واخلطّ 

الوطواط، وتضعه يف فصيلة عصفورّية، بخالف الوطواط، وتراه يتغّذى عىل احلرشات 

 وأمثاهلا.

م إضافة روايات ز  ول   ،م حكمهفقد تقدّ ، اف هو اخلفاش أو من أنواعهن اخلطّ كا فإذا

اف إىل بحث اخلفاش والوطواط ليكتمل البحث، وإال مل تشمله نصوص الوطواط اخلطّ 

 وكّلها ضعيفة السند. ،مةاملتقدّ 

فيام أجازه آخرون عىل ، افبعض الفقهاء إىل حرمة أكل اخلطّ فقد ذهب  ،ة حالأيّ  وعىل

 .راهةثالث أجازه بال ك وفريٌق  ،كراهة

 النصوص اخلاّصة يف اخلّطاف، حتليل وتفكيك

 :وهي اخلاّصة، الروايات هو ،ذلك يف طرف ّل لك واملستند

 قلنا وقد. (3)الرواية رقم:  اهلدهد بحث يف ماملتقدّ  الرقي، كثري بن داود خرب: األوىل الرواية

 .أكلهدون  قتله عن النهي عىل سوى دّل ي وال السند، ضعيف هبأنّ 

 الطويل العلل حديث من ،والّصوام الرصد حكم عن احلديث عند متقدّ  ما :الثانية ةالرواي

 .أسلفنا كام السند ضعيف هلكنّ  اف،واخلطّ  الرصد أكل عن هنى هأنّ  وفيه ،×املؤمنني أمري عن

عن الرجل يصيب × اهلل عن أيب عبد الثالثة: معتربة عامر بن موسى الساباطي، الرواية

 هو ال،»يؤكل؟ قال:  ر  ب  وعن الو   ،«يؤكل مما هو»أو يصيده أيأكله؟ فقال:  افًا يف الصحراءخطّ 

 .«حرام
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 معترب وهو أيضًا، صيده جواز يف ظاهر لعّله سكوته بل اجلواز، يف ظاهرٌ  احلديث وهذا

 بالتعجّ  بصيغة جاء هأنّ  عىل اإلمام جواب محلوا ومجاعة الطويس الشيخ كنّ ل السند،

 .عنه النهي روايات مع منسجامً  فيكون جني،والته واالستنكار

 نقل من ةاللفظيّ  غري ةاحلافّ  ةالدالليّ  العنارص ضياع وسببها ،واردة االحتامالت هذه ومثل

 بني املقارنة لكنّ  شابه، وما الوجه وتقاسيم للصوت املوسيقي كاإليقاع ،غالباً  الروايات

 أقّل  وال احلرمة، إفادة من رجحأ بشكل جلوازا يعطي وقوعاً  متتاليان امأهّن  فرض لو السؤالني

 ذلك نقل للراوي أيضاً  املناسب من كانربام ل اً بيّ تعجّ  كان ولو ،ةظاهر غري احلرمة إفادة أنّ  من

 .الكتابة من فهمير  ما خالف عىل هألنّ  لفظًا؛

 الرواية طرح هؤالء بعضر  حورّج  ،هنا بالتعجّ  عىل احلمل الفقهاء بعض استبعد وقد

 .الكراهة عىل الناهية الروايات لمح أو احلمل، هذا إمكان برعد بعد ههذ

 طرحها لكنّ  القادمة، عامر رواية بقرينة السيام ظاهر، غري بالتعجّ  عىل محلها أنّ  والظاهر

 .معترب بخربر  معارضتها وعدم سندها ةقوّ  بعد غريب

 ال»فقال:  ،افعن اخلطّ  ه سأله رجٌل أنّ × عن الصادق يب بصري،أالرابعة: خرب  الرواية

 .«البيت أهل حيّبنا طريٌ  وهو شيئًا، يؤذي ال هفإنّ  ؛تؤذوه

 ،مىض فيام متقدّ  كام الكراهة، حتى وال أكله حرمة ال ته،أذيّ  عن النهي عىل يدّل  اخلرب وهذا

 .الشديد باإلرسال ضعيٌف  خربٌ  وهو

مجلة حول ـ يف حديث × عن الصادق ،اخلامسة: موثقة عامر بن موسى الساباطي الرواية

 هألنّ  ؛ه  ر  كر  لكن أكله، حيّل  مما هو به، البأس»اف؟ قال: اها ـ قال: وعن اخلطّ له إيّ أمسائل س

 .«..هر  ج  أف بك يستجري طري وكّل  ك،منزل   وواىف بك استجار
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 األكل كراهة بني يربط هلكنّ  ة،واملرجوحيّ  الكراهة إفادة مع احلّلية، يف ظاهر احلديث وهذا

 .بالنّص  خرج ما إالباجلملة األخرية  التعميم   هعّلتر  تقبل قد الذي األمر االستجارة،و

 اآلخر عامرومع ذلك محل خرب  ،الشيخ الطويس هو الذي روى هذا احلديث أنّ  والغريب

 .احلّلية يف واضٌح  احلديث هذا أنّ  مع للحرمة، املفيد بالتعجّ  عىل

حيث  ،الذي رواه العالمة احليل نقالً عن كتاب عامر هذا اخلرب هو عينه خرب الساباطي ولعّل 

 وواىف بك استجار هألنّ  ؛أكله كره ولكن ،أكله حيّل  مما هو به، بأس ال افاخلطّ  خرؤ»قال: 

 .«رهجفأ بك يستجري طري وكّل  منزلك،

 لًة أو سنداً األخبار دال واضح الداللة أيضًا، وال أدري ملاذا كان هناك قصور يف كّل  واخلرب

 ة خصوص خرب اإلمامي.عىل حجيّ  ن  ما مل يب عند الشهيد الثاين

 للشيخ العالمة بطريق ميتمّ  مل ما باإلرسال، السند ضعيفـ خرب احليّل ـ  اخلربهذا  لكنّ 

 كتاب وصل لو معتربة الرواية فتكون ؛صحيح وكالمها عامر، إىل الطويس وطريق الطويس

 يف معترب عامر إىل الطويس طريق فإنّ  الطويس، الشيخ إىل املعروفة بطرقه العالمة إىل عامر

 .والفهرست التهذيب مشيخة

للكتب هي طرٌق حقيقّية،  ـ وهذا كّله مبني عىل أّن طرق املتأّخرين ـ ومنهم العالمة احليّل 

 .هذا األمر يف بحوثنا الرجالّية، فراجعكلّية  وقد سبق لنا أن ناقشنا يف 

 التهذيب يف الطويس رواية عني اأهّن  مستقرباً  الرواية هذه يف نياخلمي اإلمام فتوقّ  نعم،

 يف كاً مشكّ  النقيصة، عدم صالةأو الزيادة عدم صالةأ بني األمر فيدور ثم ومن عامر، إىل هبطريق

 .الزيادة عدم بأصالة العقالئي العمل ةإمكانيّ 

ة عىل ما العدميّ من حيث عدم وجود مرجع عقالئي حاسم هلذه األصول  ،صحيٌح  وكالمه

دة هنا هي )خرؤ(، واملحذوفة يف التهذيب، ، والكلمة املردّ الفقه الً يف أصولقناه مفّص حقّ 
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من حيث إّن التقادم الزمني  ،م خرب التهذيب عىل خرب العالمةوالرتجيح العقالئي يرى تقدّ 

ة )خرؤ( يبدو مثل زيادة كلم يفتح احتامل حصول زيادة يف النسخ عىل نحو التصحيف، إال أنّ 

ن ـ وهو حذف غري واضح، مع كثرة التصحيفات يف كتاب التهذيب، وعليه نأخذ بالقدر املتيقّ 

 .والنجاسة الطهارة مباحث يف املشكلة تظهر نعم هنا، لنا مفيد والباقيـ  كلمة )خرؤ(

 خرب أذّية اخلّطاف وإشكالّية العصمة والعلم!

× اهلل قال: سألت أبا عبد يح عىل املشهور(،السادسة: خرب مجيل بن دراج )الصح الرواية

 ×احلسني بن عيلّ  عند كنت فإيّن  ،ن  ل  ت  ق  ير  ال»يف احلرم، فقال:  اف أو إيذائهنّ عن قتل اخلطّ 

 .«شيئاً  يؤذين ال فإهننّ  تؤذهّن، وال تقتلهنّ  ال نّي،بر  يا: يل فقال أوذهيّن، وأنا فرآين

 .واضحاً  صار كام األكل مورد يف ال ،ذيةواأل القتل مورد يف واردة الرواية وهذه

، فهو وارٌد؛ لوجود م ال مطلقاً ر  من اختصاص هذه الرواية باحل   بعٌض  ذكره ما امّ أو

 ه زين العابدين قد وقعت وهو معه يف احلّج احتامل أن تكون احلادثة التي نقلها اإلمام عن جدّ 

نا أّن التعليل يف هناية الرواية ليس خاّصة لو فرض ،أو يف احلرم، ومعه يصعب إمكان التعميم

زيادة بفال معنى للقول سوى تعليل ملا حيرم قتله يف احلرم بنكتة عدم إيذائه، ال أّنه تعليل عام، 

هو وقوع  ،قريباً تنفسه رصيح صحيحة حممد بن محران باملضمون  بل، كلمة )يف احلرم(

ـ بن احلسني  عيلّ  كنت مع»قوله:  أبيه عبد اهلل عن، حيث ينقل اإلمام أبو احلادثة يف احلرم

ال  فإهننّ  ؛وال تؤذهنّ  ال تقتلهنّ  ،نّي فقال: يا بر  ،فرآين أوذي اخلطاطيف ،باحلرمـ عليهام السالم 

 . «يؤذين شيئاً 

وبني رواية ابن محران ورواية ابن دراج اختالف، فإّن رواية ابن دراج حتكي أّن القّصة 

ظاهر تركيب سند رواية حمّمد بن محران أهّنا وقعت مع أبيه  نفسها وقعت مع الصادق، فيام

                                           
 .224: 6 ( الكايف1)
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 الباقر، فلعّل ثّمة خطأ وقع يف نقل إحدى الروايتني.

 هبأنّ  ـ ، بل حتى الكراهة عىل قولأمثاهلا ومن منها التحريم فهم لو ـ الرواية هذه ناقشتُ  وقد

 فال السنّ  صغري وهو فعله هبأنّ  قيل إذا إال !؟أو الباقر الصادق فعله وقد حمّرماً  يكون كيف

وهو منسجم ـ من حيث اإلثبات ـ أكثر مع كون الواقعة  ،العاميل احلرّ  قال كام عليه، تكليف

هـ، فيام والدة 95أو  94أو  92 عام اإلمام زين العابدين تويّف  فإنّ حدثت مع اإلمام الصادق، 

 10أو  9ه زين العابدين جدّ  فاةحني وهـ، فقد كان عمر الصادق 83اإلمام الصادق كانت عام 

 يرتكبون ال األئمة بأنّ  قلنا إذا إال ،معصيةفال  ،سنة، فيكون فعله هذا قبل بلوغه 12أو 

 .ةاإلماميّ  دعن املشهور رأي هو كام ،البلوغ قبل حتى مطلقاً  املعاص

 كان امـ أو الباقر ـ  الصادق اإلمام أنّ  يظهر إذ الرشعي، باحلكم العلم مشكلة أيضاً  وتبقى

 املعصومني علم حول تساؤالت حيفت وهذا لذلك، هجدّ  نبّهه هوأنّ  الرشعي باحلكم عاملاً 

بعض  عىل ـ توجب قد سئلةأ دجمرّ  وهذه. البلوغ قبل أو اإلمامة هميتولّ  قبل وطبيعته وازدياده

 .الرواية هذه تضعيف   ـ دون أخرى ةالكالميّ ألصول ا

 سباع من اخلطاف أنّ  الرواية هذه حول العرص هذا يف لبعضهم جواباً  قرأت ما غرائب ومن

 أن العابدين زين اإلمام فخاف السباع، من هأنّ  ترى ال الناس ولكنّ  م،ر  احل   يف قتله فيجوز الطري

 ال هبأنّ  ترّصح الرواية أنّ  والغريب .قتله له حيّل  هأنّ  مع فنهاه قتله حيرم ما بقتله الصادق يعرّي 

 .النهي إلفادة ةبالقّص  له يستدّل  واإلمام ،ةباألذيّ  عرفتر  عالسبا أنّ  مع شيئًا، يؤذي

 ال له ثهايلتلو احلرم من إخراجها يريد كان الصادق اإلمام بأنّ  بعضهم قول منه وأغرب

 وغري! مطلقاً  ال الصادقاإلمام  أمام كانت التي فباخلطاطي خاص احلكم أنّ  أو ،ألذّيتها

 .املتكّلفة التالتأوّ  من ذلك

 :القول اإمّ  يحفالصح

 يف خيتلفون مأهّن  وأ، التكليف سنّ  بلوغ قبل أساساً  معصوماً  يكون ال املعصوم بأنّ  أ ـ

                                           
حتى قبل التكليف؛ وانظر: عصمة مطلقًا م يقولون بال، ومع أهّن 35: 13 تفصيل وسائل الشيعةانظر: ( 1)

 .183ـ  182: 11والربهان  جممع الفائدة

 .469: 7 ( انظر: روضة املتقني2)



 

 .احلادثة حلظة األحكام بكّل  عاملاً  يكن مل فلعّله ،العلم

 من حتى صدوره قبيح مذموم هو ما ترك تعني التكليف قبل العصمة بأنّ  نقول أو ب ـ

 يقيمون املعصومون يكون أنشخٌص  بعدستيقد  وهلذا ليف،التكا بكّل  االلتزام ال ،الطفل

، مع ضّم ذلك كّله لعدم علمهم قبل البلوغ بجميع مثالً  املهد يف زالوا ما وهم املعروفة الصالة

 الرشيعة بالرضورة.

هذه األصول، وسّلمنا  متّت لو العقدية ةالقطعيّ  لألصول ملخالفتها الرواية طرحتر  أو ج ـ

 .لواسع قبل البلوغبمفهوم العصمة ا

أو نقول بأهّنا ال داللة فيها عىل حكم رشعي أساسًا، ال بنحو احلرمة وال الكراهة وإّنام د ـ 

هو تعبري توجيهي من اإلمام زين العابدين إىل أّنه ال يؤذى هذا الطري، وال حيمل أّي مضمون 

 حتسيني أو تقبيحي يف السلوك.

‘: د بن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول اهللعن حممّ  السابعة: خرب التميمي، الرواية

 فإهننّ  ـ افاخلطّ  يعني ـ خرياً )الصنانيات/الصائنات/الصينيات( ن ين ات  بالص   وااستوصر »

 ؟)ترّغمت( متوترن   مّرت إذان ينةر الص   تقول ما وتدرون: قال ثم بالناس، الناس طري آنسر 

 آخر كان فإذا الكتاب، أمّ  أقر حتى العاملني، بر هلل احلمد الرحيم الرمحن اهلل بسم: تقول

 .«نيالضالّ  وال صوته، ‘اهلل رسول هبا مدّ  ني،الضالّ  وال: قالت ترّنمها،

وال تدّل عىل حرمة األكل أو كراهته يف نفسه،  الطري، هذا حال مراعاة عىل تدّل  عامة وهي

 :السند ضعيفة هالكنّ 

والطويس يف أكثر  النجايّش فقد ذكره  هم،بعضر  فيه ز  م  غ   بل ،يوثق مل الذي باجلاموراين أّوالً:

                                           
هذا التوضيح من الرواة أو املحّدثني، وليس من اإلمام كام هو واضح، ومل أجد له وضوحًا لغوّيًا، ولعّل ( 1)

: 6قال الطرحيي يف )جممع البحرين  .ذلك من الصني حيث تأيت هذه الطيور من هناك، والعلم عند اهلل

 اة ببنات السنداملكنّ  ،التي تأوي البيوتاملراد هبا الطويرات  وكأنّ ، ات خرياً استوصوا بالصينيّ »(: 274

 «.واهلند

؛ والبحراين، 288: 8؛ ومستدرك الوسائل 525: 11؛ وتفصيل وسائل الشيعة 224ـ  223: 6 ( الكايف2)

 .213: 4الربهان 



  

فه القميون، واستثنوا من كتاب ضعّ »، وقال فيه ابن الغضائري: دون تعليق من موضعر 

 .وابن داود احليّل  مة احليّل العال. ومثله «ما رواه، ويف مذهبه ارتفاع« نوادر احلكمة»

نقل التارخيي املتعّدد املعروف من استثنائه من روايات والنقطة املركزّية حوله ما جاء يف ال

 وعليه، فليس بأيدينا دليٌل عىل وثاقته.يوثقه أحد، دون أن نوادر احلكمة، كتاب 

 .فيه واملطعون بالكذب املتهم الضعيف البطائني محزة أيب بن عيل بن باحلسن ثانيًا:

 .للغاية املهمل التميمي يوسف بن بمحمد ثالثًا:

 .بوصفه صحيح اإلسناد عليه عتمدير  ال فاحلديث وعليه،

 .اخلطاطيف قتل عن هنى هأنّ : ‘النبّي  عن ،احلويرث أيب خرب: الثامنة الرواية

 ، وأمرر داللته صار واضحًا.مرسلولكّن هذا اخلرب 

 وأنّ  ،ثالث ا ضعيفة اإلسناد إالوغاية ما يستفاد منها أهّن  ،افالروايات يف اخلطّ  هو مهمّ  هذا

 من باب كونه مستجارًا ال مطلقاً  اف عىل كراهةا هو صحيح سندًا يفيد جواز أكل اخلطّ م

عىل النهي عن قتله وأذيته  ا سائر الروايات غري هذه الثالثة فكلها تدّل وحرمة قتله يف احلرم. أمّ 

 .حديث مبارش فيها عن األكليوجد فقط، وال 

 نتيجة البحث يف اخلّطاف

ومرجوحيّة أذّيته وقتله، وأّما  افة أكل اخلطّ حليّ  :اآليتبفمن جمموع النصوص نخرج 

كراهته فمبنيّة عىل حجّية خرب الثقة، وإال فعىل حجّية اخلرب االطمئناين ال يوجد يف املقام إال 

ولو أخذنا بمجموع األخبار الضعيفة وهي تربط األمر باالستجارة ال بذاته.  رواية واحدة،

 ته مرجوحة مطلقًا.لكانت أذيّ 

ارضيفت هذه املعطيات إىل بحث الوطواط املتقّدم، وإال بقي اف هو الوطواط فإذا كان اخلطّ 

                                           
 .452، 451؛ والرجال: 273؛ والطويس، الفهرست: 456نظر: النجايش، الفهرست: ( ا1)
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 .مرجوحاً  قتله يظّل  اخلطافأيضًا من دوهنا، فيام  احلليةعىل الوطواط 

 يفتس، وال اجليف يأكل وال له خملب ال إذ ؛جداً  فبعيد   السباع يف افاخلطّ  إدراج وأما هذا،

 من الصغرية العصافري من وكثري الدجاج كان وإال سبعاً  جيعله ال الطائرة احلرشات يأكل وكونه

 .النراقي قر املحقّ  العالئم جهة من احلرمة   هعن نفى وهلذا صفيفه، من أكثر دفيفه بل السباع،

 ةالُقبََّرـ  ـ 

 هي أو ،ٌض بع يراه كام الناس ةعامّ  من حلناً  اإمّ  ،(Larkأو القنرب ) ةرب  ن  القر  هلا يقال وقد

 اهلل، بعون ستأيت أيضاً  رواية)القنربة(  يف وردت ولذا اللغة، صلأ يف الوجهني عىل صحيحة

رب  القرّبة  مجع فيام ،القنابر ومجعها اء،رب  ن  القر  وهي املّد، مع بالنون لغةٌ  أيضاً  وفيها  .القر

 همبعضر  ىبل نف ة،فقد ذهب العديد من الفقهاء إىل القول بكراهة القرّب  ،أّية حال وعىل

 .الصدر كالسيد الكراهة نفى الفقهاء بعض لكنّ  ،اخلالف يف ذلك مما يوحي بالوضوح

 :وهي اخلاّصة، رواياتال هو واملستند

 ،، )عن أبيه، عن جّده(×عن أيب احلسن الرضا األوىل: خرب سليامن اجلعفري، الرواية

 هلل التسبيح كثريةالصبيان يلعبون هبا، فإهّنا القنربة وال تسّبوها، وال تعطوها  تأكلوا ال»قال: 

 .«×دحممّ  آل مبغيض اهلل لعن: هاوتسبيحر  تعاىل،

حيث  ،الطري منطق بخرب املعروف ،املؤمنني أمري عن عباس ابن خربر  يؤّيده احلديث وهذا

 موالي»ا: ة هو قوهلآخر أّن صياح القرّب  وإن ورد يف خربر  ،منطقها هو هذا ةالقرّب  أنّ  عىل ينّص 

                                           
 .89: 15 مستند الشيعةانظر: ( 1)
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 .«املؤمنني من مذنبر  كّل  عىل تب

 أيوب أيب بجهالة السند ضعيف هأنّ  غري تها،أذيّ  وكذا أكلها عن النهي يف ظاهرٌ  واحلديث

 خريتنياالر  الروايتني ضعف إىل مضافاً  هذا اهلدهد، عن احلديث عند متقدّ  كام املدائني،

 .باإلرسال

 تقتلوا ال»ه قال: أنّ  ،×فري الثانية عن الرضاا عني رواية اجلعالرواية يبدو أهّن  وهذه

 آل مبغيض اهلل لعن :تسبيحها آخر يف وتقول التسبيح، كثرية افإهّن  حلمها، تأكلوا وال القنربة

 .«‘حممد

 وتقديم تأخريٌ  ففيها باملعنى، النقل أنّ  وواضٌح  ،سابقتها عن اليشء بعض ختتلف وهي

 هو هذا أنّ  السابقة الرواية ذكرت فيام ذلك، هاتسبيح آخر بأنّ  كقوله ،بسيطة وإضافات

ربام ال  «‘دحممّ  آل مبغيض اهلل لعن» إذ الثانية، الرواية هو ذلك يف األرجح ولعّل  تسبيحها،

 .التأّول من برضبر  إال دعاء، وه بل ،هلل تسبيحاً يسّمى 

 من كّل ب يضاً أ ضعيف ـ األوىل عني يبنظر هي التي ـ الثانية الرواية فسند حال، ةأيّ  وعىل

 .زياد بن وسهل فاملضعّ  اجلاموراين

يريده  إىل مكانر × قال: خرجت مع أيب جعفر الثانية: خرب حممد بن مسلم، الرواية

ر  حمدّ  فرسنا.. ثم رسنا، وإذا قاعٌ  لته غحول ب ن  ب يتوّقد حّرًا، وهناك عصافري يتطايرون، ودر

دنا إىل القاع عقصده. فلام رجعنا من الغد وقال: ثم سار إىل م ،«وال كرامة ال،»وها، وقال: فرج

قال:  ،«وارتوي ارشيب»لته ورفرفت، فسمعته يقول: غوإذا العصافري قد طارت ودارت حول ب

دي باألمس منعتها واليوم سقيتها؟ ، فقلت: يا سيّ من املاء ضاححفنظرت، وإذا يف القاع ض

فقلت: يا سيدي، وما  ،«سقيتها ما القنابر لوالو ها،فسقيتر  القنابرر  اه  ت  ط  خال   اليوم أنّ  اعلم»فقال: 

(؛ زفر)عمر،  الرجل موايل مفإهّن  العصافري اأمّ  وحيك،»الفرق بني القنابر والعصافري؟ فقال: 

 أهل بوركتم: صفريهم يف يقولون موإهّن  البيت، أهل   موالينا مفإهّن  القنابر اوأمّ  منه، مألهّن 

 الطيور حتى يشء كّل  من عادانا»قال: ثم  ،«كمأعداء اهلل ولعن شيعتكم، وبورك البيت،

                                           
 .250: 1 ( اخلرائج واجلرائح1)

 .225: 6 ( الكايف2)



 

 .«األربعاء األيام ومن الفاختة،

ستغفر اهلل أفقلت: يا موالي،  فقال: نقاًل عن اهلداية الكربى ،ضاف يف مدينة املعاجزقد أو

وال اجلارح من  ،وال اهلدهد ،تأكلها، وال الوراشني وحيك ال»من أكيل القنابر، فقال يل: 

 .ستغفر اهللأفقلت:  ،«ا مسوخفإهّن  ؛ةمخ  رّ وال ال ،الطيور

ضافة ا مع اإلوأمّ  ،رشعّي  ـ من دون اإلضافة األخرية ـ عىل حكمر  الرواية ال تدّل  وهذه

 .قرب للداللة عىل النهيأاألخرية فقد تكون 

دون أن نعرف  ،د بن مسلمعن حممّ  ،رينمن املتأّخ  يّس حيث نقله الرب ،اخلرب بال سند لكنّ 

يف اهلداية هـ(، 346اخلصيبي )/يه، كام نقله صاحب مدينة املعاجز عن احلصينيطريقه إل

ه األخري أالكربى دون سند، ومل أعثر عىل احلديث يف اهلداية الكربى املطبوع اليوم، وقد نقل جز

 .املستدرك يف النوري ثاملحدّ  سندر  بال الكربىأيضًا عن اهلداية 

وروي عن حممد بن مسلم قال: »وع اليوم خرٌب آخر وهو: واملوجود يف اهلداية الكربى املطب

إذا بصوت شاة منفردة من الغنم تصيح بسخلة هلا قد  ،ةيف طريق مكّ × كنت مع أيب جعفر

ما تقول هذه الشاة  أتدري: ×فقال أبو جعفر ،عنها وترسع السري السخلة إليها انقطع

ف عن ل ختلّ أخاك عام أوّ  نّ إلقطيع فا رسعي إىلأ :تقول هلا :قال ،قلت: ال يا سيدي ؟لولدها

 :فقلت ،د بن مسلم: فدنوت من الراعيقال حممّ . كلهأالذئب ف القطيع يف هذا املكان فاختلسه

 قد كان :فقال .كل قبل هذا سخلها يف هذا املوضعأالذئب  بسخلتها لعّل  أرى هذه الشاة تصيح

 .«؟!فام يدريك ،لذلك يف عام أوّ 

 .ةالصدوريّ  اجلهالة يف غارقة ايةفالرو ،حال ةأيّ  وعىل

 البناء يمكن فال ،جداً  السند ضعيفة ،جداً  العدد قليلة ةالقرّب  يف الروايات أنّ  يظهر وهبذا

 .، ال يف إثبات حرمٍة وال كراهةعليها

                                           
 ،207: 5 ؛ ومدينة املعاجز124: 16 ؛ ومستدرك الوسائل138ـ  137( الربيس، مشارق أنوار اليقني: 1)

 )نقالً عن خمطوط اهلداية الكربى(.

 .182: 16 ( مستدرك الوسائل2)

 .242اهلداية الكربى: ( 3)



  

 احُلبارىـ  ـ 

 يف اخلالف نفي يلوح قد بل (،Houbara) احلبارى كراهة إىل الفقهاء من واحدر  غري ذهب

 واحدر  غرير  ذكر وهلذا ،ةشاذّ  رواية هبا أنّ  ذكر دريسإ ابنر  هل  ب  وق   احليّل  ةمّ العال لكنّ  ،ألةاملس

 .واضح دليٌل  الكراهة عىل ليس هأنّ 

 عىل تدّل  روايات ثّمة ،العكس عىل بل بالشذوذ، املوصوفة الرواية هذه عىل العثور يتمّ  ومل

 عىل)الصحيح  سنان بن اّلل عبد خرب مثل عليه، والتشجيع أكلها حتسني عىل بل ،اإلباحة

 ما: أسمع وأنا ،×اهلل عبد أبا أيب سأل: قال ة،العامّ  الطري عالمات يف متقدّ  والذي ،(املشهور

 .«..لفكر  قانصة له كانت إن»: قال احلبارى؟ يف تقول

 بأكل أرى ال»ول: قي× قال: سمعت أبا احلسن األّول ،خرب نشيط بن صالح وكذلك

 .«اجلامع كثرة عىل يعني مما وهو الظهر، ووجع للبواسري جيّدٌ  هوإنّ  بأسًا، حلبارىا

 دتدلو»فقال:  ،له عن احلبارىأه سأنّ  ،×اهلل عن أيب عبد ،خرب كردين املسمعي وكذلك

 .«املأل(أمتأل/ )أمتيل حتى كلآف منه عندي أنّ 

 مل ولو احلديث كتب يف ملنقولةا الروايات هذه وجود رغم بكراهته حكموا كيف أدري وال

 أكلر أيضًا  السنّة أهل اتمرويّ  يف بل الكراهة، تفيد رواية عىل العثور دون السند، معتربة تكن

 .للحبارى النبّي 

 مكروهات عداد يف كثريون يذكرها مل هلذا وربام كراهة، بال ز  جائ احلبارى فأكل ،وعليه

 .يورالط مباحات يف اخلميني دالسيّ أمثال  وأدرجها ،الطري

                                           
 .387؛ وإصباح الشيعة: 577لنهاية: ؛ وا313: 36 ( انظر: جواهر الكالم1)

 .635: 4 ة؛ وحترير األحكام الرشعيّ 103: 3 ( الرسائر2)

 .184: 11 ( انظر: جممع الفائدة والربهان3)

 .15: 9 ( هتذيب األحكام4)

 .313: 6 ( الكايف5)

 .322: 3 ( كتاب من ال حيرضه الفقيه6)

 .93: 5 ؛ وشعب اإليامن177 :3 ؛ وسنن الرتمذي207: 2 ( انظر: سنن أيب داود7)

 .138: 2 الوسيلةر( انظر: حتري8)



 

 الشَِّقّراقـ  ـ 

واملستند يف ذلك هو خرب عامر  ،(Coraciasق )ارّ ق  الش   كراهة إىل الفقهاء بعضر  ذهب

 احلياة بحال قتله كره»اق فقال: رّ ق  ئل عن الّش ه سر أنّ × اهلل يب عبدأبن موسى الساباطي، عن 

 من فاستخرج انقّض  قد شقراق فإذا يميش، يوماً  ‘النبي وكان»قال: «. (احلّياتال حل)

 .«حيّة هيفّ خر 

 حيميه هإنّ  حيث من ،اإلنسان عىل اقالشقرّ  لفوائد نظراً  ؛القتل ةخصوصيّ  يف واضح واخلرب

 .واضح هو كام نفسه، حدّ  يف باألكل له عالقة فال ،احلّيات أذى من

 عىلترجع  فوائد له حيوان كّل  قتل ةمرجوحيّ  أو النهي منه ستفادفير  السند، صحيح واخلرب

 .بالقتل يفقده وقد ه،وحيتاج اإلنسان

لكونه مما  ؛مات األطعمة عند بعض فقهاء أهل السنةيف حمرّ الشقّراق كر وقد ذر  هذا،

 .ويستقذر يرستخبث

بائث، فضالً عن التشكيك يف صدق عنوان اخلقاعدة حتريم  ةصحّ  عدم متقدّ قد  هلكنّ 

 .ر عليهاملستقذ  

، لكنّه علمّيًا ليس من فصيلة حكمها فيلحقه ،الغربان من رضباً  يكون نأ تملكام قد حي

الغرابيات حتاًم، وإن كان يلوح نوع شبه بسيط بينهام، بل هو من فصيلة الشقراقّية من رتبة 

 الشقراقيات، وهي منفصلة عن الغرابيات.

 ملومهامجته للحّيات،  ،الفئران عىل وأحياناً  ،احليوانات عىل هيتغذّ  رغم هأنّ  للنظر وامللفت

متامًا مثل النعامة التي تأكل بعض  الزواحف أيضًا، ونّصوا  ة،السبعيّ باب  من بحرمته حيكموا

 ما وهذا آخر، حيوان ملطلق احليوان أكل من أخّص  مفهوم ةالسبعيّ  أنّ  ديؤكّ  وهذاعىل حلّيتها، 

 .تأّمل جّيدًا وانتبه، فالطيور من مجلةر  كراهة أو ةبحليّ  حكمهمأيضًا من  فهمير قد 

                                           
 .103: 3 ( انظر: الرسائر1)

 .81، 21: 9 ( هتذيب األحكام2)

 .242: 6 ( انظر: البهويت، كشاف القناع3)

 .316: 36 ( انظر: جواهر الكالم4)



  

 الفاختةـ  ـ 

ت ة  تسّمى يف العراق أو احلامم املطّوق، نوٌع من احلامم، ( Collared Dove)الفاخ 

من طبيعة  «الفاختة» ، وأخذت اسم  الشام يا كريمويف بالد حلب: سّت الّروم، ختّية، ويف بالفر 

 .هو لون القمر أّول ما يبدويف اللغة العربّية لوهنا القريب للون الظّل؛ ألّن الفخت 

هذا األمر  آخرون ناقش فيام ،الفاختةأكل  كراهة إىل الفقهاء منمجاعٌة  ذهبوقد 

 .هفضوور

 ةالقرّب من حيث إّن  القرّبة؛ عن الفاختة متّيزفهي  ،احلديثيّة النصوص بعض ذلك يف واملستند

 .وص قريبًا فهي العمدةوسوف ندرس هذه النص الشؤم، فيها الفاختة فيام بركة، ذات

عند  افغري واضح؛ إذ مل نعثر عىل حكمه، بعٌض  ذكره كام االتفاق ظهور إىل االستناد اأمّ 

 يف وجعلها حّيةً  مساكهاإ كراهة الفقهاء بعض فهمقد و. ذكرهالوا مهكثري من العلامء، بل أ

.أكلها كراهة ال ،البيت

 نصوص اختاذ الفاختة و..، دراسة وحتليل

 :هي هنا لنصوصوا

، ةه إسامعيل عن اختاذ الفاخته هنى ابن  أنّ  ،×اهلل عن أيب عبد األوىل: خرب أيب بصري، الرواية

                                           
 284: 7 ؛ والروضة218؛ واللمعة: 10: 3 ؛ والدروس751: 4 ؛ والرشائع244( انظر: املخترص النافع: 1)

؛ واخلوئي، منهاج 104: 3 ؛ والرشح الصغري499: 7 ني؛ وروضة املتق46: 12 ؛ واملسالك285ـ 

؛ واحلكيم، منهاج 111: 2 ؛ وإرشاد األذهان172: 3 ؛ والفياض، منهاج الصاحلني346: 2 الصاحلني

 .395: 3 ج الصاحلني؛ واخلراساين، منها378: 2 ؛ والروحاين، منهاج الصاحلني373: 2 الصاحلني

؛ ورياض 602: 2 االجتناب أحسن(؛ وكفاية األحكام اً )معترب 183: 11 األردبييل، جممع الفائدةانظر:  (2)

: 24 ؛ وفقه الصادق242: 10 ؛ والنجعة يف رشح اللمعة92: 15 ؛ ومستند الشيعة168: 12 املسائل

، التعليقة 452: 2 ، منهاج الصاحلني؛ والصدر378: 2 ؛ وحممد صادق الروحاين، منهاج الصاحلني158

 .742ـ  741: 10 مباين منهاج الصاحلنيالقمي، ؛ و489: 2 ؛ واهلاشمي، منهاج الصاحلني4 رقم:

 .155: 5 ؛ وجامع املدارك313: 36 ؛ وانظر: جواهر الكالم632ملناهل: ا( 3)

 .144: 7 ء الفقها( انظر: حممد الصدر، ما ور4)



 

شانًا؛ فأختذ متخذاً  البدّ  كنت إن»وقال:  ر   .«وتعاىل تبارك هلل الذكر كثري هفإنّ  و 

 اختاذ عدم غايته اموإنّ  القتل، أو باألذّية حتى وال ،أساساً  باألكل له عالقة ال احلديث وهذا

 نوعٌ  وهو ،شانر  الو   اختاذ عىل احلّث  مقابل يف ،ذلك ونحو البيت يف وجعلها وتربيتها الفاختة

 .واحلاممة الفاختة بني متوّلدٌ  هبأنّ  ويقالوهو ذكر القامري،  احلامم، من

قول إذ ي؛ بيه الصادقأسامعيل وإلًة ما حدث بني ص  مفنفسه السند بالرواية  هذهقد جاءت و

 إىل بنا اذهب حممد، أبا يا»اهلل صلوات اهلل عليه، فقال يل:  عىل أيب عبد أبو بصري: دخلتر 

قفصر فاختة يف  هذا يف منزلإًا، فقمنا ودخلنا عىل إسامعيل، فوكان شاكي ،«نعوده إسامعيل

 اأهّن  علمت ام  أو  ! الفاختة؟ هذه إمساك إىل يدعوك ما بني، يا×: »اهلل بو عبدأتصيح، فقال 

: فتقول أرباهبا، عىل تدعو امإنّ »قال إسامعيل: ال، قال:  ،«!تقول؟ ما تدري ماأو  ! مشومة؟

 .«فأخرجوه فقدتكم، فقدتكم

 البيت صاحب عىل تدعو وكوهنا شؤمها حيث من الفاختة، اختاذ عدم وجه ترشح والرواية

 .باملوت

جاء فيها عن أيب بصري: قد و ،خرآ بسندر  ،عينها أوردها اخلصيبي يف اهلداية الكربى والرواية

 ابني عىل فادخل حممد يا قم»فكان ابنه إسامعيل موعوكًا، فقال: × اهلل دخلت عىل أيب عبد

 بني، يا»فدخلت معه، فإذا يف جانب داره قرص فيه فاختة، وهي تصيح، فقال، « فعده إسامعيل

 وعلينا أرباهبا عىل تدعو عاىل،ت هلل الذكر قليلة مشؤومة اأهّن  علمت أما! الفاختة؟ هذه سكمتر 

 البيت أهل فقدتكم: تقول»دي؟ قال: فقلت: وما دعاؤها يا سيّ  :قال أبو بصري ،«؟!البيت أهل

 كثرياً  زال ما هفإنّ  ؛شاناً ر  و   فاختذ مثلها متخذاً  البدّ  كان إن»قال إلسامعيل:  .«ربايبأ وفقدت

فقلت: يا سيدي، فهل يف الطري مثله هبذه قال أبو بصري:  .«وحيّبنا ويتوالنا تعاىل اهلل يذكر

 ،«والبنية ،والقنابر والديك األفرق والطيطوي، )الراعبي( الزاعبي نعم،»الصفة؟ قال: 

                                           
 .551: 6 ( الكايف1)

 .552ـ  551: 6صدر نفسه مل( ا2)

 من احلامم. ( نوعٌ 3)

 ًا.من الطيور له منقار طويل نسبيّ  ( نوعٌ 4)



  

 ويندبنا هناراً  يسكن احلسني قتل يوم من هفإنّ  البوم، تسّمونه الذي: قال البنية؟ وما: قلت

 .«ليالً 

 ومجعها ها،وؤفجزّ  الواحدة الرواية بني فصلوا مصادره أو الكايفكتاب  أنّ  ديؤكّ  هكلّ  وهذا

 .اهلل بعون سيأيت كام ،خمتلف ياخلصيب سند لكنّ  السند، لوحدة ؛هدايته يف ياخلصيب

ل والذي أورده الرواندي، إذ جعل وهذه الرواية وأمثاهلا تعارض خرب منطق الطري املرس   

 أو ما ذكره غريه من أنّ  ،«صمد يا فرد يا حدأ يا واحد يا»الفاختة هو قوهلا:  صياح   ذلك اخلربر 

 .«..األعىل باملنظر وهورى، رى وال ير من ي   سبحان»ذكرها هو قول: 

 سندها اوأمّ كام بّينّا،  هنا، يشءٍ  عىل ةدالّ  غرياملتعّددة  بمصادرها الرواية فهذه ،حال ةأيّ  وعىل

ني باثنني ضعيف فهو ،والثانية األوىل بالصيغتني م  ، وقد محزة أيب وابن اجلاموراين،: مها مته 

 بن فجعفر ،أيضاً  ضعيف فهو اخلصيبي ذكرها التي الثالثة الصيغة سند اوأمّ . تقّدم الكالم فيهام

 محزة أيب ابن نفسه هو السند يف عيل بن باحلسن املراد أنّ  والظاهر جدًا، مهمل القصري أمحد

 .اإلسناد ةنقيّ  غري دةمتعدّ  بصيغ واحدة حادثة عن حتكي التي فالرواية. البطائني

اإلمام ينادي أبا بصري باسم  أنّ  يالرواية بنقلها الثالث عند اخلصيبهذه يف للنظر  وامللفت

 وهناك املرادي، البخرتي بن ليث أو القاسم أيب بن حييى اإمّ  هو بصري أبا أنّ  مع ،«حممد»

 عبد بن ومحاد احلارث، بن يوسفو األسدي، حممد بن اهلل عبد مثل بصري بأيب ذكرونير  آخرون

 ، فمن هو أبو بصري حمّمد؟!اهلروي أسيد بن اهلل

 بن حييى من كلٍّ  كنية وهي د،حممّ  أبا اي اإلمام ناداه بأن الرواية يف سقط لحص هولعلّ  ،هذا

 باأيا » :ناداه حيث الثانية بصيغتها الرواية لذلك يشهدو البخرتي، بن وليث القاسم، يبأ

 .«دحممّ 

قال: كانت يف دار أيب × اهلل عن أيب عبد ي،َت ْخ ص بن البَ فْ الثانية: خرب َح  ايةالرو

« الفاختة؟ هذه تقول ما أتدرون»فسمعها يومًا وهي تصيح، فقال هلم:  ،فاختة× جعفر

                                           
 .252( اخلصيبي، اهلداية الكربى: 1)

 .250: 1 ( اخلرائج واجلرائح2)

 .91: 3 ( انظر: مستدرك الوسائل3)



 

 هبا ر  م  أ ثم ،«تفقدنا أن قبل النفقدهّن »ثم قال:  ،«فقدتكم فقدتكم: تقول»قالوا: ال، قال: 

 .بحتفذر 

 عن حفصبسنده إىل حفص بن البخرتي الثقة، يروهيا  لينيلرواية التي رواها الكا وهذه

 عن البصائر رواية ومثلها ،باإلرسال السند معتربة غري فتكون ،هاسم تعيني دون رجلر 

 .×الفاختة كانت يف دار الصادق فيها أنّ  عىل أنّ  ،أصحابنا بعض عن البخرتي

ذكرها الصفار يف بصائر الدرجات عن شعيب بن  ةمضموهنا جاء يف روايةر مسند لكنّ 

 ما تدرون»ة، فقال: تمن الفاخ اً صوت جالسًا، نسمع× قال: كنت عند أيب جعفر ،احلسن

 .«تفقدكم أن قبل فافقدوها فقدتكم،: تقول»قال:  ،«تقول؟

عن  ةً لكن مرّ  ،تني بينهام صفحة واحدة، بسندر متقاربمرّ  ارر نقل لنا هذه الرواية الصفّ  وقد

سعد بن احلسن، وأخرى عن شعيب بن احلسن، ومل نعثر عىل اسم شعيب بن احلسن يف كتب 

إذ يوجد هذا االسم يف الرواية  ؛ه تصحيف سعد بن احلسنالروايات والرجال، فاألرجح أنّ 

ه جمهول جدًا، بل قد نّص الشيخ الطويس يف رجاله عليه بقوله يف طبقة اإلمام والرجال، لكنّ 

 احلديث هبذا يؤخذ فال ،اجلهالة غاية يف فالرجل. «جمهول الكندي، احلسن بن دسع»الباقر: 

 .لوحده

ـ دون  بذبحها باألمر أراد هأنّ  املمكن فمن ـ الكايف نقل بحسب ـ احلديث هبذا خذار  لو بل

 تدّل  مل إن فالرواية حمتمل، هلكنّ  الداللة راجح يكن مل وإن وهو يأكلوها، أن هومطلق قتلها ـ 

 .أكلها كراهة عىل بالتأكيد تدّل  ال كراهة، بال أكلها جواز ىلع

يها اإلمام وكانت الفاختة كان يربّ  ىل ذلك أّن الرواية ـ وفقًا لنقل الكليني ـ تفيد أنّ إ ضافير 

ه يف الرواية األخرى السابقة يف داره، فكيف ينسجم هذا مع كراهة وضعها يف البيت، مع أنّ 

تربيتها قد ال تكون مشكلة  مل نطرح احتامالً وهو أنّ  باقتنائه هلا؟ مااعرتض عىل ابنه إسامعيل 

                                           
 .551: 6 ( الكايف1)

 .364بصائر الدرجات: انظر: ( 2)

 .364، 363: املصدر نفسه( 3)

 .137: رجالالطويس، ال (4)



  

 ظاهر غري هذا لكنّ  إسامعيل، مرض كحال اخلطر،إال حينام يكون أصحاب البيت يف معرض 

، أو نحمل هذه مرادها هو هذا كان لو بياناً  قارصة ستكون التي السابقة الروايات بيانات من

 .×ة االستقرار من قبل نفسها يف بيت اإلمامالرواية هنا عىل كوهنا حديث

× اهلل قال: كنّا عند أيب عبد ،إىل عيل بن سنان هخرى بطريقار  ذكر الصفار روايةً  وقد

قلنا: هي يف الدار « ا؟صوهت   سمعأ التي هذه أين»فسمع صوت )هكذا( يف الدار، فقال: 

 هبا ر  م  أ ثم: قال ،«تفقدنا أن قبل كلنفقدنّ ا( نّ إ) اإمّ »له: × اهلل بو عبدأ، فقال هديت لبعضهمار 

 .الدار من خرجتار ف

 بعد السيام جدًا، حمتمالً  الكالم من هسقوط كان وإن ،الفاختة اسم النّص  هذا يف وليس

كلمة  بإضافة الوسائل يف العاميل احلرّ  الرواية هذه نقل وقد)صوت(،  كلمة نصب عدم

 .ابالب روايات مع يتناسب ضموهنامو ،)فاختة(

 بعيلّ  السند ضعيف وهو اهلل، عبد أيب عن اً مرويّ  كان وإن ×جعفر أيب قّصة يشبه واخلرب

 احتامل إىل املشري اسمه، هو هذا بل توثيقه، هبا يراد ال «العدل املوصيل»ـ ب تهوتسمي سنان، بن

 .اخلوئي دالسيّ  ذكر كام ،الشيعة غري من كونه

× اهلل هدي إىل أيب عبدار قال:  ،عن بعض أصحابنا ،دمحد بن حممّ أالثالثة: مرسل  الرواية

 فقدتكم، فقدتكم: فتقول الفاختة اأمّ ×: »اهلل بو عبدأان وطري راعبي، فقال ش  ر  فاختة وو  

 فوهبه ستم،قدّ  ستمقدّ : فيقول شانر  الو   اوأمّ  بحت،فذر  هبا فأمر تفقدكم، أن قبل قدوهاففا

 .«به رسُّ ار  عندي يكون الراعبي والطري صحابه،أ لبعض

 اإلشارة عدمنتيجة األمر بالذبح مع  ،تفيد هذه الرواية شيئًا إن مل تفد عدم كراهة أكلها وال

 .رميها إىل أو أكلها عدم إىل

 ؛البزنطي هأنّ  مرادهليس و ،«البزنطيعن  دحممّ  بن أمحد عن»: املجليس العالمة عرّب  وقد

                                           
 .366( بصائر الدرجات: 1)

 .529: 11 تفصيل وسائل الشيعةانظر: ( 2)

 .50ـ  49: 13 ( انظر: معجم رجال احلديث3)

 .363( بصائر الدرجات: 4)

 .13: 62انظر: املجليس، بحار األنوار  (5)



 

 للصفار يمكن وال أصحابنا، بعض عن بارشةً م عنه الرواية ينقل الصفار فإنّ  بعيد، هو إذ

 التقاه فلو ،هـ290 عام الصفار تويّف  فيامهـ، 221 عام تويّف  البزنطي فإنّ  ،البزنطي عن الرواية

 روى فيام نظرنا فلو وهلذا التسعني، فوق راً معمّ  الصفار يكون أن يلزم لكان ،عمرهمن  سنةر  آخر

 بل طبقته، يف ذكرير  ومل اجلواد، عن يرو فلم بعده، فمن اهلادي اإلمام طبقة يف لوجدناه عنهم

 يكون أن اً عمليّ  املستحيل فمن، (هـ260) العسكري طبقة يف الهجر يف الطويس الشيخر  هع  وض  

 بصائر كتاب أصل عن النظر أغفلنا لو عليها، عتمدير  ال مرسلة فالرواية وعليه البزنطي،

 .الدرجات

 يف موجود غري وهو ،البزنطي عن دحممّ  بن أمحد عن ارالصفّ  عن نقلها ستدركامل ويف

 بن أمحد عن االختصاص يف الرواية نقل هو حاملرّج  ولعّل . اإلرسال ويبقى املطبوعة، النسخة

 .أصحابه بعض عن البزنطي عن األشعري، عيسى بن دحممّ 

 غري ينراملتأّخ  قر وطرر  .السند يف واسطةً  البزنطي وجود يصّحح وجه عىل نعثر فلم وعليه

، وقد تعّرضنا له صاحبهتعيني  يف نقاش ةثمّ  االختصاص وكتاب النسخ، رضاتع بعد معتربة

وقلنا بأّنه مل يثبت نسبة هذا الكتاب للشيخ املفيد وال لعاملر ثقة غريه، بل يف بالتفصيل يف حمّله، 

 .فراجعصّحة النسخة إشكال، 

 كّل  من عادانا»وفيه:  ةد احلديث عن القرّب م عنالرابعة: خرب حممد بن مسلم املتقّد  الرواية

 .«ربعاءر األ اماأليّ  ومن ،الفاختةر  الطيور حتى يشء

تها: حرم وة الفاختة أكراه عىل اداللته عدم إىل مضافاً  ،هذه الرواية سند ضعف متقدّ  وقد

 ذلك. وغري وتربيةً  أكالً 

 حكم عىل دّل وجد رواية تت الف لمتس لو بل هنا، تفيدـ سندًا ـ  رواية تسلم مل هنّ والنتيجة: إ

 ء الفاختة يف البيوت.اقتنا كراهة غايته الكراهة، مستوى عىل حتى وال أصاًل، أكلها

                                           
 .290: 8 ( مستدرك الوسائل1)

 .294( االختصاص: 2)

 .192ـ  184: 2نقد السندي راجع: منطق ال( 3)

 .138نوار اليقني: أالربيس، مشارق  (4)



  

 اخلاّص بالعنوان الطيور حبث نتائج

معترب  دليل أّي  يقم مل هأنّ  تبنّي  وقد ،اخلاّص  بالعنوان الطيور بحث يف الكالم مهمّ  هو هذا

، بل بعنواهناهنا  ذكرت التي)أو احليوانات الطائرة(  الطيور من أّي  كراهة أو ةحرم عىلحّجة 

 البّد فيها من الرجوع للعالمات العاّمة.

 ،والوطواط ،نبوروالزّ  ،الطاووس هذه الطيور )أو احليوانات الطائرة( هو اآليت: وأهمّ 

 ،والفاختةق، والشقّرا ،بارىواحلر  ،ةوالقرّب  ،والصوام ،دوالرّص  ،واهلدهد ،والغرابواخلرّطاف، 

 .والبّق  ،والذباب

 استجارته باب من اخلّطاف أكليمكن عىل نظرّية حجيّة خرب الثقة القولر بكراهة  ،نعم

 .، لكّن هذه النظرّية غري صحيحة عىل التحقيقباإلنسان

)أو فيام يصدق عليه عنوان الطري  اكّلهام له ريش من هذه احليوانات في جعفرير  ،وعليه

 القانصة إىل رجعير  فقدمها ومع والصفيف، ةاملخلبيّ  وهي ،ةالعامّ  املعايري إىلباملعنى األخّص( 

 .دون غريها، لو ختّطينا معضل الواقع اخلارجي يف القانصة

 نصوٌص  بعضها يف ورد بل ،حالل فهي ،احلرمة عالمة فيها ليس التي احليوانات سائر اوأمّ 

 .ةاحلليّ  منها فهموا أو تدّل 

 (،Pigeon) احلامم مثل املحّللة والطيور احليوانات بعض سامءأ عىل الفقهاء نّص  كام

ل،  ك   وان،ر  والك   ،والدجاج وج،هر ي  والط   ا،ط  والق   ،)القباج( جب  والق   اج،ر  والدُّ واحل ج  ر   ي،والكر

                                           
جاموس الطري، والدجاج خنزير  اإلوزّ »×: قال أمري املؤمنني قال: ،عمرو بن عثامن رفعهورد يف خرب  (1)

عنه، ، و«هتاتهام امرأة من ربيعة بفضل قوّ وأين أنت عن فرخني ناهضني ربّ  ،الطري اج حبشالطري، والدرّ 

 ،أطيب اللحامن حلم الدجاج فقال عمر: إنّ  ،ه ذكرت اللحامن بني يدي عمرقال: إنّ  ،لسياري رفعهعن ا

أطيب اللحامن حلم فرخ قد هنض أو كاد أن  وإنّ  ،ذلك خنازير الطري كال إنّ »: ×فقال أمري املؤمنني

 أن يقّل  همن رّس »: ‘قال: قال رسول اهلل ،×ن رواه، عن أيب عبد اهللالسياري، عمّ ، وعن «ينهض

أطعموا املحموم »قال: ، ×لد بن حكيم، عن أيب احلسن األوّ حممّ ، ويف خرب «اجغيظه فليأكل حلم الدرّ 

 (.312: 6)الكليني، الكايف  «.ي الساقني ويطرد احلمى طرداً ه يقوّ فإنّ ؛ حلم القباج

 الطري ألنسه باحلامءة واملياه،وكونه جاموس  ،لغة يف اإلوز الوزّ »وقد عّلق املجليس عىل رواية الدجاج، بالقول: 

التخصيص بامرأة ربيعة  اج حبش الطري لسواده، وكأنّ وكون الدرّ  ،الدجاج باخلنزير يف أكل العذرة هوشبّ 

 



 

 .أيضاً  روايات بعضها ويف وغريها، والّصعو والنعامة،

و التصنيف العلمي هلا، وكوهنا ال تطري وهذا أيضًا هـ  طري النعامة أنّ  بينهم واملعروف

بسبب كفايًة الذي يعّد من الطيور لكنّه ال يطري  فهي مثل الدجاج ،ال يرّض بسبب ثقل وزهنا 

 .ةالوحشيّ  ةيّ الربّ  احليوانات يف منياملتكلّ  بعض درجهاأ وإن قرص جناحيه ـ

كوهنا تعّزز قاعدة ، بعد لذلك حاجة ال إذ ؛هنا والكلامت النصوص الستعراض داعي وال

 .احلّل ومقتىض األصول الرتخيصّية

  

                                                                                                             
يف ذلك الزمان وجود هذا الطري أو كثرته  لكون طريهم أجود أو كوهنم أحذق يف ذلك أو كون الشائع

يف  ـرمحه اهلل  ـالشهيد  أنّ  ض هلا غريمن تعرّ  دجاج، ومل أر  عىل كراهة حلم ال أكثر االخبار تدّل .. عندهم

عىل ما إذا كانت جاللة أو قريبة من اجللل ومل  مة، ويمكن محل أخبار الذمّ الدروس ذكر الرواية املتقدّ 

 التحريم أو الكراهة، كام روى الدمريي عن نافع عن ابن عمر أنّ  يستربء، فمع االسترباء ثالثة أيام يزول

 والتعليل الوارد انتهى. .يأكلها بعد ذلك ثمّ  ،إذا أراد أن يأكل دجاجة أمر هبا فربطت أياماً  كان ‘ّي النب

 (.1336: 22؛ وانظر: مرآة العقول 5: 62)بحار األنوار «. مة ربام يشعر بذلكيف األخبار املتقدّ 

باب نوعّية أكله، كام أفاده أحاديث كراهة الدجاج ضعيفة، ويبدو أّن التوصيف باخلنزير ليس إال من  :أقول

 املجليس.

 .321: 36 جواهر الكالمالنجفي، ؛ و361: 2الكربى  ( انظر: الدمريي، حياة احليوان1)



 

 
 

 رابعاحملور ال

 ائّية )حيوان البحار واألنهار..(امل احليوانات

 يف عرض املشهد العام ومنهجة البحث متهيد

 يكون أن من عندهم أعمّ  املاء، يف يعيش حيوان كّل  البحر ثامر أو البحر بحيوان يقصد

 أعمّ  البحر أنّ  كام قرش، له يكون ال أو لسف   له يكون أن من وأعمّ  سمك، غري أو سمكاً 

أو النهر، فيشمل البحار واملحيطات  ،من أن يكون البحر املعروف مهام كان حجمه عندهم

 والبحريات واألهنار والروافد واملستنقعات املائية وما شابه ذلك.

 هلكنّ  ،ةوالبحريّ  ةيّ ئاملا باحليوانات يف العديد من تعابري الفقهاء حقلي يكاد املاء طري حتى بل

 غري حيوانفيام يرّصح بعضهم بأّنه  سبق، فيام قّدمتت التي الطيور أحكام عليه جتري همعند

 .هبا وينغمس املياه يف يعيش ال إذ مائي

 يبقى قرشه كان سواء قرش، له الذي السمك ةحليّ  عىل يبدو فيام قاطبةً  املسلمون أمجع وقد

 بني عليه فقاملتّ  املقدار هو وهذا ،األرض أو باألشياء باحتكاكه عنه يزول قرشه نكا أم عليه

 .املسلمني

 :أمرين يف والكالم البحث وقع إّنام

                                           
 .41: 4 : لسان العربـ عىل سبيل املثال ـ ( انظر1)

 .129: 5 ة(ة )الكويتيّ ؛ واملوسوعة الفقهيّ 94: 15 ( انظر: مستند الشيعة2)

: 4 ؛ وحترير األحكام217: 3 ؛ والرشائع99، 98: 3 ؛ والرسائر576؛ والنهاية: 10: 12 ( انظر: املسالك3)

؛ 59: 15 ؛ ومستند الشيعة136ـ  135: 12 ؛ والرياض245: 9 وكشف اللثام؛ 7: 3س ؛ والدرو636

؛ واخلوئي، 137: 2 وحترير الوسيلة؛ 136: 5 ؛ وجامع املدارك367: 2الصاحلني  ؛ واحلكيم، منهاج62

 ؛ وجواهر الكالم187: 11 ؛ وجممع الفائدة والربهان398ـ  397؛ والغنية: 344: 2 حلنيمنهاج الصا

 .596: 2 ؛ وكفاية األحكام10: 12 ؛ ومسالك األفهام243: 36



 

 مجهور ذلك يف وخالفهم ة،اإلماميّ  عند حرمته واملشهور له، قرش ال الذي السمكـ  1

 ةاحلديثيّ  ةاإلماميّ  مصادر بعض يف وجاء. لسف   له يكون أن السمك يف يشرتطوا فلم ،املسلمني

 .القرش قيدأخذ  إىل حنيفة يبأ ذهاب رواية

 نافحواأل ةاإلماميّ  بني فاملعروف خالف، فيه وقع وقد املاء، حيوانات من كمسال غريـ  2

 البحر، وكلب ،البحر ةوحيّ  ،كالرسطان ،البحر حيوان من كمسال غري بحرمة القول هو

 وغري ،واملحار ،واألخطبوط ،البحر وقنديل البحر، ونجم ،البحر وفرس البحر، وخنزير

 .السمك غري ةحليّ  إىل فذهبوا ،املذاهب فقهاء سائر اأمّ  .ذلك

وقد ذهب املرجع الديني املعارص السيد حمّمد سعيد الطباطبائي احلكيم إىل حلّية كّل حيوان 

ينفصل عنه، يف  بحري له قرش، والقرش عنده هو الصدف الذي يكسو احليوان ويمكن أن

، وعىل هذا األساس يكون مقابل ما يكسوه وال ينفصل مثل السلحفاة واملحار والرسطان

الروبيان حالالً عىل القاعدة، ومن ثم فبعض ما ال يسّمى عند اآلخرين سمكًا سوف يكون 

 عاىل.عند السيد احلكيم، وسيأيت بحث وجهة نظره قريبًا إن شاء اهلل تيف بعض احلاالت حالالً 

 خرج ما إال مطلقاً  البحر يف حيوان كّل  ةبحليّ  قائلةً  ةوالشافعيّ  واحلنابلة ةاملالكيّ  تكون وهبذا

 بال ةخاّص  السمك يف يندرج البحر يف حيوان كّل  ةبحليّ  يقولون نافحاأل فيام خاص، بنصٍّ 

 حرامٌ  البحر حيوان كّل  أنّ ـ عىل املشهور ـ  فرتى ةاإلماميّ  اوأمّ  ال، وأ قرش له يكون أن بني فرق

 معنى وسيأيت. تهامبحليّ  فحكموا ،والروبيان الربيثا باستثناء ،ةخاّص  قرش له سمك إال

                                           
 .177: 16 ئلا( انظر: مستدرك الوس1)

 .217: 3حممد سعيد احلكيم، منهاج الصاحلني ( انظر: 2)

؛ 324: 3 ؛ والقواعد99ـ  98: 3 ؛ والرسائر671: 4 سوطبوامل؛ 400ه: االنتصار: ( انظر يف هذا كلّ 3)

 ؛ والرشائع66ـ  62، 59: 15 ؛ ومستند الشيعة142، 138، 135: 12 ؛ والرياض9، 7: 3 وسروالد

؛ 253، 243ـ  241: 36 ؛ وجواهرالكالم245: 9 ؛ وكشف اللثام636: 4 ؛ والتحرير217: 3

؛ 344: 2 ؛ واخلوئي، منهاج الصاحلني136: 5 ملدارك؛ وجامع ا367: 2 واحلكيم، منهاج الصاحلني

؛ 39ـ  35: 5 ؛ وبدائع الصنائع10: 12 ؛ ومسالك األفهام31: 6 ؛ واخلالف187: 11 وجممع الفائدة

: 3؛ والدمشقي احلنفي، اللباب 217ـ  214: 5الدّر املختار ؛ و297ـ  294: 5 احلقائق تبينيالزيلعي، و

 128: 5 ة(ة )الكويتيّ يّ ه؛ واملوسوعة الفق680ـ  679: 3 تهاإلسالمي وأدلّ الزحييل، الفقه ؛ و231ـ  228

 



  

 .والربيثا الروبيان

 املشهور، خالفوا اآلراء هلذه خمالفون ظهر لكن املذاهب، بني السائد املعروف هو هذا

 .حمّله يف هلم التعّرض وسيأيت

 :البحر حيوان يف واحلديث

 أو عليه طافياً  أو املاء يف ميتاً  عليه العثور يتمّ  بحيث املاء داخل منه للمّيت يكون تارةً  أ ـ

 ،ميتة هألنّ  ؛بحرمته حكموا وهذا األرض، عىل امليتة حيواناته فتظهر البحر أو النّهر جيّف 

 الصيد، أو النحر أو كالذبح رشعاً  معترب بطريق موهتا يتمّ  مل التي امليتات أكل حرمة أدّلة فتشمله

 أيضاً  ةاخلاّص  الروايات بعض دّلت وقد املاء، داخل احليوان لقتل املتفّجرة املواد استخدام نهمو

 .امليت احليوان هذا حرمة عىل

 أو الصائدشبكة  داخل احليوان موت حول الصيد مباحث يف الفقهاء بني كالم ووقع

 بغري ىاملذكّ  اشتبه إذا ملا واتعّرض وهكذا والذباحة، الصيد مباحث يف يراجع مما ،حظريته

 يف توجد التي السمكة حكم يف الفقهاء بني بحوث ووقعت. جاملستخر   السمك من ىاملذكّ 

 ذلك وغري ،اتاحليّ  جوف يف كةمسال حكم أو ًة،حيّ  املاء من األوىل أخرجت لو سمكة جوف

 وعدمها، التذكية حيث من عليه عثر وأ د  ي  ص   لو احليوان بحكم املتعّلقة ةالتفصيليّ  البحوث من

 .؛ ألّنه من شؤون باب الصيد والذباحة والتذكيةكّله ذاهل نتعّرض ولن

 هو وهذا ،والتذكية امليتة عنوان عن النظر برصف نفسه احليوان يف الكالم يقع وأخرى ب ـ

 .هنا البحث حمّل 

 :مرحلتني يف قدهونمنهجه، نع البحث زنميّ  ولكي

 ةامّ العناوين العاملرحلة األوىل: 

 العناوين اخلاّصةاملرحلة الثانية: 

ثم نبحث عن ، الً أوّ  البحر حيوان من السمك غري عن نبحثف، األوىلاملرحلة  يف اأمّ 
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 .ثانياً  البحر حيوان من له قرش ال الذي السمك

 خاص، نصٌّ  فيه ورد مما البحر حيوان أو السمك أنواع بعض فندرس ،الثانية املرحلة يف اأمّ 

 .الطيور يف فعلنا كام

 ةالعاّمواملعايري  العناوين حيث من البحر حيوان حكمأّواًل: 

 قرشال حيث من السمك يف وأخرى السمك، غري يف تارةً  آنفًا ـ أرشنا كامـ  هنا البحث

 .وعدمه

 (عدم السمكّية يف التحريم)أو معيارّية  السمك غري البحري احليوانـ  

 بدا لكن البحر، حيوان من السمك غري حرمة همبين اشتهر نافحواأل اإلمامية أنّ  ذكرنا

 .اهلل بعون قريباً  نبّينه سوف كام بعضهم، عند ظالتحفّ 

 مستندات حتريم احليوان البحري غري السمكي

 :برزهاأ ،أدلّةٍ  بعّدة املاء حيوان من السمك غري حرمةإلثبات  استدّل  قدل

 ؟(مجاع إسالمي أو إمامي)هل مّثة إ مناقشةوأ ـ مرجعّية اإلمجاع والشهرة، وقفة 

ة عىل احلرمة، وهذا اإلمجاع الذي القوّي بني اإلماميّ  اإلمجاع إىل االستناد :لاألوّ  لالدلي

 .يكون هبذه املثابة يكفي للكشف عن املوقف الرشعّي 

 :مشكلتني يواجه الدليل هذا أنّ  إال

ـ  تتضّمن التي ةاحلديثيّ  النصوص خالل من ةاملدركيّ  واضح اإلمجاع هذا إنّ  :األوىل املشكلة

 فهم عىل اتفاقاً  اتفاقهم فيكون ثم ومن املجمعني، فكرة نفس ـهلا  السائد التفسري بحسب

خاّصة وأّن هذه الروايات القليلة  !احلّجة؟ اإلمجاع من هذا وأين أيدينا، بني املوجود النّص 

رائجة قدياًم، فرّجحوا العمل  اآلتية ربام يكونوا انحازوا هلا عماًل بقاعدة االحتياط التي كانت

                                           
 .115: 23 ب األحكاممهذّ انظر: السبزواري، ( 1)



  

 بالروايات مع قاعدة االحتياط هنا.

إذا ارريد من اإلمجاع هنا اإلمجاع اإلسالمي فهو واضح البطالن إذ  هإنّ  :الثانية املشكلة

بالتأكيد ال يوجد إمجاع من هذا القبيل، بل الشهرة اإلسالمّية عىل العكس متامًا، وأّما إذا ارريد ـ 

 حتى الرأي هلذا خمالفني بوصفهم الفقهاء بعض ذكرير  قداإلمجاع اإلمامي، ف كام هو الواضح ـ

تية اآلهؤالء الفقهاء  من نستعرضوبام يشّكك يف وجود إمجاع من هذا النوع،  ة،اإلماميّ  بني

 :أسامؤهم

 بالقول هعن حكاية بوجود النجفي الشيخ أملح حيث ،هـ(381) الصدوق الشيخـ  1

 .بعٌض  واستظهره ،لّيةاحلب

 لسف   له ما جتويزه يريد تعطينا أنّ  الرجوع إىل كتب الشيخ الصدوق يف املقنع واهلداية لكنّ 

 بأنّ  شخص قال إذا إال السمك، غري جتويزه يف يفيد ال املقدار وهذا ،لسف   له ليس ما دون

 كونه ذكر عن أعرض فلامذا وإال له، حتليله شاهد نيالفقهيّ  كتابيه يف السمك غري عن سكوته

ما مل نقل بأّن كّل حيوان مائي هو  األطعمة؟ كتاب يف إليه يرش مل وملاذا األطعمة؟ ماتحمرّ  من

سمك، وسيأيت، أو نقول بأّن طبيعة هذين الكتابني ليست من نوع املصنّفات الفقهيّة الشموليّة 

هو يف العادة  التي تسعى لتغطية متام الوقائع أو غالبها، عىل خالف مثل كتاب املبسوط، بل

يرسد بعض األحكام املبعثرة دون أن يقّدم صيغة مستوعبة للحاالت ولو من وجهة نظره، 

وباإلمكان مراجعة طريقة الصدوق يف الكتابني للتأّكد من ذلك، خاّصة وأّن املتداول عنهام 

مع  أهّنام ليسا سوى جمّرد مجع ملتون بعض النصوص احلديثّية يف بعض املوضوعات املتفّرقة،

 حذف األسانيد والطرق والنقل الروائي.

 فجائز مثله الربّ  يف يؤكل مما البحر يف ما كّل »: الصادق قال بعنوان «هيالفق» يف روايته اوأمّ 

 مع هلا الصدوق رواية فإنّ  ،«أكله جيز مل الربّ  يف أكله جيوز ال مما البحر يف كان ما كّل و أكله،
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بأّنه أورد يف كتابه هذا الروايات  قيل إذا إال اإلمجاع، كربير  أن بمكن كتابه بروايات عمله

هر بينها   كان، حتى ننسب له ما يفيد خرق اإلمجاع أو ال. كيفاملتعارضة هنا، وال نعرف مج  ع 

حلمه من  حيرم ممّا 229 مسألة»اإلنتصار: كتاب قال يف حيث هـ(، 436)السيد املرتىض ـ  2

 صيد ومن ،والضّب ة حتريم أكل الثعلب واألرنب به اإلماميّ  حيوان الرّب والبحر: ومما انفردت

 .«..السمك من له فلس ال ما وكل ارمّ والزّ  واملارماهي ياجلرّ  السمك البحر

 من يذكر مل هألنّ  ؛السمك غري حلّية يرى املرتىض السيد أنّ  النّص  هذا من بعضهم فهم قدف

 .عنده حالالً  غريه فيكون ،لسف   له ليس الذي السمك إال حراماً  البحر حيوان

 يف األحكام كّل  بيان بصدد ليس هألنّ  مشكل؛ املرتىض السيد من األمر هذا استظهار أنّ  إال

 فلعّله فقط، ةاإلماميّ  متفّردات بيان ـ نقلناه الذي حديثه ةبداي تفيده كام ـ اموإنّ  الكتاب، هذا

 عن قلنان كام غريهم، معها يراه بل ،ةاإلماميّ  به تتفّرد مراً أ ليس السمك غري حرمة أنّ  رأى

 غري املرتىض عبارة فتكون ،قائامً  يظّل  االحتامل وهذا. السمك غري يذكر مل فلهذا ناف،حاأل

 .إشعار نوع فيها كان وإن ،املخالفة يف واضحة

نعم، من املمكن نقد السّيد املرتىض يف حديثه عن تفّرد اإلمامّية بتحريم الضّب والثعلب، 

وجد كالم بني فقهاء أهل السنّة حول ذلك، لكّن هذا ال يغرّي من اجلهة التي ننظر إليها هنا فإّنه ي

 شيئًا.

 البحر حيوانبني األصحاب حتريم  املشهور»حيث قال:  ،هـ(993) األردبيل قاملحقّ ـ  3

 هفي الذي السمك حّل  عىل املسلمني إمجاع يعادّ  وقد احلالل، هفإنّ  لس،ف   له الذي السمك إال

 غري وهو البحر، حيوان سائر من السمك صورةب ليس ما حتريم عىل األصحاب وإمجاع فلس،

.. اروالزمّ  واملارماهي ياجلرّ  مثل له لسف   ال الذي السمك يف اختالفهم يءوسيج ظاهر،

 هو كام السمك غري البحر حيوان كّل  حتريمه علم ما وأيضاً . املشكالت من املسألة فإنّ  ،فتأّمل

 السمك بصورة ليس ما حتريم عىل اإلمجاع   اّدعى ما سوى دليالً  له عرفنا ما إذ ؛مهمكال ظاهر

                                           
 .400( االنتصار: 1)
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 .«فتأّمل ،الرشائع رشح يف

، وهذا موقف مهّم من مثل الدليل فقدان ويرى ،باحلرمة االطمئنان عدم عليه يبدو هفإنّ 

 .األردبييل

 حّل  يف املسلمني بني خالفاً  أعرف ال»حيث قال:  هـ(،1090املحقق السبزواري )ـ  4

 األصحاب مذهب من واملعروف. واألخبار اآليات عموم عليه ويدّل  لس،ف   له الذي السمك

 بني اخلالف نفي املسالك صاحب واّدعى البحري، أنواع من السمك صورة عىل ليس ما حتريم

 .«خالفه عىل ومهامبع واألخبار اآليات بل عليه، دليٌل  يل يظهر ومل حتريمه، يف أصحابنا

 .احلكم هلذا الرصحية املخالفة يف واضح النّص  وهذا

 صورة عىل ليس ما كلأ حيرم: قيل»حيث يقول:  هـ(،1091ـ الفيض الكاشاين ) 5

 ما كّل : رواية ويف مستندًا، له أجد ومل بيننا،خالف  بال الطري، عدا ما البحر، حيوان من السمك

 .«..هأكل فجائز مثله الرب يف يؤكل مما البحر يف كان

 وهو واضح يف نفي املستند، بل واالنحياز لدليل الرتخيص يف اجلملة.

احليوان البحري غري الطري، وفيه مسائل:  يف»حيث قال:  هـ (،1244ق النراقي )ـ املحقّ  6

فهو  ،قاملسألة األوىل: قالوا: ال حيّل منه إال ما كان عىل صورة السمك.. فإن ثبت اإلمجاع وحتقّ 

ة احللّية رين.. ومنه تظهر قّوة أدلّ ال فال دليل عليه غريه، كام رّصح به مجاعة من املتأّخ بع، وإاملتّ 

 إلثبات ـ إمجاعاً  يكن مل لو منها أقّل  ال العظيمة للشهرةة أخبارها ـ للمخالفة القطعيّ  إال أنّ 

 خالف قامامل يف باعهاتّ  أنّ  إال كافياً  كان وإن وهو األصل، إال يبق   فلم صاحلة، غرير  احلكم

 .«االحتياط

 :كالمه عىل التعليق ويمكن

 مذهب احللية أنّ  ـ سابقاً  قلنا كام ـ يرى هوأنّ  السيام اإلمجاع، قحتقّ  من دمتأكّ  غري هإنّ  :الً أوّ 
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بل هو ينسب جلامعة من املتأّخرين االعتقاد أيضًا بعدم وجود دليل عىل  .الصدوق الشيخ

بأّن حركة باتت ظاهرة يف تلك الفرتة يف التشكيك يف وجود التحريم غري اإلمجاع، وهذا خيربنا 

 دليل مقنع غري اإلمجاع يف املسألة.

عىل  ةالدالّ  الروايات جيعل هلكنّ  ،احلرمة عىل اإلمجاع غري ةاألدلّ  سائر بطالن يرى هإنّ  :ثانياً 

 !العلامء بني الشهرة ألجل ؛صاحلة غرياحللّية 

 والرباءة احلّل من  الكريم، الكتاب ةأدلّ  مقتىض هو الذي صلاأل إىل بالرجوع يقبل هإنّ  :ثالثاً 

 بعد فهل ،لالحتياط خمالفته من يقصد ماذا أدري وال االحتياط، خالف   باعهاتّ  يرى هلكنّ  معًا،

 لالحتياط خمالفاً  هبا العمل يكون املورد يف ةواخلاّص  العامة احلّل  روايات مع القرآين الدليل قيام

 احلّل  عىل واآليات األخبار قيام بعد أدري وال! االستحبايب؟ لالحتياط خمالفاً  يراه وأ! الالزم؟

 ةبمرجعيّ  نفسه االحتياط خمالفة واألخبار اآليات جتميد يف أليس االحتياط؟ خمالفة وجه ما

 !والسنّة؟ الكتاب

 العمل أنّ  ال حسٌن، بالرتك االحتياط بأنّ  القول يريد نأك التعبري، خانه إذا إال ه،كلّ  هذا

 وجه فبأّي  لالحتياط، املخالف هو القول هذا فإنّ  لالحتياط، خمالٌف  وعموماته اهلل بكتاب

 ميبتحك االحتياط فاةامن شبهة فيه أليس !املشهور؟ ألجلتخىّل عنها ن األدّلة ثبوت بعد رشعي

 !غريمها؟ دون يشء كل يف والسنّة الكتاب

ة احلّل، ومن الطبيعي أّن االحتياط يمكن أو نقول بأّنه يقصد من األصل الرباءة ال قاعد

 تفضيله ـ يف اجلملة ـ عىل الرباءة دون حمذور خمالفة الكتاب والسنّة.

 أنّ  ،فالظاهر من كلامت غري واحٍد، لو غضضنا النظر عن موقف املرتىض والصدوق ،وعليه

لقرن العارش هـ(، أي منذ ا993ق األردبيل )ها منذ عرص املحقّ فيعاد النظر يُ  ألة بدأاملس

، فنحن قد عىل حتريم ما عدا السمك ةً ّص ناعبارت الفقهاء القدامى ليست كّلها  نّ بل إ ،اهلجري

 يف املسألة بني قدماء اإلماميّة
 .ال نملك إمجاعًا واضحًا لكنّنا ال نملك التأّكد من وجود خمالفر

 دبيل.رحتريم ما عدا السمك أمر مشهور قبل عرص األ واملتحّصل أنّ 

إىل حّل غري السمك من  ،رين واملعارصينري املتأّخ وقد ذهب بعض الفقهاء من متأّخ  ا،هذ



  

 والشيخ ،م(2005) اإلصفهايند حممد جواد الغروي املوسوي حيوان البحر، مثل السيّ 

 .م(2010) د حسني فضل اهللد حممّ والسيّ ، م(2011) الطهراين قيالصاد حممد

 خمالفة أنّ  اعترب األخري يف هلكنّ  احلرمة، أدّلة ناقش روحاينال صادق حممد السيد أنّ  كام

 وذهب. الوجويب االحتياط عىل فتواه بنى وهلذا ،النجاة طريق فاالحتياط ،مشكلة اإلمجاع

 أنّ  كام. الربّ  يف مثله يؤكل ال ما إال أكله حالل البحر يف ما كّل  أنّ  إىل الصانعي يوسف الشيخ

 اوأمّ . الربمائي غري البحر حيوانمن  السمك غري يف وجوباً  حتاطا راميگلا عيل حممد الشيخ

 ومنه ،املستخبث أو املرّض  إال مطلقاً  البحار يف ما كّل  ةحليّ  إىل فذهب يبرّ  اللطيف عبد الشيخ

 .، وسيأيتآنفاً  ، وقد تقّدم نقل موقف السيد حمّمد سعيد احلكيمعنده ةالربمائيّ  احليوانات

 .املدركّية وضوح بعد واضح غري ـ صغراه أحرزت لو ـ باإلمجاع فاالستدالل وعليه،

 يقّوي الذي األمرر  ،اإلمجاع خالف عىل املدرك أنّ  من ،املعارصين بعض قاله ما اوأمّ 

 نحتمل الذي املدركه يأخذ املدرك الذي توّصل هو إليه، ال فغري دقيق؛ ألنّ ، اإلمجاع

 .يأيت سوف كام ،رصاحة بكّل  دليالً  ذكره عضهمب أنّ  ووجدنا عليه، اعتامدهم

 مرجعّية عنوان امليتة بعد عدم إحراز التذكيةب ـ 

 السمكّي  غري احليوان هذا فإنّ  امليتة، حتريم ومطلقات عمومات إىل الرجوع :الثاين الدليل

                                           
 .301ـ  270( اإلصفهاين، فقه استداليل: 1)

 .193وأصول االستنباط:  ؛74يا: گو( الصادقي، فقه 2)

 ،ص هذا الكتاب إلثبات حّل ثامر البحر كّلهاة جديدة، حيث خّص ( فضل اهلل، ثامر البحر، نظرة فقهيّ 3)

 فراجع.

 .105ـ  104: 24 ( انظر: فقه الصادق4)

 .643: 2 ( انظر: الروحاين، منهاج الصاحلني5)

 .1: ش رقماماهل، 150: 2 ( الصانعي، التعليقة عىل حترير الوسيلة6)

 .158: 2 ( التعليقة عىل حترير الوسيلة7)

 .278ـ  277ي، مسائل الفقه العميل: ( برّ 8)

 .121ي، بحث حول حكم احليوان البحري، مصدر سابق: ابر؛ وفاضل اجل105: 24 ( فقه الصادق9)



 

 .التذكية عدم واألصل تذكيته، نحرز ال ونحن ميتة، هأنّ  عليه يصدق يموت، عندما

 احليوان وأ أنفه، حتف يموت الذي احليوان وه امليتة وأنّ  الدليل، هذا يف النقاش مقّد ت وقد

 والنحر، الذبح، :وهي ة،الرشعيّ  اإلماتة وسائل الرشيعة اعتربته ما فعل بال يموت الذي

 لشمول معنى فال املذكور، الصيد بفعل مات ثم ،هذا البحرّي  احليوان صيد فإذا والصيد،

 لو هبأنّ  سابقاً  قلنا وهلذا ،الصيد يف اهلل اسم ذكر مسلمٌ  صاده لو السيام عليه، يتةامل عنوان إطالق

رغم  بالتذكية بالطهارة احلكم أمكن بنجاسته نقل مل فلو مذّكى، هلكنّ  أكله، محرر  اخلنزير بحذر 

 .حرمة األكل

 يف نشّك  ننح إذ ؛تامّ  غري هنا امليتة حرمة بعموم التمّسك أنّ  اّلل فضل دالسيّ  ذكر وقد

 إلثبات هنا بالعمومات التمّسك فيكون املصطاد، البحري احليوان عىل امليتة عنوان صدق

 .صحيح غري وهو له، ةيّ قاملصدا الشبهة يف بالعام كاً متّس  احلرمة

 يتم،ذكّ ت هو احلرمة إال ما بأّن األصل يف احليوان امليّ  إال إذا قيل يبدو تاّمًا،الكالم  وهذا

 عليه جرى ما وهذا امليتة، بعنوان مرشوطة احلرمة أنّ  ال ،التذكية بعنوان وطةمرش ةفاحلليّ 

 وجواز والطهارة ،األكل حّلية أنّ  اعتربوا مألهّن  التذكية؛ عدم صالةأب قالوا الذين الفقهاء

 .بامليتة مرشوطة احلرمة أنّ  ال بالتذكية؛ مرشوط ذلك ونحو فيه الصالة

 وتفسري امليتة يف القرآين البحث مع ،التذكية عدم صالةأ ثمباح يف سابقاً  معنا متقّد  وما

 بأنّ  قلنا ناألنّ  ؛بحسب النتيجة اّلل فضل العالمة نظر عىل يساعد أو يؤّكد الكريمة؛ اآليات

 ،أو بغري الطرق الثالثة أنفه حتف مات ما ناملتيقّ  القدر يف منها يراد امليتة وبأنّ  احلّل، األصل

 يقم ومل ذلك، نتيجة فامت صيده، أو ذبحه تمّ  حيوان فكّل  اهلل، فضل ةالعالم نظر يتمّ  وهبذا

 .حّليته فاألصل ةالذاتيّ  حرمته عىل دليل

 حيوان من ما إذ احليوان؛ باب يف معنى هلا يعود لن احلّل  أصالة أنّ  ذلكل يشهد ما ولعّل 
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 دّل  بام دةمقيّ صالة احلّل فيه إال وتكون أصالة عدم تذكيته متقّدمة؛ ألّن أ احلّل  أصالة إجراء نريد

 عن فتخرجه ى،املذكّ  غري حرمة موضوع حتنقّ  التذكية عدم صالةأف ى،ذكّ امل غري حرمة عىل

 هلا التذكية حصول عن املفروغ الذبيحة أجزاء حكمك قليلة حاالت يف إال ًا،عمليّ  احلّل  أصالة

 .للتذكية بمفهومهم

 كان ،الرشعي والصيد والذبح النحر قواعد وفق صيد، أو حرنر  أو احليوان ذبح فإذا ،هوعلي

 احليوان ةقابليّ  مفهوم فيها خذار  قد التذكية كون اوأمّ  امليتة، عنوان يف إلدراجه معنى وال ى،مذكّ 

 لغوي وال نّص  موجب أّي  بال الفقهاء من افرتاض ىسو ليس بل صحيح، غري فهذا للتذكية،

 .يةالتذك عدم أصالة يفاحلديث عنه  متقدّ  كامفيه، 

وقد ذهب الشيخ حمّمد إبراهيم اجلنّايت إىل قابلّية كّل حيوان يؤكل حلمه أو ال يؤكل  ،هذا

 .للتذكية عدا الكلب واخلنزير

 ج ـ مرجعّية السرية املتشّرعية يف إثبات التحريم

 من والروبيانعّية عىل عدم أكل غري السمك االستناد إىل السرية املترّش  :الثالث الدليل

 .النّص  بعرص ةتصلم وهي لبحر،ا حيوان

 الفتوى شهرة من ناشئاً  عندهم ير ر  اجل   هذا يكون أن املمكن من هفإنّ  واضح هنا واجلواب

 وال رونفّ نيت كام متاماً  احليوانات، من السمك غري من رهمتنفّ  من ناشئاً  يكون ربام أو بالتحريم،

 همرتنفّ  فليس واليحامري، اجلبل وكبش واخليول والبغال كاحلمري حالل هو ما بعض يأكلون

 كون احتامل إىل إضافة والطبع، الفتاوى مرّكب عن ينشأ قد بل ،النّص  من ذلك أخذهم بدليل

 .التحريم بنحو ال ذلك من نّفرهم قد املعصوم

بل إّن إثبات وجود هذا االرتكاز أو السرية العملّية يف عرص النّص حيتاج لدليل، ومل نالحظ 

 ة هنا قّدم لنا معطيات تارخيّية واضحة عىل وجود يشء من هذا القبيل.أّن مّدعي السري

وهذا كّله إّنام يأيت يف السرية يف الوسط الشيعي اإلمامي، أّما غريه فلعّل السرية قائمة عىل 
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 العكس متامًا، فانتبه.

 مرجعّية احلديث الشريف، نصوص ودالالت ومداخالتد ـ 

 :ثالث روايات اوعمدهتر  اخلاّصة، واياتالر إىل االستناد :الرابع الدليل

 موثقة عّمار الساباطي، مشكلة تفسري ومعارضةالرواية األوىل: 

بيثا × عن أيب عبداهلل األوىل: موثقة عامر بن موسى الساباطي، الرواية قال: سألته عن الر 

 .«..عاّمر يا السمك يف نعرفها ال افإنّ  تأكلها، ال»يثا( فقال: ب  )الر  

 ،بيثاالرّ  حرمة وهي اإلمام، تعليل من فهمتر  قاعدة عىل العمدة احلديث هبذا يستدّل  حيث

 قال هفكأنّ  حرام، هأنّ  يبدو السمك غري احليوان بأنّ  يعني مما سمكًا، بكونه عرفير  ال هبأنّ  الً معلّ 

 .الباب يف عامة قاعدةً  فنستخرج تأكله، وال حرام فهو سمكاً  ليس الربيثا إنّ  حيث: له

 عّمار، وموقف العلماء من أزمة اضطراب مروّياته ةقراءة سندية يف موثّق

اجلرجاين السيد حمسن املوسوي هذا احلديث معترب  من حيث اإلسناد؛ لكّن الباحث املعارص 

فيه  كام أنّ  ،د بني مجاعة أكثرهم جماهيلوهو مردّ  ،فيه أمحد بن احلسن ؛ ألنّ ذهب إىل ضعفه

 .ابن داودفه ضعّ وقد  ،بن سعيد عمرو

فيه أمحد إذ  من كتاب تفصيل وسائل الشيعة،الرواية  أالسيد املوسوي كان يقر والظاهر أنّ 

املوجود يف األصل )التهذيب واالستبصار( هو أمحد بن احلسن بن عيل بن  بن احلسن، لكنّ 

 .ل غري واردفضال الثقة املعروف، فاإلشكال األوّ 

يف املجروحني احليّل وذكره ابن داود  ،لنجايش رصاحةً قه اا عمرو بن سعيد، فقد وثّ وأمّ 

 .ه فطحيناقاًل توثيق النجايش له وبيان الكيش أنّ  ،وهو القسم الثاين من كتابه ،واملجهولني
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من مل  بعدم وثاقته، بل طريقة ابن داود هي ذكر كّل ابن داود  ولكّن هذا ال يدّل عىل قول

اجلرح املذهبي عنده أو عدم حسم  قسم الثاين هذا، مما يعني أنّ قًا يف الًا ولو كان موثّ يكن إماميّ 

 كونه عنده كاذبًا أو ضعيفًا يف وال يتعنّي  ،حال الراوي عنده كافر يف إدراجه يف هذا القسم

ل عامر الساباطي، وبني مثمن الثقات املعروفني  تاحلديث، كيف وقد وضع هناك العرشا

 قائالً اعتربه الذي ـ ليم بن قيس اهلاليل جاج، وسر الرمحن بن احل فضال، والطاطري، وعبد

 ،فليس وضعه هنا للتضعيف باملعنى الرجايل املعروف اليوم ،هموغري ـ ثالثة عرش إماماً  بإمامة

ذلك بوصف  رينة تضعيفات أو توثيقات املتأّخ دًا، هذا فضاًل عن عدم حجيّ فليالحظ جيّ 

 .قاعدًة كلّية

 معترب. ةسناديّ وعليه فاخلرب من حيث الصنعة اإل

نعم، تواجه الرواية مشكلة عامر بن موسى الساباطي نفسه، مما مل ُيرش إليه اجلرجاين، من 

أكثر روايات عامر  حيث يرى بعضهم أنّ  حيث موقف العلامء من أزمة االضطراب يف مروّياته،

ث بحيث بلغ ببعضهم حّد إسقاط وثاقته من حي ي،نتعاين من اضطراب وتشويش لفظي أو مت

 الضبط.

 من خيلو ال احلديث متن أنّ  مع».. : ـ معّلقًا عىل أحد أخبار عامرـ الفيض الكاشاين يقول 

 حلكمنا عامر غري الراوي كان ولو».. وقال أيضًا:  ،«عامر أخبار أكثر يف يكون كام اضطراب،

 ،لعامر له عىل خربر  قر ل العالمة املجليس يف تعليمثو ،«بأخباره يوثق ال ممن عامراً  أنّ  إال بذلك،

 من خربٌ  يكون أن قّل  الذي عامر هويار الذي اخلرب هذا عىل التعويل يشكل وباجلملة»قال: 

 وأكثر»العالمة التسرتي:  وقال ،«..واملعنى اللفظ يف رابطواض تشويش من خالياً  أخباره

 ألفاظ أكثر».. يضًا: وقال التسرتي أ ،«..املذهب لرضورة خمالٌف  القبيل هذا من عامر أخبار

 يف عامر من سهور  وقوعوالظاهر  »..املازندراين:  ويقول املوىل، «..النظام خمتّلة دة،معقّ  أخباره
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 تشويش عن راوهيا هو التي األخبار أكثر خلوّ  عدم عليه ويدّل  ضبطه، عدمر  اشتهر وقد النقل،

الراوي غري عامر حلصل منه  ه لو كانأنّ  واحلّق »وقال املحّدث البحراين: ، «واضطراب

 .«ر منه نقل الغرائب غري غريبر املتكرّ عاّم  ه منولكنّ  ،االستغراب

من اخللل  فه بعض املتأخرين بام وقع يف رواياته كثرياً وربام ضعّ »ويقول السيد بحر العلوم: 

 نّ .. إذباً فيكون ك، ×ماممع إسناد القول إىل اإل ،والتكرار اخلارج عن قانون البالغة والتعقيد

وقوع اخللل يف ألفاظ حديثه  وال ينايف التوثيق ،فساد مذهب عامر أمر معلوم ال خيفى عىل مثلهام

جوازه، والغالب عدم تغيري املعنى بام يقع له من  منشأه النقل باملعنى وقد ثبت نّ إف ؛أحياناً 

 .«إىل اشرتاط الضبط ة نظراً عن احلجيّ  اخللل، فال خيرج حديثه

ا ما ذكره وأمّ »كلبايس إىل هذا القول منتقدًا حماولة بحر العلوم الدفاعّية، فقال: وذهب ال

ما يظهر منه من ندرة وقوع اخللل، ليس عىل ما ينبغي،  : إنّ الً أوّ  السيد السند املشار إليه، ففيه

ما وقع يف  ما ذكره من أنّ  : إنّ وثانياً  ة.ة من األجلّ مناه، ويشهد عليه موافقة ثلّ مما قدّ  كام يظهر

املنشأ سوء ضبطه،  الظاهر أنّ  فإنّ  ؛ليس بالوجه ..باملعنى أخباره من اخللل، من باب النقل

 .«لع املتأمّ سهوه، كام ال خيفى عىل املتتبّ  وكثرة

ومن هنا يقول  ،العريب غري عىل الكلمة هذه طلقما ت وأكثر ،موىل هبأنّ  رعام صفوُ  قدو

من العاّمر  ئألجل اضطراب متنها الناش ،هذه الرواية ّن طرح خصوصإ»السيد الربوجردي: 

ألّن االضطراب ال يوجب  ؛ال وجه له، عنه لكونه من األعاجم بحسب األصل، أو من الرواة

 .«، بل غايته االقتصار عىل القدر املتيّقن ممّا يستفاد منهاطرح الرواية رأساً 

 .رصحياً  اخلوئي لسيدر ا عامر كتب من واملوقف الرأي هذا يف خالفهذا، وقد 
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 َتي: التعارض وقصور الداللةار ومشكلموثقة عّم

 إليها شارأ ةأساسيّ  ةملناقش الرواية هبذه االستداللوبتجاوز املوضوع السندي، فقد تعّرض 

 ألنّ  هنا؛ اخلرب هبذا األخذ يمكن ال هنّ أ وهي عنها، أجابوا الذين حتى الفقهاء من واحدر  غري

 ةالدالّ  بزيع بن سامعيلإ بن دحممّ  كصحيحة ،بيثاالرّ  أكل حلّية عىل تدّل  تروايا أيدينا بني

 اجلواز روايات إنّ  وحيث املعارضة، تقع احلال هذه ويف البأس، ونفي األكل جواز عىل رصاحةً 

 يف عمدة دليل هناك يعود فال التساقط، من أقّل  وال اخلرب، هبذا العمل معه يصعب هفإنّ  أكثر

 عليها اجلواز روايات فتقّدموالسنّة،  الكتاب يف احلّل  وماتملع ملعارضتها افاً مض هذا املقام،

 .وهن عىل وهناً  الرواية هذه يزيدكّله  وهذا القرآن، بموافقة

 أنّ  والظاهر ،األصحابيعمل به مل  اثيخرب عامر يف الرب قد قال صاحب اجلواهر بأنّ  بل

 .بحّليتها حكموا حيث الربيثا خصوص يف به العمل عدم هو دهامر

 كذلك فهو الربّ  يف حالالً  كان ما كّل  أنّ  يف ماملتقدّ  الصدوق مرسل يعارضه عامر خرب أنّ  كام

 هبأنّ  له ذكر حيث ،سابقاً  تقّدم وقد ّز،اخل حول يعفور أيب ابن خرب عارضهي وكذلك البحر، يف

 .فاقربه وإال ،تقربه فال ناب له كان فإن ،املاء كلب

 أكل عن النهي أحدمها: جزءان فيها الرواية هذه بأنّ  بعضهم عنه أجاب شكالاإل هذا

ء اجلز بني تقع امإنّ  واملعارضة سمك، غري هو ما حرمة يف ةالعامّ  القاعدة بيان وثانيهام الربيثا،

 ،باملعارضة األّول اجلزء فيسقط ،الثاين ءاألّول وروايات جتويز الربيثا، ال بينها وبني اجلز

 القاعدة مفاد عىل نحافظ الطريقة وهبذه حاله، عىل الثاين اجلزء يبقى فيام ،الكراهة ىلع وحيمل

 يصلحان فال ،ةالسنّ  ألهل موافقان فهام اخلزّ  وخرب الصدوق خرب اوأمّ . هنا املرادة

 .للمعارضة
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 مل حلكمر  العّلة كون جهة من ويشكل» :بقوله اخلوانساري ذكره بام اجلواب هذا دّ رُ قد و

 .«األخبار سائر بمالحظة به يؤخذ

 :التعليقات بعض هنا ولديناهذه صورة عن املناقشات والردود القائمة، 

 افرتاض هو يتغرّي،قاعدة تبقى عىل وضعها فيام حكم الربيثا الإّن افرتاض أّن  األّول: التعليق

 بحرمتها كمحر  بيثاالر أنّ  املفروض ألنّ  للحجج؛ العقالئي الفهم ونظام فالعر عنجدًا  بعيد

 عىل الكربى تطبيق يف أخطأ اإلمام أنّ  يعني فهذا ختّصصاً  خارجة كانت فإن صحيحة، بعّلةر 

 من تليس اأهّن  رغم مكروهة بل ،بحرام ليست بمعنى ختصيصاً  خارجة كانت وإن الصغرى؛

 ؟!هذا الئيعق بيان فأّي  حتريميّة، بعّلة جداً  كراهتها لبيانًا متام مناقض مضمون فهذا السمك،

 خطأ النص أخطأفقد  صياً ختّص  اخلروج كان فإن سبٌع، فإنه احلامم تأكل ال: قولك مثل فهذا

 حتريم عّلة نفسها حدّ  يف هي اليشء يف الكراهة عّلة كانت فكيف اً ختصيصيّ  كان وإذا فادحًا،

 هي بعلةر  ءيش هةابكر حتكم نأ يف للكراهة اً عرفيّ  بياناً  ذلك يكون فهل ،األوىل لةهللو اليشء

 غري وعّلته احلكم بني لصالف فهذا ؟!التخصيص لوال حلرمتهـ  األصل حسبـ ب موجبةٌ  عندك

 .اخلوانساري قاملحقّ  أراده ما هو هذا ولعّل  تفكيكي، يدقّ  هو بل أبدًا، عريف

، فلو قال: اغتسل الذي نقوله هنا غري عروض القرينة املنفصلة عىل بعض ما يف النّص  وهذا

ض فررًا لفظ )اغتسل(، ثم عرض الدليل املنفصل لكي ياغتسل للجنابة، مكرّ للجمعة و

يف األمر الثاين فظّل عىل داللة الوجوب، ما يفرضه ل، بينام مل يعرض لاالستحباب يف األمر األوّ 

واحدر منهام مستقّل  وكّل  ،مرينأنا أمام خطابني بمضمونني وكان به بأس لو سّلمنا جدالً، ألنّ 

ا فيام يمكن فرض التعديل الداليل اجلّدي بالقرينة املنفصلة عىل جزء الدليل، أمّ عن اآلخر، ف

اجلزء الثاين يف  ةالثاين، ومقتىض عموميّ زء ل واجلفاألمر يعطي ترابطًا بني اجلزء األوّ  ،نحن فيه

الواحد عرفًا،  بتفكيك النّص  حال يسمأن ل، التحريم مع كونه عّلة ـ يف اخلطاب ـ للجزء األوّ 

ة، ومعه يسقط االستدالل باحلديث ال إذا فرضت العّلة هي عّلة الكراهة أو جامع املرجوحيّ إ

 .نفسه كام هو واضح
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بيثا، ومنها الرّ  ،ها يف بعض املوارد عّلة الكراهةلكنّ  ،ا فرض كون العّلة هي عّلة التحريموأمّ 

بيثا، يفيد كراهة الرّ  بأمرر  سيجعل التعليل هنا إذه غري مفيد إثباتًا، ثبوتًا، لكنّ  ممكنفهو فرض 

 احلرمة؟! هو عّلةر  بيثاالرّ هذا األمر يف غري  فكيف عرفنا ـ إثباتًا ـ أنّ 

هذا، وكالمنا يف هذا التعليق مبنيٌّ ـ يف مجلة منه ـ عىل بعض التفاسري املحتملة ملعنى 

 التعليل، وسيأيت يف التعليق الثاين.

 اريل الوارد يف خرب عّمللتعللإلمكانات الداللّية ة وقفة حتليلّي

 ؟«عامر يا السمك يف نعرفها ال افإنّ »ليل اإلمام بقوله: عما معنى ت الثاين: التعليق

 :وهي ،احتامالت عّدة حتتمل اجلملة هذه

 نعرفها، ال: فمعنى السمك، من الربيثا كون بعدم التعليل معناها يكون أن :األّول االحتامل

 .السمك من ليست: هو

 من ليست افإهّن  الربيثا تأكل ال: املعنى فيكون هنا، املستدّلون الفقهاء فهمه الذي هو وهذا

فكأّننا نتصّور  السمك، غري من لكوهنا مساوق السمك يف املعرفة عدم معنى ويكون السمك،

 السمك، يف عليها علمه يقع مل هأنّ  معناه معناه؟ فام السمك، يف الربيثا أعرف ال: يقولأّن اهلل 

 .رفهالع   وإال السمك، من ليست اأهّن  ييساو وهذا

 ال ناإنّ : بمعنى لكن احليوان، هذا بحال اجلهل بيان املعرفة بعدم رادير  أن :الثاين االحتامل

 السمك حّلية يف معياراً  هناك أنّ  يفرض هوكأنّ  حاهلا؟ هو ما األسامك بني من الربيثا نعرف

 وأ أكله جيوز الذي السمك من هي هل بيثاالرّ  حال يعرف ال هبأنّ  يقول اإلمام وأنّ  وحرمته،

 الربيثا، عىل انطباقه يف بل احلكم، يف ليس هنا الرتّدد لكن أكله؟ جيوز ال الذي السمك من اإهّن 

 ؟ال وأ والقرش لسكالف   احلالل السمك خاصية فيها فهل

 نوانع السمك أنّ  يرى الذي باملبنى قلنا لو اإلشكال عنه ويرتفع االحتامل هذا دويتأكّ 

 لبيان هي القرش ةمعياريّ  أخذت التي الروايات أنّ قلنا ب وأ بحري، حيوان كّل  عىل طلقير 

فلو  ـ، كام ذكرنا فتواه سابقًا احلكيم سعيد حممد دالسيّ  يراه كام ـ البحر حيوان ملطلق تهمعياريّ 

 وأ قرش هلا هل منعل ال نافإنّ  تأكلها ال: الثاين حتاملاالمجعنا بني هذين لصار معنى احلديث عىل 

 ال؟



 

 ما غري آخر بمعنى لكن احليوان، هذا بحال اجلهل هو املعرفة بعدم رادير  أن :الثالث االحتامل

 اأهّن  يفرض هوكأنّ  ال؟ وأ السمك من هي هل الربيثا نعرف ال ناإنّ : وهو الثاين، االحتامل يف جاء

 من كانت لو اأهّن  يفرض أو حرامًا، كانت منه تكن مل ولو حالالً، كانت السمك من كانت لو

 غري ألنّ  ؛حالالً  كانتمن السمك  تكن مل لوو قرشًا، اهل ليس األهّن ًا حرام كانت السمك

 .، بال قيد القرشأيضاً  حالل السمك

 الثاين االحتامل تقدير عىل الوجوه بعض عىل النتائج بعض تتغرّي  سوف عليه، وبناءً 

 .والثالث

 :بمناقشتني اناألخري االحتامالن يناقش قدلكن 

 بحال عاملاً  اإلمام يكون ال أن املعقول غري من بأّنه بالقول ذلك، رينك   أن :األوىل ةاملناقش

 العلم إىل يذهب الذي بالرأي اً اعتقاديّ  نستبعده أو ًا،وعمليّ  عادةً  نستبعده اإمّ  أمرٌ  فهذا بيثا،الرّ 

 .األحكامب املرتبطة املوضوعات أقّل  وال باملوضوعات، لإلمام املطلق

 ال أن املانع ما إذ ؛وجهاً  له نعرف ال الربيثا بحال لإلمام والعمل العادي االستبعاد أنّ  إال

عن البحر  كلم150التي تبعد حوايل  املنورة املدينة يف يعيش وهوـ  الصادق اإلمام يعرف

 نوانالع انطباق حيث من احليوان، من النوع هذا حالـ  ساحلّية مدينةر  يف وليساألمحر، 

وإذا قلنا بأّن هذا الطعام عراقي، كام قد يظهر  .بأساً  ذلك يف أجد فال وعدمه، عليه التحريمي

من بعض النصوص، فاألمر ربام يكون أوضح، وإن كان الروبيان موجود يف البحر األمحر 

 أيضًا.

 أمرٌ  فهو ـ الرشعّية األحكام مصاديق السيام ـ باملوضوعات املطلق بعلمه القول اوأمّ 

 عليه يقم مل اممّ  ذلك أنّ  ونجد مطلقًا، باملوضوعات علمه وجوب عىل نبني ال ونحن مبنائي،

 واملقدار بينها فيام االختالف شديدة فهي ةاحلديثيّ  النصوص اوأمّ  حاسم، قرآين أو عقيل دليٌل 

 ونيعيش همولكنّ  علموا، أرادوا لو مبأهّن  القول هومنها  الكريم القرآن يعارض نراه ال الذي

 .بالدليل خرج ما إال ،الكشفّية ةاحلقيقيّ  العلوم عىل ال ،الظاهر عىل حياهتم

قال:  ،عن عل بن حنظلة ،املحاسن روايًة هنا صحيحة عىل املشهوريف أورد الربقي  وقد

 يف عيلّ  واختلفوا واحد، غري عنها سألني قد»عن الربيثا، فقال: × اهلل سألت أبا عبد



  

عنها، فرّد عيّل مثل  فسألته إليه، محلتها ثم وعاء، يف فجعلت به، رتفأم فرجعت: قال ،«صفتها

 .«بأس به ليس»اه، فقال: الذي رّد، فقلت: قد جئتك هبا، فضحك، فأريتها إيّ 

 السائل وأنّ  بيثا،للرّ  خمتلفة توصيفات هممن يسمع كان اإلمام أنّ  عىل داّل  اخلرب هذا فإنّ 

 كان لو له معنى ال كّله وهذا بجوازها، أفتى رآها فلام رأيه، يويعط فيها لينظر هبا له ليأيت ذهب

 له اجلواب يرتك ألن معنى فال األّول، السؤال من هاكمبح ألجابه إذ ؛بحاهلا عارفاً  اإلمام

 ،املوضوع يعرف كان فلو حكمها، معرفة مريدين صفتها يف عليه اختلفوا أهنم بحّجة

 ثمّ  هبا ليأتيه الرجل ذهب حتى تركه ملاو األّول، من هألجاب ،احلكم يعرف هأنّ  واملفروض

 أن إال املشهد هذا همفأ ال نيفإنّ  ،باحلّلية فيفتيه اهاإيّ  لرييه ثم ،مّرًة أخرى اجلواب بنفس ليجيبه

 ملا ثمّ  ،بوصفر  سابقاً  خربار  ربام هوأنّ  ،يفت   مل وهلذا املوضوع، بحال عارفر  غري اإلمام يكون

 سامكاأل يف احليوان هذا حال يعرف ال هأنّ  ةفرضيّ  يعّزز وهذا، وازباجل أفتى احلال له اتضح

 عامر خرب يف جلوابه األخريين االحتاملني عىل يفتح الذي األمر حرمته، أو بجوازه ليفتي

 .الساباطي

 سؤال عن اإلمام جلواب يكون ال والثالث الثاين االحتامل تقدير عىل هإنّ  :الثانية املناقشة

 ينهى ألن مرّبر هذا فهل بيثا،الرّ  حال يعرف ال اإلمام أنّ  لنفرض إذ ؛معنى الساباطي عامر

 !بحاهلا؟ اإلمام علم بعدم ذلك الً معلّ  ،أكلها عن عامراً 

 بيثاالرّ  حالك إذا مل تعرف كان من املفرتض أن يقول له اإلمام القاعدة، ويقول له بأنّ  لقد

 واضح غري بيان فهذا! حاهلا أعرف ال أنا نينّ أل حرام ابأهّن  له يقول أن ال احلرمة، هو فاحلكم

 .منطقي تربيرٌ  له يظهر وال

 بنفي اإلمام وأنّ  ،عاّمة كانت بيثابالرّ  اجلهل حالة أنّ  ةفرضيّ  عىل إال ذلك ختريج يمكن وال

 ال فرض وهذا احلرمة، هو احلال جمهول فحكم الناس، بنيحاهلا  عرفير  ال الربيثا أنّ  يفيد علمه

 اضطراب عن الكاشفة حنظلة بن عيل رواية مثل عليه ساعدت وإن قاطع، كلبش له شاهد

 .ما بدرجةر  احلال
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 أصالة هو البحر حيوان يف حكمها يكون باملوضوع اجلهل حالة أنّ  حيتمل ،عليه وبناءً 

 .وسببه اجلهل بحال هحكم   معّلالً  باحلرمة اإلمام حكم اً عامّ  باملوضوع اجلهل كان وملا احلرمة،

 أقّل  وال ًا،دالليّ  سقوطاً  السمك غري حرمة قاعدة لبيان بالرواية االستدالل يسقطكّله  وهبذا

 .املسألة يف اإلمجال من

ا جتمع الرواية طويلة كأهّن  وأنّ  ،الراوي هو عامر بن موسى الساباطي نّ أز اإلمجال بيتعزّ  وقد

واب باختصار شديد، ومن وتذكر السؤال واجل ،هها عامر إىل اإلمامعددًا من األسئلة التي وّج 

يصال الرسالة، السيام عىل رأي إبممّا جعله خيّل املمكن أن يكون االختصار من عامر الساباطي 

كام تقّدم يف  ي،نن يرى أكثر روايات عامر تعاين من اضطراب وتشويش لفظي أو متممبعضهم 

 البحث السندي آنفًا.

 وحكمها ك: هوّيتهاوعالقتها حبكم غري السمار يف موثقة عّمبيثا الّر

 ؟ابيثا؟ وما هو احلكم اخلاّص هبالرّ  يما ه الثالث: التعليق

 أو السمك، غري حيوان وه هل الربيثا وأنّ  املوضوع حتديد: مرحلتني عىل يكون اجلواب

 القاعدة مقتىض يف ننظر التحديد وبعد بحري؟ حيوانر  من تخذير  طعام وأ قرش، له ليس سمك

 .آخر بعنوان أو الربيثا بعنوان عليه ةاخلاّص  النصوص داللة يف ـ اهلل بإذن ـ ننظر ثم ،فيه

 الربيثا ةهوّي حتديد: األوىل املرحلة

لنا نوع هذا حيّدد مؤرش ال يوجد فيها ه من أغلب الروايات الواردة يف الربيثا أنّ  يظهر

ايات ـ بيثا فيجيب بحكمها، لكن بعض الروهبذا االسم، حيث يسأل اإلمام عن الرّ  ىاملسمّ 

 .خرب حنان بن سدير هيفيد أّن هلا قرشًا، ومثلر ـ مثل خرب عمر بن حنظلة اآليت 

 ربيان إىل أيب عبدمن أهل البرصة اإل لكن يف مرسل حممد بن مجهور قال: محل رجٌل 

بيثا، يستطاب أكله ويؤكل رطبًا ، وقال له: إّن هذا يتخذ منه عندنا يشء يقال له: الرّ ×اهلل

، وإّن أصحابنا خيتلفون فيه، فمنهم من يقول: إّن أكله ال جيوز، ومنهم من ويابسًا وطبيخاً 



  

 .«قرشها يف تقلقل تراها أما»ثم قال:  ،«السمك من جنٌس  هفإنّ  كله،»يأكله. فقال يل: 

(، كام أو منه القريدس ربيان )القريدستخذ من اإلفإّن هذه الرواية جتعل الربيثا طعامًا ير 

ربيان الذي تتخذ منه الربيثا، واإلمام جييب السؤال عن حكم اإل واية أنّ ومن الالفت يف الر

ة م من فرضيّ ز ما تقدّ ه من السمك الذي له قرش، وهذا يعزّ اًل ذلك بأنّ ه حالل، معلّ بجوازه وأنّ 

ربيان ليس عىل صورة إذ اإل ؛صورتهمن إطالق لفظ السمك وإرادة حتى ما مل يكن عىل  ،بعضر 

 السمك.

ربيثا، بل ال هحتى تصبح طعامًا اسم« يشء»ال ترجع إىل كلمة « له يقال»إن كلمة  يقال: وقد

 بيثا يتخذ منه يشء عندنا.الروبيان الذي يقال له الرّ  إىل الروبيان نفسه، فيصبح املعنى: إنّ  عترج

 ح له.وال أقّل ال مرّج  عن تركيب اللفظ جدًا، هذا االحتامل بعيد   ولكنّ 

ه لو كان من أنّ  ،هـ( يف رسائله1315محد آل طعان البحراين القطيقي )ا ما ذكره الشيخ أوأمّ 

كذلك فهو خطأ من السائل أو سهو أو ربام يسّمى به يف ذلك الزمان أو تلك البلدان، مع عدم 

قم دليالً، واإلمام ه مل ير فهذا ممكن غري أنّ  ..ة املوضوعلعدم أمهيّ  ؛كون سكوت اإلمام تقريرًا له

 .حكامً  اختالفهام تقدير عىل العنوانني بني خيلط ال حتى له األمرمضطّر لبيان 

 مرسالً ًا واحد خرباً  إال ،الربيثا ةهويّ  حتديد يف يشء إىل نتوّصل ال الرواية فبمراجعة ،وعليه

 .أيضاً  غريه من يتخذ وربام منه، متخذ طعامر  نوع   فتكون اإلربيان، من اذهااخت يفيد

إسحاق بن سليامن املعروف  فسنجد أنّ  ،ألغذية أو كتب اللغةإذا رجعنا إىل كتب ا اوأمّ 

 ربياناإل يف القول»: عىل اآليت« واألدوية األغذية»هـ( ينّص يف كتابه 320باإلرسائييل )

بيثا هي الرّ  وهذا النص واضح يف أنّ . «..القريدس يسّمونه مرص وأهل بيثا،الرّ  ويسّمى

 الروبيان.

 ،يف اجلامعهـ( ـ أحد كبار علامء األعشاب والنبات والصيدلة ـ 646)كام ينّص ابن البيطار 

ر هو من صغا ،التميمي: هو نوع من األدام يتخذه أهل العراق هو والصحناة مجيعاً »ول: قفي

                                           
 .479ـ  478: 2 ( املحاسن1)

 .399ـ  398: 2 ة( الرسائل األمحديّ 2)

 .597( األغذية واألدوية: 3)



 

 .«ربنان..السمك.. البرصي: هي أحّر من اإل

ل يف ديوان اجلّريث، وقا :الربيثا والربيث :قيل»هـ(: 537وقال الشيخ نجم الدين النسفي )

 .«من السمك رضٌب ـ بكرس الراء وتشديد الباء ـ بيثا الرّ  :دبألا

سخن من اسويه: هي أربيثا.. قال ابن م»: يف القانون يف الطّب هـ( 427)وقال ابن سينا 

 .«الروبيان..

يف كتابه املعروف  ،اخي العرص العبايسأحد طبّ هـ( 3الوّراق )ق ار ابن سيّ يظهر من كالم و

يؤّيد ما تعطيه رواية ابن مجهور من أّنه نوع طعام يكون مع الروبيان وقد ب الطبيخ ما بكتا

 .يصنع من دونه أحيانًا بطريقة ال يالحظ اآلكل أّنه خال من الروبيان

 رسبك ـ الربيثي الغوري وعن لطيف، فلس له السمك من رضب»فقال:  ،ا الطرحييأمّ 

 .«يثاجلرّ : والربيثة الربيث: ويقال. السمك من رضب: ـ الباء وتشديد الراء

الذي يؤتى به من ناحية بأّن الكلمة رسيانّية وهي نوع من السمك الصغري وقال يف دهخدا 

 هرمز.

السيام ، بعد مراجعة كتبهم رأينا حسبام الكلمة هلذه ةاللغويّ  مجاملعا أصحاب يتعّرض ومل

 جدًا، زمناً  راملتأّخ  الطرحيي عدا االسم هبذا حيواناً  أو طعاماً  يذكروا مل إذ ،«ربث»عند كلمة 

 يف الطرحيي قاله ما عىل وأحالوا أرجعوامؤّخرًا يف الوسط الفقهي  الربيثا عّرفوا الذينأغلب و

 .املجمع

 سيأيت ربيان، ويظهر من خربر الربيثا غري اإل وظاهر األصحاب أنّ »قال العالمة املجليس: 

                                           
 .430: 2 األغذية واألدويةابن البيطار، اجلامع ملفردات ( 1)

ب ة يف( 2) ل  ب ة الط 
ل   .171: 1 االصطالحات الفقهّية عىل ألفاظ كتب احلنفّية ط 

 .669: 1القانون يف الطب ( 3)

املأكوالت وطيبة األطعمة املصنوعات مما كتاب الطبيخ وإصالح األغذية »إّن االسم الكامل للكتاب هو  (4)

للكتاب، حيث مل  ، وقد راجعتر الرتمجة  اإلنجليزّية«استخرج من كتب الطّب وألفاظ الطهاة وأهل اللّب 

 ’Annals of the Caliphsمن كتاب:  235و  207تتوّفر عندي النسخة العربية له، فانظر ص 

Kitchens. 
 .254: 2 ( جممع البحرين5)



  

ومل يذكر الربيثا فيام عندنا من كتب اللغة وال كتب  ،)يقصد خرب ابن مجهور( ام واحدأهّن 

 .«همذكور يف أخبارنا وكتب أصحابنا ومل خيتلفوا يف حلّ  هاحليوان، لكنّ 

 :َخسة معطيات أمام فنحن ،إذن

عدم  إىل شريي أن دون الروبيان، من يتخذ طعامٌ  الربيثا أنّ  يوحي الذي مجهور ابن خرب ـ 1

 .غريه من اختاذه إمكان

 .الروبيان هي بيثاالرّ  أنّ  عىل ،الطّب  علامء أحد وهو ،اإلرسائييل نّص  ـ 2

 .السمك من بأّنه رضفقط يفيد  بل ،الروبيان هأنّ  عىل يدّل  وال ،الطرحيي نّص  ـ 3

 مل الروبيان ذكرواالربيثا حيواٌن أو طعام، بل وحتى عندما  ني عن بيان أنّ اللغويّ  تسكو ـ 4

 .الربيثا وهو آخر اسامً  له أنّ  يذكروا

، ولعّل نّص ابن البيطار والنسفي وابن متغايران اموأهّن  التعّدد الفقهاء من كثري ظاهر ـ 5

 .سينا يرّجح أهّنام متغايران ولو نسبّياً 

 رسائييلاإل نّص  كان وإن املعطيات، تضارب بعد الربيثا ةهويّ  من دالتأكّ  يصعب وبذلك

 العلامء بعضكلامت ( ظهور)أو  ترصيح همقابل يف لكن ته،خلربويّ  نظراً  ؛حاً مرّج  يكون أن ينبغي

 وصاحب احليل، قواملحقّ  ،احليّل  والعالمة ل،األوّ  والشهيد ،احليّل  إدريس كابن متغايران امبأهّن 

 .السابقني من والربيثا الروبيان احتاد عىل نّص  من نجد مل بل الرياض،

 وكذلك ال بأس ـفتح الراء وكرس الباء ب ـ بأكل الربيثا وال بأس أيضاً »قال ابن ادريس: 

 ،البحرّي  من السمك وهو رضٌب  ـبكرس األلف وتسكني الراء، وكرس الباء ـ  بأكل اإلربيان

 .«أبيض كالدود واجلراد، الواحدة إربيانة

 دبالتعدّ  جزمهم يفيد ال ،التعّدد يف الظاهر ،الربيثا ومعه للروبيان الفقهاء بيان نّ لك

 فقد الروايات، يف الواردة للعناوين متابعتهم من أحياناً  ينطلقون قد الفقهاء ألنّ  بالرضورة؛

                                           
 .191: 62بحار األنوار ( 1)

يوجد اليوم يف املطبخ اليمني أكلة اسمها الربيس، وهي تعمل من سمك القرش )اللخم( األبيض، وتعّد ( 2)

 املأكوالت الشهّية يف اليمن، وال أدري هل يمكن أن يكون هلا عالقة ما أو ال؟من 

 .99: 3الرسائر ( 3)



 

 يصبح وهبذا االثنني، ذكرونفي املعنون، يف والوحدة عددتال يف شّكهم مع العنوان دتعدّ  جيدون

 .بيثاالرّ  ةهبويّ  معرفته أو هنا، دالتعدّ  خياربنّي ت عىل داّل  غري العلامء بعض كالم

ربيان؟ له: جعلت فداك ما تقول يف أكل اإلقال: قلت  ،س بن عبد الرمحنيف خرب يون لكن

قال: قلت: قد روى بعض مواليك يف  ،«السمك من رضٌب  واإلربيان بأس، ال»قال: فقال يل: 

 .«(به) بأس ال»أكل الربيثا. قال: فقال: 

ن الروبيان وأفاده ملّا سأله ع السائل فإنّ  والروبيان، الربيثا وحدة يرّجح احلديث هذا فإنّ 

 اجلمع عن االستفسار أراد هوكأنّ  الربيثا، أكل يف اتمرويّ  وجوداإلمام باحللّية، سأله فورًا عن 

 .احلّلية اإلمام له دفأكّ  مواليك، بعض قاله وما اإلمام جواب معطيات بني

ون ه ال دليل عىل وحدة املوضوعني، فقد يكإنّ  :ـ يقال يف املقابل ـ كام ذكره بعٌض  وقد

 اإلمام فأجابه وهوالربيثا،السائل سأل عن الروبيان، ثم عاد وسأل عن موضوع مستقّل آخر 

 االسم مكانه اً عواض الضمري السائل استبدال ذلك ويتعزز ،املستقّلني السؤالني كال عن

 .أكله يف مواليك بعض روى قد: يقول أن املناسب من كان وإال الظاهر،

 بيثاالرّ  أنّ  وهو مجهور، ابن رواية من جاءتنا التي الفرضية عندنا ّززيع قد الكالم هذا أنّ  إال

 عام بسؤاله السائل أعقبه جائز، الروبيان بأنّ  اإلمام قال املّ  إذ ؛وأمثاله الروبيان من يتخذ طعام

 هي بل الروبيان، هي ليست الربيثا إذ ؛الضمري استخدامه عدم يفرّس  ما وهذا الربيثا، يف قيل

 .الروبيان من غالباً  أهييّ  لطعاما من نوعٌ 

 ـ نعدالك مثل ـ هلكنّ  ،قرش له السمك من نوع هو الربيثا يكون أن بعضهم احتملقد و

 اضطراب يفرّس  ما وهذا ،بالصايف ىاملسمّ  هو وأنه ،الشبك يف دخوله عند قرشه ينفض

 .احتامل جمّردوهذا  .احليوان هذا حكم يف أمرهم

 ون،اللغويّ  عنها سكت جهة فمن ،الربيثا حقيقة معرفة يف اضطراب أمام فنحن وعليه،

ولو بمعنى أهّنا طعام يؤخذ من  االحتاد عىل االختصاص أهل بعض نّص  ثانية جهة ومن

                                           
 .141: 24 ؛ وتفصيل وسائل الشيعة13: 9 حكام( هتذيب األ1)

 .400: 2 ة( الرسائل األمحديّ 2)

 .402: 2 ( املصدر نفسه3)



  

 طعام هأنّ  منها احتامالت تملحت والنصوص ،الروبيان أو يكون الروبيان الصغري من أساسّياته

 وإن التعّدد، كالمهم ظاهر الفقهاء من فكثري ثةثال ناحية من أما غريه، أو الروبيان من يتخذ

 .الوحدة بعضهم من همفر 

ز يتعزّ  الروبيان أو طعام هييأ من الروبيان وأمثاله، بيثا هوبنظري هو القول بأّن الرّ  واألرجح

من نص ابن مجهور  وذهاب بعض العلامء للوحدة، وبكلٍّ  ،وابن سيار ذلك بشهادة اإلرسائييل

يف ذلك هو الرتجيح  عنديبل األمر  ،اجلزم مشكل ني، لكنّ سكوت اللغويّ وخرب يونس، مع 

 .القوّي 

 الربيثا حكم يف: الثانية املرحلة

 مشهور عند مةً حمرّ  كانت وإال حالل، فهي لسف   له الذي السمك من كانت إذا بيثاالرّ 

 بن حنان وخرب حنظلة، بن عمر كخرب ،بعنواهنا بحّليتها النصوص وردت قد هأنّ  إال ة،اإلماميّ 

 ومرسل يونس، بن الفضل وخرب الرمحن، عبد بن يونس وخرب بزيع، ابن وخرب سدير،

 .مجهور ابن ومرسل حنظلة، بن عيل وخرب ول،حاأل

 هو ما األخبار هذه ويف ،هذه الساباطي موثقة سوى معارض أيّ كّلها  األخبار هلذه وليس

 :جهات من الساباطي خرب عىل الروايات هذه تقّدم هلذا أيضًا، السند صحيح

 .إليه بالنسبة كثرية اإهّن  حيث ،العدد حيث من ـ 1

 .األطعمةاخلاّصة ب أو العامةقاعدة احلّل  يف ةوالسنّ  للقرآن موافقتها حيث من ـ 2

 .الربيثا حكم يف هبا العمل عن العلامء إعراض حيث من ـ 3

 االطمئنان، فدير  مل ما ةحجّ ب ليس السند صحيح كان ولو واحداً  خرباً  إنّ  حيث من ـ 4

 ؟!حاله هي وهذه يفيده وكيف

 .أيضاً  بنصوصه حالل فهو ،الروبيان وه كانت ولو ،الربيثا ةحليّ  فالصحيح

 دوتعقّ  ،هنا احللية ة  أدلّ  يثاجلرّ  حرمة رواياتر  عارضت ،يثاجلرّ  هي بيثاالرّ  كانت لو نعم،

                                           
 .407: 5 املريزا التربيزي يف رصاط النجاةمثل ( 1)

 .142ـ  139: 24 الروايات يف تفصيل وسائل الشيعة ( انظر2)



 

 االعتامدوالنسفي قد يصعب  الطرحيي هذكرما و للغاية، صعٌب  الوحدة إثبات لكنّ  أكثر؛ األمرر 

 .يثاجلرّ  عن احلديث عند الكالم وسيأيت عليه،

 ه يصعب االستدالل هبا عىل إثبات حرمة كّل  أنّ وقد تبنّي  ،متام الكالم يف موثقة عامر هذا

 حرمة رواياتمن  الرواية األوىلهبذا يتّم الكالم عن و .حيوان غري السمك من حيوانات البحر

 .غريالسمك مطلقاً  البحري ناحليوا

 قصور الداللة والسند ،خرب يونس بن عبد الرمحن الرواية الثانية:

، قال: قلت له: جعلت ×عن أيب احلسن الرمحن، الثانية: خرب يونس بن عبد الرواية

 من رضٌب  ربيانواإل. بذلك بأس ال»فداك، ما تقول يف أكل اإلربيان؟ قال: فقال يل: 

 .«بأس ال»كل الربيثا. قال: فقال: أروى بعض مواليك يف قال: قلت:  ،«السمك

 يبنّي  أن ،«السمك من رضٌب  واإلربيان»: بقوله يريد هكأنّ  اإلمام أنّ  عىل داّل  اخلرب فهذا

 .جيوز ال السمك غري أنّ  منه فهمفير  جتويزه، مرّبر

 :وذلك ،مشاكل يواجه قد احلديث هبذا االستدالل أنّ  إال

 :جهتني من وذلك عندي، تامّ  غري احلديث سند إنّ : الً أوّ 

 بن حممد إىل طريقه عرب ،يونس إىل احلديث هذا بنقل تفّرد الطويس الشيخ إنّ  :األوىل اجلهة

 الوليد بن احلسن بن حممد بن بأمحد يمرّ  تارةً  هفإنّ  عندي، ضعيف إليه هوطريقر  .الصفار احلسن

 الشيخ طريق ةصحّ  عدم ومع أيضًا، ثقة غري ووه د،ي  ج   أيب بابن يمرّ  وأخرى ،وثاقته تثبت ومل

 .االعتبار عن احلديث يسقط الصفار إىل

 بجميع أخربنا: بقوله صّدره وقد ،الفهرست يف الصفار إىل صحيح طريق للشيخ :يقال قد

 فيصّح طريقه إليه يف التهذيب واالستبصار. ،فنعّوض السند، ..ورواياته كتبه

 تبوثاقة أحد )اجلامعة( الذين صّدر الطويس السند يف الفهرس نالو قل الكالم إنام يتمّ  وهذا

ا لو مل يقبل أحد هبذه اجلامعة ..، وأمّ هن بابويحيث قال: وأخربنا بذلك أيضًا مجاعة، عن اب ،هبم

                                           
 .13: 9 ( هتذيب األحكام1)

 .221ـ  220( الفهرست: 2)



  

 ،أيضاً  جيد أيب نببا يمرّ  الصفار إىل الفهرستالطريق، إذ الطريق الثاين للطويس يف  فال يصّح 

فهو ليس  ،الطريق الثالث الذي ذكره الطويس يف الفهرست اوأمّ  .ينفع فال التهذيب يف كام

ه ليس طريقًا ثبت وثاقته، وحتى لو كان معتربًا إال أنّ تفيه أمحد بن حممد بن حييى ومل  ألنّ  ؛معترباً 

ام إىل خصوص بصائر الدرجات، إذ بعد أن قال يف الطريقني وإنّ  ،إىل مجيع كتب الصفار

عاد وذكر:  ،د بن احلسن بن الوليد روى كتب الصفار إال كتاب البصائرحممّ  السابقني بأنّ 

ح أن يكون الطريق الثالث نًا الطريق الثالث، وبإفراد الضمري للغائب يرّج مبيّ « ..به وأخربنا»

 فال ،نسب إليهنا مل ترد يف البصائر ومل تر يخلصوص كتاب البصائر، وهذه الرواية التي بني أيد

 هذا الطريق.يمكن التعويض عرب 

ولو غضضنا الطرف عن جممل ما تقّدم، فإّن لنا مناقشات يف أصل نظرّية التعويض بني 

 .طريق املشيخة والفهرست، فراجع

 توثيق عرب التهذيب سند نصّحح مل ما الصفار، إىل بالطريق ضعيف السند أنّ  واملتحّصل

 .توالفهرس التهذيب بني التعويض ةنظريّ  ونقبل)اجلامعة(،  أحد

 يف يروي عبيد بن عيسى بن حممد أنّ  غري ثقات، همكلّ  عدهب   ومن الصفار إنّ  :الثانية اجلهة

 ال هأنّ  إال للرجلني، توثيقنا ورغم إننا :ةمرّ  غري قلنا وقد الرمحن، دبع بن يونس عن السند هذا

 يف مشكلة دوجو يف الظاهر احلكمة، نوادر من دنالس هذا استثناء بعد بينهام السند اتصال رزحير 

 .الصّحة حمرز غري فالسند عبيد، ابن يف التدليس احتامل من يرفع بام االتصال

 حتملأ نيأنّ  إال ،«السمك من رضٌب  واإلربيان»الشاهد يف احلديث هو قوله:  حمّل  إنّ  :ثانياً 

 اإلمام كالم كان لو إذ ج،املدر   احلديث نوع من فاحلديث اإلدراج، من هي اجلملة هذه أنّ 

 بدل الضمري استخدام لناسب ،نفسه الصفار من أو الرواة أحد من توضيحياً  كالماً  وليس

 الضمري استخدم كام السمك، من رضٌب ( هفإنّ )أو  فهو بذلك، بأس ال: فيقول الظاهر، سماإل

 .أيضاً  مجهور ابن خرب يف وسيأيت مة،املتقدّ  عامر موثقة يف

 للمجليسيف كتاب روضة املتقني  ضعت بني قوسنيلفت نظري أّن هذه اجلملة ور  وقد

                                           
 .531ـ  518: 2انظر: منطق النقد السندي ( 1)



 

)ولو بإشارة منه غري األقواس التي ربام مل  لاألوّ  املجليس فعل من هذا هل أدري وال ،لاألوّ 

 ربكأ شخص عند االحتامل هذا قوي فإذا آخر؟ حدر أ فعل من أو ،تكن متعارفة يف زمانه(

 تمّ  ،للروبيان ترجع اأهّن  حنارّج  التي الربيثا روايات سائر نّ أو السيام باحلديث، االستدالل

 .بالسمكّية ال بالقرشفيها  ةللحليّ  التعليل

 كانت فإذا الفقهاء، تصنيف بحسب صورته عىل وليس السمك يشبه ال الروبيان إنّ  :ثالثاً 

 :خيارين أمام فنحن اإلمام من اجلملة هذه

 الروبيان ظنّ ف املوضوع، تشخيص يف اإلمام من اخلطأ بحصول نلتزم أن :لاألوّ  اخليار

 .به يلتزمون ال ما وهذا. اً سمك ليس هأنّ  مع سمكاً 

 ما بأنّ  الفقهاء قول أنّ  يعني وهذا صحيحًا، سمك هبأنّ  له توصيفه يكون أن :الثاين اخليار

 الرواية، هذه ملنطق ومنافياً  باطالً  سيكون حرامـ بمفهومهم للسمك ـ  البحر يف سمك غري كان

 من عندهم سمكب ليس يشء حلية عىل تدّل  اأهّن  مع السمك غري مةحر عىل هبا يستدّلون فكيف

 املاء يف ما كّل  أنّ  ةنظريّ  مثل مع إال سجمني ال غريب، أمرٌ  وهذا! السمك؟ من اعتباره خالل

 بسمك فليس ونحوها والضفادع والسلحفاة التمساح مثل كان ما إال ،ةالعربيّ  اللغة يف سمٌك 

داّلة عىل حلّية كّل  فتصبح السمك، مطلق حلليّة مفيد سمك بأّنه اإلمام تعليل يكون وبه عرفًا،

 رشط عىل دّل  ملا معارضة الروايةالفقهاء غري سمك، كام تصبح بام فيه أكثر ما اعتربه ما يف املاء 

 أصل من اجلملة هذه كون لعدم حاً مرّج  هكلّ  هذا يكون أو جيدًا، لفتأمّ  ،السمك يف القرش

 .اإلمام حديث

 .جداً  فبعيدٌ  ،احلكومة عىل ملاحل اوأمّ 

 .أيضاً  هبا الستداللا سلمي مل الرواية هذه أنّ  واملتحّصل

 خرب ابن مجهور وفكرة حتريم غري السمكالرواية الثالثة: 

قال: محل رجٌل من أهل البرصة اإلربيان إىل  ،بإسنادر له ،الثالثة: خرب حممد بن مجهور الرواية

 ويؤكل أكله، يستطاب الربيثا،ذا يتخذ منه عندنا يشء يقال له: ، وقال له: إّن ه×اهلل أيب عبد

                                           
 .466: 7 روضة املتقنيانظر: ( 1)



  

 من ومنهم جيوز، ال أكله إنّ : يقول من فمنهم فيه، خيتلفون أصحابنا وإنّ  وطبيخًا، ويابساً  رطباً 

 .«!قرشها؟ يف تقلقل تراها أما»ثم قال:  ،«السمك من جنٌس  فإّنه له،كر »يل:  فقال، يأكله

 لكان سمكاً  يكن مل فلو السمك، من جنٌس  بأنه احلّلية يعّلل هنّ أ ديثاحل هذا من يفهم قد إذ

 فتكون قرش،ال وهو األسامك يف احلّلية معيار ذكر السمك، من جنساً  كونه بنّي  أن بعد ثم حرامًا،

 فتوى فتطابق له، قرش ال الذي السمك حرمة وعىل السمك، غري حرمة عىل داّلة الرواية

 .ةاإلماميّ  فقهاء مشهور

حيث نقلها حممد بن مجهور بإسنادر له إىل  ،هذه الرواية ضعيفة السند باإلرسال ولكنّ 

 احلالني وعىل ،«..رجل عن مجهور، بن حممد عن»العاميل السند هكذا:  الصادق، وذكر احلرّ 

كام  البرصي العمي مجهور بن دحممّ  وثاقة ثبوت عدم إىل مضافاً  هذا إرسال، السند يف يكون

 .الضعف غاية يف سنده فاخلرب، ل وضعف السّياري، وهو أمحد بن حمّمد بن سّيار، بتقّدم

                                           
 .479ـ  478: 2 ( الربقي، املحاسن1)

 .142: 24 ( تفصيل وسائل الشيعة2)

ل طاهر يف زمن أيب آالكاتب، برصي، كان من كتاب  ،أبو عبد اهلل ،ارد بن حممد بن سيّ أمح»قال النجايّش:  (3)

 جمفوّ  ،ويعرف بالسياري، ضعيف احلديث، فاسد املذهب، ذكر ذلك لنا احلسني بن عبيد اهلل ،×حممد

ت، كتاب ن، كتاب الطب، كتاب القراءاآالرواية، كثري املراسيل. له كتب وقع إلينا منها: كتاب ثواب القر

وأخربنا أبو عبد  ؛النوادر، كتاب الغارات، أخربنا احلسني بن عبيد اهلل قال: حدثنا أمحد بن حممد بن حييى

 ما كان من غلوّ  ، إالّ ارّي اهلل القزويني قال: حدثنا أمحد بن حممد بن حييى، عن أبيه قال: حدثنا السيّ 

:  (؛ وقال80)الفهرست:  «وختليط ويقال  ،ري، أصفهاينّ ا أمحد بن حممد السيّ عبد اهلل يف أيب»الكيّشّ

طاهر بن عيسى الوراق، قال: حدثني جعفر بن أمحد بن أيوب قال: حدثني الشجاعي، قال: ّي: برص

نه إيعلم من سأل عن السياري:  ×حدثني إبراهيم بن حممد بن حاجب، قال: قرأت يف رقعة مع اجلواد

قال نرص بن الصباح: السياري أمحد بن حممد أبو  .عوا إليه شيئاً ال تدفأن عاه لنفسه وليس يف املكان الذي ادّ 

)اختيار معرفة  «×ة يف وقت أيب حممد احلسن العسكرّي ار، وكان من كبار الطاهريّ عبد اهلل من ولد سيّ 

الرواية، كثري املراسيل. وصنف  ضعيف احلديث، فاسد املذهب، جمفوّ »طويّس: (؛ وقال ال865: 2الرجال 

ة ، منها كتاب ثواب القرآن، كتاب الطب، كتاب القراءة، كتاب النوادر، أخربنا بالنوادر خاّص كثرية كتباً 

بام كان فيه من  الّ إثنا السياري، د بن حييى، قال: حدثنا أيب، قال: حدّ احلسني بن عبيد اهلل، عن أمحد بن حممّ 

وقال ابن دون تعليق. ( 397، 384(؛ كام ذكره يف )الرجال: 67ـ  66)الفهرست:  «.وختليط. غلوّ 

. «نوادر احلكمة»ضعيف، متهالك، غال، منحرف. استثنى شيوخ القميني روايته من كتاب ..»الغضائرّي: 

 



 

 اموإنّ  السمك، من بكونه األكل يف يصهختر تعليل ردير  مل اإلمام أنّ  احتامل ذلك إىل ضافير 

 .العامل واهلل ،ةترشيعيّ  ةخلصوصيّ  ال السمك من هأنّ  بيان أراد

ليست من  فررّس التعليل فيها بأّن الربيثا عامر إذاشارة أخرية هنا، وهو أّن موثقة تبقى إ

السمك، وقلنا بأّن الربيثا متخذة من الروبيان، فسوف تعارض موثقة  عامر خرب  ابن مجهور هنا، 

ألّن خرب ابن مجهور يقول بأّن الروبيان من السمك، فيام خرب عامر يقول بأّن الربيثا ليست من 

الربيثا، فيقع التعارض بني روايتني أساسّيتني من السمك، واملفروض وحدة الروبيان و

 روايات التحريم نفسه، وهو ما يزيد املوقف ارتباكًا وتشكيكًا.

فهذا  ،«البحار ثامر من السمك غري»ه مل يقم دليل حاسم عىل حرمة عنوان يظهر أنّ  وهبذا

ًا، ويف داللة بعضها وهي قليلة العدد جد ،معترب، والعمدة األخبار املفهوم غري موجود يف دليلر 

، ومعارضة بعضها اً مشاكل، فضالً عن ضعف اثنني من أصل ثالثة منها سندـ وربام كّلها ـ 

، وهذا كّله يربك االستدالل هبا ر يف الربيثا، فضاًل عن عمومات الكتاب الكريمخ  ار خبار أل

 .حتى عىل مسلك حجّية خرب الثقة، فضاًل عن مسلكنا يف اخلرب االطمئناين

 صورة عىل ليس ما أو السمك،ة لعنواٍن اسمه: غري صحيح عدم ثبوت حرمة رشعيّ فال

 .الفقهاء تناوهلا التي بالطريقة ،السمك

 ذكره الذي املعنى من بأوسع أو البحار يف ما مطلق عىل يطلق السمك عنوان كون نعم،

 غري: اسمه حتريمي عنوان وجود عدم إىل هنا لناتوّص  اموإنّ  اهلل، شاء إن بحثه سيأيت الفقهاء،

 .العامل واهلل السمك،

 ، األدّلة واملناقشاتـ معيارّية عدم الَفلس يف حتريم السمك 

 مقابل له، لسف   ال الذي السمك بتحريم املسلمني فقهاء بني دواتفرّ  ةاإلماميّ  فقهاء بأنّ  قلنا

                                                                                                             
(؛ وقد 40)الضعفاء:  «ف أنه قال بالتناسخاملصنّ « النوادر»وحكى عيل بن حممد بن حمبوب عنه يف كتاب 

 (.424)خالصة األقوال:  ضعيف ذكر العالمة احليل أّنه

وكون  .مني تقريبًا عىل تضعيفه والطعن فيه من جهاتاتفقت كلمة املتقدّ وقد جدًا، مضّعف ياري ليه، فالسوع

تضعيفهم يرجع ملوقفهم من الغلّو لو تّم وأسقط قيمة تضعيفهم له، فهو ال يثبت وثاقته، ومل نجد من 

 وّثقه، ومروّياته التي بني أيدينا مريبة.



  

 أدّلة استعراض ربع تعاىل اهلل شاء إن اآلن تناولهن سوف ما وهذا لس،ف   له الذي السمك حتليل

 .املسألة يف األقوال سائر مع الرأي هذا إىل الذاهب املشهور القول

هو  ذلك ونحو السمك من َفْلس له ليس ما بحرمة القول لصالح به يستدّل  أن يمكن وما

 :اآليت

 ، نقد متقّدموقيام السرية املتشّرعّية ،عنوان امليتة( ـ ـ ـ ) 

 من لسف   له ما مثل ،هحّليت املعلوم املقدار غري عىل امليتة أحكام جريان :األّول الدليل

 .الربّ  يف حمّلالً  مثله يكون ما أو السمك،

 فال البحر، حيوان من السمك غري حرمة أدّلة مناقشة عند نظريه يف متقّد  مما اتضح وجوابه

 .نطيل وال نعيد

 غري من البحري احليوان ةحرم يف متقدّ  الذي بالبيان عّيةاملترّش  السرية :الثاين الدليل

 .السمك

 .نعيد وال نطيل فال ،أيضاً  جوابه تقدم وقد

 معًا التحّقق التارخييالتوظيف وـ مستند اإلمجاع، مناقشة يف  ـ 

 قوّي  إمجاعٌ  وهو األسامك، من لسف   له ليس ما حرمة عىل اإلمامي اإلمجاع :الثالث الدليل

 صاحب إنّ  بل ،كلامهتم يفيضًا أاإلمجاع قد اّدعي هذا ة، وّد هذا من متفّردات اإلماميّ حتى عر 

 رأي بنّي  الفلس، اشرتاط يف املؤمنني بني به املعتدّ  اخلالف بنفي الكالم صّدر الذي اجلواهر

 ألنّ  ؛الدين أو املذهب اترضوريّ  من املسألة أنّ  كالمه أطراف من وفهم الطويس الشيخ

 .له مستحالً  ،ماتاملحرّ  من ذلك وغري ملارماهيوا ياجلرّ  يأكل من بقتل م  ك  ح   الطويس

رش يف كتاب البّد لنا أن نالحظ أّن الشيخ الطويس مل ير  ،التعليق عىل دليل اإلمجاع وقبل

                                           
 .249: 2 راوندي، فقه القرآن؛ وال99: 3 ( انظر: الرسائر1)

، 365ـ  364الطويس، النهاية يف جمّرد الفقه والفتاوى: راجع: ؛ و244ـ  243: 36 ( انظر: جواهر الكالم2)

 .537ـ  536: 2 ب؛ وابن الرباج، املهذّ 802ـ  801واملفيد، املقنعة:  ؛713



 

 واملارماهي اجلّري آكل رويعزّ »احلدود من النهاية إىل ما استنتجه الشيخ النجفي، بل قال: 

 مات،املحرّ  من ذلك وغري الطري وسباع لسبعوا الربّ  ومسوخ والطحال كّلها، السمك ومسوخ

 .«القتل عليه وجب ذلك، من شيئاً  استحّل  فإن ثانيًة، أّدب عاد فإن

 بحرمة النهاية يف الطويس الشيخ قول عىل يدّل  ال بل ،الباب يف املّدعى يفيد ال النّص  وهذا

 هكأنّ  السمك ومسوخ هيواملارما ياجلرّ  ذكره بأنّ  نقل مل إن السمك، من له لسف   ال ما مطلق

 بالطريقة لكالمه اجلواهر صاحب فهم الغريب فمن التحريم، يف اإلطالقبنّيه ت عدم إىل مشري

 إطالقًا، السمك من له لسف   ال ما مطلق رمةح عىل ينّص  مل النهاية يف الطويس أنّ  علامً  مة،املتقدّ 

 .وجيه غرير  املعنى هذا هنا كالمه فتحميل ،واألرشبة األطعمة كتاب يف حتى

ره حتى لو صّحت النسبة للطويس فكالمه أنّ ، كّله هذايضاف إىل  كيف واملسألة  ،غري مربَّ

 وجه فأّي  القرآن، عموماتوبحث، بل فيها روايات صحيحة عن أهل البيت ومعها  فيها نظرٌ 

  ر   كيف بل! ؟اجتهادّي  نظرٌ  له كان لو احليوانات هذه مستحّل  لقتل
 اجلواهر صاحب ض 

 دون بالكراهة للقول يميل ريناملتأّخ  ريمتأّخ  بعض بأنّ  يقرّ  هأنّ  مع النتيجة هبذه روجباخل

 .احلرمة

 بقتل حكمه ـ الفتوى اختالف مع ـ فيه ما وأعجب»ما قاله الشهيد الثاين هنا معّلقًا:  ولنعم

 فيه، لفونخمت وأصحابنا حّله، عىل جممعون العلامء من خالفنا من كّل  فإنّ  املارماهي، مستحّل 

 ومستحّل . واالستبصار والتهذيب النهاية يف بحّله القائلني مجلة من هو حتى ،عرفت كام

 قد يكون حتى ذلك يكفي ال بل حتريمه، عىل املسلمون مجعأ ما استحّل  إذا يقتل امإنّ  ماملحر  

 حتى حّله عىل املسلمني أكثرر  مما هذا وأين وامليتة، كاخلمر رضورةً  اإلسالم دين من حتريمه علم

 .«؟!&الشيخ

 :مالحظتني عرب هنا باإلمجاع االستدالل يف النظر يمكن حال، ةأيّ  وعىل

 يف ةثثوبم موجودة واضحة والروايات كيف قطعًا، مدركيٌّ  اإلمجاع هذا إنّ  :وىلاأل املالحظة

                                           
 .713( النهاية: 1)

 .245ـ  244: 36 ( انظر: جواهر الكالم2)

 .15: 12 لك األفهام( مسا3)



  

 اإلمجاع فهمير  كيف احلال هذه ويف له، فلس ال ما بحرمة القول لصالح احلديث كتب خمتلف

 النصوص، يفبحثهم  إىل راجع اجتهادي إمجاع هو بل ،الشارع موقف عن الكاشف التعبدي

 رّجحوا ـرّصحوا بأهّنم  بل ـ مأهّن  يعني وهذا ،تعارض فيها ـ سيأيت كام ـ الروايات نّ أو السيام

وربام مالوا لنصوص  .عملهم يف االجتهاد ديؤكّ  كّله وهذا ذلك، عىل واتفقوا أخرى عىل طائفةً 

 هذا مثل ةحلجيّ  وجه فاللتحريم عماًل بقاعدة االحتياط عندهم والتي جيرهيا املتقّدمون كثريًا، ا

 .اإلمجاع

 ال؟ وأ املسألة هذه عىل إمامّي  إمجاعٌ  يوجد حقاً  هل :الثانية املالحظة

 مشكل، االتفاق بمعنى اإلمجاع إحراز أنّ  إال عظيمة، إمامّية شهرة توجد :اجلواب

 تية:اآل اتاملعطي ولنالحظ

 ،عواملقن اهلداية :يهكتاب   يف املشهور خيار يهنّ تب رغم هفإنّ  هـ(،381) الصدوق الشيخـ  1

وروايته  غريه، دون الربّ  يف مثيل له كان ما أكل جواز خلرب الفقيه يف روايته منه متقدّ  هأنّ  إال

 .خمالفاً  الفقيه يف الصدوق فيصبحلبعض نصوص حلّية ما له فلس، 

 .نعيد فال ،السمك غري حكم عن احلديث عند الكالم هذا عىل التعليق بعض متقدّ  قدلكن 

 يف اوأمّ  النهاية، يف السمك من له لسف   ال ما حرمة يذكر مل هـ (،460) الطويس الشيخـ  2

 غريه اأمّ  ،يثاجلرّ  بحرمة بالقول املتعارضة األخبار بني مجع فقد ،واالستبصار التهذيب :كتايب  

 املزعوم اإلمجاع لرضب هذا ويكفي ،تعبريه حدّ  عىل واالستحباب الندب اهيةكر فمكروه

 كتابيف خصوص  وغريه فلس له ما بني التفصيلهبذا  الطويس الشيخب ل ق   ،نعم .هنا

 .سوطبامل

حتى لو كان املبسوط متأخرًا يف التصنيف فيكفي قول الطويس يف فرتات من حياته لكن 

القضيّة مل تكن واضحًة جلّية متلّقاة بوضوح عن األجيال السابقة، بل  بعكس ذلك، لتأكيد أنّ 

 الشخص الواحد.عند كانت اجتهادّيًة حتليلية ختتلف فيها األنظار وتتحّول حتى 

                                           
 .308ـ  307؛ واهلداية: 423املقنع: ( انظر: 1)

 .59: 4 ؛ واالستبصار5: 9 ( هتذيب األحكام2)

 .276: 6 سوطب( امل3)



 

 اجلواهر يف هافرّس  وإن ،بالكراهة القول له سبنر  حيث هـ(،481) الرباج ابن القايضـ  3

 .التحريم كراهة ابأهّن 

 ،حال كّل  عىل أكله حيّل  ما: ثالثة إىل البحر صيد تقسيم هو الرباج ابن بمهذّ  يف واملوجودر 

 هو وما له، لسف   ال الذي السمك منه وذكر أكله حيرم وما ؛لسف   له الذي السمك منه وذكر

 الميبواإل والطمر بيثاوالرّ  والكنعت والزمار وه  والزّ  املارماهي منه وذكر مكروه،

ام جاءت خمالفته يف مل خيالف يف عنوان السمك الذي ليس له فلس، إنّ  فالقاض ،اينربوالط

 .بينهم كاملارماهي والزمارأيضًا نة اشتهر حتريمها معيّ  نواعر أ

ا كراهة حتريم منافر لظهور التقسيم الثالثي وعليه فتفسري صاحب اجلواهر للكراهة هنا بأهّن 

دقيق، فمخالفة  لس له غرير اج يرى كراهة ما ال ف  ابن الرب القول بأنّ  يف كالم ابن الرباج، كام أنّ 

 .داً جيّ  فالحظكلّيًا،  له لسف   ال ما لعنوانال  ،ابن الرباج لإلمجاع قائمة ضمن مساحة حمّددة

وهبذا يكون ابن الرّباج قد خرق كلّية  القاعدة  املشهورة، وهي حرمة ما ال فلس له، ال أّنه 

 ذاهتا.رفض أصل هذه القاعدة وخرق إمجاعها ب

 القسم»قال:  ،حيث يظهر منه الرتّدد يف املوضوع هـ(،676ق نجم الدين احلّل )ـ املحقّ  4

 يف لسف   له ليس ما اأمّ .. فلس له سمكاً  كان ما إال منه يؤكل وال البحر، حيوان يف :لاألوّ 

 شهرأ نّ لك و،ه  والز   واملارماهي الزمار وكذا التحريم، أشهرمها روايتان ففيه يكاجلرّ  األصل

 .«واإلبالمي والطرباين والطمر واإلربيان الربيثا ويؤكل الكراهية، هنا الروايتني

وإال ما احتاج لذكر  ،لس له مطلقاً ه غري حاسم حلرمة ما ال ف  ظاهر هذا الكالم كأنّ  فإنّ 

مه التحريم، وإن كان مطلع كال أشهرمها الكراهة أو وبيان أنّ  ،هنا وآخر هناك روايتني يف نوعر 

 .لقضّيةاظاهرًا يف حسم 

ل بدايات الرتّدد الذي شكّ يه فال يستفاد من كالمه خرق اإلمجاع برصاحة، لكنّ  ،من هنا

لس له ال يبدو واضحًا يف بعض أنواع احليوان الذي ال ف   ترّددٌ غري أّنه سنشهده مع غريه بعده، 

                                           
 .244: 36 جواهر الكالمانظر: ( 1)

 .439ـ  438: 2 ب( املهذّ 2)

 .78: 3 يضًا: نكت النهايةأ؛ وانظر له 169: 3 ( رشائع اإلسالم3)



  

 وه  والز   ماهيألخرية )املارف يف حرمة الثالثة اصل القاعدة، بل قد كان الطويس قبله توقّ أيف 

 ما بعض حتليل مسألة وبني له، فلس ال ما عنوان حرمة مسألة بني اخللط ينبغي فال ،(ماروالزّ 

 .اخلاّص  بعنوانه له فلس ال

 السمك من كان ما البحر حيوان من وبقي».. حيث قال:  هـ(،966ـ الشهيد الثاين ) 5

 اختالف بسبب حّله يف األصحاب اختلف وقد ار،والزم واملارماهي يكاجلرّ  لسف   له وليس

 ما إباحة إىل األخبار كتايب   يف الشيخ وذهب.. مطلقاً  حتريمه إىل.. األكثر فذهب فيه الروايات

 اجلنس واملراد روايتني، اجلّري يف أنّ  من املصنّف ذكره ما يظهر ذكرناه ومما.. اجلّري عدا

 إىل بالتحريم القول نسب اموإنّ  .التحريم صحاباأل بني شهرمهاأ أنّ و والتحليل، بالتحريم

 يمكن كان وقد كثرية، سناداإل صحيحات احلّل  روايات أنّ  من عرفت قد ملا ؛خاّصة الشهرة

. التحريم بينهم األشهر لكنّ  الكراهة، عىل باحلمل التحريم عىل دّل  ما وبني بينها اجلمع

 الروايات عموم يف دخل فقد وه  الز   اأمّ و. والزمار املارماهي يف الرواية اختالف ظهر وكذلك

 النهاية، يف الشيخ مذهب وهو الكراهة، الثالثة هذه يف اختار& واملصنف.. احلّل  عىل الداّلة

 عىل احلّل  أخبار محلوا واملانعون األخبار، بني اجلمع طريق هألنّ  ؛حسنٌ  وهو القاض، وتلميذه

 .«..بجيّد وليس ة،التقيّ 

 وه  والز   واملارماهي ياجلرّ  وهي السمك من حمّددة أنواع حول اجلدل يمحور النّص  هذا

 موقف هو فام هلا، لسف   ال التي احليوانات كّل  ليست هذه إنّ : هو السؤال لكنّ  والزمار،

 عبارة تعطي وماذا األنواع؟ هذه غري له فلس ال ما عنوان من احليوانات هذه يف املختلفني

 الثاين؟ الشهيد

 خالل من ناهبيّ  الذي اجلدل هذا أنّ  ـ مثل العالمة فضل اّلل ـ العلامء بعض من يبدو

 ال)ما  حكم يف أعني القضية، صلأ يف جدٌل  هو الثاين، الشهيد نّص  السيام مة،املتقدّ  النصوص

 .(له فلس

                                           
 .576 ( النهاية:1)

 .14ـ  11: 12 ( مسالك األفهام2)

 .54ـ  50البحر:  ؛ وثامر58ـ  56( فضل اهلل، فقه األطعمة واألرشبة: 3)



 

 وبني العام العنوان بني الفقهاء كلامت متابعة يف التمييز رضورة هو َل يبدو الذي لكن

 الرشائع يف كام ـ يظهر وقد العام، العنوان يف فالتوقّ  أو املخالفة أنّ  هرظي فقد خلاصة،ا العناوين

 هل يظهر ال بحيث ملتبساً  األمر يكون وقد اخلاّصة، العناوين يف كانا دالرتدّ  أو املخالفة أنّ  ـ

 ال؟ وأ األمرين بني كالمه يف الفقيه هذا مّيز

 من كّلها املسألة يعالج هأنّ  هو الثاين لشهيدا كالم مطلع رصد خالل من يل يبدو والذي

 هذه كانت وإن ة،اخلاّص  العناوين من الروايات موقف عرب العام العنوان حكم فهمه خالل

 عن النظر برصف العام احلكم تعطي روايات هناك ألنّ  نفسها؛ حدّ  يف صحيحة غري الطريقة

 .سيأيت كام اخلاصة، العناوين

 للنّص  ؛باحلرمة للقول كتبه بعضيف  ذهب فقد هـ(،993) بيلداألر قاملحقّ ـ  6

مبّينًا لس له، أخرى أّن الفقهاء خمتلفون يف السمك الذي ال ف   فيام ذكر يف كتبر  ،واإلمجاع

مة خصوص بعض األنواع كاجلّري، ثم ترّدد وختم رإىل حئاًل لة، وماأوجوه القولني يف املس

 .«املشكالت من ةاملسأل فإنّ  ل،فتأمّ »... كالمه بقوله: 

 يريد بالذيوال هو  ،فال هو بالذي جيزم باحلرمة ،األردبييل يظهر من كالمه الرتّدد قفاملحقّ 

 نوم   الثاين الشهيد مع جدلياً  زاً حيّ  تأخذ باتت املسألة أنّ  عن يكشف وهذا باحلّلية، اإلفتاء

 قليالً ـ ولو ما يزال  عددر  ندع أكرب ميل وجود إىل تتجه باتت املسألة أنّ  كيف نجد وسوف عده،ب  

 عىل األمر ظهر حيث ،عرصنا إىل احلال وصل أن إىل ذلك، بعد باحلّلية للقول الفقهاء من ـ

 .املشهور إليها وصل التي للنتيجة خمالفة ورصحية واضحة فتاوى شكل

األصحاب يف السمك الذي ال  واختلف»حيث قال:  هـ(،1090ق السبزواري )ـ املحقّ  7

و. واملشهور بني األصحاب التحريم، وذهب ه  فمن ذلك الزمار واملارماهي والز   لس له،ف  

مجعًا بني األخبار الداّلة عىل التحريم، والنافية  ؛م الشيخ ـ إىل الكراهة، وهو أقربمجاعة ـ منه

ق: أشهرمها قال املحقّ  .له، مع داللة عموم اآلية عىل احلّل. والروايات يف اجلّري خمتلفة

                                           
 .294( انظر: زبدة البيان: 1)

 .190ـ  189: 11 ( جممع الفائدة والربهان2)



  

 .«احلّل  االستدالل قواعد ومقتىض مشكلة،. واملسألة التحريم

 يف حتى نفاه الذي التحريم دون الكراهة، مع اجلواز بنتيجة خروجه يف واضح النّص  هذا

 مقارنةً  السبزواري مع انحرست اإلشكال دائرة أنّ  الحظنا وقد القاعدة، مقتىض عىل اجلّري

 يعترب السبزواري صار املشكالت، من كّلها سألةامل يعترب األردبييل كان أن فبعد ،بييلدباألر

 فيها يرى ذلك ومع عبارته، فهم يف األرجح هو كام ،هي املشكلة ياجلرّ  مسألة خصوص

 .القواعد مقتىض عىل اجلواز

 األصل، يف منه لسف   له ليس ما اوأمّ »حيث قال:  هـ(،1091ـ الفيض الكاشاين ) 8

 الكراهة عىل واملحّللون التقيّة، عىل املخالف محلوا مونحرّ فامل املعتربة، الختالف فيه؛ فاختلفوا

 .«..الصحاح( للصحاح أظهر)والثاين  وللثاين أشهر، لواألوّ  مجعًا،

عندما كان بصدد رسد حمّرمات « ةالعمليّ  احلكمة يف النخبة»ذكر يف كتابه الفتوائي  وهلذا

 .«..االحتياط عىل ،آخراً  الو الً أوّ  ال، السمك من لسف   له ليس وما».. األطعمة: 

 مقام يف حيتاط زال ما هلكنّ  إليه؛ ميالً  أكثر الكاشاين صار بييلداألر قاملحقّ  فيه ترّدد فام

 .فيه اإلفتاء

 يف التّدد أو باحلّلية، اجلزم اإمّ  ـ احتامالً  ولو ـ منه يبدو امم كلامهتم يف عليه عثرنا ما هذا

 .احلرمة

رين جدًا قيقي منذ عرص الشهيد الثاين عىل الفقهاء املتأّخ انعكس هذا اجلدل احل وقد

 فادهأ ما واحلّق »د حممد صادق الروحاين ما نّصه: فبعد بحثه يف املسألة ذكر السيّ  واملعارصين،

 االلتزام عن املانع ولكنّ  الكراهة، عىل األوىل حلمل مقتضر  الطائفتني بني اجلمع أنّ  من مجاعة

 واالحتياط ،املسألة يف فنياملتوقّ  من أيضاً  فنحن ولذا.. احلرمة عىل العظيمة الشهرة بذلك

 .الوجويب االحتياط عىل ةالعمليّ  رسالته يف املسألة بنى وهلذا ،«النجاة طريق

                                           
 .596: 2 ( السبزواري، كفاية األحكام1)

 .184: 2 ( مفاتيح الرشائع2)

 .236ة: ة واألحكام الرشعيّ ة العمليّ ( النخبة يف احلكم3)

 .109ـ  108: 24 ( فقه الصادق4)



 

 احتياطر  مع ،ةباحلليّ  حياته أواخر يفم( 2010) اهلل فضل حسني دحممّ  دالسيّ  أفتى كام

 .البحر ثامر: سامهأ مستقالً  باً كتا ذلك يف فوصنّ  بالرتك، استحبايبّ 

 صادق حممد والشيخ ،اإلصفهاين الغروي املوسوي جواد دحممّ  دالسيّ  باحلّلية قال وممّن

 .العاميل بّري اللطيف عبد والشيخ ،الطهراين

 حمسن السيد مثل ،أيضاً  ذلك إىل مال املعارصين الباحثني الفضالء بعض رأينا وقد

 .وغريمها ،كديور حمسن الشيخو اجلرجاين، املوسوي

 بعد املسألة، هذه عىل اإلمامي التفاقل معنى يوجد ال هأنّ  ،تقّدم ما جمموع من ونستخلص

 احلقيقي اجلدل عن فضالً  الصدوق، الشيخ قبل من املحتملة واملخالفة الطويس، الشيخ خمالفة

 ًا،علميّ  ـ بعضهم وذهاب هذا، يومنا إىلهـ( 966) الثاين الشهيد عرص منذ املسألة هذه يف

 اإلمجاع اأمّ  صحيحة، دعوى العظيمة الشهرة فدعوى الكراهة، مع احلّلية إىل ـ فتوائياً ًا وأحيان

 .قلنا كام ةاملدركيّ  واضحة الشهرة وهذه واضح، فغري

 ،املتعارضة بالنصوصغاّصة اجتهادّية تأّملّية  لةأمس يفوالشهرة  مجاعباإل فاالستدالل

 .للغاية صعب  

 اتوحتليل ومناقش ـ النصوص احلديثّية، عرٌض ـ 

 الشيعة عند ـ فقط ـ الواردة املتعّددة الروايات يوه ،يف تقديري العمدة وهو: الرابع الدليل

 .النبوّي  البيت أهل عن ةاإلماميّ 

 املجموعات رصديلزم ف جمموعة، من أكثر يف تقع وهي ،الروايات هذه ندرس أن لنا والبدّ 

 وتنافيها، وتقاطعها تداخلها لرفع متدّ قر  التي احللول ودراسة ،بعضها إىلنسبتها  يف والنظر

                                                                                                             
 .643: 2 ( حممد صادق الروحاين، منهاج الصاحلني1)

 .301ـ  270( فقه استداليل: 2)

 .193؛ وأصول االستنباط: 74ويا: گ( فقه 3)

 .277ي، مسائل الفقه العميل: ( برّ 4)

؛ وحمسن كديور، موقعه االلكرتوين 115ـ  114سابق: ( انظر: حمسن املوسوي، صيد البحر، مصدر 5)
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 .إن شاء اهلل ةهنائيّ  نتيجة إىل للوصولمتهيدًا 

 حرمة عىل الداّلةمقتىض منهجة البحث فصل الروايات  نّ أالبّد أن نشري إىل  ،دراستها وقبل

 هذه يف يرد أن دون ،والطايف الزمري وأ والزمار واملارماهي يكاجلرّ  بعينها السمك من أنواع

 هو والسبب وعدمه، القرش بمالحظة كان التحريم أنّ  إىل إشارة أو تعليل أو بيان ّي أ الروايات

 فتكون ،نواعاأل هذه إال له قرش ال ما حتى حالل البحر سمك كّل  يكون أن املمكن من هأنّ 

 األنواع هذه بعض حرمة لتعلّ  ـ اهلل ونبع يأيت سوف كامـ  الروايات بعض نّ أو السيام حمّرمًة،

 .، ال لعّلة كلّية أخرىاملسوخ من لكوهنا ذلك بأنّ 

 الروايات تلك ندرس العام البحث من االنتهاء وبعد الفصل، تستدعي البحث هجةنفم

 هذه كّل  بجمع كتبه بعض يف اهلل فضل العالمة فطريقة وهلذا. تأثريها دائرة يف للنظر ةاخلاّص 

دقيق، ولعّله  غرير  وغريه القرش بني التمييز عن تتحّدث مجيعاً  ابأهّن  القول ثم ،عاً م الروايات

 من سهو القلم.

 اجملموعات احلديثّية يف حكم ما ال فلس له

 وعىل أّية حال، فنحن نفرز األحاديث إىل املجموعات اآلتية:

 مبني له قشر فحالل، وما ليس له فحراييز نصوص التماألوىل:  اجملموعة

 ومهّم روايات هذه املجموعة هو اآليت:

شيئًا من كتب × قال: أقرأين أبو جعفر ،د بن مسلمصحيحة حممّ الرواية األوىل: 

قال: قلت: يا  ،«والطحال والطايف واملارماهي والزمري ياجلرّ  عن أهناكم»، فإذا فيه: ×عيل

 السمك، من قرش له ما لكر »بالسمك ليس له قرش؟ فقال:  ىبن رسول اهلل يرمحك اهلل، إنا نؤتا

 .«تأكله فال قرش له ليس ماو

 فال فلس له ليس وما ،فيؤكل قرش له ما بني السمك يف التمييز مبدأ عىل تدّل  الرواية وهذه

                                           
 .70ـ  58( انظر له: فقه األطعمة واألرشبة: 1)

 .2: 9 ؛ وهتذيب األحكام219: 6 ( الكايف2)



 

 .بعينها ةبحريّ  اتحيوان عن النهي فيه أنّ  ×عيل كتاب عن ختربنا هي بيناموذلك  يؤكل،

 ،ك يف سندها عرب العالء املوجود فيهارصين شكّ بعض املعا معتربة اإلسناد، لكنّ  والرواية

 .جمهول وأكثرهم ،كثرييندًا بني د بن مسلم، حيث اعتربه مردّ والذي ينقل احلديث عن حممّ 

 كرواذر  منهم قسامً  سنجد راجعناهم لو نالكنّ  صحيحة،مسألة  العالء باسم املتسّمني وكثرة

 صحابأ يف ذكروا وقسامً  ،الكريم عبد بن عالءوال احلسني، بن كالعالء الباقر اإلمام طبقة يف

 ذكروا وبعضهم عمرو، بن كالعالء عيلّ  أصحاب يف ذكروا وقسامً  احلرضمي، بن كالعالء النبّي 

 يف ذكروا ةوالبقيّ  حممد، الدين عالءو حسني، الدين كعالء ـ عليهم السالم ـ عنهم يرو   مل فيمن

 .×الصادق أصحاب

 مسلم بن دحممّ  عن رواية له كرتذر  قد عالء اسمه ممنًا أحد نجد فلن قليالً  لناتأمّ  لو لكن

 ص   هأنّ  كرذر  قد رزين بن العالء أنّ  نجد فيام أبدًا،
 يف له وأنّ  عليه، هوتفقّ  مسلم بن حممد بح 

 ،مسلم بن دحممّ  عن رواية 344 فيها روى رزين بن العالء بعنوان رواية 392 األربعة الكتب

 .جليل ثقة وهو ،هنا رزين بن العالء كونه لصالح القوّي  الظن نّ أ نعرف الطريقة وهبذه

 بن العالء عدا فاتومصنّ  كتب هلم ليست هنا بعالء نياملسمّ  سائر أنّ  نقول ما زيعزّ  والذي

د )املقتعد(املق    رجٌل  هنا املراد يكون أن يرّجح كّله وهذا الثقة، الفضيل بن والعالء ثقة، وهو ع 

 .سنداً  ةمعترب فالرواية ،ثقة

ان ما تجعلت فداك، احلي×: قال: قلت أليب عبد اهلل الثانية: خرب محاد بن عثامن، الرواية

 .«..قرش له كان ما»يؤكل منها؟ فقال: 

 مع ينسجم البيان من اللون هذا كان وإن يؤكل، ال وما يؤكل ما حتّدد اكأهّن  الرواية وهذه

، وليس خصوص الضخم من . واملراد باحليتان يفأيضاً  الشديدة الكراهة  اللغة العربّية السمكر

 األسامك كاحلوت األزرق، كام بات يستعمل اليوم.

 :طريقان وهلا السند، صحيحة الرواية اعتربت وقد

                                           
 .109( حمسن املوسوي اجلرجاين، صيد البحر، مصدر سابق: 1)

 .197ـ  177: 12 ( انظر: معجم رجال احلديث2)

 .3: 9 ؛ وهتذيب األحكام219 :6 ( الكايف3)



  

 تثبت مل هبأنّ  مراراً  قلنا أن سبق شخص وهو ،حممد بن بمعىّل  فيمرّ  الكليني الشيخ طريق اأمّ 

 .وثاقته

 ال ونحن األهوازي، سعيد بن احلسني إىل بطريقه يرويه امنّ فإ ،الطويس الشيخ طريق اوأمّ 

 .إال شاهداً  الطريق هبذا نأخذ

 بن دحممّ  وهو الطويس، طريق لتضعيف ـ هذا غري ـ آخر وجهاً  املعارصين بعض ذكر وقد

 .واملجهول الضعيف بني اً كمشرت اعتربه إذا هنا، عثامن بن محاد عن يروي الذي حييى

 التجيح من يمنع ال هذا أنّ  إال صحيح، وهذا كثريين، بني مرّدد سم  ا حييى بن وحممد

 عن الراوي هو إذ ؛اخلثعمي وهو الثقة حييى بن حممد هأنّ واملتاخم لالطمئنان،  القويّ  بالظنّ 

 بن احلسني عنه روى يضاً أ لوّ األو الثقة، ز )اخلراز(اخلزا حييى بن دحممّ  وأ عثامن، بن محاد

 .األهوازي سعيد

 وأنّ  عثامن، بن محاد عن روى أنه فيه كرذر  ،احلال جمهول الصرييف حييى بن دحممّ  يوجد ،نعم

 هو سعيد بن احلسني قبل من عنه ومروياً  محاد عن راوياً  الروايات يف املعروف لكنّ  كتابًا، له

 عن بالسؤال تكمل الرواية هذه بأنّ  نّدعيه ما ونرّجح .القوي بالظنّ  هو حفريّج  ،الثقة اخلثعمي

 عن اخلثعمي حييى بن حممد إىل بسنده الصدوق لنا يرويه بعينه املقطع وهذا(، د)الكنع الكنعت

 .الثقة اخلثعميوأّنه  هنا حييى بن دحممّ  اعتبار شاهد كّله فهذا .محاد

 .، وفق حرفّية الصنعة اإلسنادّية والرجالّيةعندي سنداً  تصّح  مل فالرواية حال أية وعىل

 ال»وقال:  يث،اجلرّ أمري املؤمنني كان يكره  أنّ  :’عنهام املروّي  ة: خرب حريزالثالث الرواية

 .املارماهي وكره ،«فلوس عليه شيئاً  إال السمك تأكلوا

 ،هني صيغةر  فيه الشاهد وموضع احلرمة، حتتمل هالكنّ  الكراهة بصيغة جاءت وإن والتعابري

 .واضح هو كام

، سمّ ير  مل من ففيه ،’عنهام ،ذكره نعمّ  حريز رواه ذإ ؛باإلرسال السند ضعيف اخلرب لكنّ 

                                           
 .109( حمسن املوسوي، صيد البحر، مصدر سابق: 1)

 .341: 3 ( كتاب من ال حيرضه الفقيه2)

 .3: 9 ؛ وهتذيب األحكام220ـ  219: 6 ( الكايف3)



 

مطلقًا عىل الصحيح، خالفًا ملن حاول إثبات حجّيتها عرب  ومراسيل حريز مل تثبت حجيّتها

يف املائة  98؛ ألّن غاية ما يفيده هنا هو أّن احتامل كون الرواية عن ثقة هو حساب االحتامل

. بل بعضهم، وهذا ليس اطمئنانًا، بل هو ظنٌّ قوّي بحسب احلساب الذي تّم إجراؤه من قبل 

 .قد سبق لنا يف مناقشاتنا حلجّية مراسيل الثالثة ما ينفع هنا أيضاً 

 بن عيلّ  املؤمنني أمري كان: قال ،×اهلل عبد أيب عن سنان، بن اّلل عبد خرب: الرابعة الرواية

 تأكلوا ال»:فيقول احليتان، بسوق يمرّ  ثم ،‘اهلل رسول ة  لبغ يركب بالكوفة ×طالب أيب

 هاوظنّ  الكوفة، ذكر دون آخر بطريقر  وردت وقد. «قرش له يكن مل ما السمك من تبيعوا وال

 .ضعيفاً  الثاين كان وإن بطريقني، واحدة رواية هالكنّ  ،نيروايت همبعضر 

 قبول يمكن ولكن توثيق، فيه در  ي   مل الذي هاشم بن براهيمإ»بعضهم بأّن يف السند  وعّلق

 .«روايته

 إىل بطريقه احلديث روى الطويس الشيخ فإنّ  هاشم، بن براهيمإ ةقضيّ  عن النظر وبرصف

 األهوازي إىل الطويس وطرق سنان، ابن عن ،املغرية بن اهلل عبد بن محاد عن ،سعيد بن احلسني

 طرق ةصحّ  يرى ال كان إذا إال السند، تصحيح له البد فكان هاشم، بن بإبراهيم مترّ  ال

 .لذلك هنا رشير  ومل األهوازي، إىل الطويس

 .صحيح فاخلرب ،هاشم بن براهيمإ مشكلة جتاوز تمّ  فلم وعليه،

 فإنّ  ،اإلهلّي  احلكم إفادهتا يف املناقشة من شخٌص  متّكن لربام الداللة يف الدخول أردنا ولو

 استهالك عن وهنيه ،سوطةبامل الظاهرة إمامته عرص يف الكوفة يف السوق يف بغلةر  عىل عيلّ  نزول

 مؤرش النّص  يف يرد مل حيث نعرفه، ال زمنّي  لسببر  يكون أن تملحير  ،احليوانات من النوع هذا

 نقل بعدم نف  ير  مل ما إال، ليس احتامل جمّرد وهذا تأبيدًا، يفيد تعليل عىل أو نبوي نّص  عىل

 .كانت لو للمالبسات الراوي

                                           
 .56ـ  55: 2مثل السيد حمّمد رضا السيستاين يف قبسات من علم الرجال ( 1)

 .381ـ  364: 1جعّية ودوائر االحتجاج انظر: احلديث الرشيف حدود املر( 2)

 .3: 9 ؛ وهتذيب األحكام477: 2 ؛ واملحاسن220: 6 ( الكايف3)

 .110( حمسن املوسوي، صيد البحر، مصدر سابق: 4)



  

وأنا  ،×اهلل قال: سأل العالء بن كامل أبا عبد ،اخلامسة: خرب حنان بن سدير الرواية

 ثمّ « تقرهبا فال السمك من مةحمرّ  أشياء ×عيل كتاب يف وجدنا»ي، فقال: حارض، عن اجلرّ 

 .«هتقربنّ  فال السمك من قرش له يكن مل ما×: »اهلل قال: أبو عبد

ن االقرتاب من اته، وتدّل عىل النهي عدات الكليني ومن ثالثيّ الرواية من متفرّ  وهذه

 .السمك الذي ال قرش له

حنان بن سدير  ف اإلنسان يف رواية إبراهيم بن هاشم عن حنان بن سدير، فإنّ وقد يتوقّ 

× ه عارص الكاظمما قالوه فيه أنّ أقىص ر عمرًا طوياًل، إال أّن ه عمّ نّ أ هوإن ذكروا في

ف بحيث ولد م ونيّ فلو عاش مائة عا ،×ه عن الباقروذكروا بل وردت روايتر  ،×والرضا

 ،×فيكون مات قبل وفاة اإلمام الرضا ،سنة مثالً  20عمره وهـ وروى عن الباقر 94عام 

هـ، فهل يمكن إلبراهيم بن هاشم الرواية عنه؟ وهل روى إبراهيم 200أي مات تقريبًا عام 

 اهلجري؟! لثاين قبل هناية القرن ان تويّف بن هاشم عمّ 

 .ه بعيدإنّ  :وقد يقال ،من حيث اإلمكان الوقوعي وهو األقرب عندي قد يقال: يمكن

 ،حنان بن سدير عن حمبوب بن احلسن عن عمري أيب ابن عن كتابه روى الطويسنعم، 

 أيب ابن بعد من طبقة يف يعدّ  وهو واسطة، بال عنه هاشم بن براهيمإ يروي أن يمكن فكيف

 .هنا حمتمل يشء وكّل ! عمري؟

 فكيف والنار، اجلنّة وصف يف كتاب سوى له ذكرير  مل رسدي بن حنان أنّ  أكثر يثري وما

 ،حمتمل يشء كّل  والنار؟ ةباجلنّ  هلا عالقة ال التي النصوص من الكثري عىل رواياته اشتملت

 .يقال قد كام عنه جياب أن يمكن كان وإن للتداول، نثريه هكلّ  وهذا

 بن إبراهيم ةقضيّ  وجتاوزنا ،عالياً  السند واعتربنا املشاكل هذه مثل جتاوز تمّ  فإذا وعليه،

 .دةجيّ  وداللتها معتربة الرواية فإنّ  هاشم،

 حرمة السمك؟!بكثرة يف روايات  اسم اإلمام علّيُيالحظ ظهور ملاذا 

 روايات يف وسيأيت متقدّ  كام ـ ينأثار قد هأنّ  وهو للتداول، أطرحه هنا سؤال بايل يف وخيطر

                                           
 .220: 6 ( الكايف1)



 

 نحو أو قوالً  أو كتاباً  أو منعاً  األسامك موضوع يف عيلّ  اإلمام السم راملكر   الوجود ـ الباب

 ةقضيّ ال خلف وأ صدفة األمر هل ؟×عيل اسم تكرار الروايات هذه يف جاء فلامذا ذلك،

 يالسنّ  الطرف إقناع حماولة مثل املوضوع، يف عيلّ  اسم الستحضار الالحقني ةاألئمّ  دفع سبٌب 

 هلم نجد مل فلامذا كذلك كان ولو عيّل، من خذوهأ بل، هممن اجتهاداً  ليس يقولونه ما بأنّ 

 ،مثري فإنه ل،فليتأمّ  آخر سبب األمر يف يكون وربام.. أفعل؟ لتكون هنا ‘النبّي  عن روايات

وسيأيت املزيد حول هذه  .×عيلّ  إىل نسبتر  أن يف املرأة ذمّ  روايات أكثر تلتقي أن مثريٌ  هو كام

 النقطة.

 خالفاً  هناك أنّ  ،الكلبّي  رواية يفاآليت  احلسن بن اهلل عبد موضوع أخذنا لو ،يبدوبل ربام 

 لتأكيد وكتابه عيلّ  استحضار الرواة عىل أوالالحقني  ةاألئمّ  عىل فرض الذي هو شيعياً  ـ شيعياً 

 من االحتامالت. احتامل دجمرّ أيضًا  هذاو موقفهم،

 فيه وقعت بحيث العراق يف مشهوراً  وأمثاله ياجلرّ  صيد كونوربام يكون السبب هو 

أو أّنه يرراد جعله علوّيًا بحيث يتميّز به الشيعة عن غريهم،  ،عيلّ  اإلمام زمن يف كثرية ابتالءات

 .اهلل عند والعلم ،آخر سبباً  هناك لعّل  أو

وأوالده وصوالً إىل اإلمام × والالفت للنظر أّن الزيدية رغم عدم قّلة رواياهتم عن عيلّ 

، غري أّنني مل أعثر هلم عىل يشء من هذه الروايات، واهلل ×بدينعيّل بن احلسني زين العا

 العامل.

 له كان ما السمكمن  كل  ×: »قال الصادق ،السادسة: مرسل الشيخ الصدوق الرواية

 .«فلس له ليس ما منه تأكل وال فلوس،

 .واضح هو كام ،باإلرسال السند ضعيف هلكنّ  الداللة، واضح واخلرب

ور نقر ق  سألته عن اإلس  × اهلل قال: كتبت إىل أيب عبد ،خرب أمحد بن إسحاق السابعة: الرواية

 فال قشور له كان إن»رشب؟ فقال: يدخل يف دواء الباءة، له خماليب وذنب، أجيوز أن ير 

 .«بأس

                                           
 .307؛ واهلداية: 295؛ وانظر: الفقه الرضوي: 323: 3 ( كتاب من ال حيرضه الفقيه1)

 .162( مكارم األخالق: 2)



  

 من كربأ الذنب، قصري احلاّرة، البالد يف يكون الزحافات من نوعٌ : ـ قالوا كامـ  نقورق  س  واإل

ـ أو  نقورق  س  اإل أنّ  واملعروف .مرص يف النيل هنر شواطئ عىل اً كثري ويوجد أضخم،و العظاءة

 الضّب  إىل أقرب هو إذ ؛القرش معيار عليه هنا قطبّ  هذا ومع البحر، حيتان من ليسالسقنقور ـ 

 ،الرمل يف خيتبئ صحراوّي  حيوان هأنّ  اليوم واملعروف الصحراء، سمكة :له يقال وقد وأمثاله،

 حيوان هأنّ  يفيد ما الرواية يف فليس وإال، اليوم املعروف هو ما غري الرواية يف املوجود ولعّل 

 .أساساً  بحرّي 

 يقال قد هأنّ  مع بالقرش، العربة أنّ ـ  آخرها يف الوارد التعميم بقرينةـ  الروايةقد فرهم من و

 سمك لكّل  أو البحر انحيو لكّل  املعيار شمول علمير  وال ،بفصيلته أو احليوان هبذا خاصة ابأهّن 

 أساسًا، بحري حيوان سقنقوراإل أنّ  إثبات بعد هنا الروايات سائر تضم أن إال ،مطلقاً  البحار

، خاّصة وأّنه قد اتبالربمائيّ  اً خاّص  احلكم هذا يكونف ،ةربمائيّ األقرب أّنه من الزواحف ال إذ

ا يوحي بأّنه يدخل املاء لكنّه مستقّره ممّ  ،ةيونانيّ  الكلمةأّن و الرّبي بالتمساح يسّمى هأنّ  نقل

 حيوان من هأنّ  بوضوحعلم وعىل هذا ال ير الرّب، أو أّن هذه التسمية نشأت من تشابه يف الشكل، 

 .هنا الرواية هذه قحمنر  حتى البحر

 .إسحاق بن أمحد عن سندر  بال الطربيس نقلها حيث باإلرسال، السند ضعيفة والرواية هذا،

يف كتابه إىل املأمون يف رواية حمض × عن الرضا : خرب الفضل بن شاذان،الثامنة الرواية

( الطايف السمك)والصحيح:  والطايف والسمك ياجلرّ وحتريم  »..اإلسالم، ومما جاء فيها: 

 .«..لسف   له يكون ال سمك وكّل  والزمري، واملارماهي

 .اإلسناد ضعيفة ـ واجلوّ  الربّ  يوانح يف سابقاً  متقدّ  كام ـ اأهّن  غري ،الداللة واضحة والرواية

السمك ال ×: قال: كتبت إىل الرضا ي، عن يونس،دِ نْ التاسعة: خرب صالح بن السِّ  الرواية

 فتذهب يشء، بكّل  فيحتّك  ،زعارة له يكون ما السمك من إنّ »يكون له قرش أيؤكل؟ فقال: 

 .«لهفكر  ه،سورأ ذنبه يعني طرفاه، اختلف إذا ولكن قشوره،
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 الظاهر أّنه بمعنى سوء اخللق والرشاسة.( 3)
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 حكم أصل عن ةاملفروغيّ  منه تبدو اإلمام جواب أنّ  عىل قائم الرواية هبذه االستدالل إنّ 

 حالة وهي الناس، عند ةمه  مو حالة عن للجواب ذهب هلذا قرش، له ليس ما أكل جواز عدم

 .املوضوع يف متييزاً  ليعطيه ك؛باالحتكا القرش طسقو

 :مشكلتني تواجه الرواية وهذه

 توثيقه، عىل أحدّن سندها ضعيف بصالح بن السندي، فهو رجٌل مل ينّص إ األوىل: املشكلة

 الشيخ طرق يف وقوعه أو الزيارة، كامل أسانيد يف وروده مثل سوى لتوثيقه سبيل وال

 ذكره مما ذلك ونحو الرواية سديد كونه أو بالعرشات، فهي رواياته كثرة أو الصدوق،

 .قللتوثي صاحلة غري معايري وكّلها ،بعض

 عبد ابن هأنّ  حيرّج  كان وإن السند، يف الوارد يونس هو من وضوح عدم إىل مضافاً  هذا

من حيث صالح بن  السند ضعيفة فالرواية ،الطبقات بمالحظة جداً  قوّي  ظنٌّ  هو بل ،الرمحن

 .السندي

 لذنبا اختالف ـ الرواية ذكرته الذي املعيار أنّ  وغريه املجليس العالمة ذكر :الثانية املشكلة

 يكون أن هو الطرفني باختالف املراد يكون أن حمتمالً  أحد، به يقل مل ،األكل لتجويز ـ والرأس

 اختالف من املراد بأنّ  احلديث   لاألوّ  املجليس وفرّس . الرأس جانب يف فلوس للسمك

 .ذاك أو الطرف هذا يف السمكة جسم مواضع بعض يف ولو لسف   وجود هو الطرفني

 الراوي من هي بل اإلمام، من ليست( ورأسه ذنبه)يعني  املعرتضة اجلملة أنّ  راجحال ومن

 هبذه منيملز   أنفسنا نجد ال هلذا: )أعني..(، القول األصّح  كان وإال للتوضيح، الكليني أو

 هو كام متاماً  بينهام، فيام الطرفني اختالف هو اجلملة ظاهر فإنّ  سواها ما أخذنا فلو اجلملة،

 فرض اختالف طريف كّل  بعد ـ احلديث هلذا معنى يكون ال ومعه يض،الب   حكم روايات ظاهر

 يف أحد الطرفني دون اآلخر، وهذا ما مل يقل به حديٌث  سمكة عادًة يف ذاهتا ـ إال أن يكون قرٌش 
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 بأن الفكرةوال فتوى، فاألنسب القول بوجود سقط أو سوء بيان من أحد الرواة يف تفهيم 

 يف جاء كام الكنعد يف حيصل الذي هو هذا فإنّ  بدنه، سائر عن طرفاه اختلف: املراد يكون

 .األخرى الروايات

 اإلمام، جواب لطريقة عريف وجه يظهر ملهذا كّله برصف النظر عن أّنه قد يقال بأّنه 

 ال حتى ـ فالبدّ  زعارة، له الذي السمك عن جييبه هو فيام احلكم، أصل عن يسأله فالرجل

 غري بطريقة النقل تمّ  هوأنّ  احلديث يف سقط وجود فرض من ـ املتكّلفة ويالتالتأ يف ندخل

 مرتبك السند ضعيف فاخلرب العامل، واهلل ،روايتني بني الراوي عند خلط فرض من أو مكتملة،

 .بعض اليشء الداللة

ثني إسحاق صاحب احليتان، قال: خرجنا قال: حدّ   سليامن بن جعفر،ربالعارشة: خ الرواية

له  وقد خرجنا من املدينة، وقد قدم هو من سفرر × با احلسن الرضاأى به نتلقّ  مكر بس

فقلت: نعم يا سيدي جعلت فداك، فقال:  ،«سمكاً  معك لعّل  فالن يا وحيك»فقال:  ،)سبالة(

 حاجة ال اركبوا»قال: قلت: نعم، فأريته، فقال: « و؟ه  ز   لعّله وحيك»ثم قال: « )انزلوا( نزلوا»

 .«قرش له ليس سمك وه  الز  و فيه، لنا

 فتكون له، لسف   ال هأنّ  ناً مبيّ ، ووه  ز   هأنّ ب معرتضاً  األكل ترك اإلمام أنّ  االستدالل وتقريب

 .السمك من له فلس ال ما حرمة عىل داّلة الرواية

 :هنا املالحظات بعض تسجيل يمكن هأنّ  إال

عرف من هو إسحاق صاحب احليتان ير  إذ مل ؛ّن هذه الرواية ضعيفة السندإ األوىل: املالحظة

ة واحدة بن جعفر بام جرى معه، فهذا االسم مل يرد يف كتب احلديث إال مرّ  نث سليامدّ الذي ح

ترمجته عند أحد بام يوضح من هو بشكل حاسم، وعليه فالرواية  يف هذه الرواية فقط، ومل تتمّ 

 .غري معتربة

                                           
ما كان قد يقال بأّن مراد الرواية هو أّن كّل سمك شكله ثعباين مثاًل فهو ال فلس له؛ إذ طرفاه متشاهبان، و( 1)

غري ذلك بحيث خيتلف مقّدمه عن مؤّخره فيكون له فلوس، فريتفع اإلشكال عن الرواية، لكّن ربط ذيل 

 الرواية بصدرها سيبدو غري واضح.

 .4ـ  3: 9 وهتذيب األحكام ؛221 :6 ( الكايف2)



 

 يكون كأن لصاحله، فرضها يمكن هأنّ  إال وي،الرا مصلحة لغري الرواية بدت وإنه علاًم أنّ 

 الغرض، هلذا احلديث فوضع ،أخرى أنواعاً  يبيع من ينافسه فيام مكسال من نةمعيّ  ألنواع اعاً بيّ 

 يناقش قد هأنّ  إىل مضافاً  هذا ادًا،صيّ  بنفسه يكون أن احليتان لصاحب الرضوري من وليس

 مل ممن غريه كونه واحتامل الثقة اجلعفري كونه احتامل حيث من هنا جعفر بن سليامن يف شخص

 .اجلعفري هأنّ  األرجح كان وإن يوثق،

 من النوع هذا أكل فلعّل  ؛واضح بشكل احلرمة يف ظاهرة غري الرواية إنّ  :الثانية املالحظة

 أنّ  العلامء من واحدر  غري ذكر هلذا وربام اإلمام، عنه فعز وهلذا جدًا، مكروه)الزهو(  السمك

 .قاطع هنٌي  احلديث يف فليس ،التحريم يف واضحة ريغ الرواية

الراوي نقل متام  هنا لو افرتضنا أنّ  اإلمامر  ع  ب  مل أفهم أّي أسلوب أخالقي اتّ  الثالثة: املالحظة

حامالً لك حمبٌّ لك يستقبلك خارج املدينة وأنت عائد من سفرك  فشخٌص  ؟!املشهد بأمانة

 :أخربك باإلجياب قمت وقلت له لعّله زهو، فلام أن  عض السمك، ثم تقول له: وحيك بمعه 

 وحاجة لنا فيه، دون أن تقّدم أّي توضيح! لست أدري هل هذا من اخللق احلسن أ فلنركب فال

ْحَسانُ هو ترّصف ال يقوم عىل مبدأ ﴿ ْحَساِن إاِلَّ اإْلِ  جمّرد هذا(. 60)الرمحن:  ﴾َهْل َجَزاء اإْلِ

 قّدمه لنا الرواية.يقوم عىل ما ت واستغراب تساؤل

بّررت هذا السلوك، ئبة عنّا اأّما وجود احتامالت أخرى حول الرجل وعالقته باإلمام غ

ثبات بطالن بنقد املتن بالرضورة إ قصدقد قلنا مرارًا بأّنه ال يو .ولكنّه غري ثابت ،فهو قائم

 .الوثوق هبامتاسك قصد زعزعة يالرواية بقدر ما 

يف كون اجلملة  مة، فنحن نشّك املالحظات املتقدّ جممل ضينا عن لو تغا الرابعة: املالحظة

 يف الظاهرة..( الفاءاإلمام، فالعطف بالواو )دون  من«فلس له ليس سمٌك  والزهو»األخرية: 

 اجلملة هذه ووقوع والركوب القيام سبب لتوضيح التعليل أساليب استخدام مكان االستئناف

 كيربام  الرواة، أحد من أو الكليني الشيخ من توضيحاً  كوهنا احتامل جداً  يقّوي احلديث آخر

 سقطير  اً قويّ  االحتامل هذا أجد وإيّن  الفلس، بموضوع املرتبطة الروايات يف احلديث ج  يدر  
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 .باحلديث االستدالل ةإمكانيّ 

 .هنا هبا االستدالل يصعب الرواية فهذه وعليه،

م يف روايات املسوخ، وجاء ل الذي تقدّ الطوي احلادية عرشة: خرب أيب سعيد اخلدري الرواية

 .«فلوس القرش ومع قرش، له كان ما إال السمك من تأكلوا وال»فيه: 

 مضافاً  جهات، ةعدّ  من بالتفصيل احلديث هذا ناقشنا أن سبق لكن واضحة، والداللة

 اهذ. دقوا بن واهليثم ة،مرّ  بن وبسطام حممد، بن معىّل : مثل بجهالة جداً  السندي لضعفه

 !فلوس؟ القرش ومع ،قشور معنى ما :فهمن مل هأنّ  إىل مضافاً 

مت يف البحث عن حكم والتي تقدّ  ،يف رشائع اإلسالم الثانية عرشة: رواية األعمش الرواية

 والزمري والطايف واملارماهي واجلّري».. السباع، ومما جاء فيها عن اإلمام جعفر بن حممد: 

 .«..حرام فأكله فلوس له يكون ال سمك وكّل  حرام،

 والداللة واضحة، لكّن السند ضعيف، كام تقّدم يف مباحث السباع.

 إال البحر دواب من يؤكل ال×: »املرسل عن الصادق الثالثة عرشة: خرب الدعائم الرواية

 .ذلك جانس وما دافصاألي وما كان يف وكره السلحفاة والرسطان واجلرّ  ،«قرش له كان ما

 .(3: رقماملتقّدم ) حريز خرب عني هاولعلّ  باإلرسال، جداً  السند ضعيفة والرواية

 :تيةاآل بالنتائج منها ونخرج األوىل، املجموعة روايات مهمّ  هو هذا

 اأمّ  (.5 ،4 ،2 ،1) رقم األخبار وهي روايات، أربع هنا املشهور عند صّح  قد إنه :الً أوّ 

 .وجهر  عىل( 5 ،4) رقم واحلديث فقط،( 1) رقم وهو ،واحد خربٌ  هو سنده صّح  فام عندي

، 3، 2، 1: )رقمتقّدمة بامل األخبار هوـ  السند عن النظر برصفـ  هنا داللةً  تم ما إنّ  :ثانياً 

 بينها وعندي ،احصح ربعأ املشهور عند بينها روايات عرش أي (13، 12، 11، 8، 6، 5، 4

 .أقىص كحدّ  ثالثة أو واحدة

 مبنى عىل اأمّ  هنا، داّل  معترب خرب وجود قحتقّ  قد الواحد، خرب حجّية مبنى عىل هإنّ  :ثالثاً 
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 النتيجة هبذه وثوقاً  لنا يسيبق هل لنرى ،املعارض يف النظر قبل وثوق حيصل ال هفإنّ  الوثوق،

 مقابل يف السند صّحة هو النهائي املعيار نجعل ال بصدوره املوثوق اخلرب يف ناألنّ  ؟ال وأ هنا

 عنرص   ـ قرينةبوصفه  ـ االعتبار بعني األخذ مع جمموع هو بام املجموع نالحظ بل عدمها،

 .السند صّحة

 فقهاء مشهور حكم يفيد ماـ  وسنداً  ومصدراً  داللةً ـ  فيها األوىل فاملجموعة ،وعليه

 .األخرى اتاملجموع يف النظر من البدّ  ّت الب قبل لكن. ةاإلماميّ 

 ليس له قشر من السمك على حلّية ما ةاجملموعة الثانية: النصوص الداّل

 ليس الذي السمك أكل حّلية عىلحتتوي هذه املجموعة عىل النصوص احلديثّية التي تدّل 

 :أبرزها روايات جمموعة وهي احلرمة، ال الكراهة غايته أنّ  أو قرش، له

 ،«يث؟اجلرّ  ما»يث، فقال: عن اجلرّ × قال: سألت أبا جعفر ،األوىل: خرب زرارة الرواية

ًما َعىَل َطاِعٍم َيْطَعُمهُ ﴿»له، فقال:  هتُّ ع  ن  ف    ثمّ ، خر اآليةآإىل « ﴾..ُقل الَّ َأِجُد يِف َما ُأْوِحَي إََِلَّ حُمَرَّ

 ليس البحر من يشء كّل  ويكره بعينه، اخلنزير إال القرآن يف احليوان من شيئاً  اهلل محيرّ  مل»قال: 

 .«مكروه هو امإنّ  بحرام، وليس الورق، مثل قرش له

 هو بل ،بحرام ليس السمك من قرش له ليس ما أنّ  عىل ووضوح برصاحة دالٌّ  اخلرب فهذا

 .أيضاً  يثاجلرّ  حتى حيّلل هو بل مكروه،

 وقد ،سعيد بن احلسني إىل الطويس بطريق مروّي وهو  املشهور، عند السند صحيح واخلرب

 .فيه الكالم متقدّ 

ي واملارماهي عن اجلرّ × اهلل ت أبا عبدقال: سأل د بن مسلم،الثانية: خرب حممّ  الرواية

د، إقرأ هذه اآلية التي يف حممّ  يا»والزمري وما ليس له قرش من السمك أحرام هو؟ فقال يل: 

ًما َعىَل َطاِعٍم َيطَْعُمهُ األنعام: ﴿ قال: فقرأهتا حتى فرغت  ،«﴾..ُقل الَّ َأِجُد يِف َما ُأْوِحَي إََِلَّ حُمَرَّ

 فنحن أشياء، يعافون كانوا قد همولكنّ  كتابه، يف ورسوله اهلل حّرم ما حلراما إّنام»منها، فقال: 
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 .«نعافها

ا قد يمكن تفسري الكراهة يف الرواية السابقة بأهّن  ،ربطنا بني هذه الرواية وما سبقها وإذا

هذه األشياء، فمقصوده: هذه  الناس كانت تعافر  تي عرّب عنها هنا بأنّ ة، والكراهة غري رشعيّ 

 ضوء يف الثانية الرواية تفسري يمكنليست بحرام لكنّها مكروهة بني البرش أو الناس، أو 

 .ويرتكونه الناس يدعه مما كان إذا رشعاً  مكروهاً  يصبح الطعام إنّ : املعنى فيكون ،األوىل

 إىل بطريقه الطويس اتمرويّ  منهي و ،أيضاً  املشهور عند السند صحيحة الرواية هذهو

 .الطريق هذا يف الكالم متقدّ  وقد ،األهوازي يدسع بن احلسني

 إال احليتان من يشءٌ  رهكي ال×: »اهلل عبد قال: قال أبو د احللبي،الثالثة: خرب حممّ  الرواية

 .«ياجلرّ 

 يكره ال»آخر يف بعض رجاله عن حكم بصيغة:  الرواية وردت بعينها أيضًا بطريقر  وهذه

 .«يثاجلرّ  إال يشء احليتان من

 مرويٌّ  وهو املشهور، عند أيضاً  السند صحيح ـ خربين بعضهم عّده الذي ـ اخلرب هذاو

 .األهوازي سعيد بن احلسني إىل الطويس الشيخ بطريق

 دّل  ةاملكروهيّ  مطلق الكراهة من ريدار  فإذا اجلّريث، غري عن الكراهة نفي اخلرب هذا وظاهر

 اجلّري حرمة عىل دّل  احلرمة الكراهة من فهم إذا اوأمّ  حزازة، أّي  بال حالل ياجلرّ  غري أنّ  عىل

 .غريه دون خاّصة

 هذه أخبار من األّول للخرب معارضاً  بنفسه اخلرب هذا سيكون الثاين االفرتاض عىل لكن

 بحري حيوان كّل  عن احلرمة نفي عىل دالٌّ  ـ زرارة خرب ـ لاألوّ  اخلرب ألنّ  بعينها؛ املجموعة

 يفهم احللبي خرب يف بينام اخلرب، ذلك يف الفرض حسب عنه املسؤول يثاجلرّ  ذلك يف بام مطلقًا؛

 .غريه وحّلية اجلّريث حرمة

يث وعدم كراهة إذا أخذنا باالفرتاض األّول، بمعنى داللة احلديث عىل كراهة اجلرّ  اأمّ 

                                           
 .382: 1 ؛ وتفسري العيايش6: 9 ؛ وهتذيب األحكام60: 4 ( االستبصار1)

 .59: 4 ؛ واالستبصار5: 9 ( هتذيب األحكام2)

 .5: 9 ما؛ وهتذيب األحك59: 4 ( االستبصار3)



 

 ناس،ال يعافه ما بمعنى ةالعرفيّ ناه هنا بالكراهة ل لو فرّس غريه، فيمكن أن ينسجم مع اخلرب األوّ 

 رشعاً  يكره :هكذا الثالثة األخبار معنى فيكون ـ مسلم بن حممد خرب ـ الثاين اخلرب يف جاء كام

 .ةالعرفيّ  للكراهة فيرتك غريه أما يث،اجلرّ  أكل

 معتربة كّلها روايات ثالث وهي تقريبًا، مطلقاً  املحّللة الثانية املجموعة روايات هي هذه

 .املشهور عند سناداإل

 بن احلسني إىل وبطرقه فقط، الطويس الشيخ إىل هاكلّ ترجع  ةاحلليّ  روايات نّ إ :يقال قد

 ااعتبارمه عدم دليل هلا إيرادمها فعدم الصدوق، الشيخ وال الكليني الشيخ يوردها ومل سعيد،

 ،ضعيفة يبلغهام ومل اخلرب هلذا يصال مل امأهّن  ودعوى منهم، ومسمعبمرأى  كوهنا بعد أساساً  هلا

 .إليهام وصلت قد سعيد بن احلسني كتب فإنّ 

 :واجلواب

 ال األصول إىل كثرية طرق له الطويس فالشيخ ،واردٌ  إليهام الوصول عدم احتامل إنّ  :الً أوّ 

 كتب بعض أو الروايات بعض امتصله مل فربام والصدوق، الكليني طرق مع احتادها عىل دليل

 الكليني طرق بني مقارنة بأدنى وارد لاالحتام وهذا هنا، الروايات هذه ينقال فلم األهوازي

 .هبام مقارنةً  الطويس طرق غزارة هبا يثبت حيث والطويس، والصدوق

عد أن كان غرض بإذ  ؛ةعىل سقوطها عن احلجيّ  عدم إيرادمها للروايات هنا ال يدّل  إنّ  :ثانياً 

لكثرهتا  ؛يات احلرمةحا رواولو غالبًا، فلعّلهام رّج  الكليني والصدوق يف الفقيه ما يريانه احلّق 

سقطا أ ام، ال أهّن كام تصّوره بعٌض  ل السنّةهأل وافقتهاولو ملهبذه الروايات هنا ا عددًا، فلم يعتدّ 

ًا ًا مضمونيّ  هلا اجتهاديّ امفيكون تركه ،فليالحظ ،ة الرواية من حيث املصدر والطريقحجيّ 

لقول بسقوط نصف كتاب الكايف ًا، وما أكثر الروايات التي من هذا النوع، إذ يلزم اترجيحيّ 

مع  ،يف كتبهامأو أكثر الصدوق والطويس مل ينقال حوايل نصفه  ؛ ألنّ لو مل نقل بذلك ةعن احلجيّ 

 وهم مطلعون عىل كتابه جزمًا. ،م عليهامه متقدّ أنّ 

 طرفاً  تدخل سوف ثالثة جمموعة هناك بل املجموعتني، هاتني عىل االقتصار ينبغيوال هذا، 

 للجّري املحّرمة الروايات وهي تعاىل، اهلل شاء إن عنها نتحّدث سوف التي ةاملعارض يف

 ةاخلاّص  صوصالن باإلطالق تعارض ال ثانيةال املجموعة روايات ألنّ  والزمري؛ واملارماهي



  

 ي،اجلرّ  عن كان زرارة خرب يف الكالم ألنّ  واملبارشة؛ بالرصاحة تعارضها بل احليوانات، هبذه

 للمجموعة معارضاً  طرفاً  الروايات تلك فتدخل الثالثة، عن كان مسلم بن حممد خرب ويف

 .تقريباً  هلا املوافقة األوىل املجموعة جانب إىل الثانية

 اجملموعة الثالثة: النصوص احملرِّمة لبعض األمساك بعنوانها

ة ي واملارماهي والزمري، وهي عدّ ما دّل عىل حتريم اجلرّ هنا حول  الثالثة جموعةتدور امل

(، وخرب الفضل بن 1: م بعضها يف املجموعة األوىل ـ صحيح حممد بن مسلم )رقمروايات تقدّ 

(، وخرب 12: (، ورواية األعمش )رقم11: (، وخرب أيب سعيد اخلدري )رقم8: شاذان )رقم

 (.13: الدعائم املفيد جلامع الكراهة )رقم

 وهو: ، غري هذه،يوجد بعض  آخرلكن 

 وال يث،اجلرّ  تأكل ال»قال:  ،×اهلل عن أيب عبد سامعة الرواية األوىل: صحيحة

 .«الشيطان ومضغة الدم بيت هألنّ  طحاالً؛ وال طافيًا، وال املارماهي،

 معتربةٌ  وهي بعناوينهام، واملارماهي يثاجلرّ  أكل عن النهي عىل الداللة واضحة والرواية

 .سنداً 

 يًا،جرّ  تأكل ال»: قال، ×أيب عبد اهلل عن سامعة بن مهران،وثّمة نقل لرواية معتربة عن 

 .«الشيطان ومضغة الدم بيت هألنّ  طحاالً؛ وال إربيان، وال طافيًا، وال مارماهيًا، وال

 ربياناإل ةبحليّ  أخذ فإذا ربيان،اإل ةحليّ  عىل دّل  ما يعارض هأنّ  غري ،الداللة واضح واخلرب

 .اهلل عند والعلم الكراهة، هني أو التنزهيي النهي دةإرا عىل شاهداً  أو قرينة ةاحلليّ  خرب صار لربام

 الطويس أوردها حيثهنا،  سامعة صحيحة بعينها هي الرواية هذه أنّ  الظاهر لكنّ 

 .اشتباهاً  تحصل العّله الروبيان إضافة أنّ  يعطي مما الروبيان، إضافة دون والكليني

 !ام علي من بائعي األمساكة يف موقف اإلمة الوالبّياَبَبمع حديث َح تأّملّيةوقفة 

اخلميس، ومعه  ة  ط  يف رشر  × قالت: رأيت أمري املؤمنني ة،يَّ بِ الِ ة الوَ ابَ بَ الثانية: خرب َح  الرواية
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 بني مسوخ اعيبيّ  يا»ار، ويقول هلم: م  اهي والز  م  ي واملار  ر  ان يرضب هبا بّياعي اجل  ت  اب  ب  ة هلا س  ر  د  

إليه فرات بن أحنف، فقال: يا أمري املؤمنني، وما جند بني فقام  ،«مروان بني وجند إرسائيل

 .«..سخوافمر  الشوارب لواتوف ىاللحأقوام حلقوا »له:  فقالمروان؟ قال: 

 املؤمنني أمري أنّ  حدّ  إىل احليوانات هذه بيع عن الشديد العلوي النهي عىل داّل  احلديث فهذا

 .ذلك عىل البائعني يرضب كان

حالقي اللحى وفاتيل الشوارب وبني مثل سمك اجلّري؛ فإّن هذا السمك وثّمة تشابه بني 

يف اللغة سّمى ربام هلذا تيظهر منه أّنه أشبه بالذي له شوارب مفتولة، تشبه شوارب القطط، و

 .(گربه ماهی، ويف الفارسّية )(Catfishاإلنجليزية )

 :اآليتب الرواية هذه مناقشة فيمكن ،حال ةأيّ  وعىل

 إسامعيل بن دوحممّ  العجيل، قاسمال بن كأمحد ،املجاهيل من بعددر  السند ضعيفة اإهن :الً وّ أ

، وهلذا عرّب وغريهم اهي،د  خر  بن وحممد د،بربر  أو ردبكر  املعروف حييى بن وأمحد موسى، بن

 .«إّن أكثر رواهتا جماهيل»: هالسيد اخلوئي عن هذه الرواية بقول

 بل !معترباً  احلديث هذا سند كون من البالغي لعالمةا أفاده ما الواضح غري من ،هنا من

 .جماهيل ةعدّ  فيه

 بني جند»ها، فإّن عنوان وضع   إّن يف النفس شيئًا من هذه الرواية، حيث أحتملر  :ثانياً 

ة العرب قبل م مسخوا يف أمّ عريب معروف، ومل يرسمع عن هؤالء القوم أهّن  عنوانٌ « مروان

 فسأل عنه. االسم   ب  أحنف استغر   فرات بن اإلسالم، حتى أنّ 

 كون ةإمكانيّ  يف استفهام عالمة أمام يضعنا وجنودهم ةأميّ  وبني مروان بني مع وتشاهبه

 الشيخ نّ أ ،اللحية حول بحثنا يف املناقشة هلذه إثاريت بعد رأيت كنت وقد موضوعًا. احلديث

 .أيضاً  جوانبها بعض يثري املنتظري عيل حسني

                                           
 .536؛ وكامل الدين: 346: 1 ( الكايف1)

 .72: 11معجم رجال احلديث ( 2)

 .437ة، رسالة يف حرمة حلق اللحية: الرسائل الفقهيّ ( انظر: البالغي، 3)

 .168: 3 اهلل، دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص ( انظر: حّب 4)

 .123: 3 مةاملنتظري، دراسات يف املكاسب املحرّ  :( راجع5)



  

 كام احليوانات هذه إىل يتحّول فإنه يموت أمية بني من شخص كّل  أنّ  عضهمب ذكر نعم،

 النسخ يفعقائد بعض األديان اآلسيوّية الرشقّية  يشبه ما وهو ،الروايات بعضر  تذكره

 .أيضاً  تثبت مل نصوص وهي واملسخ، والرسخ والفسخ

 يفإىل والبة من بني أسد ـ  ـ وهي حبابة بن جعفر )أم الندى( املنتمية الولبية حبابة ذكر بل

 التقت حتى هبعد إمام كّل  التقت ثمّ  ،)احلصاة( املؤمنني أمري إمامة أمارة عينه اخلرب هذا تكملة

 معها حصلت عندما سنة عرشين عمرها كان لو هأنّ  يعني وهذا اإلمامة، يهتولّ  بعد الرضا اإلمام

ا هّن بل بعضهم قال بأ ـ عاماً  168 نع يقل ال ما عاشت قد تكون أن ينبغي لكان ،احلادثة هذه

وتتوىّف بعد لقائها له  مامة،اإل يهتولّ  بعد الرضا لتلتقي شت قرابة املائتني وثالثني عامًا ـعا

يسأهلا الشيعة  بذلك، مشهورة امرأة إىل لتحّولت هذا صّح  ولو، يتّم تكفينها بقميصهبشهور و

تها،   .املجاهيل من وعةجمم األمر هبذا خيربنا أن الويتداولون قص 

 ماماإل إمامة عىل الشيعة تنازع بعد مطروحاً  اسمها يكون أن يفرتض لكان هذا صّح  لو بل

صاحبة احلصاة التي كانت من فهي  لإلمامة، ةمهمّ  عالمة هذه ألنّ  السابق؛ وفاة عقب الالحق

خ وهلذا وضع الشيعالمات اإلمامة بحيث يضع اإلمام احلقيقي إصبعه عليها فيتشّخص، 

 مل فكيف، «ما يفصل به بني دعوى املحّق واملبطل يف أمر اإلمامة»الكليني هذه الرواية يف باب 

 ؟!جداً  ضعيفة قيطر يف سوى تهاقّص  ددّ رتت

 يف وأخرى احلسن اإلمام صحابأ يف تارةً  الطويس الشيخ هاعدّ  قدأضف إىل ذلك كّله أّنه 

 قرابة عمرها أنّ  رتصوّ  يمكن وهبذا لباقر،ا جعفر أيب صحابأ يف ثالثةو املؤمنني أمري أصحاب

 طبقة يفوالرجال الشيعة والسنّة  الطبقات أصحاب يذكرها ومل طبيعي، أمرٌ  وهذا عامًا، ثامنني

 .ومل يشريوا إىل كوهنا معّمرة بعده ومن الصادق

 ايةالرو هذه هو بلغه ما ولعّل  ،الرضا زمن إىل عاشت اأهّن  بلغه هأنّ  إىل الكيش أملح ،نعم

 .هنا

يبة ـ دون بيان املصدر ـ  والغريب أّن الشيخ الطويس نفسه هو الذي أخربنا يف كتاب الغ 
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بأهّنا توّفيت يف زمن الرضا وأّنه كّفنها بقميصه، وهو نقل لنا كالم الكيش يف اختياره، بل آخر 

ـ الطويس هذا احلديث الذي نبحثه يرّصح بأهّنا توفيت يف عرص الرضا، ومع ذلك مل يدرجها 

يف أّي طبقة من الطبقات الالحقة عىل الباقر يف رجاله، وهو إن احتمل السهو كام الربقّي قبله ـ 

 الوثوق فيضعّ  هكلّ  وهذايف إمام، غري أّنه بعيٌد يف ثالثة أئّمة هم: الصادق والكاظم والرضا! 

 .أيضاً  مضمونه غرابة بعد اً جدّ  اخلرب هبذا

أخربها بأهّنا سوف  أّن اإلمام عيلّ  صًا عنها، ومنهاقّص الكربى يف اهلداية خلصيبي ذكر اوقد 

أمثال يونس بن ظبيان سانيد كّلها كالم، ويف بعضها ورد ، ويف األمتوت يف عرص الرضا

 املغايل املتهم.

 .كذلكي ويف رواية مرسلة عنها أيضًا عن اإلمام عيل ما يفيد حرمة اجلرّ  هذا

ن يكون تعبريًا عن النهي عن قتله، ال أاجلّري واملارماهي يمكن إّن النهي عن بيع  ثالثًا:

غالق الباب عىل االجتار به، ومن إالنهي عن أكله، فهو يريد أن يصّد عن قتله واصطياده عرب 

طريقة اجلّري احلفر يف أّن بل قد يقال ب، ثم فقد يكون حالالً، لكّن الثروة املائية بحاجة له

قال من تف يمكننا االنيكفهنار واملمرات املائية الصغرية، كة مياه األل حراجلداول وهو ما يسهّ 

 النهي عن بيعه إىل النهي عن أكله ما دام احتامل النهي عن بيعه ذا صلة بالنهي عن اصطياده؟!

، خاّصة باخلصوص احلديثهذا  من عرفاً  يفهم ال هأنّ  إال ،حمتمالً  كان وإناإلشكال  وهذا

 .ارتبط بنوعيّة السمك وأّنه من املسوخذه الرواية يف هبقرينة أّن النهي 

 يف قضّية اإلمامةمع احلسنّيني يف سياق التنازع يف األمساك وقفة مع خرب الكليب 

اهلل بن  طويل ـ عن قّصة ذهابه إىل عبد ـ يف حديثر  ابةي النّس بالثالثة: خرب الكل الرواية

نا أهل البيت نعافه، ومل يقتنع الكلبي قال له بأنّ ه وأنّ  ،ية أسئلة منها اجلرّ وسؤاله له عدّ  ،احلسن

سئلة ومنها: أخربين عن أكل أفسأله  ،×إىل الصادق د  رش  أر ف ،اهلل بن احلسن بأجوبة عبد

 ياجلرّ  فهو بحراً  منهم أخذ فام إرسائيل، بني من طائفةً  مسخ وجل عزّ  اهلل إنّ »ي؟ فقال: اجلرّ 
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 وما كر  والو   رب  والو   واخلنازير فالقردة براً  منهم خذأ وما ذلك، سوى وما اروالزمّ  واملارماهي

 .«ذلك سوى

 ماً حمرّ  وأمثاله ياجلرّ  فيكون ،املسوخ حرمة ةمفروغيّ  باملسوخ ياجلرّ  اإلمام إحلاق وظاهر

 .أيضاً  ةالوالبيّ  حبابة خرب مفاد هو كام متاماً  املسوخ، من هألنّ 

 أيضاً  وفيها الكلبي، عن حتّدثنا أن سبق وقد د،حمم بن بمعىّل  السند ضعيفة الرواية هذه لكنّ 

 .فاملضع   اهلمداين حممد بن إبراهيمعيل بن  بن دحممّ 

ا تريد املفاضلة إلثبات شخص ألهّن  ؛يف هذا النوع من الرواياتترّيث ني أإىل ذلك أنّ  ضافير 

بات مثرية طريقة اإلث ة، وهذا مدعاة الوضع عادًة، السيام وأنّ ة النبويّ عىل شخص من الذريّ 

اهلل  فأجابه عبد ،ني والنبيذ واجلّري ونحو ذلكالكلبي جاء يسأل عن املسح عىل اخلفّ  جدًا، فإنّ 

الصادق هو األعلم املقتدى به،  أجابه الصادق بأجوبة، ثم أعلن أنّ  مّ بن احلسن بأجوبة، ث

م اهلل بن احلسن وقيمة جواب اإلما ز قيمة جواب عبدوكيف ميّ  ؟!ولكن كيف عرف ذلك

رش إىل معيار حتى ملن روى هلم، ه مل يقل لنا شيئًا، ومل حيّدد لنا معيارًا ومل ير ي؟ إنّ الصادق يف اجلرّ 

 .نّسابةهو ، بل الكلبّي ليس بفقيهر  واحلال أنّ 

 يف ألنّ ؛ ضعيفة هطرق تكون عندما السيام ،مريباً  يبدوحاديث فمثل هذا الرتكيب يف األ

 .املضّعف اهلمداين حممد بن إبراهيم بن عيل بن دوحممّ  مد،حم بن املعىّل  من كالً  هنا السند

 مل احلسن بن اهلل عبد مثل أنّ  حيتمل فهل الشيعة بني األمور هذه شهرة هو املعيار كان ولو

 األمور يف يسأله فهل شخصاً  يمتحن أن شخٌص  أراد ولو! ؟ةاملشهور األمور حتى ليعرف يكن

خاّصة وأّن الكلبي مل يكن يف البداية  !ة؟دقّ  أكثر أسئلةً  تارخي وأ شيعي كّل  يعرفها التي املشهورة

 بصدد إجراء مقارنة بني الرجلني.

 .أيضاً  عليه عتمدير  ال اخلرب فهذا وعليه،

 وال اجلّري، تأكل ال»ه قال: أنّ  ،×عن الصادق الرابعة: مرسل الصدوق، الرواية

 .«..الطايف وال الزمري، وال املارماهي،

                                           
 .350: 1 ( الكايف1)

 .296؛ وانظر: الفقه الرضوي: 325: 3 ( كتاب من ال حيرضه الفقيه2)



 

 األخرى األخبار أحد هأنّ  جداً  حتملأ نيإنّ  بل جدًا، مرسل هأنّ  غري ،الداللة واضح واخلرب

 .، وليس خربًا جديداً الباب يف

 وال ي،اجلرّ  تأكل ال»قال:  ،×عن أيب جعفر د بن مسلم،اخلامسة: خرب حممّ  الرواية

 .«الطحال

 فهو عثامن بن أبان هو بأبان املراد كان إن والسند اجلّري، خصوص يف واضحة والداللة

 عيل أبا فيه ألنّ  صحيح؛ غري إليه الصدوق فطريق تغلب بن أبان به املراد كان إذا اأمّ  صحيح،

 عن روايته وردت هإنّ  حيث من عثامن بن أبان كونه حيرتّج  قد نعم. جمهول وهو لل  الك   صاحب

 أمكن مئنانطاال حدّ  الرتجيح هذا بلغ فإذا عنه، تغلب بن أبان رواية يرد مل فيام مسلم بن دحممّ 

 .فال وإال الرواية، تصحيح

 ،×املؤمننيقالت: سمعت موالي أمري  ة اآلخر،بابة الوالبيّ السادسة: خرب َح  الرواية

 من كان فمن ني،اخلفّ  عىل نمسح وال ي،اجلرّ  نأكل وال اخلمر، نرشب ال البيت أهل إّنا»يقول: 

 .«بسنّتنا وليستنّ  بنا د  تفليق شيعتنا

 ياجلرّ  كلأ عن يتنّزهون أهنم املمكن من إذ احلرمة؛ عىلـ  األوىل للوهلةـ  يدّل  ال واخلرب

 باالقتداء األمر إىل إضافة ،واملسكر اخلفني إىل هضمّ  لكنّ  مًا،حمرّ  يكنمل  ولو الشديدة لكراهته

 .هنا احلديث هبذا االستدالل إمكان يعطي ذلك يف هبم

 ثةالالث سئلةاأل بعينها هي الرواية هذه طرحتها التي ثةالالث املواضيع أنّ  هنا للنظر وامللفت

 عىل ورّجح احلسن، بن اهلل وعبد الصادق اإلمام من كّل  إىل ابةالنّس  الكلبي وّجهها التي

 باخلمر املراد هو وربام ،النبيذ عن سأل الكلبي أنّ  إىل االنتباه مع ،×الصادق اإلمام   أساسها

 .هنا

 يمّدع   أو هاشم بني داخل القضايا هذه حول جدل ودوج احتامل عىل يفتح ما وهذا

 وهو ،فاطمة بني جدّ  عن الرواية تروي وهي السيام ما، بأحدر  تعريضاً  الرواية وتكون اإلمامة،

 .×عيل اإلمام
                                           

 .339: 3 كتاب من ال حيرضه الفقيه( 1)

 .416ـ  415: 4املصدر نفسه ( 2)



  

 عمر بن لاملفّض  إىل الصدوق الشيخ طريق يف سنان بن دحممّ  بوقوع السند ضعيفة والرواية

 .عندي وثاقته تثبت مل الذي الربقي الدخ بن حممد إىل مضافاً  اجلعفي،

 أقرّ  من×: »اهلل، قال: قال الصادق عن أيب عبد السابعة: خرب عمرو بن شمر، الرواية

 بالرجعة، واإليامن بالوالية، واإلقرار الطواغيت، من الرباءة: مؤمن فهو أشياء بسّتة

 .«اخلفني)عىل(  املسح وترك اجلّري، وحتريم للمتعة، واالستحالل

 مل فلو اإليامن،دخلك يف اإلقرار بتحريم اجلّري ير  هبا واضح فإهّنا تنّص عىل أنّ  واالستدالل

. والرواية تعطي أّن حتريم اجلّري من الكالم هلذا معنى هناك كان ملا واقعاً  ماً حمرّ  ياجلرّ  يكن

 .همشعار الشيعة الذي به وبأمثاله مما جاء يف الرواية يمتاز الشيعة ويعرفون عن غري

 .فاملضع   الوضاع ابالكذّ  شمر بن بعمرو أقّل  ال ،واحدر  بغري السند ضعيف احلديث لكنّ 

 رين.. ثمّ حتى أتينا التاّم × قال: خرجنا مع عيل ،ةاتَ بَ غ بن نُ بَ الثامنة: خرب األْص  الرواية

 ثم ،«الطايف وال املارماهي وال اجلّري تبيعوا ال»مىض ]حتى أتى[ إىل سوق السمك، فقال: 

 ...ازينالبزّ  أتى حتى مىض

 .، وحتّدثنا عنه(2: م شبيهه يف حديث حبابة )رقمالواضح، وتقدّ  واملضمون

، معاً  ووالده الكندي، عامرة بن حممد بن جعفر بإمهال املناقب يف السند ضعيف واحلديث

 ومرسٌل يف مكارم األخالق.

 واهلل»عن اجلّريث، فقال: × هللا قال: سألت أبا عبد ،د بن مسلمالتاسعة: خرب حممّ  الرواية

 .«اً حرام عيلّ  كتاب يف وجدناه ولكن ،قطّ  هرأيتر  ما

 احلكم استنتاج يف كافر  وهذا ،×عيلّ  كتاب يف حراماً  يثاجلرّ  بوجدان ترّصح فارواية

 .باحلرمة

وهو  بحيث ال علم برصّيًا له به، د بيان عدم الرؤيةه حيتمل جمرّ ر  مل ي   هوجواب اإلمام بأنّ 

منه ما  ياه العذبة واألهنار، وقليٌل ملألّن اجلريث حيوان أغلب أنواعه تعيش يف ا ؛ن جداً كمم

                                           
 .30ـ  29( الصدوق، صفات الشيعة: 1)

 .62ـ  61: 2 ؛ وانظر: الكويف، مناقب اإلمام أمري املؤمنني112ـ  111( مكارم األخالق: 2)

 .4: 9 ؛ وهتذيب األحكام59ـ  58: 4 ( االستبصار3)



 

ن ال يكون رآه أع توقّ ير  ةفاإلمام الصادق الذي عاش يف اجلزيرة العربيّ  يعيش يف البحار، ومن ثمّ 

اإلمام بتعبريه  كام حيتمل أنّ وهذا ما يفرّس أيضًا احلديث عن حكم اجلّري يف بالد العراق، البّتة، 

تارك أو عازف عنه، أو أّن هذا احليوان ال يقرب منهم فال يرونه، فيكون تعزيزًا هذا قصد أّنه 

 لبيان النهي والتنّزه.

 أيضاً  السند يف أنّ  عىل األهوازي، سعيد بن احلسني إىل الطويس بطريق وردت والرواية

 خالد بن دحممّ  هبأنّ  قيل وإذا اإلسناد، ضعيف اخلرب فيكون الربقي، هأنّ  وحيتمل ،خالد بن دحممّ 

 .أيضاً  توثيقه عىل دليل فال الراجح، هو كام األشعري

عام يكره من السمك؟ فقال: × اهلل قال: سألت أبا عبد العارشة: خرب أيب بصري، الرواية

 .«يثاجلرّ  عن هنى هفإنّ  ×عيلّ  كتاب يف اأمّ »

 سعيد بن احلسني إىل بطرقه الطويس رواها وقد املشهور، عند اإلسناد معتربة والرواية

 .فيها الكالم موتقدّ  األهوازي،

 بعد أكمل اإلمام وأنّ  سقط فيه حصلمقّطعًا ـ  ل  ق  ـ أو نر  ناقصاً  نعتربه أن اإمّ  واحلديث

 وثاقة بمقتىض كامالً  نعتربه أن أو عليه، دليل ال هأنّ  املفرتض لكن ،وارد احتامل وهو ذلك،

 يث،اجلرّ  عن العلوي النهي يذكر الذي الوقت يف احلديث هذا أنّ  يعني هذاو وأمانته، الراوي

 فكيف الرواية، حسب بصري أيب سؤال مضمون هو والذي السمك من يكره ما سائر يبنّي  ال

 السؤال استكامل عن بصري أيب سكوت نفرّس  وكيف الباقي؟ اجلواب عن اإلمام سكوت فرّس ن

 جوابه؟ ألخذ أخرى ةمرّ 

 حرمة عىل دليالً  اإلمام كالم نفس يكون أن حينئذر  املحتمل من هفإنّ  جواباً  نقّدم مل اإذ هنا من

 عىل دّل  ما فيعارضبام يفهم منه انحصار احلرمة به وثبوت احللّية يف غريه،  خاّصة، يثاجلرّ 

 .له قرش ال ما مثل العامة أو اخلاّصة العناوين من غريه حرمة

 املجليّس  أفاده كام ،حرام هو مما يثاجلرّ  غري فيه يكون قد عيل كتاب أنّ  ةعرفيّ  بنظرةر  يبدو ال

 .املوارد بعض عىل فاقترص السائلني جييب أن عليه جيب ال اإلمام بأنّ  شخص قال إذا إال ،لاألوّ 

                                           
 .59: 4 تبصار؛ واالس4: 9 ( هتذيب األحكام1)

 .412: 7 ( روضة املتقني2)



  

 يفـ  املقامي السياق عىل القائم بمفهومهاـ  داليل احتامل نحو فيها فالرواية ،حال ةأيّ  وعىل

، فتقف معارضًة للمجموعة األوىل والثانية معًا من يثاجلرّ  غري حرمة ىلع دّل  ما معارضة

 دون هنا، الثانية املجموعة روايات يف درجتر  قدـ  عائناادّ  عىل بناءً ـ  الرواية هذه بل، جهتني

 جامع هو اإلمام وجواب بصري أيب سؤال يف الكراهة ومن النهي من املراد فيكون معارضة،

 .ةاملرجوحيّ 

لة غ  عىل ب  × قال: خرج أمري املؤمنني احلادية عرش: خرب سمرة بن )عن( أيب سعيد، الرواية

أصحاب السمك فجمعهم،  موضعميش، حتى انتهى إىل ن، فخرجنا مع )معه( ‘رسول اهلل

 وال املارماهي وال يثاجلرّ  تشرتوا ال»قالوا: ال، قال:  ،«مجعتكم؟ يشء ألّي  تدرون»ثم قال: 

 .«تبيعوه وال املاء، عىل الطايف

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كم  النبوي، النهي من تقّدم ما بعض تشبه والرواية

 أنّ  تقدير عىل سنة، ربعنيأ أو ثالثني ىلع تزيد ةملدّ يمكن أن يكون عمر البغلة؟ وهل تعيش 

يف مّدة  فالبغل يف العادة يعيش ؟اليد مبسوطة مامتهإ زمان يف الكوفة يف وقع قد هنا احلدث هذا

لدت عام  للهجرة مثالً ـ باعتبارها بغلة  5أقصاها عرشين سنة، وهذا يعني أّن هذه البغلة لو ور

للهجرة، لكّن هذا ال يمنع عن  25الرسول بحيث ركبها ونسبت إليه قبل وفاته ـ ملاتت عام 

 .احتامل عيش البغل ولو يف حاالت قليلة ملّدة ثالثني سنة أو أكثر.. والعلم عند اهلل

 مشكلة وتوجد األهوازي، سعيد بن احلسني إىل بطرقه الطويس نقلها فقد ،الرواية سند امّ أ

 سعيد، أيب بن سمرة عن حازم بن منصور عن: الطويس ذكرها األحكام هتذيب يف هأنّ  وهي هنا

 كيف إذ إرسال، مشكلة فيه توجد فيه، سعيد أيب بن سمرة اسم الإمه إىل مضافاً  السند وهذا

 إىل اخلوئي السيد شارأ وقد !واسطة؟ بال املؤمنني أمري صحابأ عن حازم بن نصورم يروي

 سعيد، أيب عن سمرة عن حازم، بن منصور: وهو االستبصار سند يف جاء ما حاً مرّج  ،ذلك

 .اهلجري رشيد هو سعيد أبو يكون أن مالً تحم

 مشكلة تبقى ـ سعيد بن سمرة: املحاسن يف أنّ  مع ـ اإلرسال مشكلة جتاوز تقدير وعىل

                                           
 .477: 2 ؛ واملحاسن59: 4 ؛ واالستبصار5: 9 ( هتذيب األحكام1)

 .320ـ  319: 9 معجم رجال احلديثانظر:  (2)



 

 ال بل ،عيلّ  وأصحاب منصور بني الواقعة الطبقة يف االسم هبذا شخصاً  نعرف ال إذ سمرة،

 اهلجري، هو سعيد أبا أنّ  عىل دليل ال كام ساسًا،أ وثاقته ثبتت سمرة باسم شخصاً  نعرف

 .السند ضعيفة فالرواية

  من أصحابنا، عن أيب عبدعن غري واحدر  الثانية عرشة: مرسل ابن فضال )فضل(، الرواية

 .«×عيلّ واملارماهي والطايف حرام يف كتاب  ياجلرّ »قال: × اهلل

 إىل بطرقه الطويس رواه وقد باإلرسال، السند ضعيف اخلربلكّن  واضح، واملضمون

 ، وال وجه لتصحيح مراسيل بني فضال.الكالم متقدّ  وقد األهوازي، سعيد بن احلسني

 كتب يف جاءت قد البحر ثامر باب روايات من الكثري تكون أن بةالغرا هذه ما :تقول قد

 من وبعٌض  الثانية املجموعة كروايات بنفسه، هبا هو دتفرّ  منها ومجلة سعيد، بن احلسني

 غريها؟

 هبذه صلة عىل كتباً  سعيد بن للحسني الفهارس وعلامء ونالرجاليّ  ذكر لقد :واجلواب

 مجع فلعّله ،والذبائح الصيد وكتاب املكاسب، ابوكت األرشبة، كتاب: منها املوضوعات

 هذه يف كتب هلم الرواة من العديد هناك. ومع ذلك، هنا الروايات من العديد زمميّ  بشكل

 كثرة االعتبار بعني األخذ ينبغي حال ةأيّ  عىل لكن هنا، الكثري عنهم يرد مل ذلك ومع العناوين

 .األهوازي سعيد بن احلسني وهو واحد رمصد عن هنا ةواألساسيّ  ةاملهمّ  الروايات

 وال ياجلرّ  تأكلوا ال×: »اهلل قال: قال ابن )أبو( عبد الثالثة عرشة: خرب احللبي، الرواية

عن اجلّري، وعن  ينهى× يف كتاب عيل إنّ »وقال:  ،«كرهه ‘اهلل رسول فإنّ  الطحال؛

 ...«مجاع من السمك

، وإن كان الظاهر أّن املراد أّن املوضوع يف ×اهلل رسول اسم قحمتر  نادرة رواية وهذه

النبي  كره الطحال؛ ألّنه مل يقل بأّن النبّي كرههام، فاألقرب عود احلديث ملا هو األقرب يف 

                                           
 .464: 3 ؛ وعوايل اللئايل5: 9 ؛ وهتذيب األحكام59: 4 ( االستبصار1)

 .59فهرست: ( انظر: النجايش، ال2)

 جمموعة أخرى من السمك، وربام يكون املراد املارماهي وغريه بقرينة سائر الروايات. املراد ( الظاهر أنّ 3)

 .6: 9 ( هتذيب األحكام4)



  

 ..الكالم، وهو الطحال، فال يكون اسم النبّي قد ارقحم يف موضوع اجلّري

 إىل بطرقه الطويس رواه وقد املشهور، عند السند صحيح واخلرب واضحة، صارت الداللةو

 .األهوازي سعيد بن احلسني

قال: سألته عن  ،×عن أخيه موسى بن جعفر جعفر، بن عل خرب: عرشة الرابعة الرواية

 .«)حرامًا( حرام ×املؤمنني أمري عيلّ  كتاب يف)ه( وجدنا إّنا»حيّل أكله؟ قال:  ي )هل(اجلرّ 

 رواية عرب أو الواصلة، نسخته بحسب إليه الكتاب ةنسب صّحة عىل بناءً  صحيحة والرواية

 .أيضاً  واضحة والداللة عنه، الوسائل صاحب

 من)مسختا(  تابعنا تانأمّ »قال:  ،×عن عيلّ  اخلامسة عرشة: خرب األصبغ اآلخر، الرواية

 فهي الربّ  أخذت التي اوأمّ )اجلريث(،  اجلراري فهي البحر أخذت التي افأمّ  إرسائيل، بني

 .«بابالض  

 بيان تفيد ما غاية ـ (تابعنا مكانسختا م) هلا العاميل احلرّ  تصحيحخاّصة مع ـ  والرواية

 ضعيف السند لكنّ . واجلّري الضّب  حرمة ذلك عن فينتج املسوخ، حكم لكربى صغرى

 .العيايّش  طرف من األصبغ إىل الطريق يذكر مل حيث الشديد، باإلرسال

 ك اجلّريرواية حديث اإلمام علّي مع مسوقفة مع 

إىل أمري  قال: جاء قومٌ  رفعه إىل أحدهم ،السادسة عرشة: خرب هارون بن عبيد )عبد( الرواية

م قال: فتبّس  ،باع يف أسواقنابالكوفة، وقالوا له: يا أمري املؤمنني، إّن هذه اجلراري تر × املؤمنني

 ،«خرياً  إال كمصيّ و يف تقولوا وال عجبًا، ريكمالر  قوموا»ضاحكًا، ثم قال: × أمري املؤمنني

ة رافعة رأسها فاحتة يّ وتكّلم بكلامت، فإذا بجرّ  فقاموا معه، فأتوا شاطئ بحر، فتفل فيه تفلةً 

فقالت: نحن من أهل  ،«ولقومك لك الويل أنت؟، من»فاها، فقال له )هلا( أمري املؤمنني: 

ْم َيْوَم َسْبتِِهْم ْم ِحيتَاهُنُ إِْذ َتْأتِيهِ القرية التي كانت حارضة البحر، إذ يقول اهلل يف كتابه: ﴿

عاً  نا اهلل، فبعضنا يف الرّب وبعضنا يف خ  س  دنا عنها، فم  ع  ق  ﴾ اآلية، فعرض اهلل علينا واليتك ف  ..رُشَّ
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 والريبوع. قال: ثمّ  ا الذين يف الرّب فالضّب ا الذين يف البحر فنحن اجلراري، وأمّ البحر، فأمّ 

 بعث والذي»: قال نعم، اللهم: قلنا ،«مقالتها؟ سمعتمأ»: فقال ،املؤمنني إلينا أمرير  تفت  لا

 .«نساؤكم حتيض كام لتحيض بالنبّوة حممداً 

 حكمه واتلقّ  مأهّن  يظهر سائلني عيلّ  لإلمام أتوا الذين أنّ  إضافة مع سابقتها، كحال اوحاهلر 

 .قلوهبم تطمئنّ  حيث إىل أخذهم وهلذا ي،اجلرّ  يف

 يفرّس  هأنّ  عىل جدًا، مرسالً  اليقني أنوار شارقمو العيايش سريتف يف سوى ذكرير  مل واخلرب

 هبذا القرآن يطرحها مل ةالقضيّ  هذه أنّ  مع ،الوالية ةبقضيّ  البحر حارضة كانت التي القرية مسخ

 كان هل! سخوا؟مر  وإال يلّ ع بوالية اإليامن إرسائيل بني عىل جيب كان كيف نعرف ومل الشكل،

وهل املراد  وهل القضّية تعبري رمزي؟! !األخرى؟ الديانات أبناء عىل مطروحاً  واليته عوموض

 بواليته كيّلُّ الوالية بحيث يراد والية اهلل واملؤمنني؟!

ممّا تقّدم سابقًا يف بحث  تتناسلال و تبقى ال املسوخ أنّ  عىل دّل  ما يعارض هذا اخلرب أنّ  عىل

 منها اآلية ذكر كان لو هأنّ  أكثر واملثري القرية، أهل من اأهّن  يةاجلرّ  جواب ظاهر أنّ  مع املسوخ،

 حتيض اً حقّ  هل أفهم مل أنني كام !..عليها مغضوب اأهّن  مع أيضاً  بالقرآن عاملةً  تكون فسوف

إال إذا قيل بأّن املراد أّن هذه اجلراري سوف ! اليوم؟ العلم يقبله أمرٌ  هذا وهل اجلراري؟

 والعلم ،الوضع عالئم عليهاجدًا، و أمرها يف كوكٌ مش عندي فالروايةحتيض ال أهّنا حتيض! 

 .اهلل عند

 .شكاالتاإل هذه بعض عليها يرد ال يسالرب بطريق الرواية نعم،

من خرب حممد بن احلسن األشعري يف تعداد  كلٌّ  الرواية السابعة عرشة إىل العرشين:

، وخرب العلوي يث()مغ املسوخ، ومثله خرب عيل بن جعفر عن )عيل بن املغرية(، وخرب معتب

 عن عيل بن جعفر عن الكاظم.

 بعضها ويف ي،اجلرّ  املمسوخات من فيها وذكر املسوخ بحث يف الروايات هذه متتقدّ  وقد

 حيث يؤمنوا مل إرسائيل بني من فرقة والضّب  ياجلرّ  أنّ  بعضها ويف ديوثًا، رجالً  كان ياجلرّ  أنّ 
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 ضعيفة روايات وكّلها الرب، يف وفرقة البحر يف فرقة فوقعت فتاهوا عيسى عىل املائدة نزلت

 وهذا يًا،جرّ  سختمر  التي اجلامعة هي من يف هتافتـ  هنا جاء ما مع وكذا ـ وبينها جداً  اإلسناد

 باب يف السندّي  هاضعف وجه بيان متقدّ  وقد. األحاديث هذه يف الضعف أمارات من كّله

 .اجعفلرير  ،املسوخ

قال:  ،×لعن أخيه أيب احلسن األوّ  ة عل بن جعفر،ربتالواحدة والعرشون: مع الرواية

 يف يكون الذي اللحم عن وسألته: قال ،«الرسطان وال السلحفاة، وال ي،اجلرّ  أكل حيّل  ال»

 .«أكله حيّل  ال الضفادع حلم ذاك»: فقال أيؤكل؟ والفرات البحر دافصأ

 !الضفادع حلم هو دافصاأل حلم كون معنى أفهم مل أيّن  رغم كالسند، ةتامّ  والداللة

فاألصداف خملوقات خمتلفة مستقّلة، ال عالقة هلا بالضفادع، إال إذا قيل بأّن اإلمام كأّنه يقول: 

 .اهلل عند والعلمإّن حلم الضفادع هو احلرام ال ما يف هذه األصداف، 

ئل سر  ـ وقد× اهلل عن أيب عبد والعرشون: معتربة عامر بن موسى الساباطي، نيةالثا الرواية

 لسا ما رمىوير  اجلّري، فوق كان ما يؤكل»مع السمك؟ ـ قال:  ودي يكون يف الّسفُّ عن اجلرّ 

 .«..ياجلرّ  عليه

 .نفسه ياجلرّ  حرمة يف واضحاً  فيكون اجلّري، عليه يسيل ما أكل عن النهي وظاهره

 وانحي من السمك غري حكم بحث يف مّرت التي عامر موثقة عينها هي الرواية وهذه

 .بيثاالرّ  حلكم خمالفتها عن ثناحتدّ  وهناك قلنا، كام أسئلة جمموعة حتوي كانت األهّن  البحر؛

يف نقل أحيانًا وغالب الظّن أّن الشيخ الصدوق نقل مضمون معتربة عامر هذه عىل طريقته 

 يجرّ  مع أكلها جيوز سمكة جعلت فإن×: ».. وقال الصادقحيث قال:  مراسيل الصادق،

 ياجلرّ  فوق ودالسفّ  يف كانت إذا فلوس هلا التي أكلت ود،سفّ  يف أكله جيوز ال مما غريها أو

فهذه الرواية هي عينها خرب  .«تؤكل مل ياجلرّ  من أسفل كانت فإن تؤكل، ال الاليت وفوق
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 .عىل األرجح منه وتوضيحر  الصدوقعاّمر بصياغة مضمونّية من 

 للنصوص اخلاّصة وقفة حتليل إمجالّي

 ،هنا الثالثة الطائفة لتشكّ  وهي ،احليوان أنواع بعض حرمة روايات أبرز من جمموعة هذه

 :اأهّن  نّي تب وقد

 .املجموعات سائر إىل نسبةً  العدد حيث من كثرية ـ 1

 روايات تعارض اموإنّ  األوىل، املجموعة روايات ـ املشهور لفتوى وفقاً  ـ تعارض ال إهنا ـ 2

 .الثانية املجموعة

النظرّيات  عىل ثامنية تصحيح ويمكن روايات، مخسر عندي  الروايات هذه من ّح ص لقد ـ 3

، نعم الداللة تامّ  وضعيفها بصحيحها الروايات هذه من وكثريٌ املشهورة يف علم الرجال. 

بعضها تتّم داللته بناء عىل قاعدة حرمة املسوخ، وحيث إّننا ناقشنا سابقًا يف صّحة هذه 

 ة هنا بروايات املسوخ صعب.القاعدة، فتتميم الدالل

 جدل وجود اإمّ  سببها فارقة عالمة وهذه ،×عيلّ  اسم بذكر الروايات هذه زتمتيّ  لقد ـ 4

 بحيث العراق يف مشهوراً  وأمثاله ياجلرّ  صيد كون أو الشيعة، مذاهب بني داخيل شيعّي 

بحيث يتمّيز به الشيعة  أو أّنه يرراد جعله علوّياً  ،عيلّ  اإلمام زمن يف كثرية ابتالءات فيه وقعت

 .، والعلم عند اهللمما أملحنا له سابقاً  آخر سبباً  هناك لعّل  أوعن غريهم، 

ي أو املارماهي أو الزمري به يفيد ربط حرمة اجلرّ  تدّ عوجد أّي رواية فيها ظهور مته ال إنّ  ـ 5

ري السمك وال و الضفدع أو الرسطان أو السلحفاة، ال بفكرة احليوان البحري من غأأو الزهو 

بفكرة السمك الذي ال قرش له، مع أّن بعض هذه احليوانات هي من غري األسامك كالضفدع 

 بني بوضوح تربط رواية عىل نعثر مل لكن ي،كاجلرّ لس له وبعضها مما ال ف   ،والسلحفاة

 .مةاملحر   العامة والنصوص ةاخلاّص  النصوص

 املسوخ، بمسألة هنا احلرمة حكمـ  صوصهان بعض يفتربط ـ  هنا الثالثة املجموعة إنّ  ـ 6

 كّل  لكن ة،العامّ  بالعناوين املوضوع رتباطا عدم عىل يشهد هذا ولعّل  ة،نسبيّ  بكثرة مرتّدد وهذا

 .اإلسناد ضعيفة املسوخ ةبقضيّ  الربط روايات

 والطايف؟ راوالزمّ  املارماهي منه وأقّل  النصوص يف احلدّ  هذا إىل ياجلرّ  عن احلديث تكّرر ملاذا ـ 7



  

تمل   األحاديث رتفتكرّ أو سنّي ـ شيعي،  ،شيعيـ  داخل جدل حمّل كان  املوضوع أنّ حير

خاّصة  األكل مةحمرّ  األسامك بني من أكله مشهوراً  كان ونحوه ياجلرّ  أنّ  أو ،لتأكيد الفكرة فيه

 هكلّ  وهذا. حتليله يف املوجودة البدعة أو فيه القائمة العادة ملحاربة عليه الرتكيز ريديف العراق، فار 

 .حمتمل

 ونهربفيخ الصادق إىل قومٌ  فيها يأيت طويلة روايةً  ـ ضعيف بسندر  ـ الكيش أورد وقد

 يمسح ال ومن ،اّل ض فهو ةالذمّ  أهل وطعام يثاجلرّ  لكيأ مل من أنّ  وفيها ،الباقر عن بأحاديث

ا والرواية كأهّن . كذوٌب م هذا أنّ  باإلمجال له رشح اإلمام وأنّ  بدعة، صاحب فهو نياخلفّ  عىل

 تريد الطعن يف سفيان الثوري.

نقل عن يث، ومل ير وابن عباس إباحة أكل اجلرّ  عن عيلّ  املروي   قد ذكر أهل السنّة أنّ  ـ 8

 السمك غري حرمة عىل نافحاأل ينّص  كان وعندما ،مجاعاإلق بذلك فيتحقّ  ،غريمها خالفه

واملوجود يف مصادر احلديث  .واملارماهي يثاجلرّ  رمةاحل من يستثنون واكان البحر حيوان من

 وفيها ،يثاجلرّ  يأكل ال كان اً ليّ ع اإلمام ة رواية منقولة عن اإلمام الباقر تدّل عىل أنّ السنيّ 

 .الكتاب أهل يأكله ال حوت يثاجلرّ  أنّ  إىل إشارة

 بأكل سبأ ال هبأنّ  قال هأنّ  عباس ابن عن روايةً  ةالسنيّ  احلديث كتب بعض وردتوأ

 بآية احلنفية بن دحممّ  استدالل تفيد رواية وردت كام .اليهود كرهته يشء هو امإنّ  يث،اجلرّ 

 .يثواجلرّ  الطحال لتحليل األطعمة يفقاعدة احلّل 

 أو الثانية الدرجة من يةسنّ  ةحديثيّ  مصادر يف وموجودة اً جدّ  قليلة اتاملرويّ  هذه لكنّ 

 .ة حال ينبغي أن تكون لنا رؤية شمولّية للمشهد، لكن عىل أيّ الثالثة
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 احلاكم بأمر اهلل الفاطمي ومنع السمك الذي ال فلوس له

هـ(، ربام يعّد أّول خليفة ـ لو 411املعروف أّن احلاكم بأمر اهلل الفاطمي اإلسامعييل )

علومات غضضنا الطرف عن اسم اإلمام عيّل الوارد يف هذه النصوص احلديثيّة هنا ـ تعطي امل

 .عن أكل اجلّري وأمثاله سامك التي ال ف لس هلا، وأّنه هنىالتارخيّية أّنه أمر بمنع أكل األ

وحيتار الكثري من كّتاب أهل السنّة غري املّطلعني عىل الفقه الشيعي يف تربير ترّصفاته هذه، 

، ويعتربون ما خاّصة جلهة أّنه منع أيضًا من بعض أنواع املأكوالت املرصّية التي كانت رائجة

 فعله كان رضبًا من اجلنون.

سنة مخس وتسعني وثالثامئة، يف رابع  يفو»هـ(: 733وعىل سبيل املثال يقول النويري )

ن والّدليس ة والرتمس املعفّ من احلاكم بمنع امللوخيا واملتوكليّ  قرئ سجّل  ،ماملحرّ  يعرش

 بمئزر، وال تكشف امرأة وجهها يف اع، وعن ذبح البقر، وأال يدخل أحد احلاّمم إال  وعمل الفقّ 

ىل وىف رابع صفر منها كتب ع طريق وال خلف جنازة، وأال يباع من الّسمك ما ليس له قرش.

عنهم، وعىل حيطان الشوارع والقيارس، ثم هنى عن ذلك يف اهلل  الصحابة رض املساجد بسّب 

 .«..سنة سبع وتسعني

أّن هذه املسألة ربام كانت تؤرّش إىل اهلل الفاطمي ترّصفات احلاكم بأمر لكّن احلقيقة أّن 

موجودة يف املذهب الشيعي وال أقّل عند اإلسامعيلّية، الذين نفذ إليهم الفقه اإلمامي يف 

بل  ،صدر من قرارات مل يكن جمنونًا كام قيل، وأّن الرجل يف بعض ما أبدايات العرص الفاطمي

ّن مسألة حتريم ما ال فلس له كانت يف عرص احلاكم ، وهذا يكشف عن أكان يطّبق الفقه الشيعي

بأمر  اهلل معروفة بني الشيعة ولو يف اجلملة، لكّن عرصه متأّخر نسبّيًا؛ فهو معارص حلياة الشيخ 

 .هـ(413املفيد )

 )الفلوس( بالزعانف واحلراشف حيوان البحروربطها حلية لتوراة ا

ملا الرافض ـ كام تقّدم آنفًا ـ نسبة املوقف حيث ورد يف بعض النصوص اإلسالمّية املأثورة 
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ليس له ف لس لليهود، من الرضوري لنا النظر يف التوراة وما تعطيه، فقد حتّدثت التوراة عن هذا 

 املوضوع يف مكانني أساسّيني مها:

له زعانف  ما وهذا تأكلونه من مجيع ما يف املياه. كّل » حيث جاء فيه: ـ سفر الالويني، 1

ما ليس له زعانف وحرشف يف  اه تأكلون. لكن كّل البحار ويف األهنار فإيّ  املياه يفوحرشف يف 

 ومكروهاً  ة يف املياه فهو مكروه لكمحيّ  نفسٍ  يف املياه ومن كّل  دبيٍب  ويف األهنار من كّل  البحار

وحرشف يف املياه فهو  مما ليس له زعانف كّل . يكون لكم. من حلمه ال تأكلوا وجثته تكرهون

 .«وه لكممكر

ما له زعانف  ما يف املياه. كّل  وهذا تأكلونه من كّل » حيث جاء فيه:ـ سفر التثنية،  2

 .«ه نجس لكمما ليس له زعانف وحرشف ال تأكلوه. إنّ  كّل  لكن وحرشف تأكلونه.

شف، والزعانف ايكون له زعانف وحرن يعطيان أّن السمك احلالل هو الذي النّصاهذان 

كالزعانف  فلة من اإلمام واخلدوهي متعدّ  ،يدي للسمك أو األجنحةهي ما يشبه األ

احلراشف فهي  ا، وأمّ الصدرّية والزعانف الظهرّية والزعانف احلوضّية والزعانف الرشجّية

 الفلوس والقشور التي تكون عىل السمك.

 بينام ،يسالملتوراة ال وجود هلا يف الرتاث اإلهبذا نكتشف أّن فكرة الزعانف املوجودة يف ا

. وهل ثّمة تالزم خارجي بني الزعانف واحلراشف؟ يف الفقه الشيعي فكرة احلراشف هلا وجود

 هذا أمٌر آخر.

 وهذا ما يفرّس وجود نصوص تشري لليهود هنا.

 لس، حماوالت التوفيق واملصاحلةالَفعدم ة ارّيية يف معالنصوص احلديثّي

 عّدة رحتطر  وقد بينها، املقارنة يينبغ ،ثالث ةحديثيّ  جمموعات أمام فنحن وعليه،

بنظرنا  الراجح هو ما ونبنّي  نذكرها ونحن املجموعات، هذه بني التنايف هذا حلّل  حماوالت

 .اهلل بعون
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 ، قراءة نقدّيةالتقّية وترجيح نصوص التحريم ةنظرّياحملاولة األوىل: 

 نأخذ ناإنّ : تقولهي و ،النجفي كالشيخ الفقهاء من واحدر  غري املحاولةلقد اعتمد هذه 

 الطائفةيف  التحليل روايات عىل حهاونرّج  ،والثالثة األوىل كالطائفة هنا ميالتحر بروايات

 فلس له ما بني متييز بال السمك مطلق ةبحليّ  القائلني السنّة أهل مجهور خمالفة بمالك الثانية،

 بمخالفة الرتجيح ناه وهي حات،املرّج  إىل نلجأ الروايات بني اجلمع يمكن ال فحيث وغريه،

 .ةالتقيّ  عىل الثانية املجموعة ومحل احلرمة، هي النتيجة فتكون القوم،

 :مشاكل وتواجه واجهت ،هنا التقية عىل احلمل ةنظريّ  أنّ  إال

 اإلمام بيان عىل حتتوي الثانية املجموعة روايات نّ ما ذكره العالمة فضل اهلل، من أ :الً أوّ 

 اإلمام بإمكان كان وقد مرّبر، إىل وحيتاج األصل خالف عىل أمر وهذا الواقعي، غري للحكم

 ببيان ذلك عىل يزيد أن مرّبر هو فام التقّية، رضورة لريفع فقط للجمهور املوافق احلكم يبنّي  أن

 مستند وتقديم اخلصم مذهب لتقوية موجٌب  هذا فإنّ  الكريم؟ بالكتاب احلّلية عىل االستدالل

 بعيص هأنّ  عىل شاهد وهذا ذلك، إىل بحاجة يكن مل هأنّ  مع واقعًا، اطلالب احلكم لصالح قرآين

 .التقّية عىل الروايات هذه محل

 طريق عن تكون أن يمكن ،الواقعي احلكم خالف بيان عرب تكون كام التقّية إنّ  :يقال قد

 ال وهذا ة،القطعيّ  واألحاديث القرآنية اآليات مثل الصدور مقطوع   يكون بام االستدالل

 يذكر فعندما الواقعي، احلكم خالف ببيان االهتامم ملزيد هو امإنّ  بل ،اخلصم تقوية يوجب

 اخلصم احتامل فريفع الواقعي، احلكم بيان مقام يف هبأنّ  اخلصم إهيام يف يزيد فإنه الدليل   اإلمامر 

 .ةالتقيّ  يامرس اإلمام كون

 القناعات تأسيس مقام يف املستدّل  كون هو ـ استدالل أّي  ـ االستدالل ظاهر بأنّ  وأجيب

 وإن ماملتقدّ  الكالم إنّ : أخرى وبعبارةر . ةالتقيّ  يف تقية هناك أنّ  عىل عندنا دليل وال ة،احلقيقيّ 

.. السرية هذه ملثل األئمة باعاتّ  عىل دليل وجود عدم مع مشكٌل  ثباتهإ أنّ  إال ،اً ثبوت ممكناً  كان
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 .حمّكمة تكون اجلدّ  أصالة فإنّ  ،ةالتقيّ  مقام يف ماماإل كون ديؤكّ  معطى يوجد ال فحيث وعليه

 عبادي فعلر ة، فنحن نقبل بمامرسة نا اخلاّصة يف التقيّ ته مقبول وفقًا لنظريّ الكالم كلّ  وهذا

 حلالة واقعي غري حكامً  اإلمام يصدر أن نقبل كام غريه، أو اإلمام لب  ق   من ةً تقيّ  نةمعيّ  بطريقة

 لوقعت أو اإلمام لقتل لواله بحيث بالسلطان يتصل حكم يف كام ة،طارئ ةاستثنائيّ  رضورة

 يف تقّيًة، الدين بيان مقام يف النصوص مئات يصدرون األئمة أنّ  اأمّ  الشيعة، عىل عظيمة مفاسد

 ما فهذا ،عادي أمرٌ  فيها ختالفاال أنّ  أو السنّة أهل بني فيها خمتلف اإمّ  هي التي القضايا مئات

 باملراوغني شبهأ ـ سفاأل مع ـ رناهمصوّ  الذين ةاألئمّ  إىل وكلتار  التي الدين نبيا بوظيفة خيّل 

 من األخذ يمكن فهل شيئًا، له فيقولون شخٌص  عليهم يوم كّل  يدخل بحيث باهلل، والعياذ

 !فقط؟ خصمهم واللّ ضي ومل الدين، معرفة يف شيعتهم واحرّي  الذين هؤالء

 فبدل ،األحيان بعض يف الرواة وجه ملاء حفظاً  ورهتمص ويفسد أفسد ةلألئمّ  تصوير هذا إنّ 

 مأهّن  البيت أهل رنصوّ  أخذنا النقل، يف تهمدقّ  يف أو أمانتهم يف أو صدقهم يف الرواة همنتّ  أن

 واليتهمل وتركهم هلم الناس انتقاد من خيافون أو ةالفقهيّ  األحكام أبسط يف املتناقضات يقولون

 كان فقد القرآن، يف جاءت التي واألولياء األنبياء لسنّة خمالٌف  ذاه أنّ  مع ،احلّق  هلم قالوا لو

 ؟!املواضع مئات ويف احلّق  غري يقولون فلامذا ،احلّق  بيان عن يسكتوا أن البيت أهل بإمكان

 أصول يف مجيعاً  ناقشناها فقد اجلمهور بمخالفة الرتجيح عىل هبا استدّل  التي ةدلّ األ اأمّ 

 أبطلنا كام اإلسناد، ضعيف هامجيعر  يكن مل إن وأغلبها جدًا، العدد قليلة يوه ،ومتناً  سنداً الفقه 

 نقض   قوحتقّ  ،نفسها حدّ  يف باطلة مقولة ابأهّن  وقلنا ،"خالفهم يفالرشد " فكرة حمّله يف

 .، فراجعالغرض

ه أصدر فتوى فقهّية خمالفة من أهل البيت يومًا إىل السجن ألنّ  ّر أحدٌ أسأل هل جر  وأنا

للدولة؟  رسميٌّ  هناك مذهٌب  حيث مل يكن بعدر  ،نية السيام يف عرص الصادق  مهور أهل السنّ جل

 السجن هلذا؟يف ة صحاب األئمّ أأحد  هل زّج 

ّج فقيٌه من فقهاء  قد تقول بأهّنم مل يزّجوا ألهّنم مارسوا التقية وهنا حيّق يل أن أسال: هل زر
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ت قضّية قهر الدولة كانت تكون بسبب قضايا اإلسالم يف السجن لسببر من هذا النوع؟! أليس

متصلة بالسلطة واإلمامة واخلالفة ونقد احلاكم وغري ذلك؟ أليست ثورة العاّمة عىل الفقيه 

 املعطيات هيا بسبب قضايا متصلة باألمور احلّساسة مثل قضايا العرض أو غري ذلك؟ إذًا، م

 منهج سيسلتأ تصلح فال روايتني أو ثةحاد هناك كانت ولو النوع؟ هذا من در هملش ةالتارخييّ 

هذا، وكالمي كّله يف الفرتة الفاصلة بني وفاة الرسول ووفاة  .الفقهيّة املسائل مئات يف مدهتنع

 اإلمام العسكري، أو بتعبري أدّق: عرص اإلمام الرضا.

 بحثنا نانّ أل ار؛األخب مشكل حّل  يف ةالتقيّ  عىل القائمة ةالنظريّ  نقد يف لأفّص  أنهنا  أريد وال

 يكون كيف إذ اهلل؛ فضل العالمة كالم لتأكيد اإلشارةريد أ ما بقدر موضعه، يف الً مفّص  ذلك

 كثرية موارد ويف والسنّة القرآن من أدّلةً  الباطل ملذاهب دويشيّ  القيامة يوم إىل للدين مبنّي  إمامٌ 

 ننسى جعلنا الدين بيان يف ةيّ التق يامرس الذي اإلمام صورة عىل اعتيادنا إنّ  التقية؟عىل  محلناها

 .وخطورته املشهد بشاعة

 .واملارماهي اجلّري أكل حرمة نافحاأل من احلسن بن دحممّ  إىل واملنسوب وهذا،

 ،النصوص بني عريف مجعر  إىل الوصول عن العجز طوليف  يقع التقّية عىل احلمل إنّ  :ثانياً 

 من اجلواهر صاحب قاله ما يصّح  فال ة،تقيّ ة الفرضيّ  إىل بحاجة نعد مل العريف اجلمع قحتقّ  فإذا

 .للجمهور احلّل  روايات ةموافق بسبب هنا املفقود ةاألدلّ  تكافؤ فرع العريف اجلمع أنّ 

 .بحثه وسيأيت ،العريف اجلمع إمكان عىل ةمبنيّ  املناقشة وهذه

قد روى لنا  د بن مسلمحممّ  لقد الحظنا ونحن نرصد روايات املجموعات الثالث أنّ  :ثالثاً 

وهو نفسه الذي روى لنا رواية احلرمة  ،(2: ة يف املجموعة الثانية )رقمية األساسيّ رواية احللّ 

 ،(9، 5: ويف املجموعة الثالثة )رقم، (1: )رقم ة الصحيحة السند يف املجموعة األوىلاألساسيّ 

 أهمّ  لنا روى الذي هو مسلم بن دفمحمّ  أيضًا، املشهور عندوهي روايات معتربة اإلسناد 

 ونحن الثانية، املجموعة يف ةاحلليّ  روايات وأهمّ  والثالثة، األوىل الطائفة يف احلرمة روايات
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 :سؤالني هنا نسأل

 اإلمام سألقد  فهو ؟!سؤال من أكثر يهجلتو مسلم بن دحممّ  مرّبر هو ما :لاألوّ  السؤال

 الثانية املجموعة يفادق الص لأس افلامذ له، قرش ال الذي السمك عن األوىل املجموعة يف الباقر

 املجموعة يف والزمري واملارماهي يثاجلرّ  عن الصادق اإلمام لأس وهو ؟نفسه املوضوع عن

 قحمنر  مل ما بغرابة األمر هذا يوحي الأ الثالثة؟ املجموعة يف األمور هذه عن لهأس فلامذا الثانية

 املحضة؟ االحتامالت

 من ةالتقيّ  فهم قد ،الثالث املجموعات يف الراوي مسلم نب دحممّ  كان إذا :الثاين السؤال

 ةالتقيّ  يفهم مل وإذا! اإلمام؟ منه قييتّ  كان أحد حضور إىل ويشري ذلك لنا ينقل مل فلامذا ،اإلمام

 املعطيات هذه كّل  انعدام إنّ  هذا؟ بغري فأجابه والده سأل أو سأله كان هبأنّ  اإلمام لسأي مل فلامذا

 يف الراوي وحدة مع بعضها يف ةالتقيّ  عىل احلمل دبمجرّ  هنا املوقف ريتفس صعوبة يوجب

 .معاً  الثالث املجموعات يف سنداً  الروايات أهمّ  نم تعدّ  جمموعة

املورد من موارد  ألنّ  ؛ة واألخذ بمخالف اجلمهورإّنه ال يصّح هنا احلمل عىل التقيّ  :رابعاً 

ح خمالفة اجلمهور، لكن وىل والثالثة حتظى بمرّج املجموعة األ أنّ  فّجحني، فاملعرورتعارض امل

املجموعة الثانية حتظى هي األخرى بمرّجح موافقة الكتاب، وهنا إن مل نقل بتساقط املرّجحني 

ة كأصالة الرباءة، صول العمليّ ة أو إىل األالقرآنيّ  احلّل قاعدة ة كوالعودة إىل العمومات الفوقانيّ 

بل العكس قد يكون هو  ،الفة عىل الرتجيح بموافقة الكتابخفال دليل عىل تقديم الرتجيح بامل

روايات الرتجيح ليس فيها  فإّن كّل  اخلوئي،لسيد اقني منهم امعة من املحقّ جلالصحيح، وفاقًا 

حوها سندًا، ات، وال تتعّرض لبيان الرتتيب بينها عدا رواية واحدة صحّ حصل بيان املرّج أإال 

عىل تقديم الرتجيح بموافقة القرآن عىل خمالفة القوم، حيث  وهي تدّل  ،وهي رواية الراوندي

 اهلل كتاب وافق فام اهلل، كتاب عىل فاعرضومها خمتلفان، حديثان عليكم ورد إذا»جاء فيها: 

 العامة، أخبار عىل فاعرضومها اهلل كتاب يف جتدوه مل فإن فرّدوه، اهلل كتاب خالف وما فخذوه،

 .«فخذوه أخبارهم الفخ وما فذروه أخبارهم وافق فام

 لتقديم موجب   فال ،الثانية املجموعة لصالح هنا الرتجيح مالك تقديم نّدع مل إن وهبذا
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 .ةالتقيّ  بمالك والثالثة األوىل املجموعة لصالح الرتجيح

 هاوكلّ  التقيّة، عىل الثانية املجموعة أخبار بحمل نانئاطم حصول عدم يظهر كّله هذا ومن

 احلّل  أخبار محل جودة عدم وغريه الثاين الشهيد ذكر هلذا هولعلّ  املشهور، عند السند صحيحة

 .مكالمه متقدّ  كام التقّية، عىل

 ، نقد وتأّملالتحريمنظرّية التخصيص وتكريس احملاولة الثانية: 

 عىل مجيعها محلها عرب الروايات هذه بني العريف اجلمع حتصيل إمكانهذه املحاولة  ترى

 .اهةالكر ال احلرمة

روايات املجموعة الثانية جتيز مطلق ما يف  إذ ذكر أنّ  ؛ق النراقيذهب إليه املحقّ  ما وهذا

ص بام دّل عىل حرمة غري وختص   ،البحر من احليتان وغريها، فيؤخذ هبا يف هذا اإلطالق

 ،مة يف غري السمك، وبام دّل عىل حرمة ما ليس له قرشملوثقة عامر الساباطي املتقدّ  ؛السمك

ام دّل عىل حرمة عناوين بعينها كاجلّري كاملجموعة بهي روايات املجموعة األوىل هنا، وو

 ةقوّ  يف هنا الثانية الطائفة روايات تصبح وهبذا. املشهورالثالثة هنا، وتكون النتيجة لصالح 

 .األدّلة بسائر صختص   حيث األطعمة، يف احلّل  أصالة آيات

 نجد الثانية املجموعة روايات راجعنا لو فنحن ؛جداً  غريبة َل تبدو املحاولة هذه أنّ  إال

 من لسف   له ليس وما واملارماهي والزمري ياجلرّ  عن بالسؤال بعضها يف السائل من ترصحياً 

 ،السؤال يف عنه املسؤول تطال ما أّول ةاحلليّ  هذه فإنّ  ة،باحلليّ  اإلمام جواب جاء فإذا السمك،

 القابل العمومي بالظهور ال ،بالرصاحة األشياء هذه حلرمة ةً مبارش ضاً معار   احلديث فيكون

 .واضح وهذا .للتخصيص

 ، وقفة نقدّيةاحملاولة الثالثة: إثبات الكراهة عرب التوفيق بني النّص والظاهر

 وذلك الروايات، طوائف بني العريف اجلمع ةإمكانيّ  ـ الثانية كاملحاولة ـهذه املحاولة  ترى

 األوىل املجموعة فيام احلّلية، يف نصٌّ  الثانية املجموعة فإنّ  الكراهة، عىل النهي روايات بحمل
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 .بالكراهة النهير  يفرس   وهبذا النّص، عىل الظاهرر  حملفير  احلرمة، يف ظاهرةٌ  والثالثة

 الفقهي املشهد عن احلديث عند همئامأس ذكر تقّدم كام الفقهاء من مجلة إليه ذهب ما وهذا

 .اعاإلمج دليل ومناقشة

نة، ا غري متعيّ التقريب للجمع يرتفع اإلشكال عىل هذه املحاولة عرب القول بأهّن  وهبذا

 بدعوى إمكان فهم نفي احلرمة املغّلظة من املجموعة الثانية، ال نفي مطلق احلرمة؛ ألنّ 

 ف كام هو واضح فتأبى احلمل املذكور، ويتعنّي املجموعة الثانية نّص يف نفي التحريم ولو املخفّ 

 القرآين نّص الاحلمل عىل الكراهة يف سائر املجموعات، بل إّن االستناد يف املجموعة الثانية إىل 

احلّل يف األطعمة ال يمكن تفسريها  ةاآلية الداّلة عىل أصال ألنّ  ؛حيسم داللتها عىل إفادة احلّلية

ق أن ناقشنا وقد سب ...احلرمة صلأ نفي يف واضحة هي بل ة،خاّص  ظةاملغلّ  احلرمةبنفي 

 تفسري اآليات بنفي احلرمة املغّلظة فراجع.

ما ال فلس له  بكراهة يرّصح( الثانية املجموعة من ،1 :)رقم زرارة خرب بأنّ  ذلك، ويتعّزز

 .والثالثة األوىل املجموعة منونحو ذلك، فيكون بنفسه قرينة عىل إرادة الكراهة 

 عىل اجلمع يقبل ال التحريم روايات بعض لسان بأنّ  املّدعى اجلمع هذا عىل وردير  وقد

 اإلمام خروج عىل الروايات من دّل  ماـ  الرياض صاحب أفاد كام ـ ذلك ومن الكراهة،

 السلوك هذا مثل فإنّ  ،بل ورضهبم األسامك هذه بيع عن البائعني وهنيه األسواق إىل ×عيلّ 

 .ريمالتح افرتاض يف واضح هو بل ،مكروهاً  ذلك كون مع يتناسب ال

 املجموعة روايات من مجلة يف مواملحرّ  احلرام تعبري استخدام   أيضاً  نضيف أن ويمكن

 يف الواضح التشّدد هذا ظّل  يف الكراهة عىل احلمل إمكان يصّعب الذي األمر والثالثة، األوىل

 .اتاملرويّ  من العديد لسان

ام يقوم ـ عىل مسلك أخذ يشار إىل أّن الكثري من مناقشاتنا عىل هذه املحاوالت يقوم ـ في

جمموع النصوص، دون خصوص الصحيح سندًا، اعتامدًا عىل مسلك الوثوق والفهم 

                                           
 .75؛ وفقه األطعمة واألرشبة: 90ـ  89، 84ـ  82( فضل اهلل، ثامر البحر: 1)

 .112ـ  111( حمسن املوسوي، صيد البحر، مصدر سابق: 2)

 .369: 13 ( انظر: رياض املسائل3)



 

 االنضاممي.

 وتعليق احملاولة الرابعة: طرح نصوص الرتخيص بإعراض املشهور عنها، نقٌد

 وطرح ،والثالثة األوىل املجموعة بروايات خذباأل االلتزامتذهب هذه املحاولة إىل 

 فتكون املشهور، عنها أعرض قد الثانية املجموعة روايات أنّ  بمالك وذلك الثانية، املجموعة

 ..عارضم بال بغريها فيؤخذ االعتبار، عن ساقطةً 

، بل من باب الكشف عن كون التعارض هو من التعارض باب حاتمرّج  من ليس وهذا

 .ّجةمع غري احل احلجةتعارض  باب

ات الباب خاّصة ـ بأّن إعراض املشهور أخذنا مرويّ  ـ لو هذه املحاولة اجلواب عن ويمكن

ائم عىل ترجيح طائفة عىل أخرى ق عن هذه الروايات يف املجموعة الثانية إعراٌض اجتهادّي 

 للوهن موجباً  اإلعراضة ونحو ذلك، ويف مثل هذه احلال ال يكون احلمل عىل التقيّ مثل ل جأل

 يكن مل اإلعراض يف مستندهم خطأ كتشفناا فلو الفقه، أصول علم يف تقّرر كام الصدوري

 .يشء يف لنا ملزماً  إعراضهم

 هناك يكون كيف إذ احلرمة، عىل ترّشعيم ارتكاز وجود عن احلديثر  الباب هذا ومن

 عثامن، بن ومحاد جعفر، بن وعيلّ  واحللبي، أعني، بن وزرارة ،مسلم بن دحممّ  أنّ  مع ارتكاز

 ،الكاظم عرص إىل الباقر عرص من ةلألئمّ  أسئلةً  هونيوّج  وأمثاهلم الرمحن، عبد بن ويونس

 أصل عن يسألون مألهّن  ؛موجوداً  يكن مل االرتكاز أنّ  شاهد هذا إنّ  احلكم؟ يعرفون ال وهم

 االرتكاز فإثبات ومعه احلكم، أصل ةمركوزيّ  سؤاهلم من يفهم بحيث له تفريعر  عن ال احلكم

 .الصعوبة غاية يف قهاءالف وفتاوى نفسها الروايات هذه عن بمعزلر 

 ئّية، تعليق نقديااحملاولة اخلامسة: طرح نصوص الرتخيص بالشهرة الرو

 بمالك الثانية عىل والثالثة األوىل املجموعة روايات برتجيح القول  ترى هذه املحاولة 

 بمالك طرحتر ف النادر الشاذّ  من تعترب الثانية املجموعة روايات أنّ  بمعنى ة،الروائيّ  الشهرة

 .الشهرة



  

 :هفإنّ  ؛صحيحة غري املحاولة هذه ولكنّ 

 بصدور القطع مقابل يف صدورها بعدم نقطع الثانية املجموعة روايات أنّ  ريدار  إن أ ـ

 بعدم نقطع كيف إذ مّدعيها، عىل الدعوى هذهعهدة فنتيجة عنرص الكثرة والشهرة،  ،غريها

 عىل يضًا،أ الروايات سائر يف ةموجود بطرق رويت وقد الكتاب، بموافقة حتظى وهي الصدور

 عددها فيزداد وسيأيت متقدّ  كام وغريه، السباع باب يف أخرى روايات يف موجود مضموهنا أنّ 

وللعديد منها حيثيّة نظر لنصوص  املشهور، عند السند معترب غالبها روايات العرشة ليقارب

 ويف السند، ضعيف أغلبها التي والثالثة األوىل املجموعة روايات مقابل يفالتحريم وتفسريها، 

 مالحظات وتسجيل الغرائب، عىل واشتامهلا شمر، بن عمرو مثل بالكذب رفواعر  رواة بعضها

 !هنا؟ احلّل  روايات صدور بعدم نقطع معه فكيف.. متقدّ  كام بعضها متن عىل ةنقديّ 

مقابل  ثالثني رواية يفحوايل مخس وريد الشهرة يف مقابل الندرة، أي وجود ار  وإن ب ـ

 باب يف حاتاملرّج  من ليس فهذا روايات، الثالث صدور بعدم نقطع أن دون رواياتثالث 

 الطربيس، ومرسل واملرفوعة املقبولة سوى ليس بالشهرة الرتجيح عىل دّل  ما ألنّ  التعارض؛

 يكون األخذ بأنّ  ترّصح فهي ،قليلة العدد السند ضعيفة وكّلها أسانيدها، عن تغاضينا ولو

 يف والنادر باملشهور التعبري ورد نعم .فيه ريب ال عليه املجمع إذ ؛األصحاب بني عليه معباملج

 يف اللئايل عوايل كتاب يف إال هلا وجود ال املرفوعة هذه أنّ  املعلوم ومن فقط، زرارة مرفوعة

 الطريق عرفير  ملبل  كتبه، يف عليها عثرير  ومل ،احليّل  العالمة إىل منسوبةً  احليّل  العالمة بعد ما عرص

 عىل ريناملتأّخ  بعض كتب من مثالً  مرسلةً  وصلته فلعّله موجودة، كانت لو أساساً  إليها منه

 روايات صدور بعدم ونقطع نحرز مل فام خالهلا، من بالشهرة الرتجيح يصعب ومعه الطويس،

 .بالشهرة للرتجيح معنى ال هنا ةاحلليّ 

 وان الثانوياحملاولة السادسة: تفسري نصوص النهي بالعن

 يقال أن وذلك يل،األوّ  بالعنوان ال لكن احلرمة عىل النهي روايات محل  ترى هذه املحاولة 

 من البحار، أوساخ عىل ىيتغذّ  هبأنّ  قيل الذي يثاجلرّ  مثل السيام ،احليوانات هذه بأنّ 

 كام الناس، ويعافها عرفاً  رةً مستقذ   كوهنا باب من عنها النهي فيكون واملستقذرات، ثاتاملستخب  



 

 .(الثانية املجموعة من ،2: )رقم مسلم بن دحممّ  رواية أفادته

 احليوانات من هي واملارماهي يثاجلرّ  مثل كان وما له قرش ال ما أنّ  تفيد احلّلية فروايات

 بمالك عليها ةالثانويّ  احلرمة عروض فتفيد احلرمة روايات اوأمّ  الرشع، صلأ يف مةاملحرّ  غري

 وهبذا احلّلية، وهو األّويل حكمها إىل عادت العريف االستقذار تغرّي  فلو عرفًا، رةمستقذ   كوهنا

 معافاً  مكروهاً  لكونه حّرم امإنّ  ماملحرّ  أنّ  بيان بصدد احلّلية روايات فتكون ،الطوائف بني جيمع

 .حّرمه اهلل ألنّ  ال ،الناس قبل من

 .يأكلهن السمك قّل من اجلريث رضب م ز ذلك بام ذكره الفراهيدي من أنّ يعزّ  وقد

بحيث  كّلها احليوانات هلذه العرف استقذار إثباتهنا  يمكن هل لكن جيدة، املحاولة وهذه

 حتى سواقاأل يف شائعاً  بيعها كان فلامذا رةمستقذ   كانت ولو !؟يغطّي مطلق ما ال فلس له

 دافعٌ  فهذا رةمستقذ   كانت وإذا! الرواية؟ صّحت لو ملنعها اتمرّ  ةعدّ  للنزول عيلّ  اإلمام رّ اضطر 

 ستبعدأ إنني! شائعة؟ ةرظاه اوكأهّن  عنها النهي يف الروايات هذه كّل  فلامذا هلا الناس لرتك قوّي 

 كان وغريه يكاجلرّ اخلاّصة  سامكاأل أنّ  سّلمنا لو حتى ف ل س، له سمك لكّل  العرف استقذار

 .راً مستقذ  

 فيها البّت  وسنرتك ،ةالتارخييّ  املعطيات لبعض تقرتف هالكنّ  يف نفسها، دةجيّ  املحاولة هذه إنّ 

؛ إذ لنا عودة عاّمة واألرشبة األطعمة باب يف والسنّة الكتاب بني األصيل املشكل حّل  حني إىل

 .عاّمة إليها

 أو الرجوع إليهوافقة الكتاب مبسابعة: تقديم الرتخيص الاحملاولة 

ة بمالك موافقة الكتاب، لثانية عىل البقيّ تقديم روايات املجموعة اتقوم هذه املحاولة عىل 

ًا من حيث العدد، بحيث م يف املجموعة األوىل والثالثة كثريًا جدّ السيام بعد كون ما هو حمرّ 

 .يتناىف مع ظاهر القرآن الكريم

ها إىل أهلها، ل علم  ك  هذه الروايات ون   نلتزم بالتساقط يف كّل واستثقلته وإن أبيت عن ذلك 
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السيام عىل املبنى الذي يرى عدم أو ألصالة الرباءة، لفوقاين وهو القرآن الكريم، ونرجع للعام ا

الواحد املبتىل بمثل هذه املعارضات، والسيام مع األخذ بعني بخرب جواز ختصيص القرآن 

لظهر وبان، خصوصًا مع سعة ‘ هذا التحريم لو كان صادرًا يف عرص النبّي  االعتبار أنّ 

ة ة وال الشيعة احلديثيّ ومع هذا مل نجد عينًا وال أثرًا له ال يف كتب السنّ  ،عليه مات البحار بناءً حمرّ 

 بالعرص املتصلة األخرية النقطةوال التارخيية وال غريها، وقد أشار العالمة فضل اهلل إىل هذه 

 .النبوّي 

 عن البحث عند منها النهائي املوقف سيأيتمن أفضل املحاوالت برأيي، و املحاولة وهذه

 .عموماً  واألرشبة األطعمة موضوع يف والسنة الكتاب بني االشتباك فّض 

 كااالختصاص باألمسو البحر حيوان ملطلق الشمول بني وعدمه القشر

 تستوعبر  ،وعدمه رشالق يف التفصيل مسألة أنّ  إىل العلامء بعض ذهاب إىل مىض فيام أرشنا

 .قرشاً  عليها ما يعترب فال حفاةوالسل التمساح مثل كان ما عدا البحر حيوانات كّل 

 يمكن أن يكون مستند هؤالء أحد أمرين:و

 ، توثيق ونقدـ صدق عنوان السمك على كّل حيوان البحر 

 السمك، صورة عىل يكن مل ولو البحر يف حيوان كّل  عىل السمك عنوان قصداألمر األّول: 

 .أيضاً  النصوص من فهمويُ  لغوي   الصدق هذا وأنّ 

 ة ملفهوم السمكقاربة اللغوّية املعجمّياملـ  ـ 

 سمك والقرش».. وقال:  ،«سمكة الواحدة املاء، يف السمك: سمك»يف العني:  قال

 .«..معروف: السمك». وقال يف املحيط يف اللغة: «املاء كلب: له يقال باحلجاز،
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 تأكلوا ال: فقال السوق، إىل عامراً  بعث عنه اهلل رض عيلّ [ سي  ل  ك  ن  أ  »]الزخمرشي:  وقال

 رديء هأنّ  اءاألطبّ  موتزعر لق، وقيل: سمك شبيه باحلّيات، قيل: هو الش  « السمك من سي  ل  نك  األ

بفتح اهلمزة والالم،  واأل نقل يس سي  ل  األنك  : لغتان وفيه حمّرم، هألنّ  ال هلذا، هر ه  ر  وك   الغذاء،

 .«ومنهم من يكرسمها

 عني هأنّ  منظور ابن فادأ وقد ،ثرياأل ابن ذلك ذكر كام ،املارماهي عني هأنّ  يبدو سي  ل  نك  واأل

 من احلوت: السمك»ابن منظور:  وقال .ثرياأل وابن الزخمرشي كالم   د  وأيّ  ،يثواجلرّ  ياجلرّ 

 .«املاء خلق

 خلق من»يف تعريف السمك:  وقال .«بالده يف معروٌف  سمٌك  اإلربيان»الطرحيي:  وقال

 أحسبه: وقال د،ي  ر  در  ابن عن سمك،: بالكرس واإلربيان».. وقال الزبيدي:  ،«معروف املاء،

 .«..هيئته عىل سمٌك : والكلب».. . وقال: «..اً عربيّ 

 ما كلُّ  اأهّن  هل اأمّ  املاء، يف يشعت حيوانات السمك أنّ  اللغة كتب بمراجعة يظهر والذي

 عن احلديث عند موجدناه بل ،بوضوح اللغة كتب هتفيد ال ما فهذا ؟ال وأ املاء يف يعيش

 البحري األرنب عن ثواحتدّ ه سمك، وملا إنّ  :ومل يقولوا البحر حيوان من هبأنّ  قالوا ف،الصد

 احليتان عّرفوا كام .البحر حيوان من وهو السمك، كبدن وبدنه األرنب سأكر رأسه: قالوا
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 .السمك ابأهّن 

 يف دمتعدّ  وهو ،اإلربيان عىل السمك تعبري إطالق هو المهمك يف امللفت اليشء نعم،

 .كتبهم

 كّل  باعتبار ـ اً معجميّ  ـ لنا يسمح أن لوحده يمكن ال الروبيان عىل السمك إطالقهم لكنّ 

 حمتمالً  األمر كان وإن واضحًا، اً نّص  ليس فاألمر ،وحاسم قاطع بشكل أسامكاً  البحر حيوانات

 .سي  ل  نك  األ حول كالمهم من ذكرناه ما إضافة مع السيام ،جداً 

 املقاربة احلديثّية ملفهوم السمكـ  ـ 

 األحاديث مستوى عىل اوأمّ  املعجمي، املستوىما تقّدم كان حديثًا عن املوضوع عىل 

 السمك غري من احليوان حكم بحث يف نقلناها التي الساباطي عامر موثقة فإنّ  ،والروايات

 للكلمة ةالتفسرييّ  املحتمالت أحد عىل بناءً  البحر، يف سمك غري هو ما وجود تفيد( 1: )رقم

 مثل السمك من نوع هبأنّ  ربياناإل فصت التي الروايات بعض معنى متقدّ  قد هأنّ  كام. متقدّ  كام

 من نوع ياجلرّ  أنّ  بعضها من فهموير  مجهور، بن دحممّ  وخرب الرمحن، عبد بن يونس خرب

 .بصري أيب وخرب سدير بن حنان خرب يف كام ،السمك

: يقول قام الذياحتملنا يف بعض هذه الروايات أن تكون توضيحًا من أحد الرواة هو  وقد

 .السمك من وكذا كذا إنّ 

 الربمائي عدا البحر حيوان كّل  عىل طلقيُ  السمك عنوان أنّ  إلثبات قوله يمكن ما غاية هذا

 .ذلك ونحو

 كلامت وبعض الروايات بعضيف  عدّ  الذي انالروبي مسألة هو هنا قرينة فيه ما وأقوى

 فكرة مثل وعىل لوحده هذا عىل االعتامد لكنّ  السمك، صورة شبهير  ال هأنّ  مع ،سمكاً  نياللغويّ 

 حّية هو بل ،السمك شبهير  ال املارماهي بأنّ  القول مع واملارماهي يواجلرّ  نكليساأل وحدة
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 السمك اسم يطلقون ال اليوم اللغة أهل نّ أو السيام ة،بالقضيّ  باالطمئنان يسمح ال ،البحر

 وصغار خطبوط،واالر  ،البحر كقنديل اً برمائيّ  يكن مل ولو السمك صورة يشبه ال ما عىل عادةً 

 .ةالبحريّ  دافصواأل باحلرشات، شبهأ هي التي ةالبحريّ  احليوانات

انر أضف إىل ذلك أّن بعض روايات حرمة ما ليس بسمك تعطي أّن اإلمام يفهم من حيو

أّنه ليس بسمك مع أّنه يعيش يف املاء حتاًم مثل سؤاله عن الربيثا، فيجيب بأّننا ال نعرفها يف 

السمك، فمهام كان املراد من اجلواب فإّن كوهنا من حيوان البحر معلوم حسب الظاهر، 

 فراجع.

 مٌك كّل ما يف البحر س نّ ثبت أير  ،معتمد يمكن الوثوق به والنتيجة عدم وجود دليل قوّي 

 .، فام تعامل به املشهور هنا هو الصحيحمائّياتغري الرب

 ، نقد وتعليقلس والقشر لغري السمكـ مشول نصوص الَف 

سعيد احلكيم، أّن  دليه السيد حممّ ، والتي ترّبر ما ذهب إهنا ةيمكن أن يكون منطلق القضيّ 

أّن  ى، فنررشوالق غري السمك باطلة، ومل تثبت، فنرجع لنصوص الفلسأكل نصوص حرمة 

مطلق ما يف املاء، شمل بل يفقط، عن السمك كّلم بعضها عىل األقّل له إطالق بحيث ال يت

كثر مع لة السيد احلكيم، وهو ما يتناسب أفنجعل القرش معيارًا ملطلق حيوان املاء، فتثبت مقو

 صياغته الفتوائيّة.

ان البحر إال ما له قرش. واملراد من حيو ال حيّل »يقول السيد حمّمد سعيد الطباطبائي احلكيم: 

بالقرش الصدف الذي يكسو احليوان ويمكن أن ينفصل عنه، كفلس السمك، وقرش اإلربيان 

كصدف  ـ ا الصدف الالزم للحيوان امللتصق بهالذي يعرف يف عصورنا بالروبيان وغريمها. أمّ 

 .«فال يكفي يف حتليله ـ السلحفاة والرسطان واملحار

 اجعة مل نجد روايات يف القرش تتصل باملوضوع عدا:باملرلكنّنا 

من املجموعة األوىل(، حيث تتكّلم عن  7خرب أمحد بن إسحاق )الرواية رقم:  الً:أوّ 
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 من املجموعة األوىل( حيث تعرب بدواب البحر. 13اإلسقنقور، وخرب الدعائم )الرواية رقم: 

أن حتّدثنا عنه، فضاًل عن أّن  بأّن الرواية األوىل فيها غموض سبق لكن يمكن النقاش

الروايتني ضعيفتان جدًا من حيث اإلسناد، وقليلتان من حيث العدد، وخمتلف الروايات 

األخرى يستخدم تعبري السمك والفلوس وال يستخدم غريه، فال يكفي هذا املقدار لتربير 

 جعل فكرة القرش والفلوس عاّمة.

 قرشًا. حتليل الروبيان، واملفروض أّن له ًا:نيثا

 ال يكفي؛ الحتامل كونه استثناًء من حكم غري السمك، وهو معقول جّدًا. لكّن هذا

 فلم يثبت لنا أو مل نفهم مرّبر فتوى السيد احلكيم املخالفة للمشهور هنا. ،وعليه

 ، بني العلم والعرفمفهوم القشور يف السمك واملراد منه

ة له قشور من الناحية العلميّ األحيان كثري من طرح هنا تساؤل وهو أّن السمك يف قد ير 

وأّن القشور قد تكون األسامك عديم القشور، بعض  نّ أرش حيميه، وق ي جسدهبحيث يغطّ 

 .سميكة، وقد تكون نحيفة رقيقة، وقد تكون عىل ما قيل مدّببة مثل قرش سمك القرشطويلة و

ة لعاّمة نظرة العرفيّ فيام ال ،هذا السمك له قشور نّ ويف بعض األحيان قد يقول العلم بأ

 ه ليس هلذا السمك قرش، فمن هو املرجع هنا؟نّ الناس تقول بأ

بنظرة عرفّية لديه  «السمك»مصطلح  نّ أل حتى يف تعريف األسامك؛هذه املشكلة موجودة 

قد يصنّف بعض ما نوع من التعريف الشعبي القائم عىل نوع من جسد احليوان، يف حني علميًا 

 فام هو املعيار؟ ،والعكس صحيح ،ه ليس بأسامكنّ كًا عىل أيعرب عنه العرف أسام

الذي يتّجح بالنظر أّن املعيار يف القرشّية ـ بعد إثبات وجود سمك ال قرش له مطلقًا، ال يف 

ألّن عنوان القرش  العلم وال يف العرف ـ هو الواقع، ومن ثّم فالعلم هو املرجع حيث يتوّفر؛

ما يمكن قلعه عن جلد السمكة بحيث ينفصل عنها دون أن تتغرّي ويراد به عنوان مفهوم لغًة، 

غاية األمر أّن العرف كان يقوم بتطبيقه أحيانًا عىل موارده هوّيتها أو متوت وتنتهي حياهتا، 

اشتباهًا؛ لعدم وضوح القشور عنده يف بعض األسامك نظرًا لدّقتها، فإذا انكشف املوقف فاملّتبع 

 ن عنوان القرش، املفروض وجوده واقعًا.هو ما دّل عليه النّص م



 

إال إذا كانت بعض األسامك التي ثبت بالنّص أّنه حرام بمالك عدم القرشّية، من النوع 

الذي يصنّف علميًا بأّن له قرشًا، غايته ال يالحظه الناس يف العادة، فهنا قد يكون ذلك مرّجحًا 

 ملعيارّية النظرة العرفّية للقرش.

بعكس عنوان القرش؛ والسبب يف  فالصحيح أّن املرجع فيه هو العرف، ،كأّما عنوان السم

من األّول، بحيث لو وضع حيوان بحري  طلق لغًة عىل مفهوم عريفذلك هو أّن الكلمة تر 

مصنّف سمكًة علمّيًا وليست سمكًة عرفًا، فإّن عرف اللغة ال يرى انطباق عنوان السمك 

 عليها يف اللغة.

لم )الواقع( يف عنوان القشور ومرجعّية العرف يف عنوان السمك فالصحيح مرجعية الع

 والعلم عند اّلل.

 نتيجة البحث يف املعايري العاّمة

ة يف حيوان البحر هو أّنه مل يظهر  العاّمة للتحريم واحلليّ ريوالذي نخرج به من رصد املعاي

السمك الذي ال فلس له  ، لكن االحتياط الوجويب يفجلّيًا وجود معيار حتريمي عاّم موثوق به

فلم يثبت إطالقًا، فام ليس السمكّية يف التحريم، ة عدم ما قيل عن معياريّ أّما ، منطكقّي جداً 

 بسمك يف املاء فليس بمحّرم، وإن كان اجتنابه ال بأس به من باب االحتياط االستحبايب.

لكتاب عند حّل املوقف ة التاّمة سوف تظهر يف الفصل األخري من هذا اة النهائيّ لكّن النتيج

 املتعارض بني مفاد القرآن الكريم ومفاد السنّة الرشيفة.

 ثانيًا: حكم حيوان البحر من حيث العناوين اخلاّصة

رشنا فيام مىض أامئها، وقد ّصة يف النصوص مشارًا حلكمها بأسوردت بعض احليوانات اخلا

 ألغلبها، وهي:

 ـ اجلّري واملارماهي ـ 

البحث املتقّدم، من الواضح أّن اجلّري قد حظي بأعىل نسبة من الروايات  برصف النظر عن



  

مة، وقد نقلناها بأمجعها يف الطائفة الثالثة من طوائف حكم السمك الذي ال ف لس له، فال  املحر 

، من 1نعيد. ومن بني هذه الروايات ما هو معترب السند أيضًا كصحيح سامعة )الرواية رقم: 

ة(، فاملفرتض أّن الصحيح هو احلكم باحلرمة بعد كثرة هذه الروايات، ومثله املجموعة الثالث

 املارماهي.

لكّن وجود روايات احلّل التي حيّلل اثنان منها اجلّري بالنّص، وواحد منها ينّص عىل حلّية 

 ّل احل روايات وجود مع هأنّ  تبنّي  وقد ،التعارض حلّل  مةاملتقدّ  املحاوالت إىل يعيدنااملارماهي، 

، لكّن االحتياط يلاألوّ  بالعنوان احلرمة روايات بصدور الوثوق يصعب القرآن بموافقة زةاملتميّ 

 الوجويب معقوٌل جدًا هنا يف مقام اإلفتاء.

 .حرمته دون املارماهي كراهةب الرباج ابن حكم وقدهذا، 

 من قّل  السمك نم رضٌب  وهو ،(Catfish) اجلّريث عني هأنّ  فالظاهر اجلّري، هو ما اأمّ 

 .القريث: لغةر  يف له ويقال ،أو ال يؤكل، يأكله

 هو املارماهي وأنّ  واحد، حيوانٌ  سي  ل  نك  واأل واملارماهي ياجلرّ  أنّ  نياللغويّ  بعض ذكر وقد

 إىل البحرين عمجم يف بس  ون  . اتاحليّ  يشبه السمك من نوعٌ  هو الذي يثللجرّ  فاريس اسمٌ 

 .يثاجلرّ  مها والربيثة الربيث أنّ )يقال(، الـ 

 غري ياجلرّ  أنّ  الروايات ظاهر نعم اجلريث، أو ياجلرّ  معنى يوضح ما الروايات يف وليس

 من ويبدو املارماهي، عني ياجلرّ  أنّ  هو نياللغويّ  من واحد غري كلامت ظاهر فيام املارماهي،
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 به فينظّ  عريض فمٌ  له مكس هو الذي ياجلرّ  تغاير اليوم ةالعلميّ  الكتب بعض مراجعة

 املعنى وهذا املاء، يف يعيش هأنّ  غري ةحيّ  هو الذي املارماهي مع به، حييط الذي املكان أوساخ

 ة،احليّ  تعني «مار» فإنّ  ة،الفارسيّ اللغة  يف ةاللغويّ  داللتها يف الكلمة مع منسجم للامرماهي

 احليوان كتب بعض ويف .السمك أو حيّة كاحلّية سمٌك  املعنى فيكون السمك، تعني «ماهي»و

 .الثعبان شبهير  سمٌك  ياجلرّ  أنّ  واللغة

فقد قال الزخمرشي:  ،ي واملارماهيمن بعض الكلامت اللغوية ما يوجب تغاير اجلرّ  ويظهر

رل  الص  »  .«املارماهي: سي  ل  واألنق  . ياجلرّ : و 

مجلة من الروايات هنا، ي واملارماهي، عماًل بظاهر هنا، يصعب القول بوحدة اجلرّ  من

 أنّ  دواملؤكّ . الوحدة عاءادّ ني يف مضافًا لبعض الكلامت اللغوّية، مع إمكان اشتباه اللغويّ 

 أنه وحيتمل احليات، يشبه حيواناً  يكون أن حيتمل فأمره ياجلرّ  اأمّ  احلّية، يشبه سمك املارماهي

 .اهلل ندع والعلم. كام هو الصحيح واألرجح الفم عريض السمكي احليوان

 ريالزّم أو ارّمالّزـ  

 واحد خرب سوى فيها ليس مة،املحر   الروايات من بكثري أقل بعدد ريالزم   أو ارم  الز   حظي

 املجموعة يف اآلخر صحيحه يعارضه الذي مسلم، بن دحممّ  صحيح وهو السند، صحيح

 أسلفناه الذي اإلشكال يهف فيجري واحد الراوي إنّ  وحيث أيضًا، بالزمري فيه حاملرص   الثانية

 ال ومعه احلديث، هذا أمر يف شّك  فيحصل ة،بالتقيّ  التعارض حّل  حماولة عن احلديث عند

 .ماملحرّ  دون املكروه يف الرباج ابن جعله اهلذ ولعّله ري؛الزمّ  لتحريم مقنع دليٌل  يسلم

 من نوع ت،يكسكّ  والزمري،»وقال الزبيدي:  ،السمك من نوع   فهو ؟ريالزمّ  هو ما اأمّ 

 ما وأكثر عليه، وقبضه اهإيّ  ادالصيّ  صيد وقت صخب وله ظهره، وسط ناتئ شوك له السمك
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 .«العذبة املياه يف شجاراأل وأصول األوحال يف يصطاد

لكن ثّمة سمك  .زمناً  ريناملتأّخ  نيالنّص  هذين غري يف االسم هلذا معنى لغةً  يظهر مل هلذا

صغري احلجم ويوصف ن أنواع سمك اجلّري، لعّله م، و«أبو الزمري»ـ اليوم يسّمى عند الناس ب

فإذا كان األمر كذلك فليس ، وهو موجود أيضًا يف أهنار العراقبأّن له شوكة يف كال زعنفتيه، 

 ، غري أّن إثبات ذلك ليس سهاًل.، بل نوع منهالزّمار شيئًا غري اجلّري

 والضفدع والسرطان السلحفاة ـ ـ ـ 

، وقد وردت يف ذو حياتني: برّية ومائّية برمائّي  معروفة، وهي حيوانٌ ( Turtle) لحفاةالس

(، وليس هناك رواية املجموعة الثالثةمن  ،21 :مة )رقمبن جعفر املتقدّ  حرمتها معتربة عيلّ 

 وقد جدًا، سناداإل ضعيفة املسوخ روايات من رواية عدا الرواية، هذهحول السلحفاة غري 

 .متتقدّ 

 مشكلة عن النظر برصف السلحفاة أكل بحرمة كمحير  ،الثقة الواحد خرب ةحجيّ  عىل ناءً فب

 بالصدور الوثوق حتصيل فيصعب بصدوره، املوثوق اخلرب ةحجيّ  عىل بناءً  اأمّ  ة،العامّ  التعارض

 .سنداً  منها واحد صّح  لو حتى كهذه جداً  قليلةر  روايات من

، وال يبعد الكريم القرآن بعمومات عمالً  ،بأنواعهابعنواهنا  السلحفاة أكل ةحليّ  فالصحيح

 .أن يكون ذكاهتا بالذبح

 فيه الواردة الرواية إذ ؛(Carbأو السلطعون ) الرسطان يفهذا الكالم كّله جيري بعينه و

 .أساساً  أخرى رواية فيه وليس(، جعفر بن عيلّ )معتربة  الرواية هذه عني هي

 هذه هي فيها الواردة العمدة الرواية إذ ؛(Frog) الضفادع يف جيريكذلك  عينه والكالم

 .أكلها عن ناهيةً  الضفادع حلم من صدافاأل حلم جعلت حيث

 بحرمتها يقال قد نعم .والصدف والضفدع والرسطان السلحفاة عنوان حيث من كّله هذا

ّية ذات مثل السبع مجيعاً  هايعل ةالعامّ  العناوين انطباق حيث من ةالربمائيّ  احليوانات وحرمة
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 .السمك نوعمن  ليست إذ ؛األنياب يف التمساح

 مل ما سمك غري كان ما بحّلية فيحكم( السمك)غري  املعيار هذا صّحة عدم تقّدم قدلكن 

 وغري والضفادع الرسطان وأنواع والسلحفاة التمساح بحّلية حيكم وبه معترب، بدليل خيرج

 منها كالتمساح.، عىل احتياطر وجويب يف السباع ذات األنياب ذلك

حيث  ،عن ابن العريبوغريه، نقله القرطبي املعيار العام الذي ومن هنا يظهر عدم صّحة 

ه تعارض فيه دليالن، دليل ألنّ  ؛هوالبحر منعر  الذي يكون يف الربّ  الصحيح يف احليوان»قال: 

 .«دليل التحريم احتياطاً  حتليل ودليل حتريم، فيغلب

ألّن دليل التحليل إذا كان غري عمومات احلّل، فهو يعارض  ق؛فإّن هذا الكالم غري دقي

جع لعمومات احلّل، وال موجب لإللزام  بالعموم من وجه دليل التحريم، فيتساقطان، فرير

صًا لعمومات احلّل بال حاجة لالحتياط. وهذا كّله لو  باالحتياط، وإال كان دليل التحريم خمص 

احليوان الربمائي أو ذاك، من نوع كونه مشموالً لتحريم فرض وجود دليل حتريم يمنع عن هذا 

 ال بامً السباع ذات األنياب أو غري ذلك، وإال ـ كام يف الضفدع ـ فيكون دليل احللّية حمكّ 

 معارض.

 بيثاوالّر الروبيانـ  

 موافق وهو الروبيان، أكل جواز عىل يدّل  ما السابقة الروايات ويامط يف متقدّ  قد

 .نطيل فال ،بالكتا لعمومات

 وعدم ذلك، يف للكتاب املوافقة ةداملتعدّ  بالروايات عمالً  جوازها متقدّ  فقد ،الربيثا اأمّ 

 .احلّلية متنع بحيث الساباطي عامر موثقة معارضة

 .نعيد فال والربيثا اإلربيان معنى بيان متقدّ  وقد

 الميْبواإل انيَرَبوالطَّ رْمالطَّـ  ـ ـ 

 الصدر، دالسيّ  بذلك حرّص  كام ،هلا املرادف هو فيام اليوم نعرفها ال مكالس من أنواع هذه

                                           
 .27: 4؛ واألندليس، تفسري البحر املحيط 320: 6القرطبي، اجلامع ألحكام القرآن ( 1)



  

 بالميواإل أمحر، سمك والطمر بالشانق، ىاملسمّ  السمك هو)الطرياين(  الطرباين :ويقال

يف ، وهلذا يسّمى سودويقال بأّن الطمر هو السمك األ .اً فلس مجيعاً  هلا وأنّ  أسود، سمٌك 

سفيد » الطرباين هو السمك األبيض، وهلذا يسّمى يف الفارسّيةبينام  ،«ىماه هسيا»الفارسّية: 

قني: اإلبالمي من كة: صغار السمك، قال بعض املحقّ البلم حمرّ »وقال الطرحيي: ، «ماهى

 .«البرنّي السمك:

ـ ويقولون بأّن هلا فلسًا ـ  احليوانات هذه أكل جتيز األحكام هتذيب يف رواية وردت وقد

 .بحّليتها حكمفير  ،الكريم الكتاب لعمومات موافقة وهي

 الزهوـ  

 عن جعفر، بن سليامن خرب ووه ،الزهو حرمة عىل هبا استدّل  التي الرواية ذكر متقدّ  قد

 .الزهو بسمك الرضا اإلمام واستقباله احليتان صاحب إسحاق

 يف الواردة الروايات موعاتجم من األوىل املجموعة عن احلديث عند هناك وذكرنا

 احلديث هبذا االستدالل عىل ةيّ ومتن ةسنديّ  شكاالتإ ةعدّ ( 10: رقم) الرواية يف ،السمك

 .نطيل فال بعنوانه، الزهو حرمة عىل معترب دليل يقم فلم بابه، يف املنفرد

 هذا هو ما عرفير  وال قرش، له ليس سمك هأنّ  جاء عينها الرواية ففي ؟الزهو هو ما اأمّ 

 .، والعلم عند اهللهنا بتوضيحات الفقهاء وال وناللغويّ  يأت   ومل ،اليوم السمك

 الكنعد أو الكنعتـ  

 .يشء فيسقط قرشه بكّل  يسء اخللق حيتّك  حيوانٌ  وهو

                                           
( أّن 376: 3؛ ونقل الطرحيي يف )جممع البحرين 1 التعليقة رقم: ،448: 2 ( انظر: منهاج الصاحلني1)

الطرباين هو الشانق، وبجمع توصيف الطرباين باألبيض مع توصيفه بأّنه الشانق، حيتمل جدًا أن يكون هو 

 املعروف اليوم، والظاهر أهّنا غري سمك البلطي، والعلم عند اهلل. نفسه سمك الشانك البرصاوي

 .5ـ  4، اهلامش رقم: 360: 2كشف الرموز ( انظر: 2)

 .77: 3موسوعة الفقه اإلسالمي طبقًا ملذهب أهل البيت انظر: ؛ و18: 6جممع البحرين ( 3)

 .13: 9 ( هتذيب األحكام4)

 .4ـ  3: 9 ؛ وهتذيب األحكام221: 6 ( الكايف5)



 

ومتام ، ه جيوز أكلهح عند املشهور( أنّ م يف الروايات كخرب محاد بن عثامن )املصحّ وقد تقدّ 

 ،«ما كان له قرش»اك احليتان ما يؤكل منها؟ فقال: جعلت فد: ×قلت أليب عبد اهللاخلرب هو: 

 ه ليس له، قال: قلت له: فإنّ «ال بأس بأكله»فقال:  ؟قلت: جعلت فداك ما تقول يف الكنعت

 وإذا نظرت يف أصل ءيش بكّل  ئة اخللق حتتّك سيّ )حوتة( ها سمكة ولكنّ  ،بىل»: قرش؟ فقال يل

 .«وجدت هلا قرشاً )ارذنيها( ذهنا ار 

: املجموعة رواية محاد ويونس يف جاء يف خرب صالح بن السندي عن يونس )انظر وكذلك

 (.9، 2: رقماحلديث  ،الذي ال فلس له السمكمن جمموعات روايات  األوىل

 .وأمثاله الكنعت أكل بحّل  حكمفير  ،هلام معارض وال الكريم للقرآن موافقان واخلربان

 اّصنتائج حبث احليوانات البحرية بالعنوان اخل

 تقارب وهي بعنواهنا، حكمٌ  فيها ورد التي ةوالربمائيّ  ةالبحريّ  احليوانات مهمّ  هو هذا

 :حيواناً  عرشثني اإل

 وهو الروبيان والربيثا والطمر والطرباين واإلبالمي والكنعت. جزمًا، حالل هابعضر  ـ 1

ة والرسطان ، وهو السلحفاماملتقدّ  العام العنوان بحث عىل هحرمتر  ةٌ مبنيّ  وبعضهاـ  2

 والضفدع والصدف والزهو، وقد رّجحنا احللّية وبناء التحريم عىل االحتياط.

 .التفاصيل وبعض املوارد يف لإلطالة حاجة وال

 .تعاىل اّلل بحمد ،البحر حيوان يف الكالم يتمّ  وهبذا

  

                                           
 .341: 3؛ وانظر: كتاب من ال حيرضه الفقيه 219 :6 ( الكايف1)



 

 

 

 

 احملور اخلامس

 ملحقات البحث يف حكم احليوان

 متهيد

 :يوه ،ا هناهلل البحث بالتعّرض ينبغي لنا إكام تعاوموض ةثمّ 

 أ ـ بيض احليوان.

 لبن احليوان.ب ـ 

 .أو مستثنياهتا الذبيحة حمّرماتج ـ 

 د ـ العناوين التحريميّة العارضة عىل احليوان حمّلل األكل بالذات.

 .، ومنه سبحانه نستمّد العونفيها ورااملح ههلذا نعقد هذ

  





 

 
 

 امللحق األّول

 احليوانات بيض حكم

 :هي حماور ضمن يقعاحليوانات،  بيوض يف الكالم

 الطيور بيضـ  

 :حالتانيتبع احلاالت التي تعرض يف هذا املجال، وهي  روالطي بيضاحلديث عن 

 قاعدة التبعّية/حكم بيض الطري املعلوم أصلهـ  ـ 

 نعرف كأن ،هأو حمّلل األكل محمرّ بيض طرير  هأنّ  معلوماً  البيض هذا يكون أن :األوىل احلالة

 .النرس بيوضمن  أنه نعرف أو الدجاج من البيض هذا أنّ 

 حكم ةبتبعيّ  تقيض والتي هنا، ةالتبعيّ  بقاعدة ةاإلماميّ  فقهاء مشهور حكم احلال هذه ويف

 الطري بيض بخالف ،حالل هبأنّ  حيكم األكل حمّلل الطري فبيض نفسه، احليوان حلكم البيض

 .حرام فهو األكل محمرّ 

 الطيور بيض حّلية إىل ذهاهبم فالظاهر املالكية اأمّ  أيضًا، ذلك يشبه ما إىل نافحألا وذهب

 .مطلقاً 

 :وهي ،الروايات هو ذلك يف واملستند

                                           
؛ 586؛ والنهاية: 154ـ  153: 5 ة )الكويتية(؛ واملوسوعة الفقهيّ 336ـ  333: 36 ( انظر: جواهر الكالم1)

 51: 12 ؛ واملسالك11: 3 ؛ والدروس636: 4 ؛ وحترير األحكام221: 3 ؛ والرشائع113: 3 والرسائر

: 2 ؛ وحترير الوسيلة156: 5 ؛ وجامع املدارك97ـ  95: 15 ؛ ومستند الشيعة170: 12 الرياض؛ و52ـ 

؛ وفقه 260ـ  259: 9 ؛ وكشف اللثام399، 398؛ والغنية: 346: 2 ؛ واخلوئي، منهاج الصاحلني140

 .98: 2 الرشيعة



 

عن الشاة والبقرة ربام دّرت اللبن من × اهلل قال: سألت أبا عبد ـ خرب داود بن فرقد، 1

 كّل ×: »يركبها الديك. قال: فقال غري أن يرضهبا الفحل، والدجاجة ربام باضت من غري أن

 فكّل  إنفحة، أو بيض أو لبنر  من منه كان ما فجميع حلمه يؤكل يشء كّل  .لك بطيّ  حالل هذا

 .«حالل هذا وكّل  ويبطئ، الفحل رضبه قد هذا يكون وربام ب،طيّ  حالل هذا

 ال حلمه يؤكل ال ما أنّ  منه ويفهم ولبنه، بيضه حيّل  حلمه ؤكلير  ما أن هو الرواية ظاهر فإنّ 

 .لبنهال و بيضه حيّل 

 :ويناقش

 تسمية، دون صحابناأ بعض عن األشعري عيل أبو رواها حيث؛ مرسلة الرواية إنّ  :الً أوّ 

 الرواية صّحت وفقًا حلساب االحتامالت، )البعض( أحد بوثاقة االطمئنان له حصل فمن

 .مرسلة فهي وإال عنده،

 غاية روايةلفا األكل محمرّ  هو ما اأمّ  األكل، حمّلل بيض طرف يف ةتامّ  الرواية داللة إنّ  :ثانياً 

 كان ما: مفهوم ألنّ  حمّرم؛ هو منه كان ما بعض أنّ ـ  اً ـ لو ثبت أّن هلا مفهوم باملفهوم تفيد ما

 ما مجيع أنّ  ال حالل، منه كان ما مجيع فليس ماً حمرّ  كان ما: هو حالل، منه كان ما فجميع الً حملّ 

 يف البيض مطلق حرمة عن اإلفادة يف قارصة الرواية فتكون واضح، هو كام ،حرام منه كان

 ،حرام نفحتهوأ حالل بيضه ولعّل  بعض، دونرام ح بعضهبيض  فلعّل  األكل، محمرّ  احليوان

 ..وهكذا

إّن الدجاجة تكون يف املنزل وليس ×: اهلل قال: قلت أليب عبد ،ـ خرب ابن أيب يعفور 2

ن الكناسة وغريه وتبيض بال أن تركبها الديكة، فام تقول يف أكل ذلك معها الديكة، تعتلف م

 .«حالل فهو بأكله، بأس فال حلمه، يؤكل مما كان إذا البيض إنّ »البيض؟ قال: فقال: 

 .اإلماميّة مشهور إليه ذهب ما يفيدان ـ منطوقها مع ـ الرواية هذه مفهوم فإنّ 

 قسم يف هأدرج حيث ،املجليس العالمة بذلك قرّ أ كام ـ السند ضعيف احلديث بأنّ  ويناقش

                                           
 .325: 6 ( الكايف1)

 .22: 9 ( هتذيب األحكام2)



  

ابن فضال  كام أنّ  ،مضع فـ فإّن فيه حممد بن موسى اهلمداين، وهو  الضعيف احلديث

، فمن حصل له (البعض)صحابنا عن ابن أيب يعفور، فلم يسّم هذا أيروي احلديث عن بعض 

 بأس، وإال فاحلديث ضعيف السند فالـ عرب حساب االحتامالت ـ اطمئنان بوثاقة واحدر منهم 

 من جهتني.

 التي الدجاجة عن ليسأ السائل ألنّ  أيضًا؛ قصور فيها احلديث داللة أنّ  ذلك إىل يضاف

 ،الديك من ال علفها من اآليت بيضها يف مشكلته كانت هفكأنّ  الكناسة، تأكل وهي باضت

 يكون فقد األكل محمرّ  كان لو هأنّ  غايته ومفهومه احلال، هذه يف األكل جييز اإلمام فجواب

 .مطلقاً  حرام هأنّ  ال ،رك  يف حال التغّذي عىل الكناسة أو حصول البيض بال ذ   حراماً 

 األكل، محمرّ  هو يكون ماكّل  بيض بحرمة احلكم عىل مبارشة داللة له حديث   يسلم ال وهبذا

 هأنّ  ـ القادمة الثانية احلالة وهي ـ االشتباه حال روايات نم يفهم نعم، ضعيفان، فاحلديثان

 هذا. دهيؤكّ  ما يوجد ال ومطلقًا، دائامً  احليوان حرمة هو معياره جعل أنّ  إال حمّرم، بيض يوجد

 .احليوانات ملطلق ةعامّ  أجوبتها أنّ  غري الطيور، يف وردت وإن هنا الروايات هذه أنّ  إىل مضافاً 

 دةً مؤيّ  ،وغريها القرآنية بالعمومات عمالً  ،حالٌل  األكل، ّللحم احليوان بيض أنّ  واملتحّصل

 إال األدنى، احلدّ  يف بعضه حرمة فيظهر األكل، محمرّ )الطري(  احليوان بيض اأمّ  الروايتني، هباتني

 خمالفتها مع كّلها أسانيدها وضعف رواياهتا عدد قّلة بعد جداً  مشكل ةالتبعيّ  قاعدة ثبوت أنّ 

 بالقاعدة اإمّ  فيلتزم كثرية الطيور أنواع كانت وحيث ومعه بالتخصيص، ولو القرآن لعمومات

                                           
 .738: 10 ؛ ومباين منهاج الصاحلني158: 14 خياراملجليس، مالذ األ :( انظر1)

 دشيخنا حممّ  فإنّ  ،ا خرب صالة يوم غدير خم والثواب املذكور فيه ملن صامهوأمّ »يقول الشيخ الصدوق:  (2)

 اباً وكان كذّ  ،اهلمداين د بن موسىه من طريق حممّ ويقول: إنّ  ،حهكان ال يصحّ  ـ رض اهلل عنه ـ بن احلسن

خبار فهو عندنا األ ته منومل حيكم بصحّ ـ  س اهلل روحهقدّ  ـحه ذلك الشيخ ا مل يصحّ م وكّل  .غري ثقة

(؛ وقد نّص النجايش عىل أّنه استثناه ابن 91ـ  90: 2)كتاب من ال حيرضه الفقيه « مرتوك غري صحيح

 (؛222؛ وانظر مثله يف فهرست الطويس: 348الوليد من روايات حمّمد بن أمحد بن حييى )الفهرست: 

د بن عيل بن بابويه ذكر أبو جعفر حممّ  له كتاب.»: خالد بن عبد اهلل بن سديروقال الطويس يف ترمجة 

« د بن موسى اهلمداينوضعه حممّ  ،ه موضوعألنّ  ؛: ال أرويهه قالالوليد أنّ  القمي، عن حممد بن احلسن بن

 ن وّثقه أو مدحه.(؛ ومل نعثر عىل م130؛ وانظر أيضًا املصدر نفسه: 123ـ  122)الفهرست: 



 

 عادةً  االبتالء مورد عن بخروجها بعضها يف باحلرمة اإلمجايل العلم ينحّل  وأ االشتباه مورد يف

 كلٍّ  يف الروايتني هاتني وجود بعد ةاملدركيّ  واضحا فهام واإلمجاع الشهرة اوأمّ . بالرباءة فيحكم

 .والتهذيب الكايف من

 هذه فيه تكون آخر، بوجهر  لكن التبعية قاعدة ربقنست قدنا وسوف يأيت أنّ ه، كلّ  هذا

 .، فانتظرنقول ملا دةمؤيّ  الروايات

 وبيضه، الطاووس أكل حرمة يف السند ضعيفة اجلعفري سليامن رواية متتقدّ  وقد ،هذا

 .نعيد فال الطيور، من الطاووس حكم عن ثناحتدّ  عندما

 قاعدة الشكل اهلندسي/أصلهل اجملهوـ حكم بيض الطري  ـ 

 لو كام حمّرمه، أو األكل حمّلل احليوان بيض من هأنّ  البيض هذا حال يشتبه أن :الثانية احلالة

 فام ،مثالً  كالنرس مهحمرّ  أو كالدجاج األكل لحملّ  حيوان بيض هو هل يدري ال بيضاً  إنسانٌ  رأى

 احلال؟ هذه يف احلكم هو

 يف النظر هو ،اإلمجاع عليه اّدعي بل اخلالف، عنه فينر  بل ،ةاإلماميّ  فقهاء بني املعروف

 شكالً  خيتلف جهة من هو حيث الدجاج بيض مثل ـ الطرفان اختلف فإن البيض، طريف  

 البيض هذا فإنّ  الطرفان ىتساو إذا اوأمّ  اًل،حملّ  بكونه كمحر  ـ األخرى اجلهة عن وهندسةً 

 .األكل حمّرم هبأنّ  حمكوماً  يكون

 :وهي أيضًا، الروايات هو ذلك يف ندواملست

 فوجدت ًة،مج   أ دخلت   إذا»قال:  ،×عن أحدمها د بن مسلم،األوىل: خرب حممّ  الرواية

 .«طرفاه اختلف ما إال منه تأكل فال بيضًا،
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 بأنّ  يوحي الذي مطلعها خالل من االشتباه بحال تقييدها فهموا مأهّن  إال مطلقة، والرواية

 .واحلرمة للحّل  معياراً  اإلمام فأعطاه ،هو بيضر  أّي  يدر   فلم بيضاً  فوجد ةاألمج دخل الشخص

 ةمرويّ  فهي الطويس بطريق اوأمّ  زياد، بن بسهل السند ضعيفة الكليني بطريق والرواية

 .متعاضدان والطريقان ،هوازياأل سعيد بن نياحلس إىل بطرقه

 ،عن بيض طري املاء× اهلل با عبده سأل أأنّ  ،اّلل بن سنان الثانية: صحيحة عبد الرواية

 .«ل  فكر  ـ خلقته عىل يعني ـ الدجاج بيض مثل منه كان ما»فقال: 

ه يل ال يف حال االشتباه، غري أنّ بل ظاهٌر يف بيان احلكم بالعنوان األوّ  ،مطلق واحلديث

 .دون ضّم قرائن خارجّية ببيوض طري املاء، وال نستطيع التعميم خاصٌّ 

ليست من اإلمام، إذ لو كانت منه لكان « خلقته عىل يعني» :مجلة نّ يضاف إىل ذلك أ

كنا يف اندراج هذه اجلملة يف كالم األمر الذي يشكّ  ،«يعني»الراجح أن يقول: أعني، وليس 

ه مثل بيض الدجاج اإلمام، وعليه يصبح كالم اإلمام غري واضح، إذ حيتمل أن يكون قصده أنّ 

 هذه لرفع فالبدّ ه مثله يف احلجم والطرفني، مل أن يريد أنّ يف احلجم ال يف الطرفني، وحيت

 من اجلملة هذه فهم عىل مساعد بمثابة تصبح حتى للمقام الروايات سائر ضمّ  من االحتامالت

 .اإلمام

يدخل  عن رجلر ×( اهلل قال: سألته )سألت أبا عبد الثالثة: خرب أيب اخلطاب، الرواية

ما هو؟ أبيض ما يكره من الطري أو يستحّب؟  ال يدري بيضر  األمجة، فيجد فيها بيضًا خمتلفاً 

ل امً  فيه إنّ »فقال:   يف يستوي وما ،ل  فكر  لهافأس من رأسها تعرف بيضة كّل  إىل انظر خيفى، ال ع 

 .«عهدف ذلك

 ما بيض بني التمييز ذهنه يف مركوزٌ  السائل فكأنّ  االشتباه، حال مورد واردٌ  احلديث فهذا

 اإلمام فأعطاه األمجة، يف الذي البيض هذا يميّز ال اآلن هلكنّ  يستحّب، وما الطري من يكره

 .وصفها كام بّينة عالمةً 
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 بأنّ اجلزم و املتهم، الغايل زينب أيب بن دحممّ  هفإنّ  اخلطاب، بأيب السند ضعيفة والرواية هذا،

 صعب ـ االستقامة حال بحديثه األخذ عىل بناءً  ـ استقامته حال زرارة عنه نقلها الرواية هذه

 .السند ضعيف فاخلرب ،جداً 

 حال عنه منقولة فهي الكتب يف وجدت خطاب ابن عن رواية كّل  بأنّ  القول اوأمّ 

 شيئًا، عنه يرووا يعودوا ومل ونبذوه هجروه قد صحاباأل وأنّ  البدّ  انحرافه حال إذ استقامته،

 ..استقامته حال كان عنه رووه ما بأنّ  نقطع احلال هذه ويف

فوا الكثري من الرواة يف مذاهبهم وروايتهم هذا القول واضح الضعف؛ فإّن العلامء ضعّ 

ة ف من راور يف كتبه الرجاليّ فهذا الشيخ الطويس كم ضعّ  ،لكننا وجدناهم يروون كثريًا عنهم

ما كانوا  ةاإلماميّ  ؟! علاًم أنّ والفقهيّة لكنّه أكث ر  من الرواية عنه يف كتبه احلديثّية ةواحلديثيّ 

 لكنّ  ،ةهيجرون روايات من انحرف عن مذهبهم أو يقاطعوه، فبنو فضال أصبحوا فطحيّ 

 املختلفة املذاهب من الرواة من املئات روايات هي وهذه الطائفة،رواياهتم ظّلت ساريًة يف 

بل روايات من رّصحوا فيه بتهمة .. ةاإلماميّ  عند والفقه احلديث كتب خمتلف يف موجودة

 .بالدليل ٌب مطال   اهلجران مّدعيحاهلا كذلك. والكذب 

 يف نظر دون احلديث بجمع هيتّمون اإمّ  ـ مراراً  رناقرّ  كام ـ كانوا السابقة العصور علامء إنّ 

 بصدور الوثوق حصولب ونهيتمّ  كانوا مأهّن  أو واملضمون، املتن يف حتى وال واألسانيد الطرق

 مؤّيد، أو شاهد دجمرّ  فيالضع عن ينقلونه ما ونليك أخرى روايات وجود نتيجة ولو املضمون

 عن رووه ما أن فرضية تعنّي  ينفي بام جدًا، حمتملة أهنا من أقّل  وال املعتمدة، طريقتهم هي وهذه

 .تهمماستقا حال بالرضورة كان عقائدياً  انحرفوا الذين بعض

 حال اأهّن  يروهنا مهّن أ يفيد قد بالرواية لهممع نعم التصحيح، يفيد ال الرواية فأصلوعليه، 

 وبني الرواية مطلق بني التمييز فوجب ،ةالعدّ  يف الطويس الشيخ كلامت تعطيه كام ،استقامته

 .إليها استنادهم يكون بحيث هبا، العمل
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قال: قلت: البيض يف  ـ ـ يف حديث× عن أيب جعفر الرابعة: صحيحة زرارة، الرواية

 .«..فكله طرفاه اختلف وما أكله،ت فال طرفاه استوى ما»اآلجام. فقال: 

لكّن  احلال، جمهول وهو ،الزيات بن عيلّ  الكليني يةرواب احلديثيف سند و. واضح واملعنى

 .صحيح بسندر رواه  الصدوق

 من ل  كر »يقول: × اهلل قال: سمعت أبا عبد اخلامسة: خرب مسعدة بن صدقة، الرواية

 خلقته وعىل الدجاجن بيض طري املاء مثل بيض كان م ما»وقال:  ،«رأساه يستو   مل ما البيض

 .«تأكل فال وإال مفرطح، رأسيه أحد

 واضحة، غري أّن يف السند مسعدة بن صدقة، ومل تثبت وثاقته. والداللة

 أكون يف اآلجام إيّن ×: اهلل قال: قلت أليب عبد ،الرواية السادسة: خرب ابن أيب يعفور

 .«طرفاه اختلف ما منه ل  كر »قال: فيختلف عيّل البيض فام آكل منه؟ ف

ولعّله ليس له  ،وهو رجل مهمل للغاية ،السند أمحد بن مجهوريف  واضحة، غري أنّ  والداللة

 ابن عن»د بن مجهور؛ إذ يف بعض نسخ الكايف ورد إال هذه الرواية، ومن املمكن أن يكون حممّ 

 تثبت ملأيضًا  احلال جمهول ووه البرصي، العمي مجهور بن دحممّ  إىل ينرصف وهو ،«مجهور

 .السند ضعيف فاخلرب ،كام أسلفنا وثاقته

 البيض من ل  كر »مت مرارًا سابقًا ـ وجاء فيها: ـ وقد تقدّ  لعلّ  ة النبيّ يّ صالسابعة: و الرواية

 .«..طرفاه اختلف ما

 وأنس وعمر بن محاد فيهم بمن طّرًا، تهروا مجيع بجهالة السند ضعيف ـ متقدّ  كام ـ واخلرب

 .أنس والد وحممد حممد، بن

 ـ حديث يف ـ ×اهلل عبد أيب عن ـ سابقاً  ماملتقدّ  ـ اجلواري اعبيّ  سلمة خرب: الثامنة الرواية

 أبو عبد فقال ..منه؟ حيرم يشء أّي  البيض عن أسألك أن سألني رجالً  إنّ : له قلت: قال
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 .«..تأكله فال أسته من رأسه تعرف مل ما فكّل  البيض اأمّ : له قل×: »اهلل

، وكانت لنا أيضًا مالحظات احلال جمهول املكاري سعيد بأيب أقّل  ال السند، ضعيف واخلرب

 عليه سابقًا، فراجع.

 بيض إنّ ».. ـ يف حديث ـ: × اهلل عن أيب عبد التاسعة: مرسل إسامعيل بن مهران، الرواية

 .«حيّل  ال املاء ديوك

وتتميم  ء نوع من طيور املاء، ال الذكور من الطيور!، واملراد بديوك املامرسل واخلرب

 االستدالل هبا ال بّد أن يفرض من حيث كوهنا ال يتميّز الطرفان فيها، وإال فال داللة فيها.

 قال: سألته عن بيضر  ،×عن أخيه موسى بن جعفر بن جعفر، العارشة: خرب علّ  الرواية

 رأساه اختلف إذا»لح )حيّل( أكله؟ قال: هو، هل يص ، ال يدري بيض ماةأصابه رجل يف أمج

 .«أكله حيّل  فال سواء الرأسان كان وإن بأس، فال

 .واضحة صارت والداللة. جعفر بن عيل كتاب ةصحّ  عىل ىيبن وسنده

ـ وهو ضعيف السند ـ يف حديث رشائع  م مراراً احلادية عرشة: خرب األعمش املتقّد  الرواية

 استوى ما يؤكل وال اختلف ما البيض من ويؤكل».. م الصادق: الدين، ومما جاء فيه عن اإلما

 .«طرفاه

 .، والداللة صارت واضحةالسندي ضعفه متقدّ قد و

فلرتاجع فال ، النوري ثاملحدّ  وردهاأ لةصال ذات الضعيفة الروايات بعض وهناك هذا،

 نطيل.

ى يكونان متميّزين عن وقد يقال هنا بأّن بعض البيوض ال يصدق عليها أّن هلا طرفني حت

ّدعى أّن هذه الروايات ناظرة خلصوص  ة، فقد ير ر  بعضهام أو ال؛ ألهّنا دائرّية متامًا مثل الكر
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 البيوض التي تكون هلا رأسان أو جهتان متميّزتان عن اجلهات األخر.

لكّن مقتىض إطالق بعض هذه النصوص ـ اللفظي واملقامي ـ الشمول لكّل أنواع 

 .البيوض، فالحظ

 :اآليت يعطي هنا الروايات جمموعة يف لوالتأمّ 

 عبد صحيحة من أقّل  ال ،سنداً  الصحيح هو ما وبينها نفسه، يف به بأس ال عددها إنّ  :الً أوّ 

 (.4: )رقم زرارة وصحيحة(، 2: )رقم سنان بن اهلل

 التي ياتالروا كّل  منه ولعّل  الطري، مطلق أو املاء طري مورده الروايات هذه بعض إنّ  :ثانياً 

 مطلق الروايات هذه تشمل فال ثمّ  ومن الطري، بيوض تكون أن يعتاد حيث ،األمجة عن حتّدثت

 قدرها أخذ يفيد الروايات وتعاضد .البيوض جلميع مطلقة معتربة رواية نجد ومل البيض،

 فتكون ،بنظري الراجح هو كام ،مطلقاً  ال ،باخلصوص املاء طري هبأنّ  نقل مل إن الطري وهو داملؤكّ 

 .بعد بطالن قاعدة التبعّية احلّل  لقاعدة ؛حالالً  الطيور بيوض سائر

 اخلطاب أيب خرب مثل يف كام االشتباه، مورد هو املورد أنّ  الروايات بعض ظاهر إنّ  :ثالثاً 

 وعدم االشتباه إىل إشارة أّي  بال ،اإلطالق هو اآلخر ابعضه ظاهر لكنّ  جعفر، بن عيل وخرب

 نقل مل ما ،(4: )رقم زرارة وصحيحة(، 2: )رقم سنان بن اهلل عبد صحيحة مثل البيض، تعنّي 

 وكذلك ،واضح غري وهو ،ةاملجهوليّ  عن تعبريٌ  اآلجام بيض عن السؤال بأنّ  زرارة صحيحة يف

 بياع سلمة وخرب(، 7: )رقم لعيلّ  ةالوصيّ  وخرب(، 5: )رقم صدقة بن مسعدة خرب مثل

 (.11: رقم) األعمش وخرب(، 8: )رقم اجلواري

 هوأنّ  االشتباه بحال ختصيٌص  فيها ليس االشتباه بمورد ةاخلاّص  الروايات أنّ  الواضح ومن

 أن يمكن هأنّ  مع السائل، عند األمر ارتكاز افرتاض خالل من إال آخر، حكمٌ  هناك غريه يف

 .التبعّية قاعدة باب من ال لكن ،البيوض بعض بحّلية السائل علم يفرض

ة مطلقة يف بعض النصوص، ة الشكل اهلنديس للبيض هي معياريّ معياريّ  نّ يبدو يل أ والذي

ألّن أخبار الشكل اهلنديس مطلقة، وأخبار  ؛ةلكن البّد من تقييدها لو أخذنا بقاعدة التبعيّ 

 .الفقهاء بعض أفادها وفاقًا ملد هذه هبذه، ة فتقيّ ة خاصة بحال املعلوميّ التبعيّ 
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 النظر قرص من فالبدّ  التقييد، هذا يشكل ـ متقدّ  كام ـ التبعّية اعدةق أخبار سقوط بعد هأنّ  إال

 .االشتباه أخبار خصوص عىل

 هو اهلنديس الشكل أنّ  وهو ،النصوص من ناملتيقّ  بالقدر األخذ هو املعيار نّ إ :يقال وقد

 نّ أ نعرف عندما اأمّ  البيض، هذا معرفة عدم عند( املاءطري  )أو الطري بيوض يف أماري مرجع

 .احلّل قاعدة  وهي العامة، األدّلة إىل الرجوع فيفرتض ،حيوان أّي  بيض هو البيض هذا

 إذا نعرف مل لوًا وحرام منشأه، عرفنا لو حالالً  البيض صريورة معناه هذا نّ بأ عليه ويرد

 كاشف سوى ليس اجلهل حال اهلنديس بالشكل التمييز فإنّ  معقول، غري وهذا طرفاه، استوى

 ؟!باحلّلية القول عقلير  فكيف اجلملة، يف العلم حال يف باحلرمة يلأوّ  حكم عن

 حماولة مستأنفة لتأسيس قاعدة يف التبعّية، قراءة نقدّية

 يف ظاهر بعنوانه ما حيوانر  حتريم بأنّ  القول هو حينئذر  ةالتبعيّ  قاعدة إىل يرجعنا ما ولعّل 

 حلمه عن فضالً  ،وسوائله وبيضه ولبنه وغائطه كبوله منه خرج ولو منه يكون ما كّل  حرمة

 من مستفادة أهنا ونّدعي ،القاعدة عىل التبعّية قاعدة منتمّ  وهبذا أجزائه، وسائر وعظامه

 عىل ومساعدة هذا لفهمنا ةدمؤيّ  التبعّية قاعدة روايات فتكون، احليوان حرمة أدّلة طالقاتإ

 ظّلت األكل محمرّ  احليوان من حلم قطعة قطعت لو هفإنّ  احلكم، يغرّي  ال االنفصال دوجمرّ  .ذلك

 احلكم فإنّ  نحن، نقطعها أن دون جسده من هذه اللحم قطعة انفصلت لو وهكذا احلرمة، عىل

 .هنا الرشعي باحلكم هلام عالقة ال واالنفصال االتصال أنّ  عىل همنبّ  وهذا يشملها،

فإذا اشتبه رجع إىل ع الطري يف احلّل واحلرمة، تببيض الطري ي إنّ  :ـ عىل هذا ـ والنتيجة

 +، وهذا ما عليه املشهور، وبه تنحّل مشكلة تعارض األمارات )منشأ البيض يسالشكل اهلند

كان من غري طري  ولو ،عىل شمول املعيار اهلنديس ملطلق الطري ظالشكل اهلنديس(. غايته لنا حتفّ 

 املاء، فيبنى حتريم ما استوى طرفاه فيه عىل االحتياط.

ـ ومطلق ما ليس من ثوابت جسده كاللحم احليوان  بيض حرمة استظهارأّن  احلّق  أنّ  إال

 نصوص فيام ضعيفة، التبعية قاعدة تاورواي عرفًا، واضحاً  يبدو ال احليوان حرمة منوالعظم ـ 

 فتكون االشتباه، صورة عىل احلمل يأبى وبعضها الغالب، يف مطلقة اهلنديس الشكل قاعدة

، إن مل غري ال اهلنديس الشكل ةمرجعيّ  هو مطلقاً  حكمهدون غريها ـ  ـ الطيور بيض إنّ : النتيجة



  

 .نقل بأّن احلكم خاّص ببيوض طيور املاء

 كامساأل بيضـ  

 :نيأساسيّ  قولني عىل السمك بيض حكم يف الفقهاء اختلف

 أملس منه كان ما اوأمّ  األكل، جائز فهو خشناً  منه كان فام بالصفات، التمييز: لاألوّ  القول

 .حرام فهو امً ناع

 ال ،أّويل معيار هأنّ  كلامهتم من والظاهر. محزة وابن وسالر املفيد الشيخ إليه ذهب ما وهذا

 .االشتباه حال خصوص يف

 بعدم هنا احليّل  إدريس ابن أقرّ  وقد تفيده، رواية عىل نعثر ومل القول، هلذا وجه   ذكريُ  ومل

 .التفصيل هذا عىل اإلمجاع أو والسنّة الكتاب من دليل وجود

 إىل االستناد هو فاحلكم العلم حال اأمّ  واالشتباه، العلم حال بني ليفّص  وهو: الثاين القول

جاء جوابًا عن سؤال بيض  وإنخرب ابن أيب يعفور هناك  ، وذلك أنّ مةاملتقدّ  ةالتبعيّ  قاعدة

 إنّ »حيث قال:  ،اً يديّ عًا تقجواب اإلمام جاء مطلق الدجاج التي ال تكون معها الديكة، إال أنّ 

 هنا واملفهوم املنطوق إىل جعفرير  ،«فهوحالل بأكله، بأس فال حلمه، يؤكل مما كان إذا البيض

 .السمك بيض تشمل عامة قاعدة ألخذ

 وضعف اإلرسال،: مها جهتني من السند ضعيف يعفور أيب ابن خرب أنّ  تقّدم قد هأنّ  إال

 ة،عامّ  بصيغة القاعدة هبذه انفراده بعد السيام احلديث، هذا عىل البناء يمكن فال اهلمداين،

 .ذلك حتصيل جداً  يبعد وهنا بالصدور، الوثوق يوجب مل ما عندنا حجةً  ليس الواحد وخرب

 عليها مقنعاً  دليالً  نجد ال إطالقها، عن فضالً  ةلتبعيّ ا قاعدة عىل سابقاً  ظناحتفّ  فحيث وعليه
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 .السمك بيوض مجيع يف القرآنّية والعمومات احلّل  لةأصا هو فاحلكم السمك، بيض يف

 ةبالعموميّ  اطمئنان حتصيل صعوبة متقدّ  فقد الطري بيض يف الواردة االشتباه روايات اوأمّ 

 .فيه نحن ما تشمل فالفيها،  الطري لغري

 اخلشن بني الفقهاء بعض فّصل فقد البيض، منشأ يف االشتباه حال يف اأمّ  العلم، حال يف هذا

 ىاملسمّ  وهو أكله، فيحرم واألملس)ثروب(،  بـ األعراف بعض يف ىاملسمّ  وهو أكله، فيجوز

 .)حلبالب( األعراف بعض يف

 مجهور أنّ  لوحظ وهلذا ؛التفصيل هلذا خرب عىل العثور بعدم النجفي قاملحقّ  قرّ أ وقد

 هو االشتباه حال يف كماحل بأنّ  بعضهم ورّصح التمييز، هذا عىل ظواحتفّ  ريناملتأّخ  ريمتأّخ 

 .اجلميع يف احلرمة

 أفتى بل هنا، احلرمة وضوح عىل القمي تقي والسيد اخلراساين الوحيد الشيخ ظوحتفّ 

 .وآخرون الكلبايكاين ومثله باحلّلية، السبزواري

 ااعتمدو همفلعلّ  ؛ينفع ال مشهوراً  وكونه مستند، عىل له نعثر فلم املذكور بالتمييز القول امّ أ

 نيماملتقدّ  بني املشهور أنّ  تمّ  لو آخر، شيئاً  منها فهمنا وصلتنا لو وكانت وصلتهم، رواية عىل

 .زماهنم يف مّيةلع معطيات عىل اعتمدوا وربام ذلك،

إذ يف  ؛ة العلم اإلمجايلمرجعه منجزيّ  فالظاهر أنّ  القول باحلرمة مطلقًا حال االشتباه، اوأمّ 

 يل بحرمة بعض البيوض فيحتاط بالرتك، أو مرجعه إىل أنّ حال االشتباه سيحصل علم إمجا
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كية فيحرم، أو إىل أصالة ذالبيض جزٌء من احليوان، وحيث ال تعلم فنجري فيه أصالة عدم الت

 .االستصحاب هذا مثل جريان عىل بناءً  ،فلسعدم كون السمكة صاحبة البيض مما له 

 الشبهات موارد من املورد أنّ  باب من فهو باحلرمة، احلكم عىل ظَ فَّ حَتَ  من ظُ حتف   اوأمّ 

 بيده ما أنّ  فرض بعد هنا زاملنجّ  اإلمجايل للعلم معنى وال ،الرباءة فيها فتجري ة،املوضوعيّ 

 بيده كان لو نعم،. معارض بال الرباءة فيه فيجري منشأه، عرفير  ال البيض من واحد نوع

 أمكن ة،التبعيّ  بقاعدة وقبلنا األكل، مرّ حم حيوان بيض من أحدمها بأنّ  وعلم البيض من نوعان

 التذكية عدم أصالة اوأمّ  .اإلمجايل العلم ةبمنجزيّ  عمالً  االثنني عن االجتناب بوجوب القول

 حياة حال احليوان من اخلارج البيض عىل امليتة عنوان يصدق ال هأنّ  علامً  فيها، احلكم متقدّ  فقد

 وإال ،ثباهتاإ من البد ةوجوديّ ثّية حي احلرمة فإنّ  ري؛جت فال فلسال عدم صالةأ اوأمّ  .احليوان

 .تشمله فالعمومات

 مجيع حّلية من ـ أملحنا كام ـ بعضهم إليه مال ما هو السمك بيض يف فالصحيح وعليه،

 بني متييز وبال واخلشن، األملس بني متييز وبال وغريه، حالالً  أصله كان ما بني متييز بال أنواعه

 .هوغري االشتباه حال

 بل بالتمييز، حكم ملن خالفاً  مصدره، كان مهام بأنواعه حالل)الكافيار(  أن علمذا يوهب

 فلساً  له بأنّ  للقول حاجة وال. له فلس ال مما هسمك ألنّ  مطلقًا؛ الكافيار بحرمة أفتى بعضهم

 .يسقط هلكنّ 

 .ببيض ليس)الثروب(  بأنمن قال  قول عن النظر برصف هكلّ  هذا

 الرّب حيوان بيضـ  

 يف أسلفناه ما كّل  فيه جيري لكن الرّب، حيوان بيض حكم عن حديثاً  عادةً  الفقهاء يورد مل

 احليوانات بيوض كّل  بحّلية احلكم فالصحيح نطيل، وال نعيد فال متييز بال السمك بيض

  .اهلل عند والعلم ،الربّية
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 امللحق الثاني

 حكم لنب احليوانات

 متهيد

 يفيطلق عليها قاعدة التبعيّة  ،كّلهاـ ومشتّقاهتا ـ يف موضوع ألبان احليوانات ثّمة قاعدة 

 .أسلفنا كام البيض يف التبعّية قاعدة تشبههي و اللبن،

 ببحث إحلاقه املناسب من هأنّ  إال اآليت، عاتئاملا قسم يف إدراجه أمكن وإن البحث وهذا

 .به ارتباطه لشّدة ؛احليوانات

 احلكم يف للحيوان اللنب تبعّية قاعدة

 واحلرمة احلّلية يف للحيوان تابعٌ  اللبن إنّ : قولت بينهم اشتهرت قاعدةً  هنا الفقهاء طرح

 .تهاوسع   القاعدة هذه عىل ظحتفّ ـ كام سيأيت ـ  الفقهاء بعض لكنّ  والكراهة،

 بانكاألج أيضاً ( احلليب) اللبن اتمشتقّ  حكم هي ستكون هنا من هبا نخرج نتيجة وأّي 

 ..ذلك وغري والزبدة بئالرا واللبن

 يف التبعّية قاعدة هلاأوّ  يف ندرس ،حماور ثالثة من البدّ  ،البحث هذا منهجة تتمّ  ولكي

 .الكراهة يف ةالتبعيّ  قاعدة ثالثها يف ندرس ثم احلّلية، يف ةالتبعيّ  قاعدة ثم احلرمة،

 قاعدة شخٌص  ينكر فقد ،اخلاّص  الدليل يف ال القاعدة، يف البحث أنّ  هنا نعرف أن والبدّ 

حاليًا هو  نافكالمر  وهكذا، ،مثالً  خاّص  خلربر  اجلالل احليوان لبن حرمة يرى هلكنّ  ،هنا ةالتبعيّ 

 .املختلفة املوارد يف اخلاّصة األخبار عن النظر برصف
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 احلرمة يف التبعّية قاعدةـ  

 احليوان يف القاعدة هذه ريانج ندرس فتارةً  مرحلتني، عىل يقع هنا القاعدة هذه يف والبحث

 كاجلالل والعنوان الطارئ بالعرضأو  والسبع اخلنزيرمثل  ،وباألصل بالذات أكله املحّرم

 فهل املرأة، أي اإلنسان، مستوى عىل ندرسها وأخرى ،سيأيت مما ذلك ونحو اإلنسان وموطوء

 ال؟ وأ جائزٌ  ـ الطفل لغري ـ لبنها

 بالعارض أو باألصل لاألك حمّرم احليوان نبـ ل ـ 

 فينر  حتى ،باألصل األكل حمّرم احليوان يف لألصل اللبن تبعيّة الفقهاء بني املشهور لعّل 

 .اإلمجاع عليه عيوادّ  ذلك، يف اخلالف

 دليل وجود يف كواوشكّ  ،هنا القاعدة هذه يف راً مؤّخ  النظر أعادوا الفقهاء من مجاعةً  لكنّ 

 .عليها معترب

 :هو اآليت حلمه يؤكل ال ما ألبان حلرمة ةَج املنتِ  القاعدة هذه عىل متهأدلّ  وعمدة

 .التبعّية قانون عىل اإلمجاع دعوى: األّول الدليل

 فهمهم هو مستندهم فلعّل  ،املسألة يف إمجاع انعقاد سّلم لو فإنه ،تهحجيّ  بعدم ويناقش

 ومعه ،الدليل هذا سيأيتتقّدم وقد و أجزائه، متام حتّرم اأهّن  عىل للحيوان مةاملحر   للنصوص

 .رشعي موقفر  عن كاشفاً  اإلمجاع هذا يكون أن يصعب

 املسألة يف ةاحلليّ  عىل الروحاين والسيد الصانعي الشيخ مثل ظلتحفّ  وجه الهبذا يظهر أّنه 

 .اً جدّ  تهمدركيّ  واحتامل اإلمجاع ةكاشفيّ  وضوح عدم بعد ،االحتياط عىل احلرمة وبنائهم
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 ،ماً حمرّ  دماً  االستحالة قبل كان اللبن هذا فإنّ  االستصحاب، إىل االستناد: لثاينا الدليل

 .هحرمت   ستصحبنف

 هو هحرمتر  ثبتت فام ،متبّدل املوضوع إذا هنا؛ لالستصحاب موضوع ال هبأنّ  ويناقش

 .هنا االستصحاب جيري فال اللبن، وهو آخر يشءٌ  هو حرمته يف نشّك  وما ،الدم

 الدم، مطلق ال املسفوح الدم هو الدم من حرمته املعلوم أنّ  إىل النراقي قاملحقّ  رأشا قد بل

 صحيح وكالمه، احلرمة الستصحاب معنى فال قطعاً  املسفوح الدم عنوان عن خارج واللبن

 .الدم حرمة حول القرآين البحث يف أسلفناه ملا وفقاً 

 بتامم احليوان محيرّ  دليلال هذا فإنّ  ان،احليو حرمة دليل نفس إىل االستناد: الثالث الدليل

 .بأجزائه إال للكّل  وجود ال إذ ؛بنللّ  حتريمٌ  الكّل  فتحريم منه، جزءٌ  واللبن أجزائه،

 رزحير  فال الثابتة، أجزائه سائر مع إليه أو اللحم إىل تنظر احليوان حتريم أدّلة بأنّ  وأجيب

 الدليل أنّ  سّلمنا لو حتى مشكٌل  احليوان أجزاء من اللبن عدّ  أنّ  كام ،األجزاء ملطلق شموهلا

 .عليه دليل ال مما اللبن حلرمة اللحم حرمة واستلزام ،األجزاء متام حرمة عىل داّل 

ويؤّيد ذلك بأّن تعّرض العديد من النصوص يف باب اجلالالت وكذلك يف باب احليوان 

فهم منه املوطوء وغري ذلك.. تعّرضها للترصيح بحكم اللبن بع د الترصيح بحكم اللحم، ير

 التغاير، وكأّن املتلّقي لن يفهم حرمة اللبن من حتريم اللحم أو حتريم ذات اليشء.

 الدراسة هذه من القرآين الفصل يف اخلنزير حلم مسألة عن بالتفصيل حتّدثنا أن سبق وقد

 متام يشمل ال السنّة صوصن وأكثر القرآن يف الوارد اخلنزير حلم قيد بأنّ  هناك وأشكلنا ،وغريه

 لكونه جاء باللحم التعبري أنّ  معتربين اخلنزير أجزاء متام بتحريم إال الفقهاء يرض   ومل األجزاء،
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 للتعميم دفعهم باللحم النّص  جميء أنّ  نالحظ وهلذا سبق، فيام ذلك وناقشنا منه، غالباً  املقصود

 هنا فيام ـ اخلنزير يف النجاسة كدليل ىأخر بأدّلة احلكمي التعميم عن رالنظ برصف ـ الداليل

 ملطلق شموهلا رزحير  ال بحيث اللحم حتريم إىل رصفةمن العامة األدّلة أنّ  يرى بعضهم الحظنا

 للنظر! ملفت أمر وهو األجزاء،

 اللبن إذ صحيح؛ اللبن مثل كان ملا النص شمول إحراز عدم من كرذُ  فام ،حال ةأيّ  وعىل

 حتريم عىل الداّلة واألدّلة جسمه، يفرزها ماّدة بأنه يقال ما بقدر ناحليوا جسم من جزءاً  ليس

رز فال منه الناجتة الرطوبات اأمّ  ،ذلك وأمثال وعظمه حلمه إىل ناظرة احليوانات  الشمول. حير

 موته بعد منه خرجار  لو امليتة احليوان لبن رشب جواز إىل الفقهاء بعض بذهاب ذلك دويتأيّ 

 عن النظر برصف وامليتة اللبن بني التمييز يعني وهذا. كّي ذر  لو هأكلر  حالالً  كونه تقدير عىل

 هناك نظرهم الفقهاء زركّ  ولذلك أيضًا، يساعدنا بذلك النّص  وورود .باملالقاة التنّجس مسألة

 جزءاً  اللبن كون عىل تركيزهم يكون أن دون لتنّجسه، املوجب للرضع اللبن مالقاة مسألة عىل

 .بحكمها حمكوماً  كونفي امليتة من

 ينفصل مما الثابتة غري األجزاء ملطلق الشمول يف األدّلة بظهور االطمئنان إنّ  :أخرية وبكلمة

 الطري بيض يف رّجحنا وهلذا واضح، غري اللعاب أو العرق أو الغائط أو البول أو كاللبن بطبعه

 وردت البيض روايات نم ومجلة ،غري ال مطلقاً  اهلنديس الشكل هو االشتباه عند حكمه أنّ 

 يف الشك ومع .التبعّيةدون  اهلنديس الشكل ةمعياريّ  وأعطت االشتباه بحال دةمقيّ  غري مطلقة

 .اللبن يف الرباءة أو احلّل  أصالة إىل نرجع هنا داليل إطالق انعقاد

 عبد أبا سألت: قال فرقد، بن داود رواية هنا وهو النّص، عىل االعتامد: الرابع الدليل

 باضت ربام والدجاجة الفحل، يرضهبا أن غري من اللبن دّرت ربام والبقرة الشاة عن ×اهلل

 كان ما فجميع حلمه يؤكل يشء كّل  لك، طيب حالل هذا كّل »: قال. الديك يركبها أن غري من

 الفحل رضبه قد هذا يكون وربام طيب، حالل هذا فكّل  حة،إنف أو بيضر  أو لبنر  من منه

 .«لحال هذا وكّل  ويبطئ،

                                           
 .107: 1؛ واخلوئي، منهاج الصاحلني 352: 6: زين الدين، كلمة التقوى ـاملثال  ( انظر ـ عىل سبيل1)

 .325: 6( الكايف 2)



  

 .حمّرماً  وبيضه لبنه كان األكل حمّرم احليوان كان لو هأنّ  هو الرواية هذه مفهوم فإنّ 

 :ويناقش

 يف باحلكم منفردة ،السند ضعيفةـ  احليوان بيض بحث يف أسلفنا كام ـ الرواية إنّ  :الً أوّ 

 مئناناالط له حصل فمن تسمية، دون أصحابنا بعض عن األشعري عيل أبو رواها فقد اللبن،

 رزحير  وال. مرسلة فهي ـ الصحيح هو كام ـ وإال عنده، الرواية صّحت( البعض) أحد بوثاقة

 فلعّلهم إليها هنا احلكم هذا يف األصحاب استناد يعلم ال إذ األصحاب؛ بعمل انجبارها

بل حتى لو صّحت سندًا ال حيصل علم بصدورها بعد كوهنا  .مةاملتقدّ  دّلةاأل عىل اعتمدوا

 ة الوحيدة هنا، بناء عىل مسلك الوثوق االطمئناين.الرواي

 احليوان طرف يف داللتها أنّ  إال وباملنطوق، تاّمة األكل حمّلل طرف يف الرواية داللة إنّ  :ثانياً 

 حمّرمة احليوانات بعض أنّ  غايته بظاهر، وليس ونحوه، الوصف بمفهوم هي إنام األكل حمّرم

 .، وقد تقّدم توضيح ذلكالتبعّية بقاعدة األلبان حتريم غري وهذا حرام، ولبنها بيضها األكل

 من مانع ال لكن ة،االحرتازيّ  القيود يف األصل إنّ  :ـ اخلوانساري أفاد كام ـ أخرى وبعبارة

 .واللبن للبيض احلّلية إثبات يف األكل لحملّ  قيد مقام آخر يشء قيام

 من فالبدّ  ،األكل حمّرم احليوان يف للبنا يف التبعية قاعدة عىل واضح دليل يسلم فلم وعليه،

جد الدليل خلف الذهاب  كام نصوص فيها تورد التي اجلالالت لبانأ يف كام ،اخلاّص إذا ور

 ريناملتأّخ  لبعض وفاقاً  فالرباءة، وإال ،احلل؛ لقاعدة احلّلية هو فاحلكم وإال ،سيأيت

 .واملعارصين

 اإلنسان لنبـ  ـ 

 للطفلاملستثنى  احلكم   همبعضر  م  عمّ و، للصبّي  إال حرام املرأة نلب أنّ  الفقهاء بعض ذكر

 النظر برصف للكبري، املرأة لبن حرمة عدم إىل آخرون ذهب فيام، كان أو أنثىذكرًا مطلقًا 

                                           
 .178: 5( انظر: جامع املدارك 1)

 .330: 3، قواعد األحكام ( راجع: احليّل 2)

 .289: 9( انظر: كشف اللثام 3)



 

 .املامّسة مسألة عن

 ةاملرأ حتى بل ،غريه وأ زوٌج  أنثى، وأ ذكرٌ  هو الشارب أنّ  عن النظر برصف هكلّ  وهذا

 .االحتياط عىل املسألة بناء الفقهاء بعض من ويظهر. صاحبة اللبن سهانف

 :أمور التحريم عىل االستدالل وعمدة

 .لذلك فيحرم اخلبائث، من املرأة لبن إنّ ـ  1

 من هعدّ  نّ إ :ـ ، كام تقّدماخلبائثأكل  حرمةرصف النظر عن إنكار أصل قاعدة ب ـ واجلواب

 الطبع يألف ال فقد خبيثًا، يرعدّ  وما الطبع يألفه ما بني فرقاً  ناكه فإنّ  ،جداً  مشكل اخلبائث

 عىل ىيتغذّ  الطفل بأنّ  الناس يقول فهل واضح، غري خبيثاً  عّده أنّ  إال املرأة، لبن رشب  

 !اخلبائث؟

 جتعل عنه املتأّبى اليشء يف حالة هو بل يشء، تناول عن يّب تأال مطلق هو ليس اخلبث إنّ 

 كان شخصاً  أنّ  لو وهلذا ذلك، نحو أو ومفسد فاسد أو وسخ أو قذر هأنّ  عىل يهإل ينظر اإلنسان

 من هذا: يقول ال هفإنّ  ـعادًة  الناس أغلب حالة هي كام ـ الطبيخ أو األكل أنواع بعض يأبى

 لبن أنّ  يرون ال والعقالء فالعرف وعليه أكله، من ىتأذّ أ أو أكله آنف نيبأنّ  يقول بل اخلبائث،

 .داً جيّ  لفتأمّ  ،تأّبوه وإن بيثخ املرأة

 السكوين عن وردت التي بالرواية املرأة لبن بعض يف رأهيم هنا باخلباثة القائلون يعّزز وقد

 وبوهلا اجلارية لبن»: قال ×اً عليّ  أنّ  أبيه، عن حممد، بن جعفر عن ،(املشهور عىل صحيحة)

 منه يغسل ال الغالم ولبن ها،أمّ  مثانة من خيرج لبنها ألنّ  م؛ع  ط  ت   أن قبل الثوب منه يغسل

                                           
؛ واحلكيم، منهاج الصاحلني 12: 4كاشف الغطاء، وجيزة األحكام ؛ و399: 7ابن حزم، املحىّل ( راجع: 1)

 ؛ وقد يظهر من134؛ والكلبايكاين، إرشاد السائل: 347: 2؛ واخلوئي، منهاج الصاحلني 375: 2

؛ وحممد الروحاين، املسائل املنتخبة: 543وجامع األحكام الرشعية:  ؛300: 22الروحاين يف فقه الصادق 

؛ ومباين منهاج 397: 3اخلراساين، منهاج الصاحلني  ؛ والوحيد355؛ والتربيزي، املسائل املنتخبة: 380

: 3؛ والفياض، منهاج الصاحلني 652: 2؛ وحممد صادق الروحاين، منهاج الصاحلني 756: 10الصاحلني 

 .389: 3؛ وفضل اهلل، فقه الرشيعة 491: 2 ؛ واهلاشمي، منهاج الصاحلني174

 .299: 3؛ ومنهاج الصاحلني 475سائل املنتخبة: ؛ والسيستاين، امل353 ـ 352: 6( انظر: كلمة التقوى 2)

 .278: 31؛ وجواهر الكالم 275: 25ب األحكام ( انظر: مهذّ 3)



  

 لبن يف فكأنّ  .«والعضدين املنكبني من خيرج الغالم لبن نّ أل يطعم؛ أن قبل بوله وال الثوب

 .خباثة بعضه أو املرأة

 يف هنا الصدر باقر حممد دالسيّ  ذهاب الحظتر  وقد بالنوفيل، الرواية سند بضعف ويناقش

 بطالن من اخلوئي دالسيّ  به أجاد ما إىل مضافاً  هذا، وفيلالن وثاقة ثبوت عدم إىل الرواية هذه

 بحسب البدن يف ومصادره ناتهمكوّ  ختتلف ال املرأة لبن بكون للقطع ؛الرواية هذه مضمون

 جتعل معطيات قّدم أو اخلرب هذا مضمون أبطل إذا احلديث العلم ألنّ  ؛وجنسه الطفل نوع

 الوثاقة، بل الوثوق، مبنى عىل ةاحلجيّ  عن يسقطاخلرب ـ ـ أي  هفإنّ  ،ضئيالً  مطابقته احتامل

 .بخالفه الظنّ  بعدم اخلرب ةحجيّ  الشرتاط

 .رشبه فيحرم ،حلمه يؤكل ال ما فضالت من املرأة لبن إنّ ـ  2

 يف ناقشنا وقد اخلبائث، من بكونه توحي التي بالقذارة يوحي «فضالت» تعبري بأنّ  ويناقش

 التبعّية لقاعدة مشموالً  ويكون حلمه، يؤكل ال ما أجزاء من بكونه التعبري فاألفضل.. ذلك

 .اللبن يف مةاملتقدّ 

قال عليه وبناءً   كام اإلنسان عن منرصف أدّلتها بعض إنّ  بل التبعّية، قاعدة تثبت مل: ير

 .واضح

 ريق بل دموعه أو عرقه أو ولعابه ريقه يبتلع أن له اإلنسان أنّ  نقول ما ديؤكّ لعّل ما و

 هذا بحسب الفضالت من هذا أنّ  مع الصوم، باب يف ذلك عن ثواحتدّ  كام ،وعرقها زوجةال

 .، ومن أجزاء ما ال يؤكل حلمه بحسب فهم املستدّل التعبري

بحديث رضاع الكبري الوارد يف العديد من كتب  بل قد يستدّل ـ يف مقابل أدّلة التحريم هنا ـ

                                           
؛ 72؛ واهلداية: 68: 1؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 15؛ واملقنع: 294: 1( انظر: علل الرشائع 1)

 .250: 1؛ وهتذيب األحكام 173: 1واالستبصار 

 .14: 3 الوثقى العروة حرش ( انظر: الصدر، بحوث يف2)

 .83: 3( انظر: اخلوئي، التنقيح 3)

د السبزواري يظهر منه وطبعًا السيّ  .278: 31؛ وجواهر الكالم 276: 25ب األحكام مهذّ  :( انظر4)

 ه مل يبنّي وجه اإلشكال.نّ لك، اهب اإلشكال عىل هذه األدّلة وعدم رضاه



 

 .‘وته عائشة زوج النبّي الصحاح واملسانيد عند أهل السنّة، فيام ر

 فال نطيل. غري أّن االستناد هلذا احلديث فيه نقاش كثري معروف

)وهذا مفهوم مغاير ملفهوم الرضاع، وإن تقارن معه  املرأة لبن حيّرم دليٌل  يسلم فلم وعليه،

 .التبعّية قاعدة أدّلة سقوط بعد السيام ،يف بعض املوارد، كام صار واضحًا( 

 احلّلية يف بعّيةالت قاعدةـ  

 فهذا ،أكله وجواز بحّليته الرشيعة حكمت إذا احليوان أنّ  احلّل  يف التبعيّة بقاعدة قصدير 

 صحيحة؟ القاعدة هذه فهل ،بالدليل خرج ما إال حالالً  لبنه صريورة معناه

 يلدل أنّ  واملراد، اإلمجاع عليها اّدعي بل، القاعدة هذه إىل الفقهاء من واحدر  غري ذهب

 .اللبن حّلية عىل حمرز دليل عىل حصلنف ،القاعدة هذه دليل إىل ضمير  احليوان حّلية

 :هنا الدليل وعمدة

 .الشهرة أو اإلمجاعـ  1

، والشهرة مل تثبت احلرمة يف التبعيّة قاعدة يف متقدّ  كام حمتملة، فيهام املدركيةبأّن  ويناقشان

 .دلياًل مستقاًل بنفسها

 .احلرمة يف ةالتبعيّ  قاعدة يف ماملتقدّ  قدفر بن داود مرسل ـ 2

 السند، ضعيف منفرد آحادي خرب هأنّ  إال احلّلية، يف التبعّية عىل تامّ  الداللة حيث من وهو

 .، فيصلح شاهدًا ومؤّيدًا ال دليالً قائاًم كافياً أسلفنا كام

 .ألجزائه الشمول حيث من احليوان حّلية دليل ـ 3

                                           
: 7؛ وراجع: املحىّل 105: 6؛ وسنن النسائي 169ـ  168: 4انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: صحيح مسلم ( 1)

399. 

؛ ومفاتيح 92: 12؛ ومسالك األفهام 18: 3ة ؛ والدروس الرشعيّ 643: 4ة األحكام الرشعيّ  رحتري :( انظر2)

 .190: 2الرشائع 

 .143: 15( مستند الشيعة 3)

 .املصدر نفسه( انظر: 4)



  

 .نطيل فال ،احلرمة يف التبعّية قاعدة يف يهف املناقشة تقّدمت وقد

 .الرباءةأصالة ف وإال ،احلّل قاعدة  ـ 4

 مفهوم يثبت ال هلكنّ  بالدليل، خرج ما إال األلبان مجيع حّلية ويثبت تام، الدليل وهذا

 .، كام هو واضحلبنه وحّلية احليوان ةحليّ  بني التالزم أو التبعّية

ـ وهو نفس  هاامؤدّ  كان وإن أيضًا، احلّلية يف ةالتبعيّ  عدةقا تثبت مل هأنّ  فالصحيح ،وعليه

، وإال فهو مقتىض ةواحلديثيّ  ةالقرآنيّ  والعمومات احلّل  بأصالة ثابتاً حلّية لبن حالل األكل ـ 

 .أصالة الرباءة

 الكراهة يف التبعّية قاعدةـ  

 أيضاً  مكروه لبنه فإنّ  ،حلامرا حلم يف قالوا كام حلمه، أكل يكره كان إذا احليوان أنّ  هبا ويرقصد

 .بالدليل خرج ما إال

، اللحم مكروه لبن بكراهة وحكموا القاعدة هذه صّحة إىل هنا الفقهاء بعضر  ذهب وقد

 .بالفعل قحتقّ  أو قيتحقّ  أن كاد الذي اإلمجاع بل ،املشهور إىل سبونر 

 غري اوأهّن  مناقشتها تتقّدم وقد احلّلية،و احلرمة يف مةاملتقّد  التبعيّة أدّلة هو هنا ومستندهم

 .تامة

 لتحّمل هنا، الكراهة إلثبات كافيان املنقول واإلمجاع الشهرة أنّ  النراقي قاملحقّ  ذكر وقد

 .ةحمللمسا املقام

مبنّي هنا عىل شمول قاعدة التسامح يف أدّلة السنن لفتوى الفقيه أو  أّن هذا االستدالل إال

                                           
: 15؛ ومستند الشيعة 335: 7؛ والروضة 238؛ واللمعة: 255ع: ؛ واملخترص الناف364انظر: الوسيلة:  (1)

 .92: 12؛ ومسالك األفهام 144 ـ 143

 .143: 15؛ ومستند الشيعة 617: 2؛ وكفاية األحكام 215: 11( انظر: جممع الفائدة 2)

 .466: 13( رياض املسائل 3)

 .143: 15( نقل عن رشح مفاتيح الرشائع من قبل النراقي يف مستند الشيعة 4)

 .466: 13؛ ورياض املسائل 143: 15( انظر: مستند الشيعة 5)



 

 .خالف ذلك كثراألوإن كان الظاهر من  ،ذهب إليه بعضهم ابعض الفقهاء، وهو م

 من هذا وأنّ  التسامح، قاعدة أخبار يف التوسعة هذه صّحة عدم الفقه أصول يف قناحقّ  وقد

 عىل باثو النبي عن بلغه لو اإلنسان أنّ  عليه، تدّل  ما غاية بلغ، من فأخبار فهمها، يف املبالغة

 عىل ثواب النبّي  عن بلغه هأنّ  الفقهاء بعض بفتوى عرفاً  يصدق فهل ..وكذا كذا كان عمل

 إىل استندوا يكونون فقد االستنتاج، يف الفقهاء هؤالء طريقة نعرف ال ونحن السيام !عمل؟

؟ البلوغ عنوان قيتحقّ  فكيف منه، التبعّية فهم يف وخالفناهم نفسه الكراهة دليل  !حينئذر

 القاعدة هذه ثبوت سّلمنا لو الفقيه، لفتوى حالتسام قاعدة ةأدلّ  شمول عدم فاإلنصاف

 .عندنا تثبت ملهي و أساسًا،

 وتعليق الشواهد على خرق قانون التبعّية يف الكراهة، عرٌض

بل قد ، ء عىل قاعدة التبعّية يف الكراهةظ بعض الفقهاحتفّ  ،ضعف األدّلة هنا وألجل

رهم عىل عدم كراهة لبن مكروه استشهد بعضهم ببعض الروايات التي تدّل من وجهة نظ

 اللحم، وأبرزها:

، قال: تغّديت معه، فقال يل: ×عن أيب عبد اهلل األوىل: معتربة العيص بن القاسم، الرواية

 تأكل أن أحببت فإن لنا، ملريضر  اختذناه ،االرترن شرياز هذا»قلت: ال، قال: « هذا؟ ما أتدري»

ل منه  .«فكر

جات× قال: كنت عند أيب عبد اهلل يى بن عبد اّلل،الثانية: خرب حي الرواية رُّ كر ، فارتينا بسر

 شاء ومن عندنا، لعليلر  اختذناه األتن، شرياز هذا»فأشار بيده نحو واحدةر منهّن، وقال: 

                                           
 .759ة السنّة يف الفكر اإلمامي: اهلل، نظريّ  لك: حّب ذ( انظر يف 1)

 .498ـ  355: 2احلديث الرشيف حدود املرجعّية ودوائر االحتجاج اهلل،  حّب راجع: ( 2)

: 36؛ وجواهر الكالم 289: 9؛ وكشف اللثام 617: 2؛ وكفاية األحكام 215: 11( انظر: جممع الفائدة 3)

 .178: 5؛ وجامع املدارك 395

 شرياز بمعنى اللبن الرائب، واالرتن هي أنثى احلامر.( 4)

 .101: 9حكام ؛ وهتذيب األ494: 2؛ واملحاسن 338: 6( الكايف 5)

ة هي اإلناء الصغري الذي يوضع فيه بعض الطعام، وأصل الكلمة ( 6) ج  رُّ كر  فارسّية.السُّ



  

 .«فليدع شاء ومن فليأكل،

قال: سألت أبا عبد  ،الثالثة: خرب العيص بن القاسم )الصحيح عند املشهور( الرواية

 .«ارشهبا»عن رشب ألبان األتن. فقال: × اهلل

قال: سألته عن رشب ألبان × عن أيب جعفر ،يالرابعة: خرب أيب مريم األنصار الرواية

 .«هبا بأس ال»األتن، فقال يل: 

ـ وفيها املعترب سندًا ـ تفيد الرتخيص يف رشب لبن احلامر الذي يكره أكل  اتالرواي فهذه

بل ، اد منها بيان احلّلية مع الكراهةذا استبعد بعض الفقهاء أن يرحلمه يف الرشيعة، وهل

ظاهرها احلّلية بال كراهة، فتبطل قاعدة التبعّية، فإّن الظاهر من نفي البأس يف هذه النصوص 

 .معاً  البأس الشامل ملراتبه الشديدة )احلرمة( والضعيفة )الكراهة( نفي طبيعّي 

لبن مأكول اللحم حالل  م حيث عرّب بأنّ ود بن فرقد املتقدّ د بعض الفقهاء خلرب داناست كام

يتناسب مع كراهته عىل تقدير كون حلمه مكروهًا، بل فهم بعض من  ب، وهو تعبري الطيّ 

 .حتى للبن حيوان مكروه اللحم مطلقةا ة عىل استحباب رشب اللبن أهّن النصوص الدالّ 

 لكن يمكن مناقشة هذا كّله؛ وذلك:

 ختصيص هو ـ الكراهة يف التبعّية قاعدة أدّلة متت لو ـ الروايات هذه تفيده ما غاية إنّ  :الً أوّ 

 قاعدةصل أل هادماً  الروايات هذه جلعل معنى فال ومعه األتن، بغري اللحم مكروه لبن ةكراه

 أصل هلدم حاجة بال منها، وهذا التخصيص، تقبل أخرى قاعدة كأّي  القاعدة هذه فإنّ  ،التبعّية

 .عنها أفرادها أحد خروجمجّرد ب ةالقاعد

الشامل  ظاهر هذه الروايات هو الرخصة باملعنى األعمّ  من أنّ  ما ذكره غري واحدر  :ثانياً 

                                           
 .494: 2؛ واملحاسن 339: 6( الكايف 1)

 .101: 9؛ وهتذيب األحكام 494: 2؛ واملحاسن 339: 6( الكايف 2)

 .101: 9؛ وهتذيب األحكام 494: 2؛ واملحاسن 339: 6( الكايف 3)

 .617: 2؛ وكفاية األحكام 216 ـ 215: 11؛ وجممع الفائدة 179: 5( انظر: جامع املدارك 4)

 .398 ـ 395: 36جواهر الكالم ( انظر: 5)

 .466: 13؛ ورياض املسائل 144: 15( انظر: مستند الشيعة 6)



 

 للمكروه، ال الرخصة املقابلة لألحكام األربعة.

 إىل شخصاً  اإلمام يدعو أن يمكن هل وهي مسبقة، مقّدمة عىل مبني   الكالم هذالكّن و

 التبليغي موقعه أو عصمته ينايف ذلك أنّ  هل ال؟ وأله  الكراهة بيان دون خاّصةً  ،املكروه تناول

 غريبًا، سيبدو األربع الروايات يف هنا بيانه عدم فإنّ  التبليغي موقعه ينايف هبأنّ  قلنا فإذا ال؟ وأ

 اقشةاملن متّت ذلك من مانع ال هنّ بأ قلنا إذا اأمّ  الكراهة، نفي ةلفرضيّ  زاً معزّ  ذلك وسيكون

 .أعاله

العيص بن القاسم وحييى بن عبد اهلل كانا يعلامن  يمكن جتاوز األمر بافرتاض أنّ  نعم،

بل  ،عىل تناول اللبن هلام، وكانت دعوته هلام ال من باب احلّث اإلمام بحكم الكراهة هلذا مل يبنّي 

سن الضيافة والرتخيص هلم يف الرشب، وهلذا ورد يف خرب حييى بن عبد اهلل تعبري  من باب حر

 وينعدم املتقّدم، اإلشكال يرتفع ومعه ،األمر هذااملشري إىل  ،«فليدع شاء ومن فليأكل شاء من»

 .األخّص  باملعنى النصوص هذه يف الرتخيص بكون االطمئنان طريق

بة ة عىل الرتغيب يف رشب اللبن ناظرة إىل الفوائد املرتتّ االستناد إىل النصوص الدالّ  إنّ  :ثالثاً 

وهلذا الحظ ، ا منرصفة عن مثل لبن األتانن أهّن رشعي، فضاًل ع ال إىل بيان استحبابر  ،عليه

 عندهم. ه ملريضر فذكر أنّ  ، خصوصية استعامله هلذا اللبنه أراد أن يبنّي اإلمام كأنّ  كيف أنّ 

 نبل رشب حّلية لفهم اللبن رشب عىل احلّث  عىل دّل  ما بإطالق األخذ يمكن ال أيضاً  وهلذا

 .بعيد هذا فإنّ  ،بالتخصيص خيرج غايته األكل حمّرم يواناحل

 ملالشا البأس طبيعّي  نفي األخبار هذه من الظاهر بأنّ  النجفي الشيخ قول إنّ  :رابعاً 

 اجلهة إىل النظر هو املهم ألنّ  إطالقه؛ عىل ليس أّنه إال املوارد بعض يف ممكناً  كان وإن للكراهة،

 وكان األتن، لبن رشب عن ويسأله النبّي  إىل شخص يأيت افعندم السائل، عنها يسأل التي

 احلرمة، إسقاط من أكثر منه يفهم ال له البأس نفي فإنّ  واحلّلية احلرمة هو األصيلّ  النظر

 .لسياقاهتا تابعة ةفالقضيّ 

 وإنيف نفسها،  تمتّ  لو الكراهة يف ةالتبعيّ  قاعدة فتنس ال األدّلة هذه أنّ  لواملتحّص 

                                           
 .179: 5( انظر: جامع املدارك 1)



  

 ،احلرمة يف ال ،قاعدة بوصفها نفسها يف تثبت مل التبعية قاعدة أنّ  إال تقدير، أبعد عىل صتهاّص خ

 .ذلك غري وال ،الكراهة يف وال ،ةاحلليّ  يف وال

  





 

 

 امللحق الثالث

 أو مستثنياتها الذبيحة حمّرمات

 اإلسالمّية متهيد يف عرض املواقف واآلراء عند املذاهب الفقهّية

أجزائه حمّرمة األكل عىل ما  م بحثه ـ كانت كّل  أو غري مذّكى ـ كام تقدّ كان احليوان ميتةً  إذا

أجزائه حمّللة األكل من حيث املبدأ عندما يكون هو حمّلل  ا إذا كان مذّكى كانت كّل تقّدم، أمّ 

 كل ذاتًا.األ

، أّن بعض أجزائه تكون حمّرمًة رغم ذكاته، مثل الدم املسفوح عىل «من حيث املبدأ» ومعنى

 و.. م وسيأيت ما يتصل بالبول والغائط واملنّي ا تقّدم تفصيله، وتقدّ م

الذبيحة غري ما يتصل وإىل جانب هذه األشياء ذكر الفقه اإلسالمي أّن هناك أجزاًء يف 

بحرمة أكلها ولو كانت الذبيحة بنفسها حمّللة األكل، وهذا ما  كمشباهها حير أبالنجاسات و

 .«مكروهات الذبيحة» عينه ، وعىل املنوال«يحةحمّرمات الذب»ـ يسّمى عندهم ب

 :وهوّيتها عددها يف الفقهاء اختلف وقد

، رك  وهي: الذّ  ،يحة عدا الدم املسفوحإىل حرمة أجزاء من الذب نافحذهب األ فقد

برل، واالرنثيان  .واملرارة، وامل ث انة، ّدةوالغر ، والقر

                                           
 .4375 :؛ والدر املختار61: 5بدائع الصنائع انظر: ( 1)

 ر من احليوان.( وهو قضيب الذك  2)

 ( ومها اخلصيتان والبيضتان يف الذكر من احليوان.3)

 من احليوان. ىنثج، وهو عورة االر حلياء، أو الفر  ( وهو ا4)

لبة حتدث عن داء بني اجللد واللحم وتتحّرك عقدة يف اجلسم كان هبا شحم، فهي قطعة صر  ( وهي كّل 5)

 بالتحريك.

 الفرج.العورة و( موضع البول وجممعه يف احليوان قبل خروجه عرب 6)

 قًة مع الكبد الزقًة به.مع املّرة الصفراء تكون معلّ جي ،يسك( وهي شبه 7)



 

 ا أكفاستثقلو ،املالكية اأمّ 
ر
وهي: ، تحريمأن يبلغ األمر عندهم الدون معّينة  ل أجزاء

الكليتان، واملثانة، وأذنا والعروق، واملرارة، و، حالوالغّدة، والط  ، األنثيان، والعسيب

 .القلب

 .بكراهة أكل الغّدة وأذن القلب لةاحلناب وقالت

اعترب أّن الدم املسفوح ال يستوعب مثل بل  ومل يفهم الفقه السنّي من الطّحال إحلاقه بالدم؛

ئل عن ه سر أنّ  ،عن ابن عباس ،عكرمةالطحال الذي يكون كاللحم، بل نقلوا بالسند إىل 

بينام  .«املسفوح م عليكم الدمام حرّ إنّ »فقال:  ،«ه دمإنّ »فقالوا:  ،«كلوه»فقال:  ،حالالطّ 

صوص أهل البيت النبوّي التي جعلته سنالحظ أّن الفقه اإلمامي حّرم الطحال؛ انطالقًا من ن

 دمًا أو بيت الدم أو نحو ذلك.

 :أقوال عىل عددها يف اختلفوا فقد ،اإلمامّية اأمّ 

، واألنثيني ،يبض  حال، والق  جعلها الط  فبعضهم  ،وهنا اختلفوا ا ثالثة فقط،ـ إهّن  1

 .ةم  ي  ش  وامل   ،ارةوآخرون جعلوها: املثانة، واملر  

ذا ـ مع عىل ه يواالرنثيان، وقد اّدع، ثر  يب، والف  ض  حال، والق  الط   :وهي عة،ربأا ـ إهّن  2

 .الدم ـ االتفاق واإلمجاع

                                           
 .153: 5ة( ة )الكويتيّ ؛ واملوسوعة الفقهيّ 227: 3ليل هبامش مواهب اجلليل ك( انظر: التاج واإل1)

 وماء الفحل. ( عظم الذنب أو منبت الشعر منه، أو هو املنّي 2)

 ( معروف ووظيفته تكوين الدم أو تنظيفه ويسّمى قدياًم: جممع الدم الفاسد.3)

 جويفان األيمن واأليرس يف القلب، وارذن القلب وارذينه واحد.التمها ( 4)

 .89: 11؛ واملغني 317: 6مطالب أويل النهى الرحيباين احلنبيل، ( انظر: 5)

 .8: 2ابن كثري، تفسري القرآن العظيم ( 6)

 .212؛ واملراسم: 802، 582( انظر: املقنعة: 7)

 د والغشاء الذي يكون فيه.( قرين الولد الذي خيرج معه، أوهي حمّل الول8)

 ( هو الرسجني والروث وما يأكله احليوان مادام يف الكرش.9)

؛ وجواهر الكالم 132: 15؛ ومستند الشيعة 184: 2؛ ورياض املسائل 46: 4التنقيح الرائع  :( انظر10)

36 :342. 



  

، ةان  دد، واملشيمة، واملث  يان، والغر حال، والقضيب، واالرنثالط   :عدا الدم، وهي ا ستةـ إهّن  3

 .ه املوافق لسبيل االحتياطنّ أو ،اععي عليه اإلمجادّ وقد 

نثيان، واملشيمة، واملثانة، واملرارة، الطحال، والقضيب، واالر  :عدا الدم، وهي ا ثامنيةـ إهّن  4

 .ثر  ج، والف  ر  والف  

يب، حال، والغدد، والقضوالط  ، اعخ  الفرث، والنُّ  :عدا الدم، وهي عةا تسـ إهّن  5

 .اجد  واألو  ، اءي  م، واحل  ح  واالرنثيان، والر  

ض آخر هي ـ عدا الدم ـ: الفرث، والطحال، والقضيب، واالرنثيان، والنخاع، بع وقال

 .انة، والغدد، واملرارة، واملشيمةواملث

وهي: الفرث، والطحال، واملرارة، واملشيمة، والفرج، ، عدا الدم اثنتا عرشةإهّنا ـ  6

 .اغم  الد   ةز  ر  وخ  ، قد  والغدد، واحل  ، اءب  ل  اع، والع  خ  ، واالرنثيان، والنُّ والقضيب

وهو ما ، عج  ، بإضافة ذات األشا6 :م يف رقمدّ عدا الدم، وهي ما تق ـ ثالثة عرشة 7

                                           
 .277( الكايف يف الفقه: 1)

 .399، 398( غنية النزوع: 2)

 .112: 2؛ وإرشاد األذهان 232: 8؛ وخمتلف الشيعة 639: 4ة عيّ ( حترير األحكام الرش3)

والنخاع الشوكي، وليس مطلق  ى باحلبل الشوكي( اخليط األبيض الذي يف العمود الفقري للظهر، ويسمّ 4)

 .ما يكون يف أّي عظمر آخر من اجلسم

 ( لعّل املراد بالرحم املشيمة أو باطن الفرج وباحلياء ظاهره.5)

 .309؛ واهلداية: 425املقنع: ( انظر: 6)

 .137: 15( مستند الشيعة 7)

؛ 142: 2؛ وحترير الوسيلة 374: 2؛ واحلكيم، منهاج الصاحلني 348: 36( انظر: جواهر الكالم 8)

 .347 ـ 346: 2واخلوئي، منهاج الصاحلني 

 ( عصبتان عريضتان صفراوتان ممدودتان من الرقبة عىل الظهر إىل الذنب.9)

، أي هي النقطة التي تتسع من العني وتضيق عند النور ال مطلق جسم العني ،اد العني الناظر( هو سو10)

 .والظلمة، وهبا يبرص اإلنسان، ال مطلق السواد وال مطلق العني

 له لون خمتلف عن املّخ. ،صةة يف الدماغ صغري بقدر احلمّ ( جسم كالغدّ 11)

وقيل: العصب املمدود ما بني الرسغ إىل أصول صول األصابع املتصلة بعصب ظاهر الكّف، أ( هي 12)

 .37: 7؛ ولسان العرب 277: 9؛ وكشف اللثام 1236: 3األصابع. انظر: الصحاح 



 

 .ذهب إليه بعض الفقهاء

 .، بإضافة املثانة7 :م يف رقما تقدّ عدا الدم، وهي م ـ أربعة عرش 8

 .«األخبار يف املذكورات مجيع حرمة يبعد ال»ق اخلوانساري: املحقّ  وقال

 الطيور بني متييز هناككام  .أيضًا؛ ختتلف يف العدد والعناوينوهناك أقوال أخرى هذا، 

 .وسيأيت ،وغريها

 .ذلكوالروايات ونحو  األخبار اختالفكّلها تقريبًا هو  االختالفات هذه وسبب

 أدّلة التحريم يف مستثنيات الذبيحة، عرض وتقويم

 :هناالدليل  لنا هريوفّ  ما مقدار يف لننظر ؛ريمحالت يف هممستند ذكر من لنا والبد

 ، نقد وتفنيدـ االندراج حتت قاعدة االستخباث 

 .ا من اخلبائثبدعوى أهّن  الستخباث،األّول: ا الدليل

 هو فأين ،أغلبها يف تام غري هأنّ  إال مات،املحرّ  هذه بعض يف اً صغرويّ  تمّ  لو الدليل وهذا

 ما دون الشوكي النخاع يف االستخباث وملاذا فال؟ العني نفس اأمّ  ،العني ةدقح يف االستخباث

 خباثة فال والكبد والقلب الكلية اأمّ  الطحال يف استخباث هناك كان وكيف العظام؟ سائر يف

 جتري التي واألمعاء املعدة فيام مستخبثةً  املثانة كانت وكيف البول؟ أو بالدم اتصاهلا رغم فيها

 !كذلك؟ ليست تالفضال فيها

 كربى ثبوت عدم عن فضالً  األمور؛ هذه أغلب أو كّل  يف االستخباث صغرى يف نشّك  ناإنّ 

                                           
 .441: 2ب ؛ واملهذّ 29: 6؛ واخلالف 585( النهاية: 1)

؛ 309: 7؛ والروضة 14: 3ة ؛ والدروس الرشعيّ 329: 3؛ وقواعد األحكام 111: 3( انظر: الرسائر 2)

 .185 ـ 184: 12؛ ورياض املسائل 277: 9اللثام وكشف 

 .166: 5( جامع املدارك 3)

 .453: 2؛ وحممد باقر الصدر، التعليقة عىل منهاج الصاحلني 491: 2( انظر: اهلاشمي، منهاج الصاحلني 4)

: 5ك ؛ وجامع املدار62: 12؛ ومسالك األفهام 218: 4ب البارع ؛ واملهذّ 223: 3( انظر: رشائع اإلسالم 5)
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 .تقّدم كام الناس عند مستخبث كّل  حرمة

 ـ النصوص احلديثّية، عرض جتزيئي وتقويم 

 الثاين: الروايات اخلاّصة، وهي العمدة هنا، وهي: الدليل

م»قال:  ،×عن الرضا بد احلميد،الرواية األوىل: خرب إبراهيم بن ع ر   ةسبع الشاة من حر

 .«واملرارة والطحال، والغدد، واملثانة، والقضيب، واخلصيتان، الدم،: أشياء

، لكنّها ناظرة خلصوص واملاهية العدد حتديد يفواضحة أيضًا و ،الداللة واضحة والرواية

 .الشاة

 منصور أيب بن درستعدم وثاقة ب السند ضعيفة والتهذيب الكايف طريق يف والرواية

 فبمحمد املحاسن، طريق يف اوأمّ  الكذاب؛ اعالوّض  الدهقان( اهلل)عبيد  اهلل وبعبد ،الواسطي
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ـ ومعنى درست  نروى عن أيب عبد اهلل وأيب احلس ،درست بن أيب منصور حممد الواسطي»قال النجايّش:  (2)

 :عيل بن احلسن الطاطري، ومنهم سعد بن حممد الطاطري عمّ  :له كتاب يرويه مجاعة، منهم أي صحيح ـ

: (؛ 162)الفهرست:  «..د بن أيب عمريحمم محدويه، قال: حدثني بعض أشياخي، قال: »وقال الكيّشّ

يف كتابيه دون  الطويّس (؛ وذكره 830: 2)اختيار معرفة الرجال  «درست بن أيب منصور واسطي واقفي

 مما تقّدم (؛ كام ذكر العالمة احليل قريباً 336، 303؛ والرجال: 127ـ  126توثيق أو تضعيف )الفهرست: 

 (.346ـ  345؛ وخالصة األقوال: 181أيضًا )إيضاح االشتباه: 

 تية:ة عىل األدّلة اآل: وثاقة درست الواسطي مبنيّ أقول

 (.174)التعليقة عىل منهج املقال:  كونه كثري الرواية، كام ذكر الوحيد البهبهاين، مع كون رواياته سليمةأ ـ 

 كثرة الرواية ليست دلياًل عىل الوثاقة، فقد يكثر الكذاب من الرواية، بل واجلواب: ما ذكرناه غري مّرة من أنّ 

الواصلة هناك أشخاص شهد اجلميع بضعفهم وهلم روايات كثرية يف مصادر احلديث، وجمّرد أّن الرواية 

ًا وكونه ـ أي املضمون ـ صدق ،سليمة ال شاهد عىل ضعف مضموهنا ال يعني وثاقة راوهياإلينا من مروّياته 

 يمكن نسبته إىل املعصوم.

 رواية أجالء األصحاب والرواة عنه.ب ـ 

واجلواب: إّن جمّرد رواية األصحاب عنه ليس دليل توثيق كام بينّا غري مّرة، فإّنه مل حيرز أهّنم ال يروون عن 

 الرجل املجهول احلال، وغري ذلك.

 ورود اسمه يف أسانيد تفسري عيل بن إبراهيم القمي.ج ـ 

 



 

 .عندي وثاقته تثبت مل الذي الربقي خالد بن

ابني فنهاهم عن بالقّص × قال: مّر أمري املؤمنني ،الثانية: مرفوعة أيب حييى الواسطي الرواية

شياء من الشاة، هناهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع واخلص بيع سبعة أ

املؤمنني، ما الكبد والطحال إال سواء؟ فقال له:  أمريوالقضيب، فقال له بعض القّصابني: يا 

، يا كذبت» عر ك  ي ن إيتوين لر ر  ن فأيت بكبد وطحال وتوري ،«هامبين   ما بخالف   كأنبئ   ماء، من بت و 

ا × ثم أمر ،«وسطه من الكبد واوشقّ  سطه،و من الطحال واشقّ ×: »من ماء، فقال س  ر  مر ف 

الطحال، وخرج ما فيه كّله، وصار  يف املاء مجيعًا، فأبيّضت الكبد ومل ينقص يشء منه، ومل يبيّض 

 .«دم هذا و حلم هذا بينهام، ما خالف هذا»دمًا كّله حتى بقي جلد الطحال وعرقه، فقال له: 

 ارتباط منه ويفهم البيع، يف عنها هينتم ال أشياء سبعة دحتدّ  وهي ،الداللة واضحة والرواية

 .لدمل الطحال إرجاع بقرينة امالسيّ  ،األكل حمّرمة بكوهنا النهي

 زمتيّ  التي املعطيات هذه تطابق يف املناقشة)الفصل األّول(  القرآين البحث يف منّا تقدم وقد

 بعضها خيتلف سبعة تذكر الرواية نّ أ عىل املعارصة، ةالعلميّ  احلقائق مع والكبد الطحال بني

 (.احلميد عبد بن براهيمإ)خرب  مةاملتقدّ  الرواية يف السبعة عن

 ×املؤمنني أمري إىل يرفعه الواسطي ألنّ  مصادره؛ مجيع يف السند ضعيف واخلرب هذا،

 .الزمان من قرن حدود وبينهام

                                                                                                             
 بحثناه مفصاًل يف الرجال.اب: إّن هذا الكتاب مل حيرز كونه معيارًا للتوثيق، كام واجلو

 رواية ابن أيب عمري وأمثاله عنه، وهم الذين ال يروون وال يرسلون إال عن ثقة.د ـ 

 .واجلواب: قد بحثنا هذه النظرية الرجالية وتبنّي أهّنا ال تستند إىل دليل يركن إليه

 (.156)الفهرست:  الطاطري، الذين شهد الشيخ الطويس بوثاقتهم مجيعاً كونه من مشايخ هـ ـ 

بل بعضهم كام مشاخيه،  واجلواب: إّن هذا النص من الطويس شهادة بتوثيق مشايخ الطاطري، لكن ليس كّل 

ليس درست الواسطي من بينهم، فال يكون (، و363ـ  358: 1حققناه يف الرجال )منطق النقد السندي 

. هعىل توثيقهذا دليالً   حينئذر

، لكّن بعض القرائن الناقصة تساعد عىل توثيقه عدم ثبوت وثاقة درست بن أيب منصور الواسطي :والنتيجة

 دون أن تبلغ حّد النتيجة الواضحة.

 تور إناء صغري من صفر أو خزف يرشب منه ويتوّضأ فيه.( ال1)
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صفة ذم، أو اللئيم الدينء، وهي وهو يعني األمحق « عك  لر  يا»تعبري ه مل نفهم تناسب أنّ  عىل

خاص بحيث تراكمت املعطيات  مل يفرض السائل املذكور له تاريخ سلبّي  مع سؤال السائل، ما

 حوله.

 .الذبيحة بمطلق ال فقط، بالشاة اماختصاصه اآلن حتى الروايتني هاتني من واملالحظ

 يف يكون مما يؤكل ال»قال: ـ عليهم السالم ـ عنهم  ،اررَّ بن مَ  الثالثة: خرب إسامعيل الرواية

 والقضيب، وباطنه، ظاهره فيه بام الفرج: حالل حلمه مما ذلك وغري والغنم والبقرة اإلبل

 ،ّخ وامل العروق، مع والغدد دم، هألنّ  والطحال؛ الولد، موضع وهي واملشيمة، والبيضتان،

 الدماغ، يف تكون التي واخلرزة ق،د  واحل   واملرارة، الصلب، يف يكون)والنخيع(  والذي

 .«والدم

 مما أكثر أي شيئًا، عرش أحد عن يزيد ما تذكر اأهّن  كام أيضًا، الشاة لغري متعمّ  الرواية وهذه

 .متاناملتقدّ  الروايتان ذكرته

املنقول  ه ذكر أنّ ، عىل أنّ تهار، حيث مل تثبت وثاقضعيف السند بإسامعيل بن مرّ  واخلرب

قد يكون مجع بعض الروايات التي وصلته ـ أو أحد الرواة بعده ـ ه ^، وهذا يوحي بأنّ عنهم

هبذا اخلرب الواحد، واحتامل عدم املبارشة يف النقل وارٌد فليالحظ، حيث قال: )عنهم( ثم قال: 

 .ه جمهولملجليس اخلرب بأنّ )قال(، وليس قالوا. وقد وصف العالمة ا

 ال»قال:  ،×اهلل عن بعض أصحابنا، عن أيب عبد عة: خرب ابن أيب عمري،الراب الرواية
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، حيث يف من مل يرو  عن واحدر منهم(، 412الرجال: )يف الطويّس مل يررتجم يف كتب املتقّدمني عدا عند  (2)

 .«شمإسامعيل بن مرار، روى عن يونس بن عبد الرمحان، روى عنه إبراهيم بن ها»: اكتفى بالقول

: وثاقة إسامعيل بن مرار إما عىل أساس وروده يف أسانيد تفسري القمي وقد سبق أن ناقشنا هذا األمر، أو أقول

يف بحوثنا الرجالّية عىل أساس عدم استثنائه من روايات يونس بن عبد الرمحن، وهذا ليس بدليل، ملا قلناه 

ولعّل القدماء سلكوا مسلك الوثوق ال  .وثيقمن أّن االستثناء قد يفيد الضعف لكّن عدمه ال يفيد الت

، وال ندري حجم نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعيالوثاقة كام تعّرضنا لذلك مفّصاًل يف كتابنا 

روايات إسامعيل بن مرار عن يونس التي وصلت البن الوليد لنعرف هل من البعيد حصول الوثوق له 

 احلال. فالرجل عندي جمهول ال؟ وبصدورها أ

 .47: 22( مرآة العقول 3)



 

د، اء، والغدبتؤكل من الشاة عرشة أشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والعل

 .«واملرارة، والقضيب، واالرنثيان، واحلياء

أو  عروقالوذكر  ،اء واملرارةبحذف العل علشيخ الصدوق الرواية نفسها لكن ما وروى

 .، مع ذكر الرحم قبل احلياء أيضاً األوداج

 وظاهر تها،نوعيّ  ختتلف كام روايات، من متقدّ  عام خيتلف املحرمات عدد أنّ  الواضح ومن

 .مطلعها من واضح هو كام الشاة، ماتحمرّ  عن احلديث الرواية

ففي السند ا بطريق الصدوق بطريق الكليني ضعيفة السند بسهل بن زياد، وأمّ  والرواية

 الصدوق عليه ال يفيد وثاقته، أمحد بن حممد بن حييى العطار القمي املهمل للغاية، وترّض 

السيام مع عبارة  ،ح إرسال ابن أيب عمريحّ فالطريقان ضعيفان، فضالً عن اإلرسال ما مل نص

 «.أصحابنا بعض»

الصدوق مل  ع أنّ إىل ذلك االختالف الواقع بني رواية الصدوق ورواية الكليني، م ضافير 

يف بعض ا بني يديه، األمر الذي يقّلل من الوثوق واملفروض أهّن  ،يررش إىل رواية الكليني أساساً 

 .أطراف هذه الرواية عموماً 

ل يتني،  اخلامسة: خرب سهل بن زياد، الرواية عن بعض أصحابنا )أصحابه(، أّنه كره الكر

 .«البول جممع مها امإنّ »وقال: 

 املرجوحّية؛ هو ناملتيقّ  واملقدار جتامعها، ال وقد احلرمة، جتامع قد التي الكراهة يفيد واخلرب

بل  .الكراهة زيعزّ  الذي صدقة بن حممد خرب وسيأيت ،الكليتني أكل بكراهة بعضهم حكم وهلذا

قد حيتمل أّن كراهة النبّي تنزهيّية وليست رشعّية، فمن حيث إّن هلام صلة بالبول فقد تنّزه 

 ، ال أّن هناك حكاًم رشعيًّا بذلك.عنهام

                                           
 املراد منه رحم الناقة أو احليوان؛ وربام يراد الفرج.: ( قيل1)
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؛ واملقنع: 347 ـ 346: 3؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 309؛ وانظر له: اهلداية: 434 ـ 433( اخلصال: 3)
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 زياد بن سهل ومشكلة اإلضامر؛ مشكلة جتاوزنا لو باإلرسال، السند ضعيف اخلرب ولكنّ 

 .نفسه

 إذا×: »، قال: قال أمري املؤمنني×عن أيب عبد اهلل ،عمَ ْس السادسة: خرب مِ  الرواية

 .«امذ  اجلر  ق  ر  ع  )خيرج(  كحير   فإّنه الغدد، منه فليخرج حلامً  أحدكم اشرتى

 حممد وفيها وثاقته، تثبت ومل زياد، بن سهل فيها فإنّ  ؛جداً  ضعيفة السند حيث من والرواية

 فيه فإنّ  املحاسن يف السند اأمّ . ضعيف وهو األصمّ  وفيها ضعيف، وهو شمون، بن احلسن بن

 .فال وإال ،السند صّح  ،العالء وعمه يسار بن فضيل بنا هأنّ  متزال فإذا القاسم بن دحممّ 

ة، وقد مثله كثري يف النصوص الطبيّ  فقد يستظهر منه التحريم، إال أنّ  ،من حيث الداللة اوأمّ 

وغري ذلك؛  ام هييجان عرق اجلذامالرمان فإهّن ل بعود الرحيان وقضيب ورد النهي عن التخلّ 

املرض يقع  نّ ال أ ؛الغدد هتّيج إنّ  :ه يقولوحتريك عرق اجلذام هنا ليس بمرض مبارش، فكأنّ 

 بعض األمراض؟!ـ باملبدأ ـ بعدها مبارشًة، وكم من طعام هييج 

 عرق حّرك فلربام اللحم، من الغدد اتقوا»متن احلديث يف املحاسن جاء:  وامللفت أنّ 

وهذا املتن يرشدنا إىل حجم االختالف  ،النهي هنا حتذيري تقديري ومن الواضح أنّ « اجلذام

 ة.يف نقل املتون احلديثيّ 

 من ـ وصحّيةة فال يبعد أن تكون مثل هذه النصوص جمّرد إرشادات طبيّ  ،ة حالأيّ  وعىل

 وتأمني األفراد سالمة لضامن اليوم التغذية يف صنياملتخّص  إرشادات حال هي كام ـ ةاألئمّ 

 .القانوين أو الديني اإللزام طابع حتمل أن دون أفضل بشكل العامة الصّحة

عن أبيه مجيعًا، عن جعفر بن حممد،  اد بن عمرو وأنس بن حممد،السابعة: خرب مح الرواية

: ه قال له ـ يف حديث طويل ـعن النبي| أنّ × عن أبيه، عن جّده، عن عيل بن أيب طالب

 والطحال، والغدد، والنخاع، واملثانة، واملذاكري، الدم،: أشياء سبعة الشاة من حرم عيل، يا».. 

 .«..واملرارة
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 .564: 2( املحاسن 2)

 .341؛ واخلصال: 370: 4( كتاب من ال حيرضه الفقيه 3)



 

 أنّ  عىل املعدود، ةهويّ  حتديد يف خيتلف هلكنّ  ،السابقة الروايات بعض مع داحت وإن والعدد

 .مطلقاً  ال بالشاة املحّرمات ختّص  الرواية

 .مراراً  أسلفنا كام جماهيل رجاله كّل  إذ السند؛ ضعيف واخلرب

× عن آبائه، عن عيلّ  الثامنة: خرب عيسى بن عبد اّلل اهلاشمي، عن أبيه، عن جّده، الرواية

 وآذان واحلياء، واألنثيني، والقضيب، الطحال،: مخسة أكل يكره كان| اهلل رسول إنّ »ل: قا

 .«القلب

ها حتتمل لكنّ  ،وإن احتملت الداللة عىل احلرمة، ومل تعارض أدّلة التحريم والرواية

ّية ، إن مل نقل بأهّنا كراهة تنزهية ولو الشديدةالكراهة، فال تدّل عىل أكثر من جامع املرجوحيّ 

ة احلرمة منها؛ كام ذكره ؛ نعم، قد حيصل بضّم النصوص إىل بعضها ترجيح إرادوليست رشعّية

 .التسرتي

 .مةاملتقدّ  الروايات سائر عن ختتلف بذلك وهي أشياء، مخسة تذكر والرواية

 فيه فإنّ  ضعيف؛ بسندر  اخلصال يفصدوق ال الشيخ بنقلها تفّرد فقد ،السند حيث من اأمّ 

 أمحد بن حممد أنّ  ويرّجح ،وثاقته تثبت وملهـ( 267) ائيت  رب   الع   هأنّ  والظاهر هالل، بن أمحد

                                           
 .284ـ  283( اخلصال: 1)

 .273 :10للمعة ( انظر: النجعة يف رشح ا2)

صالح الرواية، يعرف منها وينكر، وقد روى فيه  ،العربتائي ،أبو جعفر ،أمحد بن هالل»قال النجايّش:  (3)

(؛ وقد أورد فيه الكيش ما يذّمه جدًا وأّنه ورد 83)الفهرست:  «×..حممد العسكري ذموم من سيدنا أيب

 يف غري موضع واصفًا إّياه يف بعضها (؛ كام ذكره الطويس817ـ  816: 2فيه اللعن )اختيار معرفة الرجال 

(، ورأى ابن الغضائري التوّقف يف حديثه 397، 384، والرجال: 83بأّنه غالر متهم يف دينه )الفهرست: 

 (.112ـ  111يف الغالب )الضعفاء: 

واية وثاقة أمحد بن هالل العربتائي بوروده يف أسانيد مثل كامل الزيارة وتفسري القمي ورلقد يستدّل  أقول:

واملهم يف توثيقه هو توصيف النجايش له بأّنه  األجالء عنه ونحو ذلك. لكن هذا كّله أجبنا عنه مرارًا.

صالح الرواية، وقول الطويس يف العّدة عنه بأّنه ممن يؤخذ بحديثه الذي رواه حال استقامته. وأّما قول 

مًا بل هو غمٌز كام بحثناه يف كتاب منطق فهذا ليس تضعيفًا تا النجايش بأّن له روايات يعرف منها وينكر،

وأّما الذموم التي صدرت يف حّقه من اإلمام العسكري فلم تصل إلينا، ويبدو أّنه  النقد السندي بالتفصيل.

اّطلع عليها النجايش، ونحن ال ندري ما مضموهنا؛ إذ ربام كانت ذّمًا له يف بعض اعتقاداته فقط. وأّما ما 

 



  

 بن اهلل عبد بن عيسى هأنّ  حفريّج  اهلل عبد بن عيسى اوأمّ  أيضًا، يوثق مل الذي ابنه هو عنه الراوي

                                                                                                             
هو ضعيف السند بعيل بن حممد بن قتيبة املجهول احلال. وأّما اهتام الطويس له بأّنه ذكره الكيش يف ذّمه ف

ة ال عىل وثاقته وأمانته ودّقته يف احلديث، وأّما توقف كان غاليًا متهاًم يف دينه، فهذا تعليق عىل ميوله العقديّ 

للنقاش يف ثبوت نسخة كتابه ليس دلياًل قاطعًا بل هو قرينة احتاملية تبعًا الغضائري يف روايته فابن 

 هذا غاية ما يمكن أن يقال يف توثيق العربتائي.املوجودة بني أيدينا اليوم له. 

ألّن كالم الطويس يف العّدة والنجايش يف الرجال معارض بام ذكره  لكن احلّق أّنه ال ُيعمل بحديثه؛

 ـ رض اهلل عنه ـ أمحد بن الوليد ثنا شيخنا حممد بن احلسن بنحدّ الصدوق يف كامل الدين بسند صحيح: 

ع إىل النصب إال أمحد بن ع رجع عن التشيّ قال: سمعت سعد بن عبد اهلل يقول: ما رأينا وال سمعنا بمتشيّ 

والظاهر ، (76)كامل الدين:  د بروايته أمحد بن هالل فال جيوز استعاملههالل، وكانوا يقولون: إن ما تفرّ 

امه ة فيكون منسجاًم متامًا مع اهّت فيه هو التطّرف والتعّصب ال الغلّو يف األئمّ أّن املراد بالغلو الذي اهتم 

 بالنصب هنا.

ا ما رواه فأمّ وكذلك يعارض كالم الطويس والنجايش بام ذكره الطويس نفسه يف االستبصار حيث قال: 

محد بن هالل إىل أيب حممد بن عيل بن حمبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن حممد اهلمداين قال: كتب أ

امرأة شهدت عىل وصية رجل مل يشهدها غريها ويف الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها  ×:احلسن

ن فكتب: ال إال أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادهتا. فال يعارض اخلربين األولني أل

: 3)االستبصار  بنقله فيام خيتّص راويه أمحد بن هالل وهو ضعيف فاسد املذهب ال يلتفت إىل حديثه 

ن رواته كلهم مطعون ، ألسناد جداً نه ضعيف اإلأل ما يف هذا اخلرب فأوّ ..وأيضًا قال يف التهذيب: (، 28

بروايته ال نعمل  فإنه مشهور بالغلو واللعنة، وما خيتّص  ،عليهم، وخاصة صاحب التوقيع أمحد بن هالل

كان هذان املوقفان من الطويس، يرّجح أهّنام راجعان حليثّية مذهبه (. وإن 204: 9)هتذيب األحكام  عليه

 دون وثاقته.

استثناه العامل اجلليل ابن الوليد من روايات نوادر احلكمة، ومل يأخذ بام ذكره مرّصحًا باسمه. وتبعه يف لكن 

العته لكتابني له، ذلك ابن نوح والشيخ الصدوق، علاًم أّن حكم النجايش عليه يبدو أّنه كان من خالل مط

رغم أّن الطويس يف الفهرست أشار إىل أّنه روى أكثر أصول أصحابنا، فحكم النجايش يبدو يل غري 

 مستوعب لتامم ما رواه الرجل.

والذي يبدو يل أّنه كان رجاًل صاحلًا له نفوذه يف احلياة الشيعية، هلذا كثرت الرواية عنه، ثم أفرط يف عقيدته 

وهلذا فقد وثاقته التي كان يتمتع  ،اته اجلديدة التي سّجل عليها النقد والغرابةيف مرويّ  جدًا، فحصل التباس

 ه.هبا من قبل، واختلفت الكلمة يف العمل بروايات

، لتضارب مواقف الشيعة منه وعدم العثور عىل توثيق ثبوتًا وثوقّياً  فالصحيح عدم ثبوت وثاقة العربتائي

 له يف كلامت علامء أهل السنّة.



 

 بن اهلل عبد وه أبيه من املراد وأنّ  العمري، العلوي اهلاشمي طالب أيب بن عيل بن عمر بن دحممّ 

 فالرواية أصاًل، وثاقتهام تثبت مل ووالده هذا وعيسى ،×عيل اإلمام هجدّ  إىل وصوالً  د،حممّ 

 .جهات من السند ضعيفة

ولعّله ظّن أن ، هذه الرواية عنوان: مرسل اخلصال أطلق الشيخ النجفي وغريه عىل وقد

الصحيح ما  اخلرب مرساًل، لكنّ عيسى بن عبد اهلل يروي عن آبائه دون معرفة من هم، فيكون 

 اخلرب يظّل ضعيف السند كام قلنا. لكنّ  ،من ناحية اإلرسال ذكرناه فريتفع اإلشكال

كيف صار الطحال ×: قال: قلتر أليب عبد اهلل التاسعة: خرب أبان بن عثامن، الرواية

 ، وهو جبٌل ري  ب  ث  من  شر ب  هبط عليه الك  × إبراهيم إنّ »؟ فقال: حرامًا وهو من الذبيحة

نصيب لك وهو  بمّكة، ليذبحه، أتاه إبليس فقال له: أعطني نصيبي من هذا الكبش، قال: وأّي 

ه جممع الدم. هو الطحال؛ ألنّ له فيه نصيبًا، و أنّ  إليه وفداء البني؟! فأوحى اهلل تعاىل قرباٌن لريّب 

اهيم الطحال واالرنثيني، ، فأعطاه إبرام موضع للنكاح وجمرى للنطفةهّن اخلصيتان أل وحرم

 ذكرر  كّل  من قالداف املاء موضع هألنّ »خاع؟ قال: قال فقلت: فكيف حرم النُّ «. ومها اخلصيتان

 يكره×: »قال أبو عبد اهلل قال أبان: ثمّ «. الظهر ارق  ف   يف يكون الذي الطويل املّخ  وهو وأنثى،

 والقرن والعظم واجللد الدمو والنخاع واألنثيني الطحال :منها أشياء عرشة الذبيحة من

 والبيضة والريش والشعر الصوف: أشياء عرشة امليتة يف وأطلق واملذاكري، والغدد والظلف

 .«الرضع يف قائامً  كان إذا وذلك واللبن، واإلهاب واإلنفحة والظلف والقرن والناب

                                           
 .164: 5؛ وجامع املدارك 344: 36( جواهر الكالم 1)

ربام يوحي سؤال شخص مثل أبان بن عثامن بأّن املركوز يف ذهنه ـ وربام ذهن املترّشعة ـ حلّية ما يف ( 2)

 الذبيحة، وأّنه سمع حرمة يشء أو شيئني فاستغرب، فجاء ليسأل: كيف يكون حرامًا مع أّنه من الذبيحة؟!

ه اخ؛ والظاهر أنّ ري )حرم( زيادة من النّس ب، أن يكون تع37: 63نوار مة املجليس يف بحار األحتمل العال( ا3)

 حتى يستقيم تركيب الكالم، وكالمه وجيه.

العتقادهم سابقًا بأّن النطفة تتوّلد من الصلب، وجتري يف اخلصيتني، وهلذا عرّب  ؛«جمرى النطفة»لعّل تعبري ( 4)

ار الظه ق  ر هي موضع النطفة، فيام العلم احلديث ـ كام يقال ـ يرى أهّنا تتوّلد يف اخلصيتني ال بعد قليل بأّن ف 

 يف الصلب.

 .214: 3؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 562: 2( علل الرشائع 5)



  

 أنّ  معه علهبج يفهم فقد غريه، اأمّ  والنخاع، واخلصيتان الطحال حرمة عىل داّل  واخلرب

 جامع املراد أنّ  والظلف والقرن والعظم اجللد بجعل يفهم وقد احلرمة، بالكراهة املراد

 .هذه يف باحلرمة أحد يقل مل إذ ة؛املرجوحيّ 

د بن موسى بن املتوكل، فيه حممّ  عند كثريين، غري أنّ  من حيث السند مصّحٌح  واحلديث

الرحيم القصري، وطريقه اآلخر فيه عبد  وهو شيخ الشيخ الصدوق، ومل تثبت وثاقته عندي؛

 .ومل تثبت وثاقته

 ا تشتمل عىل بعض التساؤل من نوع أنّ الحظ العالمة فضل اهلل عىل الرواية أهّن  وقد

 .ب الشيطان، فام معنى هذا الكالم؟الطحال واخلصيتني من نصي

 أمل الذبائح، وذبح اللحم أكل لطاملا إبراهيم أنّ  علامً  مفهوم، غري األمر هذا يبدو وبالفعل

 به فعل وماذا إبراهيم؟ اهإيّ  أعطاه فهل الشيطان نصيب من هذا كان وإذا هذا؟ ليعلم يكن

 ولعّلها من التصويرات الرمزّية. !الشيطان؟

 غري أمرٌ  وهو ى،نثواأل الذكر من قالداف املاء موضع النخاع جتعل الرواية أنّ  ذلك إىل أضف

 منه نيتكوّ  ما إىل أو املنّي  إىل لإلشارة استعملت قالداف املاء فكلمة ّل،قاأل عىل األنثى يف مفهوم

 .واضح غري هذا! الفقري؟ وعمودها املرأة صلب من خيرج فكيف اإلنسان

 الدم موضع امألهّن  ؛واخلصيتني الطحال الشيطان بإعطاء إبراهيم يأمر احلديث أنّ  عىل

 الرواية أنّ  مع أيضًا، مشموالً  القضيب ونيك أن يفرتض وكان النكاح، وموضع النطفة وجمرى

 النخاع يعطيه أن يفرتض كان بل العّلة، وحدة مع للشيطان القضيب إبراهيم إعطاء إىل تشري ال

 .العامل واهلل. نفسها الرواية بشهادة العّلة لنفس أيضاً 

                                           
عبد » :×قال يف أصحاب الصادق، و«عبد الرحيم القصري: »×قال الطويّس يف أصحاب الباقر (1)

 (.237، 139)الرجال:  «×دي، كويف، روى عنهام، وبقي بعد أيب عبد اهللالرحيم بن روح القصري األس

شواهد  عبد الرحيم القصري ال دليل عىل وثاقته، سواء كان هو عينه ابن عتيك أم شخصًا آخر؛ فكّل  أقول:

ي وثاقته ال قيمة هلا، فالروايات رواها هو فال تصلح لتوثيقه، وجمّرد ذكر الصدوق طريقًا له إليه ال يعن

فال  مراراً التوثيق، وورود اسمه يف تفسري القمي ال يفيد توثيقًا، إىل غري ذلك من الوجوه التي ذكرنا حاهلا 

 املتفّرد هبا. اتهنعيد، فال وجه لتوثيقه، وال يعتمد عىل مرويّ 

 .162فضل اهلل، فقه األطعمة واألرشبة: انظر: ( 2)



 

 هإنّ ف الطحال؛ تأكلوا وال×: ».. قال عيل العارشة: حديث األربعامئة املعروف، الرواية

 .«..فرعون لباس هفإنّ  السواد؛ تلبسوا وال ،دالفاس الدم)بيت(  ينبت

ه ينبت الدم الفاسد؛ وهذا غري التعليل املتعارف لًة بأنّ تنهى عن أكل الطحال معلّ  والرواية

لتحريم الطحال والوارد يف روايات أخر من أنه بيت الدم وجممعه، ولعّلهام يلتقيان معًا؛ وإن 

 ،«بيت»مكان كلمة « ينبت/منبت»فجعلت  هنا،ه قد وقع تصحيف بنظري أنّ  كان ما يرجح

؛ ويؤّيد ما نقول بأّن الطحال بيت الدم؛ ألّنه نفسه اخلصال يف بل أخرى؛ روايات يف نرى كام

 .فهذا غري صحيح علمّياً  ،يوّلد الدم همقربة اخلاليا والكريات احلمراء، ال أنّ 

 هذه أنّ  أسلفنا فقد ،ذلك عن النظر غّض  ومع راشد، نب باحلسن السند ضعيف اخلرب لكنّ 

 أوامرها من اإللزام فهم فيصعب ،واملكروهات املندوبات ذكر فيها كثر حيث الطويلة الرواية

 .رأخ   روايات إىل املقطع نضمّ  مل ما ونواهيها

شيئًا من كتب × قال: أقرأين أبو جعفر احلادية عرشة: صحيحة حممد بن مسلم، الرواية

 .«..والطحال والطايف اهيرمواملا والزمري ياجلرّ  عن أهناكم»فإذا فيه: × عيل

 وي عن الطحال، وهي معتربة السند.واضحة يف النهي العل والرواية

 وال يث،اجلرّ  تأكل ال»قال: × عن أيب عبد اهلل الثانية عرشة: معتربة سامعة، الرواية

 .«الشيطان ومضغة الدم تبي هألنّ  طحاالً؛ وال طافيًا، وال املارماهي،

، فلعّل له صلة بحديث الشيطان مضغة من املراد نفهم ومل والسند، الداللة ةتامّ  والرواية

 .قّصة إبراهيم

 وال ي،اجلرّ  تأكل ال»قال: × عن أيب جعفرالثالثة عرشة: خرب حممد بن مسلم،  الرواية

 .«الطحال

حكم  بحثه حيتمل الصّحة فلرياجع  بأنّ ا السند فقد قلنا سابقاً واضحة، وأمّ  والداللة

                                           
 .117 ـ 116: 24؛ وتفصيل وسائل الشيعة 615( اخلصال: 1)

 .2: 9؛ وهتذيب األحكام 219: 6( الكايف 2)

 .58: 4؛ واالستبصار 4: 9؛ وهتذيب األحكام 220: 6( الكايف 3)

 .339: 3( كتاب من ال حيرضه الفقيه 4)



  

 حيوان البحر.

 وال ي،اجلرّ  اتأكلو ال×: »قال: قال ابن )أبو( عبد اهلل الرابعة عرشة: خرب احللبي، الرواية

 .«..كرهه| اهلل رسول فإنّ  الطحال؛

 طريق يف تكمن عندي مشكلته ولكنّ  املشهور، دعن صحيح والسند واضحة، والداللة

 .األهوازي سعيد بن احلسني إىل الطويس

واستنتاج اإلمام من كراهة النبّي النهي  عن أكل اجلّري والطحال، يفهم منه أن كراهة النبّي 

 ليست تنزهيّية، وهو ما يرّجح أحد االحتامالت يف بعض الروايات السابقة، فالحظ.

أبيه، عن  قال: حّدثنا موسى بن جعفر، عن د بن صدقة،مّ حماخلامسة عرشة: خرب  الرواية

 من رهباملقر  حيّرمهام؛ أن غري من الكليتني يأكل ال| اهلل رسول كان»قال: × د بن عيلحممّ 

 .«البول

 يف احلكم هو التعليل هذا ومقتىض البول، من لقرهبام ؛الكليتني أكل كراهة عىل داّل  واخلرب

 .حرمتها تثبت مل إذا ثانة،كامل الكليتني غري أيضاً  البول من قريباً  كان ما بكراهة األدنى احلدّ 

إذ  ؛اب الوضاعسند احلديث ففي العلل هو ضعيف باحلسني بن عيل بن زكريا الكذّ  اأمّ 

د بن صدقة وهو األرجح تطابقه مع احلسن بن عيل بن زكريا البرصي العدوي؛ ويف السند حممّ 

 الواردة يف توثيقه مل تثبت سندًا. والروايةر  .جمهول احلال

ًا يف اتصال السند؛ الحتامل التدليس أو الكذب من بعض الرواة، إذ كيف هناك شكّ  عىل أنّ 

وسائط فقط، وبينهام قرابة  بثالث( هـ183هـ( عن اإلمام الكاظم )381يروي الصدوق )

ًا عام وهو ثقة كان حيّ  ،بن حاتم شيخ الصدوق ه مثري للريبة، فعيلّ القرنني؟! هذا ممكن، لكنّ 

ابن حاتم  هـ، وأنّ 340هـ، حدود عام 321وق املولود عام ولنفرض روى عنه الصد ،هـ350

د ابن زكريا أخذه عن حممّ  هـ، وأنّ 300ني بن عيل بن زكريا حدود عام أخذ احلديث عن احلس

                                           
 .6: 9( هتذيب األحكام 1)

 ؛ ومستدرك الوسائل335: 3ل أيب طالب آ؛ ومناقب 44: 2؛ وعيون أخبار الرضا 562: 2( علل الرشائع 2)

16 :189. 



 

 عام فكيف أخذ ابن صدقة احلديث عن الكاظم املتوىّف  ،هـ250بن صدقة حدود عام 

 رين؟!ذكر أحد منهم يف املعمّ ه مل ير (؟! مع أنّ هـ183)

 عبد القاسم بأيب تارةً  ضعيفة وهي ،ءالوضو بإسباغ املعروفة بطرقه رواه فقد ،العيون يف اأمّ 

 بن حممد بن بكر وأيب الطائي، سليامن بن عامر بن أمحد ووالده الطائي، عامر بن أمحد بن اهلل

 مإبراهي إسحاق يبوأ اخلوري، بكر بن إبراهيم بن منصور بأيب وأخرى النيسابوري، اهلل عبد

 النيشابوري، اهلروي اهلل عبد بن وأمحد اخلوري، زياد بن حممد بن وجعفر اخلوري، هارون بن

 هؤالء فإنّ  ..الفداء سليامن بن وداود الرازي األشناين حممد بن احلسني اهلل عبد بأيب وثالثة

 يف جمهول راور  هناك كان لو هنا األسانيد بني التعاضد إحداث يمكن كان وقد جماهيل، عاً يمج

 .بالصدور الوثوق إمكان يضعف الثالثة األسانيد يف احلال هذه لكنّ  ،سند كّل 

 .السند ضعيف فاحلديث ،وعليه

الرجل ×: قال: قلت أليب إبراهيم السادسة عرشة: خرب صفوان بن حييى األزرق، الرواية

 فكلوا﴿ :وجّل  ام قال عزّ بأس به؛ إنّ  ال»جلدها؟ قال: بيعطي األضحية )الضحية( من يسلخها 

 .«يطعمواجللد ال يؤكل وال  ،﴾وأطعموا منها

ـ أن يكون اجللد هو أجرة السلخ؛  يث ـ عىل ما ذكره الفيض الكاشاينهبذا احلد واملراد

ه له ال خيرج ءإعطا وملا مل يكن اجللد مما يؤكل ويطعم جاز إعطاؤه ملن يسلخ األضحية،؛ ألنّ 

 لفقري.عن عنوان أكل صاحبها وإطعامه البائس ا

 يف املأكوالت من عدير  ال اجللد أنّ  عىل يدّل  بل اجللد، أكل حرمة عىل يدّل  ال احلديث لكنّ 

 ال ،تعنّي امل هو الرواية يف فالنفي(، وأطعموامنها )فكلوا  عنوان عن خارجاً  فيكون العرف،

 اإلمجال من أقّل  وال رشعًا؛ مطعوماً  لكونه اً نفي ال عرفًا، لألكل اً معدّ  لكونه نفي وهو النهي،

 .الذبيحة ماتحمرّ  من اجللد كون عىل بالرواية االستدالل فيصعب هنا،

 ،األزرق حييى بن صفوان عن مرويٌّ  فاخلرب السند حيث من اأمّ  الداللة، حيث من هذا

 عبد بن حييى هأنّ  األرجح األزرق وحييى األزرق، حييى عن حييى بن صفوان هأنّ  واألرجح

                                           
 .201: 2؛ وانظر: كتاب من ال حيرضه الفقيه 440 ـ 439: 2( علل الرشائع 1)

 .205: 12ايف ( انظر: الو2)



  

 مع لاألوّ تناسب ل احلال؛ املجهول األزرق انحّس  بن حييى وليس ثقة، وهو األزرق الرمحن

 .وغريه الثقة بني دٌ مردّ  وهو السند، يف إسامعيل بن عيلّ  سوى يبقى فال ظاهرًا، الطبقة

من  حرم»قال: × عن أيب عبد اهلل السابعة عرشة: مرسل حممد بن مجهور العمي، الرواية

من الذبيحة فالدم،  حيرما ما ثنتا عرشة شيئًا، فأمّ من امليتة ا الذبيحة عرشة أشياء، وأحّل 

، والغدد، والطحال، والقضيب، واألنثيان، والرحم، والظلف، والقرن، والشعر، وأما ثوالفر

س، والظلف، والبيض، رضما حيّل من امليتة فالشعر، والصوف، والوبر، والناب، والقرن، وال

 .«واإلنفحة، والظفر، واملخلب، والريش

 بن دحممّ  وفيها املضّعف، السياري فيها فإن السند؛ حيث من جداً  ضعيفة الرواية هذه

 يف الربقي بنقلها تفّرد وقد ذكره، عّمن العمي من مرسلة وهي أيضًا، املضّعف العمي مجهور

 .املحاسن

 متقدّ  عام اليشء بعض ختتلف هالكنّ  أشياء، عرشة حرمة فظاهرها الداللة، حيث من وأما

 أنّ  الفقهاء بعض منها وفهم امليتة، يف التر حملّ  تذكر وهي السابقة، الروايات يف ياتاملستثن من

 .بحسبه كلٌّ  هبا االنتفاع جيوز هذه

عن مسائل × يف الزنديق الذي سأل أبا عبد اهلل الثامنة عرشة: مرسل االحتجاج الرواية

قال: فأكل الغدد؟ « ..اوةالقس يورث هألنّ »سفوح؟ قال: . قال: فلم حرم الدم امل.كثرية، منها:

 .«..اجلذام يورث»قال: 

 .أصالً  سند بال الرواية لكنّ  التحريم، يفهم سابقها مع األسئلة ربطأّنه من خالل  والظاهر

واملعروف بحديث رشائع الدين × عن الصادق التاسعة عرشة: خرب األعمش الرواية

 .«..دم هألنّ  حرام؛ والطحال».. قال: 

 .مهمل فهو ،هبلول بن ميمبت م،تقدّ  كام ضعيف، السند أنّ  بيد حةواض والداللة

وحرم »..يف جواب مسائله قال: × عن الرضا العرشون: خرب حممد بن سنان الرواية

                                           
 .471: 2( الربقي، املحاسن 1)

 .92: 2( االحتجاج 2)

 .609( اخلصال: 3)



 

 .«الفساد يف جمرهيا جيري هألنّ  واحدة؛ وامليتة الدم وعّلة عّلته وألنّ  الدم؛ من فيه ملا الطحال؛

 الربيع بن القاسم وجهالة سنان، بن دبمحمّ  ضعيف دالسن أنّ  غري ،واضحة والداللة

 وثاقة ثبوت وعدم الزراري؛ الرازي عامر بن العباس بن عيل ضعف وكذا الكويف؛ افالصحّ 

 .الربقّي  خالد بن دوحممّ  الكويف، عيل بن دحممّ 

».. يف كتابه إىل املأمون: × عن الرضا الواحدة والعرشون: خرب الفضل بن شاذان، الرواية

 .«..دم هألنّ  الطحال؛ ريموحت

 عيلّ  من بكلٍّ  ضعيفة اوأهّن  الرواية، هذه سند يف املناقشات متتقدّ  وقد واضحة، والداللة

 .نعيم بن وجعفر العلوي، حممد بن ومحزة النيسابوري قتيبة بن

وقد × عن أيب عبد اهلل الثانية والعرشون: معتربة عامر بن موسى الساباطي، الرواية

ود مع اللحم وحتته خبز، وهو اجلر . وسئ.قال: فُّ ، أيؤكل ما حتته؟ ابوذ  ل عن الطحال يف س 

الطحال يف حجاب ال يسيل منه،  يؤكل اللحم واجلوذاب، ويرمى بالطحال؛ ألنّ  نعم»قال: 

 .«الطحال عليه يسيل مما تأكلفإن كان الطحال مثقوبًا أو مشقوقًا فال 

 النهي من التهذيب رواية يف جاء ما نفس بقرينة بل ،متقدّ  ما بقرينةـ  الرواية من واملفهوم

م وهلذا الدم؛ من هبأنّ  حمكوم الطحال من سال ما أنّ  ـ دم هألنّ  أكله عن رر  وهي. الطحال ح 

 .الطحال حتريم عىل الداللة ةتامّ  السند صحيحة

الذكر  :من الشاة ‘كره رسول اهلل»أّنه قال:  الرواية الثالثة والعرشون: مرسل جماهد،

 . وهو ضعيف السند.«واألنثيني والقبل والغدة واملرارة واملثانة والدم

 وُمخرجاتها ة اجملموعّية للنصوص احلديثّيةالدراسة اإلمجالّي

 التجزيئي التحليل بعد إمجاَلّ  بتحليلٍ  عندها الوقوف من والبّد  الباب، روايات مهمّ  هو هذا

                                           
 .101: 2؛ وعيون أخبار الرضا 485: 2( علل الرشائع 1)

 .422حتف العقول: ؛ وانظر: 134: 2( عيون أخبار الرضا 2)

 طعاٌم يتخذ من السّكر واللحم واألرز.( 3)

 .81: 9؛ وهتذيب األحكام 340 ـ 339: 3؛ وانظر: كتاب من ال حيرضه الفقيه 262: 6( الكايف 4)

 .61: 5بدائع الصنائع ( 5)



  

 :نقاط عرب وذلك م؛املتقّد 

 حممد صحيحة وهي روايات، ثالث الروايات هذه من سنداً  عندي صّح  قد :ىلاألو النقطة

 وربام(، 22 :)رقم الساباطي عامر ومعتربة، (12 :)رقم سامعة ومعتربة ؛( 11: )رقم مسلم بن

 وخرب(؛ 13 :)رقم اآلخر مسلم بن دحممّ  وخرب(، 9 :)رقم عثامن بن أبان خرب إضافة يمكن

 (.5 :)رقم سهل بن زياد

 .بقليل أكرب فالعدد ،املشهور عند أما

 :الباب روايات جمموع يف وأخرى سندًا، صّح  ما خصوص يف ننظر تارةً  :الثانية النقطة

 مسلم بن دحممّ  خرب ومعها ،الثالث الصحاح دّلت فقد سندًا، صّح  ما خصوص أما ـ أ

 الطحال مفيحرّ ( 9 :)رقم عثامن بن أبان خرب اأمّ . الطحال حتريم عىل(، 13 :)رقم اآلخر

 فيحكم( 15 ،5 :)رقم صدقة بن حممدسهل بن زياد ومعه خرب  خرب اأمّ  والنخاع، واألنثيني

 .تقدير بعدأ عىل أكثر ال الكليتني بكراهة

حال، واالحتياط يلزم اإلفتاء بحرمة الطّ  ،ة خرب الواحد الثقةفعىل مبنى حجيّ  وعليه

 بحرمة النخاع واالنثيني، ال غري.الوجويب 

، ناهحإىل ما صحّ  إضافةً  ،ىل مبنى املشهور ـ السيام مثل السيد اخلوئي ـ فالظاهرع اوأمّ 

الرواية األوىل )خرب إبراهيم بن عبد احلميد( يف طريق املحاسن، وكذلك خرب إسامعيل صّحة 

(، وخرب احللبي 9 :( لوثاقته بناًء عىل تفسري القمي، وخرب أبان بن عثامن )رقم3 :بن مرار )رقم

 .(14 :)رقم

نثيني، والنخاع، والدم، والقضيب، واملثانة، والغدد، : الطحال، واألوعليه يلزم حتريم

ناء مراد السيد اخلوئي من ب واملرارة، والفرج، واملشيمة، واحلدق، وخرزة الدماغ.. وبه يرعلم أنّ 

 هو: الفرث، والعلباء، والباقي عنده حرام عىل مبانيه. بعض املستثنيات عىل االحتياط

 سامعيلإ رواية أسقطيف علم الرجال،  القمي تفسري مبنى يرى ال هألنّ ، فالصدر دالسيّ أّما 

 الدماغ، وخرزة والعلباء، والفرج، املشيمة،: املنهاج عىل تعليقته يف حيّرم مل وهلذا مرار، بن

                                           
 .347 ـ 346: 2( انظر: اخلوئي، منهاج الصاحلني 1)



 

 .األمور هذه بعض يف بالشاة احلرمة حرص هيلزم كان لكن واحلدق؛

 :اآليت نالحظ فسوف الروايات، جمموع أخذنا لو وأما ـ ب

 .وسيأيت متقدّ  كام ومستقالً  ،هنا السنّة ونصوص الكتاب بنّص  حمّرم وهو الدم،ـ  1

، يف 1: )رقم احلميد رواية، وهي خرب إبراهيم بن عبد 16ورد حتريمه يف  ،ـ الطحال 2

أيب عمري (؛ ومرسلة ابن 3 :الشاة(، وخرب ابن مرار )رقم/2الشاة( ومرفوعة الواسطي )رقم 

 وحديث(، 9 :)رقم عثامن بن أبانالشاة(، وخرب /7 :الشاة( وخرب محاد وأنس )رقم/4 :)رقم

 ابن وخرب(، 12: )رقم سامعة ومعتربة(، 11)رقم:  مسلم ابن وصحيح(؛ 10 :)رقم األربعامئة

 األعمش وخرب(؛ 17)رقم:  يالعم ومرسل(، 14 :)رقم احللبي وخرب(، 13 :)رقم مسلم

 ومعتربة(، 21 :)رقم شاذان بن الفضل وخرب( 20 :)رقم سنان بن دمحم وخرب (،19 :)رقم

 (.8 :)رقم اهلاشمي عيسى ربخ من ةاملرجوحيّ  جامع يستفادكام (. 22 :)رقم يطالسابا

 الروايات من نسبة بأعىلقد حظي هبذا يظهر أّن الطحال ـ برصف النظر عن الدم ـ 

 االدنى، احلدّ  يف السند صحيحة روايات ثالث بينها حمّرمة، رواية عرشة ست وهي ،ةالتحريميّ 

 يف واحدة رواية إىل مضافاً  ـ العدد وهذا بالشاة؛ ختتّص  ال الغالب يف مطلقة حتريمه ونصوص

 تعّدد مع األخبار، من له معارض ال إذ بصدوره، الوثوق حتصيل يمكن ـ ةاملرجوحيّ  جامع

 بعض مطاوي من ظهر كام ،الدم حرمة عىل ظياً حتفّ  حكامً  فهمه وإمكان ومصادره، طرقه

 .الروايات

 متنّية. مشاكل من عايني قد ـ قليل وعددها ـ الطحال حتريم روايات بعض نعم،

 الطحال ارتباط عدم القطعّي  بالعلم يثبت نأ إال هنا كّلها الروايات هلذه رادّ  من وليس

 .الطحال بحرمة احلكم هو، وإال فالصحيح بالدم

بن عمر،  عبد اهللوهو خرب  ند أهل السنّة، تعارض هذه الروايات هنا،لكن توجد رواية ع

ا الدمان واجلراد. وأمّ  ا امليتتان فاحلوتت لكم ميتتان ودمان. فأمّ أحلّ »: قال ،‘رسول اهلل أنّ 

 .«فالكبد والطحال

                                           
؛ وانظر حول هذا 260؛ ومنتخب مسند عبد بن محيد: 97: 2؛ ومسند أمحد 1102: 2سنن ابن ماجة ( 1)

 



  

لكّن يف السند عبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وهو رجٌل ضعيف مطعون فيه، كام ويف طريق 

 له يوجد األييلُّ وداود بن راشد ومل تثبت وثاقتهام. آخر

 :)رقم احلميد عبد بن إبراهيم خرب: هي روايات، سّت  يف امحتريمه ورد وقد اخلصيتان،ـ  3

 أيب ابن ومرسل(، 3: )رقم ارمرّ  ابن وخرب(، الشاة/2)رقم  الواسطي ومرفوعة، (الشاة ،1

 ويستفاد ،(17)رقم:  العمي ومرسل(، 9: م)رق عثامن بن أبان وخرب(، الشاة/4)رقم  عمري

 .(23، ومرسل جماهد )رقم: (8)رقم:  اهلاشمي عيسى خرب من ةاملرجوحيّ  جامع

 وحتصيل غريها، يشمل ال بالشاة خاّص  ونصفها السند، يفةوهذه الروايات مجيعًا ضع

 القرآين مومللع خمالفته مع ـ ذلك قحتقّ  لو لكن بًا،صع يكون قد الستة هذه من بالصدور وثوق

ما مل نلغ   املشرتك، اجلامع من ناملتيقّ  القدر كوهنا ؛الشاة بدائرة التحريم حرص لزم ـ احلرص يف

 .ضعيفة روايات ثالث سوى فيه ليس وغريهااخلصوصّية، وسيأيت بحثه، 

 .هنا اللزومي االحتياط هو األرجح لعّل  ،هنا من

: )رقم احلميد عبد بن إبراهيم خرب وهي روايات، سّت  يف حتريمه وورد القضيب،ـ  4

 أيب ابن ومرسل(، 3: )رقم ارمرّ  ابن وخرب(، الشاة/2)رقم  الواسطي ومرفوعة(، الشاة/1

 (.17)رقم:  العمي ومرسل ،(الشاة/7)رقم  وأنس محاد وخرب(، الشاة/4)رقم عمري

 .(23ومرسل جماهد )رقم:  ،(8)رقم:  اهلاشمي عيسى خرب من ةاملرجوحيّ  جامع ويستفاد

ها روايات اخلصيتني، وكلّ وهبذا يتبنّي أّن مخسًا من هذه الروايات السّت هنا هي عني 

 عثامن بن أبان خرب وهي هنا،ضعيفة السند تقريبًا، بل الرواية املحتملة الصّحة سندًا مفقودة 

 يف وردت القضيب روايات من أربعةً  وأنّ  السيام هنا، الكالم نفس جيري وعليه(، 9 :)رقم

 .، ما مل نلغ  اخلصوصّيةغري ال الشاةيف القضيب  حتريم اللزومي االحتياط فمقتىض ة،الشا

(، الشاة/1: )رقم احلميد عبد بن إبراهيم خرب :ومها روايتني، يف حتريمها وورد املثانة،ـ  5

 .(23، وتستفاد املرجوحيّة من مرسل جماهد )رقم: (الشاة/7: )رقم وأنس محاد وخرب

روايتني فقط ضعيفتي اإلسناد، فالوثوق باحلرمة ضعيٌف جاء يف حتريم املثانة  وهبذا يتبنّي أنّ 

                                                                                                             
؛ وصّححه األلباين يف إرواء 212: 2؛ وابن حجر، الدراية 67ـ  66: 6احلديث: الزيلعي، نصب الراية 

 .164: 8الغليل 



 

 ،بالشاة خاّص  هاجدًا هنا، فال يبعد الذهاب نحو االحتياط االستحبايب؛ بل ما ورد في

 فليالحظ.

: )رقم احلميد عبد بن إبراهيم خرب :وهي روايات، سبع يف حتريمها وورد الغدد،ـ  6

 أيب ابن ومرسل(، 3: )رقم ارمرّ ابن  وخرب، (الشاة/2 :رقم) واسطيال ومرفوعة(، الشاة/1

(؛ 17)رقم:  العمي ومرسل( الشاة/7)رقم:  وأنس محاد وخرب(، الشاة/4 :)رقم عمري

، ومرسل (6 :)رقم مسمع خرب من ةاملرجوحيّ  جامع ويستفاد (.18 :)رقم االحتجاج ومرسل

 .(23جماهد )رقم: 

د الروايات بعد الطحال، وهي سبع روايات، وكّلها ضعيفة حتريم الغدد يأيت يف عدإّن 

 غري يف باحلرمة فاالطمئنانالسند، وفيها أربع مراسيل، وبينها أربع روايات ختتّص بالشاة، 

 يف الغدد بجتنّ  هو اللزومي االحتياط مقتىض نعمما مل نلغ  اخلصوصّية،  الصعوبة، بالغ الشاة

 اآلتية التعارض ومشكلة القرآن، عموم وخمالفة املراسيل، لكثرة راجع االحتياط وهذا الشاة،

 .هنا الروايات من كثري عىل تؤثر التي

: )رقم احلميد عبد بن براهيمإ خرب :وهي روايات، أربع يف حتريمها وورد املرارة،ـ  7

 محاد وخرب(، الشاة/4: )رقم عمري أيب ابن ومرسل(، 3 :)رقم ارمرّ  ابن وخرب(، الشاة/1

 .(23، وتستفاد املرجوحّية من مرسل جماهد )رقم: (الشاة/7 :م)رق وأنس

 ةخاّص  ثالث وبينها ،السند ضعيفة كّلها روايات أربع يفجاء  املرارة حتريمهبذا يظهر أّن 

، ونتوّسع لو تّم إلغاء خاّصة الشاة يف املرارة بجتنّ  االستحبايب االحتياط ومقتىض بالشاة،

 .اخلصوصّية

 ومرسل(، الشاة/4 :)رقم عمري أيب ابن مرسلة :ومها روايتني، يف ريمهحت وورد الفرث،ـ  8

 (.17)رقم:  يالعم

يف روايتني فقط ضعيفتي اإلسناد، فالوثوق باحلرمة جاء حتريم الفرث وهبذا يتبنّي أّن 

 .ضعيٌف جدًا هنا، فال يبعد الذهاب نحو االحتياط االستحبايب

(، الشاة/2: )رقم الواسطي مرفوعة :وهي روايات، مخس يف حتريمه وورد النخاع،ـ  9



  

 :)رقم وأنس محاد وخرب(، الشاة/4 :)رقم عمري أيب ابن ومرسلة(، 3: )رقم ارمرّ  ابن وخرب

 (.9)رقم:  عثامن بن أبان وخرب(، الشاة/7

 الشاة، يف ورد منها ثالث ضعيفة، روايات مخس يفجاء  النخاع حتريموهبذا يتبنّي أّن 

 واالحتياط يف الشاة حسٌن.ما مل نلغ  اخلصوصيّة، ، جداً  صعٌب  اةالش غري يف فالتحريم

 ابن ومرسل(، 3 :)رقم ارمرّ  بن إسامعيل خرب ومها روايتني، يف حتريمه وورد الفرج،ـ  10

، (8)رقم:  اهلاشمي عيسى خرب من ةاملرجوحيّ  جامع ويستفاد (.الشاة/4 :)رقم عمري أيب

 .(23ومرسل جماهد )رقم: 

يف روايتني فقط ضعيفتي اإلسناد، فالوثوق باحلرمة جاء حتريم الفرج  أّن وهبذا يتبنّي 

 .ضعيٌف جدًا هنا، فال يبعد الذهاب نحو االحتياط االستحبايب

 وخرب(؛ 5: )رقم زياد بن سهل مرسلة :ومها روايتني، يف كراهتهام ووردت ن،االُكليتـ  11

 (.15)رقم:  صدقة بن حممد

ايتني ورواية ما يدّل عىل حتريم الكليتني، نعم ورد يف ر يف أّي  مل يردوهبذا نستنتج أّنه 

كم السيد اخلوئي للغاية، وال أدري كيف ح االطمئنان بذلك صعٌب  ضعيفتني كراهتهام، لكنّ 

وصعوبة حتصيل الوثوق بالصدور؟! عىل  نيهسندًا عىل مبا ضعف الروايتني دبالكراهة هنا بع

ال التحريم وال  نبّي،ية للهية التنزاهرًا يف الكراهة الشخصيّ د بن صدقة ربام كان ظخرب حممّ  أنّ 

هذا، ال إثبات  ف النبّي بعد الترشيعي يف ترّص له يراد هبا دفع احتامل الحة، ولعلّ طالكراهة املص

 .، وقد سبق أن عّلقنا عىل هذا يف أكثر من موضع هناالبعد الترشيعي

: )رقم الواسطي مرفوعة وهي دة،واح روايةر  يف حتريمها دوور الفؤاد، آذانـ  12

 (.8 :)رقم اهلاشمي عيسى خرب من ةاملرجوحيّ  جامع ويستفاد(. الشاة/2

 (.3 :)رقم ارمرّ  بن إسامعيل رواية وهي واحدة، روايةر  يف حتريمها وورد املشيمة،ـ  13

 (.3: )رقم ارمرّ  بن إسامعيل رواية وهي واحدة، رواية يف حتريمه وورد احلدق،ـ  14

 :)رقم ارمرّ  بن إسامعيل رواية وهي واحدة، رواية يف حتريمها وورد الدماغ، ةزخرـ  15

3.) 

 عمري أيب ابن مرسلة وهي واحدة، رواية يف حتريمهام وورد العلباوان، أو اءبالعلـ  16



 

 (.الشاة/4 :)رقم

 عىل بناء نعم .(17 :)رقم العمي مرسل وهي ة،واحد روايةر  يف حتريمه وورد ،الرحمـ  17

 .أيضاً  هنا تدخل جالفر روايات بعض فإن ،به احلياء فسريت

 (.17 :)رقم العمي مرسل يف عدا حتريمه يرد ومل الظلف،ـ  18

 (.17 :)رقم العمي مرسل يف عدا حتريمه يرد ومل القرن،ـ  19

 (.17 :)رقم العمي مرسل يف عدا حتريمه يرد ومل الشعر،ـ  20

وخرزة الدماغ، والعلباء،  ،قان الفؤاد، واملشيمة، واحلد  حتريم كّل من آذتقّدم يظهر أّن  اممّ 

ضعيفة اإلسناد، وهي:  رواية واحدةمل يكن سوى يف والرحم، والظلف، والقرن، والشعر 

مرسل العمي، أو مرسل ابن أيب عمري، أو خرب إسامعيل بن مّرار، أو مرفوعة الواسطي، بل 

، وكّلها خمالفة وهي مرسل العمي مجلة من هذه األشياء ذكرت يف نفس الرواية أيضاً 

 فالقول باحلرمة هنا صعٌب للغاية.إلطالقات وعمومات الكتاب الكريم، 

 بمرفوعة دليله حرص بعد واضح غري القلب آذان بكراهة وأمثاله اخلوئي السيد حكم  إّن  بل

 التي يفرتض عىل قواعده عدم األخذ هبا. ضعيفة السند الواسطي

 يف واردة وهي(، 4 :)رقم عمري أيب ابن بمرسلة دهوور اختّص  إذ ؛ءالعلبا يف احلال وهكذا

 بعدم الفقهاء وموقفما مل نلغ  اخلصوصّية، وسيأيت بحثه،  مشكل، فالتعميم خاّصة، الشاة

 .دليالً  ليس الفصل

 داللته عدم متقدّ  فقد ،األزرق حييى بن صفوان خرب اوأمّ  ،داّل  خربٌ  فيه يرد ملو ،اجللدـ  21

 .أصالً  وضوعامل عىل

 ات الذبيحةمتواجه نصوص حمّر ةعاّمإشكالّية 

إّن جممل ما تقّدم كان برصف النظر عن إشكالّية عاّمة تطال خمتلف نصوص حمّرمات 

ًا فيام ها مع ذلك تتعارض جدّ ولكنّ  ،كوهنا يف مقام بيان ما حيرم من الذبيحة الذبيحة تقريبًا، وهو

: براهيم بن عبد احلميد )رقمإمن خرب  فالحظ كالً معًا،  ة املحّرمبينها من حيث العدد ونوعيّ 

(، وخرب ابن أيب عمري 3 :ار )رقمسامعيل بن مرّ إ(؛ وخرب 2 :ي )رقمط(، ومرفوعة الواس1



  

 العمي ومرسل( 8 :(، وخرب عيسى اهلاشمي )رقم7 :(، وخرب محاد وأنس )رقم4 :)رقم

 .(17 :)رقم

 وأخرى سبعة، احليوان من حيرم: تقول تارةً  هنا العمدة هي روايات سبع تقريباً  فهناك

 كام خيتلفكان  املعدود فإنّ  العدد يتحد عندما وحتى مخسة، يكره النبّي  كان وثالثة عرشة،

ألّن مقام  الوثوق، حتصيل حيث من إرباكاً  ةالقضيّ  يزيد البيان يف واضح اضطراٌب  وهذا رأينا،

داللته االلتزامّية العرفية تقيض بنفي احلرمة عن العّد والتعداد ظاهر يف كون املحّرم هو هذه، و

 يسلم الذي الوحيد اليشء هو الطحال ولعّل غريها، وهذا ما يوّلد تكاذبًا بني النصوص هنا، 

 .أيضاً  األخرى رواياته لوفرة االضطراب هذا من

فال تعارض بني  ،هإثبات يشء ال ينفي غري بأنّ  ريما أجاب به السيد اخلوانسا اوأمّ 

املتكّلم  العرف يفهم من خالل هذه البيانات أنّ  وإال فإنّ  ،فهو دّقي، ايات أساساً الرو

ّد عر وتتكاذب النصوص بلحاظ اإلطالق املقامي، مضطرب،  دوالً وهلذا لو قال ذلك فقيٌه عر

ثم بيان املعدود، فيام يف رواية أخرى يذكر نفس العدد  ،عن قوله، السيام يف مقام ذكر عدد معنّي 

 .يف رواية ثالثة وهكذا يف املعدود، بل يذكر عددًا آخر أيضاً  الف جزئّي باخت

 يف همنيمتّ  فنيمضع   ووجود منها، كثرير  إرسال مع الروايات، أغلب سند فضعف ،وعليه

 واملعدود، العدد حيث من بعضها واضطراب لني،مهم   جماهيل ووجود بعضها، أسانيد بعض

 القرآن لعموم ـ الطحال عدا ـ املجموع ومعارضة متنًا،ـ  القليلة ولوـ  الروايات بعض وغرابة

 اطمئنان حتصيل عن جداً  يمنعكّله  ذلك ..بالشاة الروايات من كثري واختصاص الكريم،

 .التحريم منه املراد بالصدور

 اخلصيتني من كّل  يف اللزومي واالحتياط مطلقًا، والطحال الدم بحرمة احلكم واملتحّصل

 .العامل واهللما مل نلغ  خصوصّيتها،  الشاة، خصوص يفوالغدد  والنخاع والقضيب

 الذبيحة حمّرمات يف التحريم مساحة

 املحّرمات هذه أنّ  عن تساؤل هنا يرطرح تها،وهويّ  الذبيحة حمّرمات عدد عن النظر برصف

                                           
 .166: 5( انظر: جامع املدارك 1)



 

 مللكال حماورعّدة  وهنا ،املذكورة احليوانات بعض من وأ األكل حمّلل حيوان كّل  من حترم هل

 :هي

 لغريها؟ عمومها وأ بالشاة املحرمات هذه اختصاصـ  1

 ؟أو عمومها ملطلق حيوان الربّ  باألنعام ماتاملحرّ  هذه اختصاصـ  2

 اختصاص هذه املحّرمات بالذبيحة أو شموهلا لغريها مما يصطاد من البحر أو اجلّو؟ـ  3

 ؟ن اجلّو والبحرأو عمومها ملطلق حيوا الربّ  بحيوان ماتاملحرّ  هذه اختصاصـ  4

 :طوائف ةعدّ  عىل هي إذ الروايات طوائف بمالحظة يظهر عنه فاجلواب ،األّول املحور اأمّ 

احلميد،  بالشاة، وهو خرب إبراهيم بن عبد مصّدرًا الكالم   ءما دّل عىل حتريم مجلة أشيا ـ أ

 وخرب محاد وأنس، أي أربع روايات.ومرفوعة الواسطي، ومرسلة ابن أيب عمري، 

 مثل ،حالالً  حلمه يكون حيوان بكّل  الكالم راً مصدّ  مات،املحرّ  من عدد عدّ  عىل دّل  ما ـ ب

 .ارمرّ  بن إسامعيل خرب

 بن أبان خرب مثل ،الذبيحة بعنوان الكالم راً مصدّ  مات،املحرّ  من عدد عدّ  عىل دّل  ما ج ـ

 .العمي ومرسل عثامن،

  ـ د
ر
، ءن احليوان الذي يكون فيه هذا اليشيف نفسه برصف النظر ع ما دّل عىل حتريم يشء

ة روايات بل أغلبها مثل خرب سهل ه دم؛ وهذا يظهر من عدّ مثل أن يقول: الطحال حرام؛ ألنّ 

بن زياد، وخرب مسمع، وخرب عيسى اهلاشمي، وحديث األربعامئة، وصحيح حممد بن مسلم، 

صدقة، ومرسل  ومعتربة سامعة، وخرب ابن مسلم اآلخر، وخرب احللبي، وخرب حممد بن

 ومعتربة شاذان، بن الفضل وخرب سنان، بن حممد وخرب ،شاألعماالحتجاج، وخرب 

 .الساباطي

فهنا أربع دوائر تستوعب بعضها، فأصغرها دائرة الشاة، ثم دائرة الذبيحة، ثم دائرة ما حيّل 

 غريه. أكله، ثم دائرة صّب احلكم عىل اجلزء نفسه برصف النظر عن كونه من مأكول اللحم أو

 ناالكليت طحال،ال :اآليتالحظنا املجموعة األخرية لوجدنا مصّب التحريم فيها هو  ولو

دد(، ام)كراهته  رواية يف فوردت القلب، وآذان واحلياء، ن،اواألنثي القضيب اأمّ  والنخاع، ،الغر

 .متقدّ  كام ،احلرمة ال رجوحّيةامل جامع عىل داّلة واحدة



  

دد الطحال عن النظر رصفنا فلو وعليه،  يف الإ يرد مل غريها حتريم أنّ  لوجدنا والنخاع، والغر

 مل سنداً  املعترب اخلرب بطريقة تعاملنا فإذا واملعدود، العدد يف الفاخل عىل ثالث أو روايات ربعأ

 السيام ،أبان خرب من ظوالتحفّ  ار،مرّ  بن إسامعيل وثاقة ثبوت عدم بعد صحيحاً  خرباً  نجد

 .تقّدم كام تنيّةامل مشاكله بعض بسبب

 والطحال الغدد حتريم إطالق لزمهوالثالثة  الثانية املجموعة من ةً حجّ  خرباً  يرى ال فمن

 املقدار ةبحجيّ  أخذنا لو احلال وكذلك. بالشاة حيرصه أن له فالبدّ  غريها اأمّ  حّد، أبعد عىل

 والغدد، الطحال حرمة بإطالق تقدير أبعد عىل حيكم الرتّدد هذا بعد حيث بصدوره، املطمأن

 .مشكل فيها اإلطالق فإحراز الباقي أما

بعض الفقهاء يفهم من عبارته ختصيص  مع أنّ  ،الشاة هنا ذكرت للمثال القول بأنّ  اوأمّ 

نا عثرنا عىل رواية أو روايتني يف الشاة فهو غري واضح؛ إذ اّدعاء املثالية يمكن لو أنّ ، الشاة

ألّننا التزمنا يف  ؛ةفيصعب رفع اخلصوصيّ  ،هأسلفناا مع ما ريها، أمّ وعددًا كبريًا أو صحيحًا يف غ

 علم األصول بأّن إلغاء اخلصوصّيات وتنقيح املناطات ال يمكن أن يكون إال عرب سبيلني:

ربة يف املوضوع عند العرف،  سبيل االرتكازات العرفية والعقالئّية التي تفرض مسبقًا خر

ه يف مثل السياسات واإلدارات والقضاء والشهادات وهو أمر غري متوّفر هنا، بخالف

إال إذا قيل يف مجلة من املوارد هنا بأّن العرف يفهم منها ترك  واملعامالت والعالقات.

املستقذرات أو القريب منها من نوع الكليتني والفرث والقضيب والبيضتني والفرج والطحال 

 تاّم يف املجموعات هنا. غري ذلك، فال بأس بالتعميم، لكنّه غرياملثانة وو

وسبيل اإلستقراء وضّم النصوص ومالحظة خصوصّياهتا وألسنتها، وهو ما ال نالحظه 

 هنا.

باع داللة الدليل، فام صّدر بالشاة ومل يرد يف رواية مطلقة لزم ختصيص فيلزم اتّ وعليه، 

 مات الذبيحة عىل نوعني:فيمكن أن تكون حمرّ  حتريمه بالشاة، ومن ثمّ 

                                           
 .350: 36( انظر: جواهرالكالم 1)

 .425؛ واملقنع: 309( الحظ: الصدوق، اهلداية: 2)



 

 .والغدد الطحال مثل بالشاة، ختتّص  ال حمّرمات: األول النوع

 .بالشاة ةخاّص  ماتحمرّ : الثاين النوع

 .اً فقهيّ  ذلك من مانع الو

كام يف  ،قادرة عىل التعميمـ ولو يف الشاة ـ لو كان التعليالت الواردة يف النصوص هنا أّما 

كراهة الكليتني كلها للجذام، أو حتريم الغدد بعّلة إفضاء أأو  ،ه دمنّ أتعليل حتريم الطحال ب

فيه أو تعليل حتريم النخاع بأّن فيه النطفة، ونحو ذلك فهذا يمكن القول ام جممع البول، هّن أل

بإلغاء اخلصوصيّة عن الشاة عرفًا لو كانت هذه النصوص وردت يف الشاة، لكّن املشكلة أّن 

حتصيل وثوق هبا أو قرينة معتّد هذه النصوص التعليلة قليلة للغاية يف غري الطحال، ويصعب 

 هبا.

 يأخذ ال الذي الصدر السيد مثل اأمّ  التعميم، يلزمه ارمرّ  بن إسامعيل خرب ححّ يص من ،نعم

 بانأ خرب إىل إضافة سنداً  الضعيف العمي مرسل إال ليس إذ التعميم عليه فيصعب اخلرب، هبذا

 فيلزمه التحريم، من األعمّ  الكراهة بلفظ ورد والباقي والنخاع، واخلصيتني الطحال يف الوارد

 ماتاملحرّ  من التزمه ما باقي وأما والنخاع، واخلصيتني والغدد الطحال يف احلكم تعميم

 .ذلك يفعل مل هأنّ  مع بالشاة، حرصه فيفرتض

 ختلفا فقد ،(..الصغري احليوان أو والبحر، الربّ )حيوان والرابع  والثالث الثاين املحور وأما

 :الفقهاء فيه

عدم  بعضهم إىل اختصاص احلكم باألنعام وأمثاهلا من حيوان الرّب، ومن ثمّ  فذهب

 .حيوان صغري ول ملثل العصافري وكّل الشم

 .عدم الشمول حليوان البحر واجلرادآخرون عىل  ونّص 

 :يل ما ذلك وأدلة

سامك الصغرية سيام األال ،عدم إحراز وجود هذه األجزاء يف هذه احليوانات األّول: الدليل
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 .والعصافري

 وإذا أكلها، حرم األجزاء هذه وجود أحرزنا فإذا املوضوع، بأصل له عالقة ال الدليل وهذا

 احليوان أكل جاز حقيقي شّك  يف وقعنا ولو للتحريم، معنى فال عدمها حيوان يف أحرزنا

دد له هل هوأنّ  فيه للبحث رضورة بال الصغري  أن ، اليقال أن غيينب ما هذا. ال وأ وطحال غر

 إىل الرجوع هنا واملفرتض. الربّ  حيوان أو باألنعام التحريم اختصاص هو الدليل نتيجة تكون

 املوضوع هذا يف دقيقاً  تقريراً  لنا ملتقدّ وعلوم األحياء واحليوان واألعضاء؛  ةالطبيعيّ  العلوم

 .اإلنسان يواجهها التي احليوانات أغلب يطال

 والنعم الربّ  بحيوان التخصيص لزم اإلمجاع هو هنا احلكم مستند كان لو هإنّ  :الثاين الدليل

 فالتعميم اخلباثة هو املستند كان لو اوأمّ  ي،اللبّ  الدليل من ناملتيقّ  القدر لكونه ذلك؛ وأمثال

 .أجود

اخلباثة قد  برصف النظر عن أصل املناقشة يف مسألة اخلباثة، علاًم أنّ  الكالم صحيٌح  وهذا

من  دما يكون الطحال يف حيوان صغري كالسمك الصغري أو بعض العصافري، فالبدّ ترتفع عن

 مالحظة ذلك.

 :مةاملتقّد  الثالث للمجموعات وفقاً  لساهنا لنرى ؛النصوص إىل نرجع أن هنا والصحيح

 من البدّ  حيوان، أّي  من هأنّ  بيان دون والغدد كالطحال اجلزء ذات حتريم عىل دّل  فام ـ أ

 اجلّو، أو البحر أو الربّ  يف كبرياً  أو صغرياً  اجلزء هذا فيه كان حيوان لكّل  نفسه يف مطلقاً  فرضه

 .فيه قاً متحقّ  ماملحر   العنوان مادام

 كام منه التعميم فهم يصعب نفسه يف هأنّ  فالظاهر الشاة، ماتحمرّ  بلسان ورد ما اوأمّ  ـ ب

 .ن فيه تعليل ثابت قابل للتعميم، ما مل يكوالبحر اجلوّ  حيوان ملثل السيام واضحًا، صار

 ملجموعة الثالثة فهي ذات لسانني:ا اوأمّ  ـ ج

وهو وارد يف خرب أبان ومرسل العمي فقط، وهو ال يشمل  ،ل: لسان الذبيحةاألوّ  اللسان

حيوان البحر وال ما كان مثل اجلراد، فإّن هذه ال يصدق عليها الذبائح، بخالف حيوانات الرب 
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بل هو ، لذبيحة ال يطلق عىل الطيور أيضاً عنوان ا بعض الفقهاء إىل أنّ  بل ذهب ،يف العادة

وإن ذبح الطري لكن عنوان الذبيحة والذبائح منرصف إىل األنعام وأمثاهلا، وهذا الكالم ليس 

بالبعيد، ال أقّل من كونه يفقدنا االطمئنان بانعقاد إطالق يف نصوص الذبيحة يف غري الدجاج 

 .دنىاأل يف احلدّ 

 بن إسامعيل خرب هي واحدة رواية يف الوارد وهو أكله، حّل  ما كّل  لسان: الثاين اللسان

 هذه من جزء وجود قوحتقّ  األكل حالل حيوان فكّل  فيها، األلسنة أوسع هو وهذا ار،مرّ 

 .عليه الناس اعتاد ولو ه،أكل حرم فيه األجزاء

 صّدر هأنّ  مع التحريم، تعميم يلزمه ،اخلوئي السيد مثل ،ارمرّ  بن إسامعيل بخرب يأخذ فمن

 !بالذبيحة فتواه

 لتقرير نحتاج وهنا بعضًا، أو كالً  فيها األجزاء هذه وجود من العلمي قالتحقّ  يبقى ،نعم

 .حدودها لتوضيح بالفتوى يرفق وموثق دقيق علمي

 بصدوره، املوثوق دائرة يف يدخلها ال أو سندًا، االعتبار عن الثالثة املجموعة يسقط من اوأمّ 

 .والغدد الطحال غري يف بالشاة، احلكم ختصيص فيلزمه

 نتيجة البحث يف حمّرمات الذبيحة

 يفالوجويب  االحتياط، وكذا مطلقاً  الطحال حتريم وه ـ عندي ـ ةجحالرا النتيجةوعليه، ف

 ال ،الذبائح تقدير أبعد عىل أو الشاة، منـ لو حرم ـ إال  حيرم فال ى ذلكسوما  اأمّ ، الغدد

 .اهلل عند والعلم ،ذلك ونحو سمكاً  مأ طرياً  كان سواء ،احليوان مطلق

 ،مستثنيات امليتة مل يرد فيها خرب معترب السند لو أريد من ذلك األكل أخريًا إىل أنّ  شاريُ 

 ،م للميتة كّلها، السيام بقرينة ذكره حلم اخلنزير يف مقابلهام هو اإلطالق القرآين املحرّ واملحكّ 

 لق التحريم فيها ولو لغري اللحم.فهم منه مطي ير مر الذاأل
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 امللحق الرابع

 احليوان يف العارضة التحرميّية العناوين

 متهيد

 عنوانه حيث ومن ذاته حيث من بأنواعه احليوان يف احلرام و احلالل حكم عن الكالم بعد

 .عليه ضةوالعار الطارئة العناوين حيث من احليوان حكم يف الكالم يأيت الذايت،

 إذ الرضر، عنوان مثل الرشع، يف ةالعامّ  ةالتحريميّ  العناوين يف هنا نخوض أن نريد وال

يف الفصل األّول من هذا  وحدودها والبدن بالنفس واإلرضار الرضر حكم عن حتّدثنا أن سبق

 احلديث أيضاً  سبق قد إذ ما، مطعومر  عىل يعرض قد الذي االستخباث عنوان ومثل ،الكتاب

 .يف الفصل عينه عنه

 الوطء، :وهي عادًة، فقط احليوان عىل العارضة العامة العناوين عىل نظرنا نقرص اموإنّ 

 .التوفيق وباهلل للمسكرات، احليوان ورشب ،ةر خنزير من واالرتضاع ل،لواجل

 للمسكر احليوان شربالعنوان العارض األّول: 

 يصبح فهل املسكرات، بعض أو اخلمر   ،البقرة أو كالشاة ،األكل حمل لر  احليوان رشب لو

 لحملّ  كونه مع أكله حيرم ،تذكيته تومتّ  احليوان هذا ذبحنا لو بحيث ،األكل حمّرم   هذا رشبهب

 ال؟ وأ باألصل األكل

ما يف  أكلحّرم أّنه املنسوب إىل املشهور  لكنّ  ،فريٌق من الفقهاء إىل القول باحلرمة هنا ذهب

ا اللحم أمّ  ،تّم تغسيل هذه األعضاء بعد الذبحكبد حتى لو جوفه من األمعاء والقلب وال
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 .ة أكله بعد غسله وجوباً ىل إمكانيّ فأشار بعضهم إ

ورّصح بعض الفقهاء بحّلية أكل حلمه، لكن ، ةب فريق آخر إىل القول باملرجوحيّ ذهو

د اخلوئي إىل السيّ  . وذهب مثلفال جيوز أكله وإن غّسلا الباطن الً، أمّ جيب غسل اللحم أوّ 

ه احتاط وجوبًا يف اجلوف من ها بعد الذبح، لكنّ عينة مطلقًا عدا ما القته اخلمر مع بقاء احلليّ 

 .لب و الكرش مطلقًا، أعني ولو غّس القل

 أدّلة التحريم، عرض ومناقشة

 :هو بالتحريم القول ومستند

ترشب )رشبت( مخرًا حتى  ةر ه قال يف شاأنّ × عن أيب عبد اهلل ام،ـ رواية زيد الشّح  1

 .«بطنها يف ما يؤكل ال»سكرت، ثم ذبحت عىل تلك احلال: 

 :جهات من وتناقش نوقشت الرواية هذه أنّ  إال

ثم  ،ه يقول له: حتى سكرتا خاّصة بحال السكر ال بمطلق رشب املسكر؛ ألنّ إهّن  :الً أوّ 

سكر وقبل السكر، أو امل ذبحت عىل تلك احلال، أي عىل حال السكر، فلو ذبحت بعد رشب

 .من السكر ال يفرتض احلكم باحلرمةبعد الصحو 
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 غري املسكر ملطلق اخلمر عنوان وأخذ املسكر، بمطلق ال اخلمر برشب خاصة اإهّن  :ثانياً 

 .عرفاً  وال لغةً  واضح

 سيلهتغ بعد احليوان هذا حلم أكل ةحليّ ـ من  متقدّ  كامـ  الفقهاء بعض إليه ذهب ما إنّ  :ثالثاً 

 املعدة من البطن يف عام تتحّدث وإنام اللحم، إىل فيها إشارة ال فالرواية ظاهر، غري باملاء،

 ارتباط عىل دليل ال هأنّ  علامً  بالتغسيل، احلّلية رشط إىل فيها إشارة ال كام ذلك، ونحو واألمعاء

 أو خذيهف بلحم اخلمر اتصال ذلك يوجب فهل مخراً  احليوان رشب فإذا ،باللحم النجاسة

 ذكر حيث اجلوف يف حتى بل والطهارة، احللية واألصل! رأسه؟ أو يديه أو ساقيه أو ظهره

 الذبح بعد موجودة النجاسةعني  كانت لو نعم. باملالقاة الباطن يف تنتقل ال النجاسة أنّ  الفقهاء

 .اخلمر بنجاسة القول عىل بناءً  القاها ما تنّجس فهي

حممد باقر الصدر عىل فتوى السيد احلكيم بغسل اللحم بقوله:  ملا قلناه عّلق السيد ولعّله

 .«الذبحموجب للغسل باملاء إال بالنسبة إىل ما كان مالقيًا للخمر بعد  ال»

 .ةاآلتيالثانية  الرواية هنا مستندهم ولعّل 

 ةخصوصيّ  وإلغاء ،بتوسعتها اجلزم ستطيعن وال الشاة، يف وردت الرواية هذه إنّ  :رابعاً 

 ال رش،بال بني حلومها تناول يكثر التي احليوانات يف واحتياطه الشارع حتّفظ الحتامل ؛شاةال

 إىل الشاة من فاالنتقال احليوانات، من غريها من بالسكر راً تأثّ  أشدّ  األنعام تكون وربام مطلقًا،

 .جداً  صعب األنعام غري من ولو حيوان مطلق

 باألمعاء املسألة ربط حيث احلديث هذا أنّ  هو َل دويب ماوتعليقًا عىل جممل ما تقّدم، فإّن 

 وأنّ  الباطن، يف تزال ما وآثارها اخلمر أنّ  يعني فهذا السكر، حال يف ذبحها حني الشاة وكانت

املوجودة يف األحشاء وداخل  لبقاياها أو للخمر اإلنسان رشب بلتجنّ  احتياطي   احلكم هذا

حكاًم بقدر ما تريد التحّفظ  تؤّسس ال التي الروايات عداد يف الرواية هذه ففتصنّ  ،نسجتهاأ

س يف مرحلة مسبقة.  عىل حكمر آخر مؤس 

 وال هنا احليوان نوع يف فرق ال ومعه ،دياتالتعبّ  عن بعيداً  القارص بنظري أفهمه ما هذا
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 وكان قريباً  حصل قد الرشب كون لبيان ذكرت امإنّ  بل السكر، ةخصوصيّ  ألخذ حاجة

 احلرام بل ،األمعاء هو احلرام فليس بشأنه، ظللتحفّ  اإلنسان حيتاج بحيث به، اً معتدّ  املرشوب

 اجلوف يف ما أكل ترك ويكون احلال، هذه مثل يف ولو بشأهنا ظالتحفّ  جيب التي اخلمر هو

؛ ألّن تناول املسكر مطلقًا قد بالغت الرشيعة يف بل مطلق املسكر اخلمر بجتنّ  لتحصيل طريقاً 

 .التشّدد فيه

 لوجود أيب مجيلة الضعيف فيه. ،إّن هذه الرواية ضعيفة سنداً  :خامساً 

ه هنا ابن فضال، وهو من مع أّن أبا مجيلة قد روى عن بجرب الضعف بعمل األصحاب، دّ ورُ 

 .خذ بروايات بني فضال، وهذه منهانا مأمورون باألمجاع، مع أنّ أصحاب اإل

 يف قناهحقّ  ما عىل فيه جرب ال بالصدور الوثوق يوجب مل ما األصحاب عمل بأنّ  جياب لكنه

إىل جانب االعتبار الذي بّيناه والذي ربام يكون سببًا يف فتواهم  ن،اخرب فيه والباب األصول،

 نعرف ال منياملتقدّ  من الكثري وأنّ  السيام هنا، مشكٌل  عملهم خالل من الوثوق وحتصيلأيضًا، 

 .املسألة يف واضحاً  رأياً  هلم

 ابن خالل من توثيقه غايته ،املذكورة ةالرجاليّ قواعد ال صّحة فرض فعىل ،مجيلة بوأ اوأمّ 

لو فهمنا من فكرة أصحاب اإلمجاع وفكرة مروّيات بني فّضال  وأصحاب اإلمجاع ـ فضال

إضافًة  فيه، الواردة دةاملتعدّ  بالتضعيفات معارض هلكنّ قواعد  رجالّية يف التوثيق والتضعيف ـ 

نظرية وثاقة مشايخ أو كّل الرواة  ةصحّ  عدمواجلرح والتعديل  الرجالعلم  يف قناحقّ  ناأنّ إىل 

الواقعني يف السند بني أصحاب اإلجاع وبني فضال وبني اإلمام أو النبّي، كام حّققنا عدم صّحة 

القاعدة احلديثيّة التي حتكم بصّحة مروّيات أصحاب اإلمجاع وبني فضال، برصف النظر عن 

 .هنا نطيل الراجع حتى فة الواقعني قبلهم زمانًا يف السند، توثيق الروا

 .رشعّي  حكمر  بناء يف عليها عتمدير  ال السند ضعيفة ةآحاديّ  فالروايةوعليه، 

ه إذا رشب روي )روى( أنّ  وقد»قال ابن إدريس:  ،يف كتاب الرسائر ـ املرسل املرويّ  2
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مه بعد أن يغسل باملاء، وال جيوز أكل يشء من هذه األجناس مخرًا، ثم ذبح، جاز أكل حل يشءٌ 

ه ال دليل عىل مما يف بطنه، وال استعامله، واألوىل محل هذه الرواية عىل الكراهية دون احلظر؛ ألنّ 

 .«اإلباحة واألصل إمجاع، وال هبا،، وال سنّة مقطوع حتريم ذلك من كتابر 

هـ( قد استنتجه 598بن إدريس احليل )يبدو يل أّن الشيخ ا ،اخلرب املرسل الفاقد لإلسناد هذا

 ،«روي وقد»نفسه دون كلمة  هـ(، فالنّص 460استنتاجًا من كتاب النهاية للشيخ الطويس )

 اعتقاد لديه إدريس وابن ،هو نّص الشيخ الطويس يف النهاية ،«استعامله وال»إىل كلمة 

 رأي وهذا روائي، فقهيال متنه أنّ  أي فقهي، بمتنر  يروي النهاية يف الطويس أنّ  معروف

 .املعروفة شواهده له مطروح

 كتبه يف حّدثنيامل من أحدٌ  لنا ينقله ومل إدريس، ابن وال الطويس عند له سند ال والنّص 

 .رينواملتأّخ  املتقّدمني عند تداوله تمّ  ما قليالً  هأنّ  حتى ،ةاحلديثيّ 

 ومل ،ذا اخلرب منجربه ادق الروحاين أنّ اعترب السيد السبزواري والسيد حممد ص وقد

، إال ماملتقدّ  الشحام زيد خرب هو تداوالً  األكثر حيث به، العمل عىل الشهرة قيام وجه يل يظهر

من زاوية موضوع غسل اللحم كام سوف نشري، عىل أّن قاعدة اجلرب مبنيّة عىل حتصيل الوثوق 

 .من عملهم، وهو غري حاصل هنا هبذا املقدار

 يعتمد فال اإلسناد، ضعيف اً آحاديّ  خرباً  معاً  نيظاّل  امالشحّ  خرب مع اخلرب فهذا ،وعليه

 .، بال فرق بني مسلك حجّية خرب الثقة ومسلك الوثوق االطمئناينرشعي حكم بناء يف عليهام

 :سابقه عن خصائص ففيه اخلرب هذا اعتمد إذا لكن

 حال وذبحه عدمه،وة، بل هو مطلق من حيث سكر احليوان ه غري ظاهر يف حالة خاّص إنّ  ـ أ

 .وغريها شاةً  احليوان وكون وعدمه، السكر

 القول مستند هو اخلرب هذا يكون وهبذا أكله، قبل اللحم غسل لزوم إضافة فيه إنّ  ـ ب

 .تقّدم كام ،هنا للمشهور املنسوب
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 .أكله حتريم جمّرد وليس ذبحه، بعد احليوان بطن يف ما استعامل حتريم إضافة فيه إنّ  ـ ج

 فأتوا النبّي  ،فخافوا عليها ،فرشبت ،مخرر  انفلتت عىل بقرةً  جابر أنّ ورد اهليثمي خرب وأهذا، 

يعىل من  رواه أبو»وعّلق اهليثمي قائاًل: «. وال بأس بأكلها ،كلوا» :فقال ،م اهلل عليه وسلّ صىّل 

ن وإن كا ،فهو ضعيف وعمر إن كان ابن عبد اهلل بن خثعم، سة مدلّ وبقيّ  .رواية بقية عن عمر

 .«وقد وثق ،موىل عفرة فهو ضعيف

 نتيجة البحث يف شرب احليوان للمسكر

 س   املسكر، أو اخلمر من احليوان رشب إذا هأنّ  تقّدم ما جمموع من واملتحّصل
 يسكر، مل أم ر  ك 

 وأما أكله، قبل اللحم غسل يلزم وال بذلك، حلمه أكل حيرم مل سكران، غري وأ سكراناً  ذبح ثم

أو إزالة اخلمر بناء عىل عدم القول بنجاسة  تطهريه لزم فيه تزال ما اخلمر كانت نفإ جوفه يف ما

 خاص حكمر  لعروض ال اخلمر، تناول حلرمة األكل حرم التطهري يمكن مل وإن ،اخلمر

 ما أكل حّل  اخلمر رشبه من طويلة ةمدّ  بعد ذبح لو كام ،اجلوف يف رماخل تكن مل وإن .باحليوان

 .أيضاً  نسله حيّل  حلمه حيّل  وكام جوفه، يف

 ق عنوان اجللل؟ماذا عن تناول احليوان لسائر النجاسات دون حتّق

ر النجاسات األخرى )غري ئعندهم برشب اخلمر، دون سا ه خاصٌّ كلّ املتقّدم احلكم  هذا

عنوان اجللل( إذ األصل هو احلّلية، والغالب يف بعض احليوانات املحّللة هو تناوهلا لبعض 

 الدم وامليتة و..النجاسات ك

ريي الواردة م  نُّ الل ي  ك  ار لكن وردت رواية يف رشب احليوان للبول، وهي مرسلة موسى بن 

 إذا وكذلك ،به بأس ال ثم ،جوفها يف ما غسلير »بحت، قال: فقال: رشبت بوالً ثم ذر  يف شاةر 

 .«..جاللة تكن مل ما العذرة، اعتلفت

أكله  قبلحليوان، بل تفيد لزوم غسل ما يف بطنه الرواية ال تدّل عىل حرمة أكل ا وهذه
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مقتىض القاعدة ـ السيام مع عدم انتقال  )اللحم أو ما يف اجلوف، والثاين أقرب(، مع أنّ 

لو كان البولر بول  حيوان مل حيكم بنجاسة بوله ، خاّصة النجاسة يف الباطن ـ عدم لزوم ذلك

هذه الرواية خاّصة بحال ما إذا كان البول  أن تكون الفقهاء . وهلذا احتمل بعضر أساسًا.

 بعينه ظاهرًا بعد الذبح.

 مةواملتقدّ  اخلمر يف الواردة الروايات بنفس وغريه البول يف احلكم عىل االستدالل أنّ  كام

 ال وهذا وأعصابه احليوان وعي يف املؤثرة تهاخصوصيّ  للخمر ألنّ  ؛له وجه ال قياٌس  آنفاً 

 غري األحكام يف اتبخصوصيّ  للخمر يشهد اإلسالمي والفقه ا،لغريه احلكم بترسية يسمح

 يف ةاخلصوصيّ  هي كام وتوزيعه، إنتاجه يف املشاركة ومطلق بيعه كمسألة ،غريه يف موجودة

 .باالرّ 

 بعض عن اخلرب النمريي بإرسال تارةً  السند ضعيف بابه يف منفرد اخلرب فهذا ،حال أية وعىل

 بوجود وثالثة أصحابنا، بعض عن السند يف الواقع أمحد بن حممد إرسالب وأخرى أصحابنا،

 .احلدّ  هذا إىل املوهون اخلرب هذا عىل يعتمد فال املضّعف، انحّس  بن عيل

 واألمر به، العمل   ـ اخلرب بضعف اعرتافه بعد ـ األكثر إىل املجليس العالمة نسب نعم،

 .وكربى صغرى مشكل

 اً أيّ  يرشب حيوان أيّ  يف بعينه جيري اخلمر، يرشب ذيال احليوان حكم يف أسلفناه فام وعليه،

 عنوان عن النظر غّض  بعد ،، لو قلنا بحرمة تناول النجاسات بام هي كذلكالنجاسات من

 .بعنوانه أخرى نجاسة أيّ  أو اخلمر احليوان تناول بسبب عارضة حرمة تثبت فلم. اجللل

 خنزيرة من االرتضاعالعنوان العارض الثاني: 

 :الفقهاء عند حالتان فهنا ،خنزيرةٍ  لبن من باألصل األكل حمّلل حيوان   عارتض لو

أن يرتضع منها بحيث يشتّد عظمه وينبت حلمه، وال يمكن إزالة حتريمه  األوىل: احلالة

باالسترباء، وهنا ذهب الكثري من الفقهاء إىل القول بحرمته بل حرمة نسله، واّدعي عليه 

 .ةاإلمجاع عند اإلماميّ 

                                           
 .127: 15مستند الشيعة ( انظر: 1)

: 36؛ وجواهر الكالم 7: 3؛ والدروس 633: 4؛ وحترير األحكام 97 :3؛ والرسائر 575( انظر: النهاية: 2)

 



 

أو  كلبةر  ة إىل احلكم بحرمة العنز التي رّبيت بلبنذهاب غري واحد من الشافعيّ  والظاهر

 .خنزيرة إذا تغرّي حلمها

 .ال يتغرّي وال ينتن هبذا الرضاع حلم اجلدي ألنّ  ؛األحناف فذهبوا إىل احلّلية مطلقاً  اأمّ 

فقال: ال بأس  ،يرةئل سحنون عن خروف أرضعته خنزوقد سر »هـ(: 855بل قال العيني )

ي بلبن كلبة أو خنزيرة غري ذّ غر  الً أو جدياً مح : والعلامء جممعون عىل أنّ وقال الطربّي  .بأكله

 .«ألبان اخلنازير نجسة كالعذرة وال خالف أنّ  .حرام أكله

لكن بام ال يبلغ حّد اشتداد العظم ونبات اللحم، كام لو ارتضع  ،أن يرتضع الثانية: احلالة

 .أو ملّرة واحدة قليالً 

ه يستحب إذا كان مستغنيًا عن وأنّ  حلمه،املعروف بني فقهاء اإلمامية هو كراهة  وهنا لعّل 

 .ع شاة أو حيوان آخر ليغتذي عليهاللبن أن يرستربأ باالعتالف سبعة أيام، وإال ارلقي عىل رض

تناول اللبن عن  ًا بحاله خاّص م كلّ هنا أّن بعض الفقهاء اعترب احلكم املتقدّ  والالفت

ففي هذه احلال ال يلحق  ،بعد أخذه من اخلنزيرة ا لو تناول احليوان اللبن من كوبر ارتضاع، أمّ 

 .حكم عىل اإلطالق يف مجيع احلاالت احليوان أّي 

 ويف ،حلرمة القياس ؛ة ال تلحق اخلنزيرةق النجفي بأّن الكلبة والكافررّصح املحقّ  وقد
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 .بينهم خالف باجلدي احلكم اختصاص

بعدما كرب احليوان وتّم  د السيستاين إىل عدم شمول احلكم للرضاعذهب مثل السيّ  وقد

 .فطامه

 ع من خنزيرةمستندات القول بتحريم احليوان املرتض

 هنا النصوص مراجعة من والبد ،املوضوع يف الفقهي املشهد عن خالصةما تقّدم كان 

 :وهي ودالالهتا، معطياهتا لدراسة

رضع من لبن  ير د  عن ج  × قال: سئل الصادق األوىل: معتربة حنان بن سدير، روايةال

رب، ثم استفحله رجل يف غنمه، فخرج له نسل؟ قال:  رفت ما أّما»خنزيرة حتى شّب وك   من ع 

ل اجلبن بمنزلة هفإنّ  تعرفه مل ما وأما تقربه، فال بعينه نسله  .«عنه تسأل وال فكر

 .شّب  حتى خنزيرةر  من ارتضع الذي احليوان هذا نسل حتريم يف واضٌح  اخلرب فهذا

 .والصدوق واحلمريي والكليني الطويس رواها طرق جمموعة وللحديث

ما يف األمر أّن نسله يكون  احلديث ليست فيه إشارة إىل حتريم اجلدي نفسه، كّل  لكنّ 

هم العريف، فإّن العرف الذي يبدو من ذهاب كثري من الفقهاء إىل حتريمه هو الف ولكنّ  حرامًا،

 .ةيم نسله كان هو حرامًا باألولويّ ه إذا كان ارتضاعه موجبًا لتحرهنا يفهم أنّ 

ة التعبدية يف فهم النّص يصعب إخراجه التقريب جّيد، لكنه بناًء عىل الطرائق احلرفيّ  وهذا

االرتضاع ؟! فلعّل التحريمة ونحن ال نعرف عن القياس املمنوع؛ إذ ما هو وجه األولويّ 

املذكور مؤثر يف نطفة هذا احليوان ال يف حلمه وما يؤكل منه. وبناًء عليه يلزم أن نحرص احلكم 

 دة فيه بقرينة الرضب واالستفحال.هنا باجلدي الذكر إذ الرواية وار
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 خصوص من املرتضع احليوان هذا نسل حتريم هو الرواية داللة من ناملتيقّ  فاملقدار وعليه،

 وقام كبري هأنّ  ال يرتضع من سنّ  يف كونه ذلك من عرفاً  واملفهوم شّب، حتى اخلنزيرة

 .قليل قبل أرشنا كام السيستاين السيد إليه ذهب ما يقّرب الذي األمر كثريًا، ولو باالرتضاع

 وما الرواية هذه يف السائل أنّ  بقرينة وذلك هنا، املشهور فهمه ما نرّجح ذلك مع نالكنّ 

 األمر نفسه، هو عنه يسأل وال خنزيرة، من رضع الذي احليوان ذاه نسل عن يسأل بعدها

 املركوز أنّ  يفهم ويسكت نسله حتريم يتلّقى فعندما فيه؛ عنده يشء ةمركوزيّ  إىل يشري الذي

 ذلك ألثار نفسه احليوان حلية لديه املركوز وكان حراماً  نسله كان لو إذ أيضًا، حتريمه كان عنده

 ةً ظنيّ  كانت ولو ةباألولويّ  التأييد إىل إضافة هنا املشهور فهم يرّجح ما وهذا عادًة، االستفهام

 .ةاحتامليّ 

رضع من خنزيرة، ثم  ، يف جدير ×عن أيب احلسن ة،مَ لَ ْس رْش بن مَ الثانية: معتربة بِ  الرواية

ل تعرفه مل وما تأكله، فال رضبه هأنّ  عرفت فام ن،بر اجلر  بمنزلة هو»رضب يف الغنم، فقال:   .«فكر

 سائر لواله ـ احلديث وارٌد أيضًا يف غري حلم هذا احليوان بعينه، بل يف نسله، حتى أنّ  هذا

 وال حرمته عىل ال احليوان، هذا موطوء حرمة عىل داللته افرتاض يمكن ـ الباب يف الروايات

 .عينه حتريم عىل داللته مشكلة ناكفكّ  لكننا. نسله حرمة عىل

 وعدمه، الشتداده موجباً  يكون أن بني رضاعه يف فرق ال هأنّ  هو اخلرب إطالق ومقتىض

 أن عىل الباب تفتح ة،االستمراريّ  عىل ةالدالّ )يرضع(  وليس)رضع(  املاض صيغة فاستخدام

 املشهور تفصيل يقّيد أو صخيّص  ما وجد فإن والقليل، الكثري الرضاع من أعم احلديث يكون

 .واحداً  اجلميع يف احلكم كان وإال وعدمه، االشتداد بني

 إرادة حتتمل كام الكلمة وهذه خنزيرة، من رضع جدير  عن كان السؤال بأنّ  يقال قد لكن

 فالسائل اخلنزيرة، هذه من كان اجلدي هذا رضاع أنّ  فيها حيتمل كذلك واحدة، رضعة ولو

 فلو الغنم، يف رضب كرب أن بعد ثم خنزيرة، من رضاعه كان الصغري اجلدي إن: له قال هكأنّ 

 يف إطالق بانعقاد االطمئنان لفقدان املوجب التشكيك أمكن متنياملتقدّ  والروايتني نحن بقينا
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 تفسري عىل بناءً  القادم، السكوين رببخ ذلك ديؤيّ  العابر، القليل الرضاع حلال الثانية الرواية

 الصورة لغري الثانية الرواية يف ظاهر إطالق هناك يعد مل التشكيك هذا تمّ  فإن له، الفقهاء

 .الفقهاء طرحهام اللتني الصورتني من األوىل

 ما الذي الصغري واحليوان اجلدي غري يشمل ال اإلطالق انعقد لو فحتى ،حال ةأيّ  وعىل

 .غريها وال الكافرة يشمل ال كام اللبن، عىل ىيتغذّ  زال

لبن  منتأكل من حلم مح  ل يرضع )رضع(  ال»قال:  ،الثالثة: مرفوعة أيب محزة الرواية

 .دون ذكر أحدر يف السند× مام عيل، وقد رواه الصدوق مرساًل عن اإل«خنزيرة

ة مبارشًة عىل النهي عن أكل حلم احلمل الذي يرتضع من خنزيرة دون أّي الرواية دالّ  وهذه

ة باخلنزيرة، وموردها احلمل الصغري الذي هو يف سّن االرتضاع، إشارة إىل نسله، وهي خاّص 

ها وردت بصيغتنير )رضع ـ  ترش إىل موضوع اشتداد البدن هبذا الرضاع، لكنّ وهي وإن مل

 وترّدد ،ان كثري منها بصيغة املاض )رضع(يرضع( حسب اختالف النسخ والكتب، وإن ك

 بالقدر احلكم تقييد يوجب يرضع الذي احلمل حلم أكل عىل انصّب  قد النهي كون مع الصيغ

 من انتهائه حال الرواية تشمل فال خنزيرة، لبن من يرضع وهو احلمل يذبح أن وهو املتيّقن،

 ال العنوان وهذا يرضع، الذي احلمل حلم عىل انصّب  فالنهي كبريًا، صريورته ثم الرضاع

 جدًا، معقول والتفكيك كبريًا، فصار)احلمل(  عنوان عن خرج ثم رضع الذي احلمل يشمل

 قام عليه سنوات مرور بخالف بدنه يف خلنزيرةا لبن تغلغل إىل قربأ االرتضاع حال يف فإنه

 .إليه بالنسبةاألخرى  ةالطبيعيّ  مواردمها من والرشب باألكل فيها

 مؤيداً  يصلح نعم إضايف، بر مطلإثبات  يف لوحده به حيتّج  ال مرسل احلديث ولكنّ  هذا،

 .داللته من املؤّكد املقدار يف الروايات لسائر

 منها ويستخلص غريها، وجود عدم والظاهر الباب، يف ما عمدة هي الثالث الروايات هذه

 :اآليت ـ هلا معارضاً  يطرح ما إىل االنتقال قبل ـ

                                           
 .44: 9كام ح؛ وهتذيب األ420؛ واملقنع: 76: 4؛ واالستبصار 250: 6( الكايف 1)

 .334: 3( كتاب من ال حيرضه الفقيه 2)

 .6، هامش رقم: 235: 12( راجع: الكايف )ط. دار احلديث( 3)



 

 املاعز أو الغنم من الصغري احليوان وهو احلمل، أو اجلدي هو النصوص يف الوارد إن :الً أوّ 

 من هلغري احلكم لترسية موجب فال. خنزيرة لبن من فريضع االرتضاع سنّ  يف يكون الذي

، ومل متّت الترسية فهي خلصوص ما يتداول أكله من األنعام لو ارتضع يف مرحلة احليوان

 .الصغر

كناية عن وهو ن من داللة النصوص هو اشتداد عظم هذا احليوان، إّن املقدار املتيقّ  :ثانياً 

ظهور  ـ بل ـ كام أشار السيد القمي املعارص نّموه بمقدار ليس هو حمض الزيادة يف اللحم

ة البدنية يف جسم احلمل أو اجلدي، وبعض النصوص وإن احتمل مطلق الرضاع لكن القوّ 

 ن يعطي هذه النتيجة.البحث عن قدر متيقّ 

 .فقط نسله خصوص ال ونسله، احليوان هذا حرمة هو عرفاً  يفهم ما إنّ  :ثالثاً 

 مستندات التحريممشاكل تواجه 

 املتقّدمة أمران: يواجه األحاديثة حال، فإّن ما أيّ  وعىل

 حلول وخترجياتنصوص التحريم مع قانون منجزّية العلم اإلمجالي، ـ تناقض أ 

ه عىل تقدير عدم مة ذكرت أنّ إذ الروايات املتقدّ  ة العلم اإلمجاَل،األّول: مسألة منجزيّ  األمر

ّن هذا منافر ا مع العلم بنسله فال يؤكل، مع أالعلم بنسل هذا احليوان يف الغنم جيوز األكل، أمّ 

فرتض االجتناب عن متام األطراف، فكيف رّخص له يف لقواعد تنجيز العلم االمجايل، حيث ير 

 .لهاهعلمها إىل أ الكراهة أو يردّ  الرواية عىل لاملخالفة القطعّية هنا؟! من هنا حتم

 أبرزها: ،ذكرت عّدة خترجيات هنا وقد

مل عىل هذه الروايات حتر  ـ من أنّ  لبحراينث اا ذكره بعضهم ـ كاملحدّ م األّول: التخريج

 .صورة كثرة الغنم عىل وجه يعرس عّدها

                                           
 .725: 10( انظر: مباين منهاج الصاحلني 1)

 .125ـ  124فضل اهلل، فقه األطعمة واألرشبة: انظر: ( 2)

 .439: 23، و285: 5( انظر: احلدائق النارضة 3)



  

ًا ه بذلك يريد إدراج املوقف يف إحدى صور انحالل العلم اإلمجايل ولو انحالالً حكميّ وكأنّ 

ه يف لمفهوم الشبهة غري املحصورة وغري ذلك، كام لو مل يعلم بأصل بقاء أو وجود نسمثل عرب 

 الحتامل وفاهتا أو ضياعها. ؛نمهذه الغ

إذ لو كان األمر كذلك للزم من اإلمام التفصيل وسؤال السائل  التخريج غري واضح؛ وهذا

رس أو حرج يف  دعن احلالة التي جاء يسأل عنها، وعن عد أغنامه؛ وعن مدى وجود عر

باه بال أّي جعل املعيار هو املعرفة واالشتكالمه يف االجتناب وعدمه، مع أّن النّص أطلق 

فعىل ، حيث فرضيّة االنحالل متثل حالة قليلة يف املثال، تفصيل، مع أّن التفصيل رضورة هنا

إطالق هذا اجلواب هبذه الطريقة من اإلمام،  ة جريان قواعد العلم اإلمجايل ال يصّح فرضيّ 

شبهة الظاهر عادًة يف ال« غنمه»اإلمام أجاب عن حالة رضب هذا احليوان يف  السيام وأنّ 

 .ملح إليه الشيخ حسني احليّل أكام  املحصورة،

هـ( يف رسائله، من إدراج املسألة يف صور 1316ما ذكره السيد الفشاركي ) الثاين: التخريج

اإلمام هنا طلب من السائل أن حيّدد ما يعلمه من  دوران األمر بني األقّل واألكثر، بمعنى أنّ 

فيكون املورد من موارد  ،طيع ومع ذلك اشتبه يف غريهنسل هذا احليوان، فإذا مّيزه عن الق

ني، ويف مثله جتري الرباءة عن الزائد بال معارض، فام الدوران بني األقل واألكثر غري اإلرتباطيّ 

ه معلومها إمجاالً، وهبذا يرتفع ال أنّ  ،فيه فهو مشكوك احلرمة وما شّك  احلرمة،ن علمه فهو متيقّ 

 .قواعد التنجيز يف العلم اإلمجايلت وبني إشكال التنايف بني الروايا

وأجده أقرب بكثري من ختريج  ،ه عند العالمة الفشاركيالتخريج خطر يف باَل، ثم رأيتُ  وهذا

 احتامل لكنّ  ،«بعينه تعرفه مل ما»ه الظاهر يف أنّ  ،«تعرفه مل ما»وهو وإن خالف إطالق  البحراين،

 يعّطلمعنى أّن ما عرفته فاعزله فيكون الباقي مل تعرفه ـ ب ـ غريه معرفتك بعد تعرفه مل ما إرادة

 .الفشاركي ذكرها التي احلالة لغري الرواية يف إطالق انعقادب االطمئنان

 يف إال حرام احليوان هذا بأنّ  بالقول اإلمجايل العلم مباحث يف لتزمير  أن :الثالث التخريج

                                           
 .210: 1( انظر: دليل العروة الوثقى 1)

 .97ـ  96( راجع: الرسائل الفشاركية: 2)



 

 اإلمجايل العلم خمالفة يف الرتخيص للموىل حيّق  هفإنّ  اإلمجايل، العلم يف طرفاً  داخالً  كونه حالة

 التسهيل، بقواعد هيتمّ  ذلك مع هلكنّ  أحكامه عىل ظيتحفّ  فاملوىل ذلك، يف ضرير  وأّي  قطعًا، ولو

 القطعّية باملخالفة املوارد بعض يف صرّخ  التسهيل وقواعد التنجيز قواعد بني قارن وحيث

 أن املانع فام ذلك، غري أو واحلرج العرس لنفي ليهاع التسهيل قواعد لرتجيحه اإلمجايل للعلم

 النوع؟ هذا من املورد يكون

عدم وجود مانع ثبويت  ـد حممد باقر الصدرإليه مثل السيّ  نرى ـ وفاقًا ملا ذهب ناإنّ 

ة بنحو املقتيض تعليقيّ  ة العلم اإلمجايلّ ألّن منجزيّ  ؛لعلم اإلمجايللة بالرتخيص يف املخالفة القطعيّ 

ه يف حال الشك ة لرشب التتن مثالً إال أنّ ة، فكام أّن املوىل رغم احلرمة الواقعيّ ال بنحو العليّ 

 حال يف هلكنّ  الغنم لبعض ةالواقعيّ  احلرمة رغم هنا احلال كذلكالبدوي يرّخص يف الرتك، 

 منها التي ةالترشيعيّ  همصاحل عىل ظاً حتفّ  ؛قداماإل يف صيرّخ  اإلمجايل العلم موارد يف االشتباه

 .والتسهيل الرتخيص مصالح

فهو لو تّم اإلشكال عربه يف جريان الرباءة يف  ،به السيد الصدر ل  ب  املانع اإلثبايت الذي ق   اوأمّ 

ة عىل م األغراض الرتخيصيّ ارتكاز عدم تقدّ  ه ال جيري يف مثل موردنا؛ ألنّ األطراف، لكنّ 

يمنعه  ه ال يوجد ماالرباءة يف األطراف كّلها، إال أنّ  ًا، إذا كان مانعًا عن جريانيّ ئة عقالاإللزاميّ 

دائاًم من  ه يمكن أن يكون غرض املوىل اإللزامي أهمّ يف موارد خاّصة ال مطلقًا، بمعنى أنّ 

هنا قوّي إىل  غرضه الرتخيص ة إال يف بعض املوارد، حيث يعنّي املوىل أنّ أغراضه الرتخيصيّ 

 يف ذلك؟ ّي مانعر أ، وةحّد التنازل عن أغراضه اإللزاميّ 

 الرتخيص دليل يف ةلبيّ  متصلة قرينة وجود ّدعىير  ملاذا ،بالرتخيص املوردي الترصيح فبعد

 الرباءة أصالة إجراء مثل يف يصلح الصدر فكالم اإلمجايل، العلم موارد يف جريانه عن نعمت

 يف الرصيح الرتخيص مثل يف ال الذي يراد منه وضع حّد لفاعلية العلوم اإلمجالية كّلها تقريبًا،

 .اجلزئّي هنا موردنا

ـ بأّن قواعد العلم اإلمجايل تنتمي املتأّخرين ذا مل نقل ـ وفاقًا لبعض األصوليّني هذا كّله إ

                                           
 .176: 5( انظر: بحوث يف علم األصول 1)



  

خاّصًة من نوع التفكيك بني القطع  ة اخلالصةال لدائرة األحكام العقليّ  ،لدائرة الفهم العقالئي

 وحجّيته.

 لوجود اإمّ  اإلمجايل، العلم يف التنجيز لقواعد الروايات هذه اةفمنا إشكال يرد فال وعليه،

 النّص  بمثل الرتخيص يف مانع وجود عدم ألصل أو واألكثر األقّل  موارد يف االندراج شبهة

 .إثباتاً  وال ثبوتاً  ال ،املوردّي  الرصيح

 ، حماوالت عالجّيةب ـ التعارض بني النصوص احلديثّية

× ، أّن أمري املؤمنني×عن أيب عبد اهلل ين )املعترب عند املشهور(،الثاين: خرب السكو األمر

ئل عن مح    سب قّيدوه»ي بلبن خنزيرة، فقال: ذّ غر  لر سر والنّوى والشعري واخلبز إن  واعلفوه الكر

ع عىل فيرلقى اللبن عنكان استغنى عن اللبن، فإن مل يكن استغنى   يؤكل ثم أيام، سبعة شاةر  رض 

 .«هحلمر 

 احلمل صورة وهي مة،املتقدّ  األحاديث يف وردت التي الصورة نفس يف ظاهرٌ  احلديث ذافه

 لو لكن حرام هأنّ  ذكر بل باحلرمة، اإلمام حيكم مل ذلك ومع خنزيرة، لبن عىل يتغّذى الذي

 .الروايات تلك قّدمتها التي الصورة يعارض املفهوم وهذا حالالً، صار استرباؤه قحتقّ 

 :عّدة حماوالت عرب وذلك ضة،املفتَ  املعارضة هذه حلّل  الفقهاء انربى ،هنا من

وحتّول فيام بعد إىل قولر مشهور، وهو محل  ،ما طرحه الشيخ الطويس األوىل: املحاولة

ا واشتداد العظم، أمّ  للحما املوجب لنموّ  مة عىل صورة حصول الرضاع التامّ الروايات املتقدّ 

 .ام ال ينبت اللحم وال يشّد العظمأو قلياًل ب ةً ل الرضاع مدّ هذه الرواية فرتيد بيان حالة حصو

 .البحث عمطل نابيّ  كام االرتضاع من حالتني بني التمييز فكرة فقهياً  ولدت اجلمع هذا ومن

 بلبن يذّ غر »فإّن تعبري  ،الفقهاء، وهو العالمة فضل اّلل أّن هذه املحاولة ناقشها بعض إال

غذاءه كان  لتغذية املفيدة لوقوع ذلك مّدًة من الزمان، بل يفهم أنّ ظاهٌر يف حصول ا« ةر خنزير

                                           
 وهو عصارة الدهن أو فضلة دهن السمسم بعد عرصه.( 1)

 .45: 9؛ وهتذيب األحكام 76: 4؛ واالستبصار 27ات: ؛ واجلعفريّ 250: 6( الكايف 2)

 .45ـ  44: 9هتذيب األحكام ر: انظ( 3)



 

التغذية أخذت وقتها  ز أنّ زّ ء تعامن اخلنزيرة، ال من شاة وخنزيرة معًا، بل فكرة االسترب

 .زمنياً 

احلمل  أنّ  فيهامهذا احلّل ال يشمل الرواية الثانية والثالثة املتقّدمتني، إذ  إىل ذلك أنّ  يضاف

متني ن خنزيرة، بام هو شامٌل ملورد هذه الرواية أيضًا، فكيف نجمع بني الروايتني املحرّ رضع م

سترباء، والتي استخدمت بني هذه الرواية املحّللة عرب االو« خنزيرة من رضع»نتيجة عنوان 

فإّما يفهم من االثنني التوّسع الداليل أو احلرص وعىل  !؟«خنزيرة لبن من يالتغذّ »عنوان 

 رين يلزم التعارض.التقدي

 ةالكراه وترتفع ،االشتداد عدم مع األكل كراهية إىل املشهور ذهب كيف أفهم مل هأنّ  كام

 !معارض؟ بال االسترباء عدم عند النهي يف ظاهر نفسه السكوين خرب أنّ  مع ،باالسترباء

ـ من محل  الشيخ الطويس أحوط ما احتمله احلّر العاميل ـ وإن اعترب مجع   الثانية: املحاولة

فيام خرب  ،املنع عىل صورة عدم االسترباء، فالنصوص املانعة تقصد حالة عدم االسترباء

 .السكوين يقصد حال االسترباء

فتشرتك مجيع األخبار يف احلرمة مع عدم االسترباء، ويقي د خربر السكوين سائر  ،وعليه

 .سيد حممد سعيد احلكيمذا أفتى الوهب ،ء فيحّل احليوانااألخبار يف صورة االسترب

ة يف النصوص ه لو صّح هذا اجلمع للزم سوء البيان من األئمّ بأنّ  ش هذه املحاولةناقتو

ة االسترباء للحيوان حتى لو كان كبريًا، فيام مة، فإّن خرب السكوين ظاهر يف إمكانيّ الثالثة املتقدّ 

 رضب حتى الرضاع بعد ّدةمهذا اجل دي قد كرب ومضت عليه  خرب حنان بن سدير يفرتض أنّ 

 مضت قد اجلدي هذا أنّ  يعني مما املوضوع، عن السائل يسأل واآلن نسٌل، له صار ثم الغنم، يف

 االسترباء عنوان قلتحقّ  يكفي بام اخلنزيرة، من يرتضع ال فيها كان بالقليلة ليست مّدة عليه

 يرّكز ،االسترباء عن سؤالال أقّل  ال أو ،األكل بجواز حنان خرب يف اإلمام حكم فعدم عليه،

 .هنا الروايات بني املعارضة

                                           
 .125هلل، فقه األطعمة واألرشبة: ( انظر: فضل ا1)

 .126ـ  125؛ وفضل اهلل، فقه األطعمة واألرشبة: 163: 24تفصيل وسائل الشيعة انظر: ( 2)

 .224ـ  223: 3اج الصاحلني ( انظر له: منه3)



  

 حمتماًل، كان وإن واخلبز والشعري والنوى الكسب بخصوص االسترباء اختصاص واحتامل

 موارد عن البعيد اآلخر األكل عىل مثاالً  ذكرت قد كوهنا األقرب بل واضح، غري ولكنّه

دٌّ  منها يكن مل وإال هنا، هذه مناقشتنا تراجعت باالختصاص التزم فإذا احلرام،  .بر

هذا االستناد إىل إمجاع الفقهاء عىل التفصيل بني االشتداد وعدمه، فيكون  الثالثة: املحاولة

 .االمجاع مساعدًا عىل التوفيق

 الرتجيح ممارسة أو بينها واجلمع النصوص يف النظر عىل قائم اجتهاديٌّ  اإلمجاع أنّ  وفيه

 !ذاك؟ أو املعنى اهذ اإلمام إرادة عىل تهيّ قرين تنعقد كيف مثله ويف فيها،

ما جاء يف النصوص بأن نقول بأّن ظاهر خرب السكوين  ةلتزم بحرفيّ أن ير  الرابعة: املحاولة

ل وهو ع من ولد الضأن فاخلرو احلديث عن احل م  ، فهو من األغنام، بينام مورد أو اجل ذ 

موضوع واحد بني يوجد ، فال د املعزاجلدي، وهو الذكر من أوالخربي حنان وبرش هو 

لتزم ا احلمل فير سترباء، وأمّ افنلتزم بحرمة اجلدي املرتضع بال  ،النصوص لتقع املعارضة

 باالسترباء فيه، ومن دونه حيرم.

ل، موضوعها محزة أيب مرفوعة نعم،  أو السندي، لضعفها ؛املعارضة يف تدخل ال افإمّ  احل م 

 هناك يكون ال االرتضاع حال ويف يرتضع، وهو لم  احل   موردها أنّ  نم فيها أسلفناه بام نقول

 .السكوين خرب مع التحريم يف متوافقةً  فتكون استرباء

 الفقهاء جلمهور خالفاً  ـ هنا احلكم يف واجلدي احلمل بني التمييز إمكان شخٌص  قبل فإذا

 عىل الروايات موارد محل لو السيام التمييز، رفض إذا اوأمّ  ،املشكلة ارتفعت ـ إمجاعهم وربام

 .التعارض م  ك  ح  است   الصغري، احليوان ملطلق املثال

 ية:تأن يلتزم باخلطوات اآل اخلامسة: املحاولة

 ـ متقدّ  كام ـ يأبى ال مسلمة بن برش وخرب االشتداد، صورة خصوص يف ظاهر حنان خرب ـ أ

 .أيضاً  الصورة هذه عىل احلمل

                                           
 .283: 36( انظر: جواهر الكالم 1)

 .181 :11( انظر: لسان العرب 2)

 .135: 14 املصدر نفسه( انظر: 3)



 

 .منه أقّل  هو وما االشتداد حلالة الشاملة ذيةالتغ يف ظاهر السكوين خرب ـ ب

 بني التمييز هي النتيجة وتكون وبرش، حنان يبخرب   السكوين خرب إطالق دنقيّ  وعليه

 .االسترباء فيجري وعدمه مطلقاً  فيحرم االشتداد

م، لكن مع ذلك احلمل ممكن، ولعّله هو روح ما أراده الشيخ الطويس يف مجعه املتقدّ  وهذا

ي بلبن خنزيرة فالكالم شامل بإطالقه ذّ سوء بيان اإلمام، فعندما يرسأل عن حيوان غر  يلزم منه

حلال االشتداد، ومعه ال يصّح منه يف اجلواب أن يذكر إحدى الصورتني تاركًا األخرى، مع 

 احلاجة، وقتر  الوقت أنّ  مع االلتباس، يف السائل يوقع فقهام، األمر الذي سوصشّدة تال

 ب  ل  مر  أو واضحني غري تبدهيم التي الطريقة هبذه البيت أهل كالم محل عن ظنتحفّ  ونحن
 يف نيس 

 .األحكام بيان

 السند، ضعيف محزة أيب خرب إذ هنا؛ التعارض موضوع بانعدام نلتزم أن :السادسة املحاولة

 بال ابمفادمه فنأخذ برش، وخرب حنان خرب إال يبق   فلم ،بالنوفيل ضعيٌف  السكوين خرب فيام

 .هنا االسترباء مفهوم يثبت وال ارض،مع

 أو املعلوم اخلرب ةحجيّ  من عليه بنينا ما عىل اأمّ  الثقة، خرب ةحجيّ  يف القوم مباين عىل كّله هذا

 يوجب ال بينها التعارض شبهة مع األحاديث منالقليل  املقدار هذا فإنّ  بصدوره، املطمأنّ 

 وال .احلل أصالة إىل فريجع جدًا، لقلي فالعدد ،^البيت أهل عن بصدورها العلم حصول

 .باالحتياط بأس

 نتائجاالرتضاع من لنب خنزيرة، احلدود وال

 :أمور البحث هذا من لفاملتحّص  ،األمر هذا عن النظر برصف لكن

نواع احليوانات، أي من ال يوجد دليٌل مقنع عىل شمول احلكم لغري احلمل واجلد :الً أوّ 

 ان حمتماًل جدًا.وإن ك ،فإلغاء املورد غري واضح

 يف ذكر بحيث فيه، التشّدد تمّ  الذي اخلنزير ةخصوصيّ  إلغاء عىل مقنع دليٌل  يوجد ال :ثانياً 

 كون يرعلم ال هوأنّ  السيام واضح؛ غري نحوها أو للكلبة فالترسية مرات، عّدة الكريم القرآن

 .هذا يف دوراً  للخنزير لعّل  بل النجاسة، عنرص هو املالك



  

رسي هذا احلكم للمرأة حتى الكافرة، لعني ما قلناه قبل قليل، بل هنا لعّله ال ي :ثالثاً 

 أوضح، حتى لو بني عىل نجاسة الكافر.

، امرأةٌ  ن كّل جعلت فداك م×: : كتبت إليهقالورد يف خرب أمحد بن حممد  ،نعم
ر
 سوء

ن اقاً أ ا هبا الفحل، ثم وضعت أجيوز أن يؤكل حلمهرضحتى فطمت وكربت، و رضعت ع 

 عيل هبأنّ  اإلمام مسّمياً  الصدوق أسنده وقد ،«به بأس وال مكروه، فعٌل ×: »ولبنها؟ فكتب

 .’حممد بن

فت صنّ  «الفقيه»فهي يف ، ة تارًة بالصحيحة وأخرى باملرسلة عن هذه الروايرّب عر  وقد

ة ة املكاتبات، بل لوال خصوصيّ مرسلة، والرواية معتربة السند برصف النظر عن إشكاليّ 

ة عن أمحد ية اإلسناد، إذ يروهيا الكليني عن العدّ ة السند عاللكانت من الروايات قويّ  ،املكاتبة

 د.بن حممّ 

 :التفسري يف احتاملني حتتمل والرواية

 حلم فهو به، بأس ال: من املراد اأمّ  للعناق، املرأة إرضاع هو املكروه الفعل من يراد هأنّ  ـ 1

 .ولبنه نفسه العناق

وهو املسؤول عنه يف كالم السائل، عنيت  ،راد من اجلملتني التعّلق بيشء واحدأن ي ـ 2

ه مكروه لكن ليس بدرجة احلرمة، وهذه من حكم اللحم واللبن، حيث أجابه اإلمام بأنّ 

 ه جيامع اجلواز.أنّ  ةً نمبيّ « مكروه»الروايات التي استخدمت تعبري 

 عمر ملطلقحليوان يف سّن الرضاع، فالتعّدي د من الروايات هو كون ااملقدار املؤكّ  :رابعاً 

 .السيستاين للسيد وفاقاً  أبدًا، واضحر  غري املاعز أو الغنم

 الرضع أخذ معنى يف الظاهر الرضاع عرب كان يالتغذّ  أنّ  هو النصوص ظاهر :خامساً 

 لعدم الفقهاء؛ ذكره كام حيرم مل اجلدي رشبه ثم إناء يف اللبن أخذ فلو منه، اللبن وأخذ ومّصه

 .احلال هذه يف والرضاع االرتضاع عنوان صدق

                                           
 ( هي األنثى من ولد املعز قبل استكامهلا احلول.1)

 .335ـ  334: 3؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 45: 9، و325: 7؛ وهتذيب األحكام 250: 6( الكايف 2)

 .180: 2ق ،1رسائل ومسائل  ،( انظر: النراقي3)



 

م هناك عثروا عىل روايات تفيد التحريم مطلقًا رغم أهّن  ،ما ذكروه يف فقه الرضاع وهذا

 إذا كان االرتضاع من غري ت مناقشتها، نعم احتاط أستاذنا السيد حممود اهلاشمي فيامومتّ 

 للسيد حممد سعيد ح االحتياط الوجويبيشمل ما نحن فيه، بل رصيكالمه  ، ولعّل الثدي

 .احلكيم هو ذلك

دخال اللبن يف احللق ولو اخلالف يف هذه املسألة إىل ابن اجلنيد الذي قال باالكتفاء بإ ونسب

 .ربالوجو

 من ليس هأنّ  إال هناك، النظر وبرصف نظر، إىل الرضاع فقه يف حتى حتتاج املسألة أنّ  إال

 هذه بلبن احلمل أو اجلدي يلتغذّ  طريقي عنوان هو الرضاع عنوان بأنّ  هنا القول البعيد

 اموإنّ  السكوين، رواية يف األكل نوع تغيري عرب االسترباء عن احلديث جرى وهلذا اخلنزيرة،

لب أن يندر إذ اخلنزيرة، لبن احلمل أو اجلدي ألخذ السائدة احلالة بوصفه الرضاع استخدم  حتر

 يف تأثري له املّص  نفس يعترب مل ما ،حسنٌ  واالحتياط، لحليبل اجلدي رشب ألجل اخلنزيرة

، وهو غري واضح لو الحظنا فكرة االسترباء التي تشري ملشكلة فيحكم باالختصاص املوضوع

 .يف نفس اللبن

 ةقطعيّ  غري آحادية األخبار ألنّ  ؛احلرمة تثبت مل مبانينا وعىل املوضوع، يف الكالم متام هذا

 .اّلل دعن والعلم ،الصدور

 .واضح غري واإلحلاق ،عنه احلديث وسيأيت باجلالل املورد إحلاق يرى من هناك نعم،

 اإلنسان للحيوان وطءالعنوان العارض الثالث: 

نسبًة  بل نسب لفتوى الفقهاء، عليه نفي اخلالف يعفقهاء ـ بل ادّ بني ال ملعروفا

                                           
 .375: 2( منهاج الصاحلني 1)

 .223: 3لصاحلني ( منهاج ا2)

 .232ـ  230: 7( انظر: مسالك األفهام 3)

 .284: 36؛ وجواهر الكالم 269: 9انظر: كشف اللثام  (4)

 .189: 2( مفاتيح الرشائع 5)



  

ه أضاف كثريون أنّ صل حيرم لو وطأه إنساٌن، واحليوان املحّلل األكل باأل باإلمجاع ـ أنّ  ةً يحمو

 .حيرم نسله ولبنه

 يف الوطء حصل وسواء أنثى، أو ذكراً  يكون أن بني املوطوء احليوان يف عندهم فرق وال

 كاحلصان ظهره أو كالغنم حلمه طلبير  مما احليوان هذا كون بني فرق ال كام الدبر، وأ القبل

 بالغاً  مكرهًا، أو خمتاراً  جاهاًل، أو عاملاً  جمنونًا، أو عاقالً  كونه بني ئالواط يف فرق وال واحلامر،

 .نزلير  مل وأ أنزل عبدًا، أو اً حرّ  صغريًا، وأ

ظ . وحتفّ م آخرونفال يشمل الطيور، فيام عمّ قّيد كثريون احلكم بذوات األربع،  نعم،

هلام، فيام احتاط وجوبًا  د فضل اهلل عىل حرمة النسل ولبن النسل فرأى عدم شمول احلكمالسيّ 

 .السيد السيستاين يف اللبن والنسلواحتاط وجوبًا  ،يف الفاعل غري البالغ

 بعد إحراقه ثم ذبحه، وجب كالغنم عادةً  حلمه يقصد كان لو املوطوء احليوانوذكروا أّن 

 كاحلامر ظهره يرقصد كان لو ّماأ املالك، هو يكن مل إن ملالكه غرامة الفاعل ويلزم موته،

 .والفاعل املالك غري لشخص بيعه ويلزم آخر، بلدر  إىل يرنفىف واحلصان

د بن وحممّ  ،ة، ووافقها يف حرمة اللحم غري واحٍد من احلنابلةما ذهبت إليه اإلماميّ  هذا

ة حنيفة واملالكيّ  ة يف وجه، فيام ذهب إىل احلّلية أبوناف، والشافعيّ حاحلسن وأبو يوسف من األ

 .الكراهةالقول بدون كراهة، ونسب ألمحد  ةوالشافعيّ 
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 النصوص احلديثية، عرض وتفكيك جتزيئيـ  

 :وأبرزها ،النصوص هو األحكام هذه يف واملستند

ـ  عن الصادق والرضا وأيب إبراهيم ،ـ خرب ابن سنان واحلسني بن خالد وإسحاق بن عامر 1

 فإذا ذبحت، للفاعل البهيمة كانت إن»: يت البهيمة، فقالوا مجيعاً أيف الرجل يعليهم السالم ـ 

ب هبا، ينتفع ومل بالنار، ارحرقت ماتت وطاً  وعرشين مخسة هو ورضر  مل وإن الزاين، حدّ  ربع س 

 هبا ينتفع ومل بالنار وارحرقت وذبحت صاحبها، إىل ودرفع منه ثمنها فأخذ قرّومت هل البهيمة تكن

 رسول ولكنّ  هلا، ذنب ال»هيمة؟ فقال: فقلت: وما ذنب الب«. سوطاً  وعرشين مخسة ورضب

 .«النسل وينقطع بالبهائم الناس)يتجزئ(  جيرتئ لكيال به وأمر هذا فعل اهلل

وقد حكموا بصّحتها السندّية.  ،الرواية داّلة عىل احلكم يف مجلةر من تفصيالته فهذه

كم ملا إذا كان عىل ترسية احل همظ بعضلعّله هو الذي أوجب حتفّ  «الرجل»واستخدام تعبري 

لعّله هو الذي سمح هلم باحلكم بحرمة لبنها « هبا ينتفع مل»غري بالغ، كام أّن تعبري  ئالواط

 ونسلها وغري ذلك؛ الندراجه عندهم يف عنوان االنتفاع.

واإلحراق الوارد يف هذه الرواية قد ال يعارضه ما ورد من هني النبّي عن إحراق احليوان 

قصود هناك إحراقه حّيًا، بل لو قصد األعم كان هذا بمثابة خمّصص وحالة ، إذ لعّل املبالنار

 استثنائّية له.

« هبا نتفعير  ال»كلمة  بدعوى أنّ  أشكل العالمة فضل اّلل عىل شمول احلكم للنسل، وقد

يقصد منه ركوهبا أو حلبها أو حلمها أو صوفها أو شعرها أو نحو ذلك، أما لو نزت عىل حيوان 

 لو فرض ذبحها وإحراقها قبل ال يصدق بأكل حلم احليوان أننا ننتفع هبا، السيامفأولدته ف

 .ذلك

                                                                                                             
 .65: 17يف فقه مذهب اإلمام الشافعي  وي الكبرياحلاملاوردي، او

 .60: 10؛ وهتذيب األحكام 224 ـ 223: 4واالستبصار  ؛205: 7( الكايف 1)

كتاب من ) «هنى أن حيرق يشٌء من احليوان بالنار»روي عن النبّي يف حديث املناهي ـ بسند ضعيف ـ أّنه ( 2)

 (.425؛ ومكارم األخالق: 510؛ وأمايل الصدوق: 5: 4ال حيرضه الفقيه 

 .135( فضل اهلل، فقه األطعمة واألرشبة: 3)



  

 أوالد استخداموالعرف ال يفهم من  الكالم معقول  جدًا وال أقّل يف أغلب صوره، وهذا

 مثالً  املوضوع أو باحلكم للجهل ـ احلكم تطبيق وقبل الوطء بعد جاؤوا الذين ولو احليوان هذا

 حمرز، غري بالشمول واالطمئنان املاعز، من الذكر ذاك أو الشاة بتلك اآلن ننتفع أننا ميفه ال ـ

 .احليوان هذا نسل عن تتحّدث رواية ةأيّ  ترد مل هوأنّ  السيام

 ؟النصوص يف سياق تدبريي زمين نبوّيبعض هل ميكن فهم 

حكاًم تدبرييًا  اف قليالً عند هذه الرواية، من حيث احتامل كون مضموهنيمكن التوقّ  لكن

 التعليل، مع يتناسب ال إحراقه السائل استغرب الذي احليوان بإحراق احلكموذلك أّن زمنيًا، 

 أن بعد يعرفه ال شخص عىل الدولة ملصلحة بيعه ثم أخذه للحاكم يمكن وكان إتالفه فلامذا

 حرقار  لو الفاعل عىل الالحق الرضر هو وما! وتعّديًا؟ إرسافاً  إحراقه يف أليس بح؟ذر  قد يكون

 !احلّد؟ ربع وجيلد قيمته سيغّرم حال كّل  عىل وهو احليوان

 عندما املجتمع فإنّ  اإلحراق، حلالة النفيس الوقع نفس يف هو هنا الغرض إنّ  :يقال قد

 استشعار بعد االرتداع، ويتمّ  فيخشاه، املوضوع هيبة يردرك التشّدد من املستوى هذا يالحظ

 .تاّمة رةقذابات  املوطوء وكأنّ 

 ،اق احليوان وإتالفه وذهابه هدراً إّن االرتداع يكون بالعقاب للفاعل، البإحر :واجلواب

فلو حكم بمصادرة بعض أغنام الفاعل أو بزيادة نسبة عقوبته لتبلغ نصف احلّد أو نحو ذلك 

بام عىل الناس لو أكلوه لر بدينّ  لكان ذلك أفعل. نعم لو كان يف نفس املوطوء بعد وطئه رضرٌ 

الرواية جعلت العّلة يف هني الناس عن االجرتاء،  املفروض أنّ  صّحت هذه املحاوالت، لكنّ 

 ةزمنيّ  ملصلحة كان النبوّي  احلكم هذا أنّ  يرّجح الذي األمر املقام،قنع يف وهذا غري مر 

، إن مل نقل رّساً  قهيحتق فيمكن عالنيةً  فرضير  مل اإلحراق وأنّ  ةخاّص  تناسب عرصه، |رآها

 .ّن العّلة الواردة هي التي تفرض حتقيقه علناً بأ

 من ونصف قرنر  بعد بعينه احلكم اإلمام تطبيق أنّ  هو هنا ةالزمنيّ  احتامل فعِ ُيض ما ولعّل 

 .األّويل احلكم فرضية يعّزز ،النبوّي  احلكم إىل ذلك يف واستناده ،النبوّي  احلكم

 وفعله بذلك أمر   النبي إنّ : قال هفكأنّ  ّلة،بالع داً مقيّ  جاء النبي أمر إىل استناده بأنّ  وجياب



 

 احلكم يكون أن املمكن ومن العلل، هذه ألجل النبي به أمر كام به آمر وأنا العلل، هذه ألجل

 اءزاالجت فيها حيتمل التي ةالزراعيّ  املجتمعات ةخصوصيّ  أخذنا لو السيام زمنًا، ممتدّ  التدبريي

 فإنّ  ،املدن يف، خاّصة الصناعية بعد وما ةالصناعيّ  تمعاتناجم مثل يف ال النسل، وانقطاع بالبهائم

التعليل غري واردر؛ إذ ال معنى لالجرتاء واالجتزاء وخوف انقطاع  هذاومثل  األمر هذا مثل

 النسل.

ل ه، وهذا يعّزز أنّ  ،مل يقل ذلك فحسب النبّي  ويبدو من الرواية أنّ  مارس ه هو الذي بل فع 

ي حن ذلك بوصفه حاكاًم أو قاضيًا، وملا مل ينسب املضمون إىل الوالتطبيق، وغالبًا ما يكو

 يأيت وسوف ة للحكم.ة الصورة احلرفيّ ويصعب األخذ بإطالقيّ  ،ةاملبارش، يرتفع احتامل الزمنيّ 

 .فانتظر ،ةواخلصوصيّ  ةالزمنيّ  احتامل يعّزز ما

بالتعليل بوصفه يعّمم ولو رفضت  التفسري الزمني القضائي النبوي هنا، فال أقّل من األخذ 

وخيّصص، فعندما ال يكون هناك تأثري ـ بحسب الزمان واملكان ـ لعمليّة الذبح واإلحراق عىل 

انتهاء الناس عن هذا الفعل، فإّنه ال معنى جلعل احلكم الرشعي هو ذلك؛ وقد حّققنا يف 

له مفهوم، فهو يمنع  بحوثنا األصولية حول االجتهاد التعلييل واملقاصدي أّن التعليل إن مل يكن

 ـ عىل األقّل ـ من التمّسك بإطالق الدليل لغري حالته عادًة.

ون احلّد، ويرغرم قيمة در  دّ حير »قال:  ،يف الرجل يأيت البهيمة× عن أيب جعفر ير،دِ ـ خرب َس  2

ه أفسدها عليه، وتذبح، وحترق وتدفن إن كانت مما يؤكل حلمه، وإن البهيمة لصاحبها؛ ألنّ 

لد قيمتها ارغرم ظهره يرركب كانت مما  إىل فيها هبا فعل التي املدينة من وأخرجها احلّد، دون وجر

 .«هبا يعري   كيال فيها، فيبيعها ترعرف، ال حيث أخرى، بالد

 مثل صّحة عدم بعد وثاقته تثبت مل حيث نفسه، بسدير معتربة غري السند حيث من والرواية

 .ومدحه قدحه روايات وتعارض الرجال، علم يف القمي تفسري مبنى
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(2)  : حدثنا حممد بن مسعود، قال: : الفضل سدير بن حكيم وعبد السالم بن عبد الرمحن يف أيب»قال الكيّشّ

بن  ن، قال: حدثني حممد بن أمحد بن حييى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمروبن حممد بن فريوزا حدثنا عيلّ 

 



  

                                                                                                             
 لون. قال: ذكر عنده سدير فقال: سدير عصيدة بكّل  ×اهللعثامن، عن حممد بن عذافر، عن أيب عبد 

حدثنا عيل بن حممد القتيبي، قال: حدثنا الفضل بن شاذان، عن ابن أيب عمري، عن بكر بن حممد األزدي، 

ودموعه فقال:  ،×اهللأيب عبد  ي يف كّف ين ألطوف حول الكعبة وكفّ إعم يل زيد الشحام، قال: قال: وز

ين طلبت إ ،، ثم بكى ودعا، ثم قال يل: يا شحامما رأيت ما صنع ريب إيلّ  ،ماجتري عىل خديه، فقال: يا شحّ 

)اختيار معرفة  « سبيلهامخيّل و ،فوهبهام يل ،وكانا يف السجن ،هلي يف سدير وعبد السالم بن عبد الرمحنإإىل 

(. وقد ذكره الطويس يف أصحاب السّجاد والباقر والصادق دون تعليق 470ـ  469: 2الرجال: 

( ما ذكره الكيش وعّلق 156: )خالصة األقواليف  (. كام نقل العالمة احليّل 223، 137، 114)الرجال: 

وقال السيد عيل بن أمحد العقيقي: »كنّه نقل قائاًل: ، ل«مرتبتهام عىل علوّ  وهذا حديث معترب يدّل .. »قائاًل: 

 (.101، األمر الذي نقله أيضًا ابن داود )الرجال: «سدير الصرييف، وكان اسمه سلمة، كان خملطاً 

ا املادحة: فمنها: ما رواه الكليني عن عدة من أمّ »ونقل السيد اخلوئي فيه الروايات املادحة والقادحة وهي: 

أنه ، ×اهللبن حممد بن خالد، عن أمحد بن عبيد، عن احلسني بن علوان، عن أيب عبد  أصحابنا، عن أمحد

أقول:  ..وإنا وإياكم يا سدير نصبح به ونميس ،اً ه بالبالء غتّ قال ـ وعنده سدير ـ: إن اهلل إذا أحب عبدا غتّ 

ا: ما رواه الكيش ومنه ة إال أهنا ضعيفة بعدم توثيق أمحد بن عبيد.الرواية وإن وصفها بعضهم بالصحّ 

عيل  ن وصفها العالمة باملعتربة، إال أهنا ضعيفة فإنّ إو ،أقول: هذه الرواية)ونقل رواية الكيش املتقّدمة(.. 

وعىل تقدير تسليم اعتبارها فال تدل  ،ه مل يرد فيه توثيقوإن كان من مشايخ الكيش، إال أنّ  ،بن حممد القتيبي

ه ويعطف عليه، كان حيبّ  ×اإلمام نه، بل غاية ما تدل عليه أنّ وال عىل حس ،الرواية عىل وثاقة سدير

ومنها: ما رواه الصدوق بسنده الصحيح عن حنان بن . ألهل البيت وموالياً  اً ويكفي يف ذلك كونه شيعيّ 

يف املدينة وإذا رجل يف بيت املسلخ فقال لنا:  سدير، عن أبيه قال: قال: دخلت أنا وأيب وجدي وعمي محاماً 

بكم يا أهل الكوفة  العراق؟ فقلنا: الكوفيون، فقال: مرحباً  القوم؟ فقلنا: من أهل العراق، فقال: أّي ن مم  

قال: عورة املؤمن ‘ اهلل ، أنتم الشعار دون الدثار، ثم قال: وما يمنعكم من اإلزار؟ فإن رسول وأهالً 

ومعه ابنه  ،إذا هو عيل بن احلسنيعىل املؤمن حرام.. فلام خرجنا من احلامم، سألنا عن الرجل يف املسلخ ف

عن أن الرواية راوهيا سدير نفسه، ال داللة فيها إال عىل مدح أهل الكوفة  أقول: مع الغّض . حممد بن عيل.

ه بأشخاصهم، بل إهنا رصحية يف أهنم كانوا مدح لسدير وأبيه وجدّ  لكثرة الشيعة فيهم، وليس فيها أّي 

 زار.تّ باال ×مفأمرهم اإلما ،مكشويف العورة

ا الروايات القادحة فمنها: ما رواه الكيش عن حممد بن مسعود، قال: حدثنا عيل بن حممد بن فريوزان، وأمّ 

قال: حدثني حممد بن أمحد بن حييى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثامن، عن حممد بن عذافر، عن 

ن عيل بن أل ،أقول: الرواية ضعيفة ، قال: ذكر عنده سدير فقال: سدير عصيدة بكل لون.×اهللأيب عبد 

الحتامل أن يراد هبذه اجلملة: أن  ؛حممد مل يوثق، عىل أنه ال داللة فيها عىل الذم، بل حيتمل داللتها عىل املدح

ومنها: ما رواه  حال، وإن اختلفت ألوانه. فهو عصيدة عىل كّل  ،لون كان ال تتغري حقيقته بأّي  سديراً 

د، عن أيب العباس عبيد اهلل بن أمحد الدهقان، عن عيل بن احلسن الطاطري، عن الكليني، عن محيد بن زيا

 



 

 أطلق سنان ابن خرب فيام املركوب، احليوان ةخصوصيّ  السابقة الرواية عىل تضيف هالكنّ 

ما ييش بنوع اضطراب يف البيان بني الروايتني مع  ، وهذاواإلحراق بالذبح البهائم يف القول

 .كون القضّية تتطّلب التوضيح والتفصيل

 املدينة من إخراجها عّلل إذ الزمنية، ةالقضائيّ  التعليالت فرضّية أيضاً  تعّزز الرواّية وهذه

 يبيعها كي راجاإلخ منه فطلب هبذا، تعرّي  كانت املجتمع ذلك يف الناس فكأنّ  هبا، تعيريه بعدم

 هاعبي مع اإلخراج فهذا الفقهاء، فتوى هي كام بالنفي رشعي حكمر  ألجل ال التعيري، لريتفع

 جمهول ديتعبّ  إللزامر  ال ،)أو الفاعل( املالك عىل مفرتضة مشكلة لرفع هيدف إنام البلد خارج

 لتنظيم زمنية ةتدبرييّ  أحكام اموإنّ  واإلخراج، بالنفي حكمٌ  يوجد ال هأنّ  يقّوي ما وهذا العّلة،

 .األمر

 لعّلة ال عبادة اإمّ »: بقوله خارجاً  والبيع اإلخراج عىل هنا املجليس العالمة عّلق هلذا وربام

                                                                                                             
حممد بن زياد بياع السابري، عن أبان، عن صباح بن سيابة، عن املعىل بن خنيس، قال: ذهبت بكتاب عبد 

، حني ظهرت املسودة قبل أن يظهر ولد ×اهلل السالم بن نعيم وسدير وكتب غري واحد إىل أيب عبد

 ،أّف  ثم قال: أّف  ،مر إليك فام ترى؟ قال: فرضب بالكتب األرضبأنا قد قدرنا أن يؤول هذا األ ،اسالعب

وال أقل من جهة صباح بن  ،أقول: الرواية ضعيفة. ام يقتل السفياين.مام، أما يعلمون أنه إنّ إما أنا هلؤالء ب

ن أ، غري أهنم قدروا ×إىل أيب عبد اهللسيابة، عىل أنه ال داللة فيها عىل قدح يف سدير ومن كتب مثل كتابه 

، مر إليه هو قاتل السفياينّ من ينتهي األ من جهة جهلهم بأنّ  ×مر )اخلالفة( إىل الصادقيؤول هذا األ

فقد روى الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أمحد بن حممد،  ،فهم به سالم اهلل عليه هلم ذلك وعرّ وقد بنّي 

وكن  ،الزم بيتك ،يا سدير: ×اهللقال أبو عبد  :حممد، عن سدير، قالعن عثامن بن عيسى، عن بكر بن 

واسكن ما سكن الليل والنهار، فإذا بلغك أن السفياين قد خرج فارحل إلينا ولو عىل  ،من أحالسه حلساً 

من الروايات عىل مدح سدير وال عىل قدحه، لكنه  ءأنه ال يمكن االستدالل بيش ل مما مرّ فتحّص . رجلك.

وال يعارض ذلك بام  حيكم بأنه ثقة من جهة شهادة عيل بن إبراهيم يف تفسريه بوثاقته عىل ما يأيت. مع ذلك

رواه العالمة من قوله: وقال السيد عيل بن أمحد العقيقي: سدير )بن( الصرييف وكان اسمه سلمة كان 

عنى رواية املعروف واملنكر، فإن العقيقي مل تثبت وثاقته، عىل أن التخليط بم ؛. وذكر ابن داود نحوهخملطاً 

 .(41ـ  36: 9)معجم رجال احلديث « ..وهذا ال ينايف وثاقة الراوي

الروايات : سدير بن حكيم جمهول احلال؛ وقد كفانا السيد اخلوئي مناقشة بعض زوايا البحث فيه، إذ أقول

وده يف مثل تفسري القمي فهو ا توثيق السيد اخلوئي له لورها ضعيفة السند كام تبنّي، وأمّ الواردة حوله كلّ 

 إال بوصفها شاهدًا ومؤّيدًا. اتهغري صحيح كام قلنا مرارًا، فال يعتمد عىل مرويّ 



  

 ورود بعد الثانية ةالفرضيّ  ترجيح يفرتض كان هأنّ  مع، «صاحبها هبا يعرّي  لئال أو ،لنا ةمفهوم

 .النّص  هذا عىل تعليقته وكونبذلك،  نفسه النّص 

 قيمتها ارغرم بأنه قالت فهي الرواية، هذه تركيبة عند هنا قليالً  فالتوقّ  من والبّد  ،هذا

لد،  ة؟الدابّ  بيعت من ولصالح ؟جاملخر   هو فمن.. املدينة من وأخرجها وجر

 كّلام هبا الفاعل هذا يعري   ال كي جختر   فهي هبا، التعيري عدم ورد وهلذا الفاعل، هأنّ  الظاهر

باع أو لصاحبها ثمنها غرمار  أن بعد لنفسه يبيعها هأنّ  يعني وهذا البلد، يف شوهدت  كام له، تر

 فيام الفاعل عىل الواردة اخلسارة حجم أنّ  نييع وهذا أيضًا، ةالفقهيّ  الكلامت بعض من يظهر

 مع الفقهاء بعض ولكنّ  .حلمه يؤكل ال فيام خسارته من أكرب تكون أن املمكن من حلمه يؤكل

 الفقراء؟ أو الفاعل أو املالك هو هل: الثمن له يعود من يف فتوقّ  البلد خارج بالبيع حكمه

 .للفاعل البيع بعد الثمن كون مرجحاً 

 إىل رشتر  مل هالكنّ  ظهره، طلبوير  حلمه طلبير  ما بني زتميّ  الرواية هذه أنّ  إىل يضاً أ يرشار

 هو أحلقه حيث كاإلبل، معاً  وظهره حلمه طلب إذا ما وهي ،السيستاين السيد إليها ملحأ ةر فرضيّ 

 .بشكل مقنع وجهه يل يتضح ومل، حلمه طلبير  بام

 بقرة، أو ناقة أو شاة( أو) هبيمةً  يأيت الرجل نع ×اهلل عبد أبا سألت: قال سامعة، خرب ـ 3

لد حدّ  عليه»: فقال: قال  تلك حلم أنّ  وذكروا«. إىل غريها نفى من بالدر ًا غري احلّد، ثم ير أن جير

 .(وثمنها) ولبنها حمّرم البهيمة

 نكا وإن ولبنه، احليوان هذا حلم حرمة عىل الداّل  ذيلها عرب يكون الرواية هبذه واالستدالل

 والكايف التهذيب من كّل  يف جاء فيام ،)ولبنها( بدل)وثمنها(  كلمة هو االستبصار يف جاء ما

 )ولبنها(. تعبري
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 :مشكلتان الرواية ويف

 مرارًا، عنهوالذي حتّدثنا  ،مشكلة اإلرسال ما بني حممد بن عيسى ويونس األوىل: املشكلة

 .هنا السند سلسلة اتصال حيرز فال

أهنا ليست من ـ بل نكاد نطمئّن ـ حيتمل جدًا « وذكروا»اجلملة األخرية  إنّ  الثانية: املشكلة

إذ مل نفهم ملاذا  ؛ام هي من كالم سامعة أو غريه ممّن وقع يف سلسلة السند، وإنّ ×كالم اإلمام

املجليس يف مرآة  يريد اإلمام استخدام هذا التعبري؟! وقد احتمل هذا األمر أيضًا العالمةر 

ا خربًا مرسالً من سامعة أو غريه أو فيكون إمّ  ،ه من كالم غري اإلمامحًا أنّ ، مرّج العقول

 يف كلامهتم. اً اجتهاد

 .بمفردها الرواية هذه إىل االستناد يصعب معاً  املشكلتني هاتني اجتامع ومع

 إن»ا عىل شاة؟ قال: ز  ئل عن رجلر نظر إىل راعر ن  عن الرجل أنه سر ـ خرب حممد بن عيسى،  4

 وحترق، فتذبح هبا، السهم يقع حتى أبداً  نصفني قسمها يعرفها مل وإن وأحرقها، ذبحها فهاعر

 .«سائرها نجت وقد

 ،الرواية تدّل عىل لزوم ذبح هذه الشاة وحرقها، وهي وإن مل ترش إىل حكم أكل حلمها وهذه

نتفع هبا؛ ه بضمّ إال أنّ  إال إذا قيل بأّن هذا  حرقها إىل سائر الروايات يف الباب يفهم أنه ال ير

، فلو عصاه املكّلف فال له صلة بالعقوبة وجتريم الفاعل هو حكٌم تكليفي« واإلحراق الذبح»

 يرعلم من ظاهر اخلرب حرمة األكل.

ويف هذه احلال يذهبون إىل رصف العنوان  ه مضمر،من حيث السند تام، إال أنّ  واحلديث

 .ه روايات عن اإلمام الرضا ومن بعدهة، وحممد بن عيسى ل)الرجل( إىل أحد األئمّ 

 من أكثر روىحمّمد بن عيسى حتصيل االطمئنان به مشكل، فإّن  وهذا الكالم وجيه، لكنّ 

، ويونس ممّن )الرجل( بعنوانـ  ملعروفّيتهـ  له يشري أن مانع فأّي  يونس، عن رواية مخسامئة

 وتصّح  ،بأس فال اطمئنان له حصل فمن؟ يمكن فرض إفتائه كام تشري بعض النصوص

 .هبا دةومؤي   لغريها دةمؤيّ  فتكون وإال ،الرواية
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ه ة يف الرواية كمثل اعتبار كون الشاة للرجل أو أنّ يّ مات مطووالبد من فرض مقدّ  هذا،

 الشاة من الراعي الذي نزا عليها.اشرتى 

 .فانتظر ،أكثر األمر لنا يرشح سوف االختصاص خرب لكنّ 

 ي ابن أكثم ملوسى املربَقع!إثارات حول استفتاء القاض

 عبيد بن عيسى بن حممد عن( العقول حتف يف ورد فتواه ومضمون) االختصاص خرب ـ 5

 قال: قال نط  القر  دار يف ببغداد سأله ×موسى بن عيل بن حممد بن موسى عن البغدادي،

 ـ× اً عليّ  يعني ـ أخي عىل فدخلت تسعة، أو مسائل عرش عن مث  ك  أ   بن حييى إيلّ  كتب: موسى

: قال ثم فضحك، فيها، أفتيه مسائل عن يسألني إيلّ  كتب أكثم ابن إنّ  فداك، جعلت: له فقلت

: إيلّ  كتب: قلت ،«هي؟ وما»: قال. أعرفها مل: قلت ،«ومل ؟»: قال ال،: قلت «ه؟أفتيت   فهل»

 فلام ا،منه شاةر  عىل ينزو الراعي فرأى غنم قطيع أتى رجل عن وأخربين ـ: قال أن إىل ـ أخربين

 صاحبها يدري وال كانت اأهّي  الراعي يعرف ال الغنم بني فانسابت سبيلها، خىّل  بصاحبها برص

ا  فإن شاة، عىل نزا قد الراعي إىل نظر الذي الرجل اوأمّ »: ×عيل قال:  ـ قال أن إىل ـ يذبح أهيُّ

 أحد عىل سهمال وقع فإن بينهام، ساهم نصفني قسمها يعرفها، مل وإن وأحرقها، ذبحها عرفها

 وقع فإن بسهم، بينهام فيقرع بنصفني، السهم فيه وقع الذي يفّرق ثم اآلخر، نجا فقد النصفني

 فأهيام بينهام، فيقرع اثنتان، تبقى حتى كذلك يزال فال اآلخر، النصفر  نجا النصفني أحد عىل

 .«سائرها نجا وقد وحترق، ترذبح هلا السهم وقع

 ورد عيسى بن وحممد واحد، والتهذيب والتحف االختصاص خلرب يئالفتوا املضمون إنّ 

 ويف. املتقّدم التهذيب خرب يف اإلضامر إشكال بذلك فريتفع ،وحدهتا يقّوي مما منها، طريقني يف

 من السابقة الرواية يف قلناه ما فيه جيري هأنّ  إال ،ةاملوطوء للشاة الذبح ةمركوزيّ  يفيد ما اخلرب

 إثامً  ارتكب هال  فأك   الشاة حيرق ومل املكّلف عىص فلو خاصًا، اً ليفيّ تك احلكم هذا كون احتامل

 .إثمني ال واحداً 
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 :مشاكل جهايو ـ أحياناً  وغريه ـ االختصاص خرب لكنّ 

كام حّققناه يف حمّله،  املفيد، إىل الكتاب نسبة ةصحّ  إثبات عن العجز بعد السند ضعف :الً أوّ 

حيث حّققنا أيضًا عدم صّحة الطرق وال توثيق الرواة  ،العقول حتف يف ايناحلرّ  طريق وإرسال

 .يف هذا الكتاب

 .القرعة ال اإلمجايل، العلم أطراف متام يف االحتياط جريان هو القاعدة مقتىض إنّ  :ثانياً 

 أنّ  من سابقاً  إليه أرشنا ما ويكفي عنها، احلديث نريد ال هنا حمتملة عديدة أجوبة وتوجد

 عدد إتالف هنا االحتياط الزم كون مع السيام ،اإلمجايل العلم أطراف ّل ك يف الرتخيص للموىل

 ال وهذا ،متامها ال األطراف بعض يف الرتخيص جاء وهنا كيف غنام،األ من كبرياً  يكون ربام

 .فيه اإلشكال ينبغي

 عيل اإلمام إخوة أحد ،عق  رب   املر  موسى هو هنا موسى بن عيل بن حممد بن موسى إنّ  :ثالثاً 

 أسئلة قّصة يف اهلادي، اإلمام منه يراد الذي أخيه إىل يرجع هو الرواية هذه ويف ،×هلاديا

 .وثاقته تثبت ومل الذمّ  بعض فيه ورد املربقع أنّ  املعروف ومن أكثم، بن حييى

 بن حييى كان وقتر  يف األّمة يف هاً يفق بوصفه مطروحاً  يكن مل املربقع أنّ  انتباهي لفتير  وما

 وهو، املربقع   يسأل فلامذا اهلادي، عن فضالً  اجلواد رصع يف والقضاة الفقهاء ركبا من أكثم

 عام تويّف  أكثم بن حييى أنّ  علامً ! نصيب؟ الفقه يف له ليس والذي العبايس لاملتوكّ  بمنادمة املتهم

 رأواخ للمربقع أرسلها هأنّ  حيرّج  األسئلة هذه أنّ  يعني وهذا عامًا، الثامنني متجاوزاً  هـ242

 وتويّف  هـ214 عام ولد املربقع أنّ  املعروف أنّ  مع والقضاة، الفقهاء كبار من كونه مع حياته

 !عاماً  مخسني حوايل املربقع ولد عندما أكثم بن حييى عمر كان أي هـ،296 عام

 :، وربام أكثرنياحتامل األمر حيتمل

 ملا اإلمام ضحك وهلذا ه،جهل لبيان املربقع ضدّ  موضوعة الرواية تكون أناالحتامل األّول: 

 وإن ،البيت أهل مقام من ليس هوأنّ  له توهني ذلك ويف مسائل، يف أكثم ابن سأله هبأنّ  له قال

 موقع تركيز تريد التي األحاديث سلسلة يف احلديث هذا فيقع ثم ومن. اهلادي لإلمام أخاً  كان
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 .أقربائهم من هلم منافسة شبهة فيه يكون قد من ضدّ  البيت أهل

 ؛عاملربق   شأن تعظيم هو كثمأ ابن غرض ويكون صحيحة، الرواية تكون أنالحتامل الثاين: ا

سنه عىل يشهد ما الرواية يف فيكون اهلادي، أخيه منافسة عىل هيليقوّ   .ذّمه عىل دّل  ما مقابل حر

 قال نمم ترّبأ هأنّ  ذكر ثم اجلواد، بعد لإلمامة رحطر  كان هأنّ  يرنقل حيث وارد، االحتاملني وكال

 .بإمامته

 .االحتامالت وترّددكّلها،  املعطيات هذه بعد الرواية هبذه الوثوق يصعب ،وعليه

 نكح،تر  التي البهيمة عن سئل ×املؤمنني أمري أنّ »: ×اهلل عبد أيب عن ع،مَ ْس مِ  خرب ـ 6

 .«لبنها وكذلك ،حلمها حرام: فقال

 موطوء هي «نكحتر  التي» من رادامل أنّ وضوح  فرض بعد ومبارشة واضحة احلديث وداللة

 .أيضاً  هنا باللبن حترص   والرواية مطلقًا، ال اإلنسان

 فيه جاءـ قد  فيه زياد بن سهل وقوع عن النظر برصفـ  هفإنّ  ؛السند ضعيفة الرواية لكنّ 

ّعفا وكالمها األصّم، الرمحن عبد بن اهلل وعبد شّمون بن احلسن بن حممد  نيالرجاليّ  عند ضر

 .لوحدها الرواية هذه عىل االعتامد يصعب معهو جدًا،

 ة عاّمةقراءة جمموعّينتائج و، ةالنصوص احلديثّيـ  

 فيمكن ،ةاإلمجاليّ  الوقفة اوأمّ  معها، ةتفصيليّ  وقفات وهذه املقام، يف النصوص مهمّ  هو هذا

 :عىل الشكل اآليت بياهنا

 إىلتفكيك الرواية األوىل إىل ثالث ـ ـ بعد  يرجع هنا الرواياتاملعلوم من  عددال إنّ  :الً أوّ 

روايتني؛ وذلك ألّن خرب حمّمد عيسى  عدا السند، ضعيفة وكّلها روايات، سبع أو ست حوايل

علم كونه مغايرًا خلرب االختصاص والتحف، بل حيتمل جدًا أّنه قطعة منه يف التهذيب ال ير 

 موضع اجلملة قال قد اإلمام كون حيرز ال( 3 :رقم) سامعة خرب أنّ  كام منقولة باملعنى،

 فيه، فينبغي حذفه من التعداد أو وضعه يف قّوة خرب حمتمل الوجود. االستدالل

                                           
 .47: 9؛ وهتذيب األحكام 259: 6( الكايف 1)



 

ها يرعارض الروايات هذه أنّ  كام  وإن وهي كامالً، احلدّ  البهيمة واطئ حدّ  يف جاء ما بعضر

 بعض إطالق أنّ  كام هنا، الوثوق يف تشّوشاً  توجب املعارضة نفس لكنّ  ،تلك عىل رّجحت

كام  أشكلةً  الروايات يزيد كولواملأ املركوب بني اآلخر بعضها تفصيل مقابل هنا الروايات

 .قلنا

 وختصيص ،هنا باألخبار األخذ مكنهي ،الثقة الواحد خرب حجّية عىل يبني فمن وعليه،

 ماملعلو اخلرب ةحجيّ  عىل يبني من اوأمّ  انعقادها، تقدير عىل الكريم القرآن يف احلرص داللة

 األخبار بعض من العلم حتصيل فإنّ  م،االكر بيته وأهل النبّي  عن بصدوره املطمأنّ  أو الصدور

 هلا معارضر  عدم مع األخبار هبذه العمل عىل اإلمجاع علجير  مل ما واضح، غري يل يبدو ةاآلحاديّ 

 .حلمها حرمة أصل يف هذا. قاسمها املشرتك من الوثوق إلفادة كافياً 

 والبقرة الشاة مثل تكون التي البهائم هو النصوص ظواهر من ناملتيقّ  داراملق إنّ  :ثانياً 

 فمن ،ذلك شابه مااجلّو و أو البحر أو الربّ  حيوانات من ذلك غري اأمّ  واحلصان، واحلامر واإلبل

 املسؤول املتعارفة واحلالة .يشملها تعميم عىل احلصولـ  الروايات سياقات بحسبـ  الصعب

 وعدم طالقلإل ،واألنثى الذكر بني فيها فرق بال خاّصة، احليوانات ههذ هي آنذاك عنها

 .؛ للسبب عينهوعدمه نزال، وال بني اإلالدبر وأ لقبلالوطء يف ا بني فرق وبال االستفصال،

 «هبا ينتفع مل» تعبري داللة يف املناقشة تقّدمت وقد النسل، حتريم ذكر نّص  أّي  يف يرد مل :ثالثاً 

 .حاله عىل احليوان هذا نسل بقاء لصحيحفا التحريم، عىل

 مسمع خرب عدا ،مرشوب أو مأكول هو بام احليوان هذا لبن حيّرم خرب ردي مل :رابعاً 

 عدم فإنّ  املركوب، يف السيام اللبن، حرمة يثبت ال االنتفاع عدم وعموم .السند الضعيف

 يثبت وهذا هبا، االنتفاع حرمة يثبت ـ والثانية األوىل نيالروايت يف إال يرد مل تعبري وهو ـ االنتفاع

 فإذا مرشوب، أو مأكوٌل  هو بام اللبن نفس حرمة غري وهذا انتفاع، هو بام بلبنها االنتفاع حرمة

 األكل محمرّ  طعام هو بام الطعام جتعل ال احلرمة فهذه املغصوب الطعام من االنتفاع حرم

 فليالحظ بغريه، أم باألكل سواء فالترّص  محمرّ  هو بل ،واألرشبة األطعمة باب يف فيندرج

 بام الطعام بحّلية ال باالنتفاع متعّلق حكمر  بيان تريد هنا الرواياتفإّن الصور متداخلة، و جيدًا،

 محمرّ  هو ما إطعامه بجواز قلنا لو حتى للصغري هنا الطعام هذا إطعام جيوز ال وهلذا طعام، هو



  

 الشاة هذه حلم من وإطعامك االنتفاع، حرمة لب األكل حرمة ليست هناسألة امل ألنّ  األكل؛

 .انتفاع هأنّ  عليه يصدق والدكأل املوطوءة

 .ذلك وغري وعظمه ولبنه احليوان حلم يف تنفع الباب، يف ةمهمّ قضّية  وهذه

 ال حتى ذلك فعل الرسول أنّ  من األوىل الرواية تعليل يف جاء ما ،نّدعي ما عىل ويساعد

 هو بام اللحم بحرمة له ةقعال ال التعليل هذا فإنّ  النسل، نقطعوي بالبهائم الناس ءجيتزى

مني يرتكب مل ،فأكل ،فانتفع عص فلو ،االنتفاع بأصل عالقة له اموإنّ  مأكول،  حمرم بل ،حمر 

 .واحد

 فال صغرياً  كان فلو بالغًا، رجالً  الواطء كون هو النصوص من ناملتيقّ  املقدار إنّ  :خامساً 

 أن بني البالغ الرجل يف فرق ال وهنا. احلدّ  ذكر بعضها يف ورد هوأنّ  سيامال الروايات، تشمله

 .عبداً  أو اً حرّ  يكون

، الفقهاء بعض ذكره كام هواملكر   واجلاهل للصغري الشمول يفيد مسمع خرب إطالق نعم،

 يعهاومج ،احلال ملعرفة النصوص سائر يف النظر من فالبدّ  عليه، يرعتمد ال جداً  ضعيف خرب هلكنّ 

 ،الصغري   احلكم يشمل فال وعليه بالغًا، نهوك عادةً  منه املستفاد والراعي الرجل عنوان يف ظاهر

 .الصدر دكالسيّ  الفقهاء لبعض وفاقاً 

 ،االستفصال وعدم اإلطالق هو النصوص بعض فظاهر ،هواملكرَ  واملجنون اجلاهل اأمّ 

 عىل فإنه احلّد، دون هو ما أو احلدّ  حيدّ  هأنّ  عىل دّلت التي صوالنص يف ذلك يف فتوقّ ير  قد هلكنّ 

 .هاملكر   وال الصغري وال املجنون عىل حدّ  الكام  حّد، هناك يكون ال اجلهل فرض

 واإلكراه الصغر حلالة الشمول فيه حيرز ال «البهيمة يطأ الرجل» كلمة إطالق أنّ  يعني وهذا

 بذلك، املختار العاقل البالغ قيام عادةً  بوالغال احلالني، يف استخدم نفسه التعبري إذ واجلنون،

 واملجنون الصغري ملثل هنا اجلادّ  اإلطالق حرزنر  ال املعطيات فبهذه ،غريه كان لو يبنّي  ما وعادةً 

؛ ينقطع ال كي جاء اإلحراق مع الذبح وأنّ  السيام واجلاهل،  واإلكراه اجلهل وحاالت النسلر
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 .قليلة والصغر

 .طلق املعذورملبل  ،هول احلكم للمكر  لسيد الصدر يف شمملا قلناه استشكل ا وربام

، وهو خرب  :سادساً  مل يرد ذكر التفصيل بني احليوان املأكول واملركوب سوى يف خربر واحدر

( الضعيف السند عندنا، وظاهر الصحيحة األوىل هو اإلطالق، وإن كان مورد 2 :سدير )رقم

اإلبل مما يؤكل عادًة، وحيث كان خرب سدير ضعيف الروايات األخرى هو الشاة أو البقرة أو 

لتزم بل جدًا، التفصيل هبذا االلتزام يصعبًا جدًا هلذا السند وآحاديّ   بحكم ـ تقديره عىل ـ ير

 .واإلحراق الذبح وهو واحد

 األغنام من مجلة بني اشتبه ولو م،املتقدّ  احلكم فيه جرى املوطوء احليوان لمعر  لو :سابعاً 

 خرب هلكنّ  اإلضامر، مشكلة جتاوز بعد سنداً  املصّحح عيسى بن حممد خلرب القرعة؛ أجريت مثالً 

 .حيث تتمّ  اإلمجايل العلم قواعد إجراء هو فاألصّح  عليه، االعتامد يصعب جداً  آحادّي 

 االنتفاع؟ جمال لسلب الطريقّية نحو عىل وأ املوضوعيّة نحو عىل مأخوذ اإلحراق هل :ثامناً 

 .ةاملوضوعيّ  عىل ملحفير  اإلحراق، ةعنوانيّ  هو النصوص من ظاهرال إنّ  :يقال قد

 يف قال وهلذا مطلقًا؛ هبا االنتفاع انعدام حال لتحقيق جاء اإلحراق بأنّ  املقابل يف يقال وقد

 لكي جاء اإلحراق فكأنّ  هبا، ينتفع وال رقحتر  ابأهّن  املشهور عند السند املعتربة األوىل الرواية

 لنبشها أو للرتبة منها باالستفادة يسمح قد الدفن إذ امليتة، اجلثة هبذه نتفاعاال فرص كّل  تنعدم

 .عادةً  منها فائدة فال اإلحراق بعد اأمّ  ،أخرى ةً مرّ  وأخذها

 أن أمكنها ،احليوان هبذا االنتفاع جمال مر ترعد   مستجّدة أخرى طرق هناك كانت لوف وعليه،

 .اإلحراق مناب تنوب

هي يف تعليل اإلمام سبب اإلحراق والقتل يف احليوان بأّنه حتى  ّية هنالكّن املشكلة األساس

ال جيرتئ الناس أو جيتزؤوا بالبهائم، فال عالقة للقتل واإلحراق باألكل أو االنتفاع، بل هلام 

 عالقة بنظام الردع عن هذا الفعل، ومعه فمن الصعب اخلروج عن املوضوعّية والعنوانّية هنا،

 .العامل واهلل كرة تدبريّية هذا احلكم،برصف النظر عن ف

                                           
 .املصدر نفسه( 1)



  

 لَلاجَلالعنوان العارض الرابع: 

 والبّد من البحث فيه من عّدة جهاتر وزوايا:احليوان، يف اجل لل من عوارض التحريم  عتربير 

 ـ اجللل، املفهوم واملعنى 

 :جهتنيمن اجللل واحليوان اجلاّلل، وذلك  يف تعريفالعلامء والباحثون هنا اختلف 

 ه يصري احليوان جالالً األوىل: يف نوع الغذاء الذي ب اجلهة

ق ي احليوان عىل عذرة اإلنسان ال غري، هو الذي حيقّ تغذّ  ة أنّ بني فقهاء اإلماميّ  املشهورو

ولو من أخرى غري العذرة  ى عىل عذرة احليوان أو عىل نجاسةر فيه عنوان اجللل، فلو تغذّ 

 الطهارة واألطعمة واألرشبة.أبواب ب عليه آثار اجللل يف ترتتّ ومل  ،مل حيسب جالالً اإلنسان، 

عليها  يحلق سائر النجاسات بالعذرة يف كون التغذّ أه كي عن أيب الصالح احللبي أنّ حر  وقد

 .ق عنوان اجلللموجبًا لتحقّ 

 الغلبةي من حيث االختصاص والثانية: يف طريقة التغّذ  اجلهة

رة اإلنسان فقط ذ  ى البهيمة عىل ع  أن تتغذّ  اجللل حالة   الفقهاء يفهم من د جتد بعض  فق

ه ة من الزمن معتد  هبا بحيث ينمو حلمه عليها، فيام يالحظ من كلامت علامء آخرين أنّ وفقط، ملدّ 

بل نسب النوويُّ  .غلبة العذرة يف طعامه ها رشط  غري   ولو أرشك معها ،عليها هييكفي تغذّ 

ة بظهور رائحة النجاسة والنتن يف احليوان املتغّذي عىل العذرة الشافعي للجمهور أّن العرب

 .تهوعرقه، ال بكمّية األكل وكيفيّ 

ة معتّد هبا عىل ي احليوان ملدّ هو أن ينحرص تغذّ  ًا وعرفاً ن لعنوان اجللل لغًة ونّص املتيقّ  والقدر

قاعدة احلّل يكون جمرى  ه؛ وغرير أو بنحو يكون غريها ملحقًا بالعدم لقّلته عذرة اإلنسان خاّصة

                                           
 .272ـ  271: 36( راجع: جواهر الكالم 1)

 .271: 36 املصدر نفسه( انظر: 2)

: 3؛ والزحييل، الفقه اإلسالمي وأدّلته 271 :36؛ وجواهر الكالم 282: 6ملبسوط ( انظر: الطويس، ا3)

511. 

 .28: 9املجموع ( انظر: 4)



 

 ل.أو جمرى األص

أّن هذه املسألة لو حرصناها ، أشار هنا إىل فضل اهللد حسني د حممّ العالمة السيّ لكّن 

ها.. هذه املسألة نكّل أكله البد وأن يكون م بعذرة اإلنسان أو بالعذرات، والسيام لو قلنا بأنّ 

النادر حصول أن يقترص طعام اإلبل والبقر والغنم نادرة االبتالء، إال يف البلدان الفقرية، فمن 

ة معتّد هبا توجب نمّو اللحم عليه، فضاًل وغريه عىل عذرة اإلنسان ملدّ  واملاعز والدجاج والبطّ 

 ة.عن حصول تغرّي يف اللحم كام ذهب إليه بعض الشافعيّ 

 عند املذاهب اإلسالمّية ةـ اآلراء الفقهّي 

لفقهاء يف اجللل مما أطالوا فيه يف مباحث الطهارة ولن نخوض يف تفاصيل مباحث ا

 العناوين من اجللل عنوان جعل يف هلم الرئيس املستند هنا نستعرض سوف نالكنّ والنجاسة، 

 احليوان حكم يف انقسموا الفقهاء أنّ  وذلك التحريم، هذا مساحة يف والنظر للحيوان؛ مةاملحر  

 :هنا اجلالل

ملشهور شهرًة عظيمة ل باحلرمة يف اللحم واللبن، وهذا هو اذهب فريق منهم إىل القو ـ 1

وهو أصّح الوجهني عند الرافعي من أصحاب  ،وقد اختاره احلنابلة ،ةعند اإلماميّ 

 .الرائحة ماللون أ م بالطعم أتغرّي فيام إذا ظهر تغرّي يف حلم اجلاللة، سواء كان ال ،الشافعي

نسبه  بل ،بالكراهة، وهو خمتار الشيخ الطويس يف املبسوطوذهب فريٌق آخر إىل القول  ـ 2

من  ق السبزواري القول بالكراهة إىل كّل ، كام نسب املحقّ ة حسب الظاهرملذهب اإلماميّ 

 .ليختار هو الكراهة مطلقًا أيضاً  نيد،الشيخ الطويس وابن اجل

م أكله للعذرة فهو عنده دوا اأمّ  ،الطويس عىل حالة غلبة أكله للعذرة هم كالم  عضومحل ب

                                           
 .123ة واألرشبة: ( راجع: فضل اهلل، فقه األطعم1)

 .272 ـ 271: 36( راجع: جواهر الكالم 2)

 .511: 3ته دلّ أسالمي و؛ والزحييل، الفقه اإل192: 6وكشاف القناع  ؛593: 8( انظر: املغني 3)

 .150: 5ة( ة )الكويتيّ ؛ واملوسوعة الفقهيّ 148 ـ 147: 8( انظر: هناية املحتاج 4)

 .282: 6( املبسوط 5)

 .603ـ  602: 2ألحكام ( انظر: كفاية ا6)



  

عنون الباب يف االستبصار بعنوان  الطويسوهذا غري واضح، السيام وأّن الشيخ  ،حرام

، وهو وإن احتمل احلرمة؛ ألّن املتقّدمني كثريًا ما يطلقون «اجلالالت حلوم كراهية باب»

هة، لكّن تعبري تعبري الكراهة ويريدون احلرمة، وأحيانًا يستخدمون النهي ويريدون الكرا

 الكراهة يظّل عاجزًا عن فرض ذهاب الطويس إىل التحريم.

ة ة، واإلمام النووي من الشافعيّ وأمحد يف روايةر عنه، وكذا احلنفيّ  ،مال للكراهة مالك نوممّ 

 .ة باإلباحةوحكمت املالكيّ ،  يف اللحمالوجهني مع حصول التغرّي يف أصّح 

 جتزيئّية ومناقشة ـ األدّلة والشواهد، عرٌض 

ويف طرق زواله  ،للنظر يف احلكم هنا ؛الروايات بأس باستعراض مهمّ  العىل أّية حال، و

ه يرستدل حلرمة احليوان أن نشري إىل أنّ  املعروفة باسترباء احليوان اجلالل، لكن قبل ذلك البدّ 

ء، فإّنه يكون نجسًا أو قه نجسًا كام ذهب إليه بعض الفقهار  ه مستقذر، بل إذا كان ع  ل بأنّ اجلاّل 

 .والقذاراتقذرًا فيشمله ما دّل عىل حرمة أكل النجاسات 

 واخلبيث القذر عنوان حتريم عىل مقنع دليل يقم مل هأنّ  ـ متقدّ  وقد ـ منّا سيأيت لكن

ّسل لو عليه النجس عنوان صدق يف االستشكال عن فضالً  ،مبنائّي  فاخلالف والنجس،  حتى غر

 بنجاسة احلكم اختصاص عن فضالً  هذا بطهارته، القول عن فضالً  هعرق بنجاسة قلنا لو

 .النجاسات يف أبحاثهم بمراجعة يظهر كام ل،اجلال احليوان مطلق ال اجلاللة باإلبل العرق

 هو اآليت:وأبرز الروايات  ،النّص  ة حال، فالعمدة هنا هو دليُل أيّ  وعىل

 الدجاجة×: »قال: قال أمري املؤمنني× عن أيب عبد اهلل الرواية األوىل: خرب السكوين،

 اجلاللة والشاة أيام، مخسة اجلاللة ةوالبطّ  أيام، ثالثة)تغذى(  دتقيّ  حتى حلمها يؤكل ال اجلاللة

                                           
 .34: 3؛ وموسوعة الفقه اإلسالمي املقارن 272: 36( انظر: جواهر الكالم 1)

 .76: 4( انظر: االستبصار 2)

؛ 239: 5املختار  ؛ والدرّ 40ـ  39: 5ائع صن؛ وبدائع ال511: 3ته ( انظر: الزحييل، الفقه اإلسالمي وأدلّ 3)

؛ والطريقي، أحكام األطعمة يف الرشيعة 148 ـ 147: 8املحتاج ؛ وهناية 10: 1والزيلعي، تبيني احلقائق 

 .265ـ  264اإلسالمّية: 

 .451: 1؛ وبداية املجتهد 115: 2الرشح الكبري  :( راجع4)



 

 .«يوماً  أربعني والناقة يومًا، عرشين اجلاللة والبقرة أيام، عرشة

 عن منعها به واملراد ،تقييدال هذا بعد إال احليوانات هذه حلم يؤكل ال هأنّ  يف ظاهرة والرواية

 .هلا استرباءً  ةاملدّ  هذه تكون بحيث العذرة أكل

 من أنواع يف واردة هي بل ،باملطلق اجلالل احليوان عنوان حتريم تفيد ال الرواية أنّ  غري

 .واألنعام البهائم من ،منها اإلنسان أكل يغلب التي احليوانات وهي ة،خاّص  احليوانات

 .بالنوفيل لسندا ضعيفر  واخلرب ،هذا

                                           
 .46: 9؛ وهتذيب األحكام 78: 4ار ؛ واالستبص251: 6( الكايف 1)

 ،أبو عبد اهلل ،كويفّ  ،موالهم ،نوفل النخع ،د بن عبد امللك النوفيلّ احلسني بن يزيد بن حممّ » قال النجايّش: (2)

واهلل أعلم، وما  ،ه غال يف آخر عمرهإنّ  :نييّ من القمّ  ومات هبا، وقال قومٌ  وسكن الرّي  ،أديباً  كان شاعراً 

احلسني بن يزيد » الطويّس: (. وقال38)الفهرست:  «..عىل هذا. له كتاب التقية رأينا له رواية تدّل 

ة، عن أمحد بن أيب عبد اهلل، ل، عن ابن بطّ ة من أصحابنا، عن أيب املفّض أخربنا به عدّ  له كتاب، ،النوفيلّ 

 ؛ٌف ا عندي يف روايته توقُّ مّ أو ..» :(. وقال العالمة بعد نقله شبيه كالم النجايش114)الفهرست:  «عنه

 د:(، وقال ابن داو339)خالصة األقوال:  «وعدم الظفر بتعديل األصحاب له ،نييّ د ما نقله عن القمّ ملجرّ 

 (.82)الرجال:  «لمهم   ،روى عن السكوينّ  ب النوفيلّ احلسني بن يزيد املتطب  »

يشابه وضع النوفيل يف مصادر احلديث اإلمامي وضع إبراهيم بن هاشم من بعض النواحي، أي من  أقول:

هة ثانية، من حيث عدم وجود توثيق رصيح له من جهة، ووجود روايات كثرية له يف كتب احلديث من ج

 ملحاولة توثيقه، من خالل عّدة وسائل، أمّهها: هنا انربى مجعٌ 

 أ ـ إّنه رجل كثري الرواية، وكثرة الرواية دليل وثاقة كام قال بعض علامء اجلرح والتعديل.

د أن يكون الراوي كثري الرواية ال يعني ذلك ـ ويناقش هذا الكالم ببطالن هذا األساس من رأس؛ إذ جمرّ 

منطقيًا وال رشعيًا ـ أن يكون ثقًة؛ أال يكثر الكذابون من الكذب؟ بل هناك عينات واقعية لرواة كانوا ال 

مكثرين يف الرواية ومع ذلك حكم العديد من علامء اجلرح والتعديل بكذهبم وعدم وثاقتهم مثل حممد بن 

وثيقهم له من خالل نقلهم ، فال كثرة الرواية يف نفسها دليل وثاقة وال هي بدليل تسنان عند بعضهم

 مروّياته الكثرية.

ب ـ إّن للسكوين روايات كثرية جدًا روى أكثرها عنه النوفيل، وقد نّص الشيخ الطويس يف كتاب )العدة يف 

 الطائفة الشيعية قد عملت بروايات السكوين رغم كونه سنّي املذهب، وهذا معناه أنّ  أنّ عىل أصول الفقه( 

أكيد بروايات النوفيل؛ ألن أكثر روايات السكوين قد وصلت للطائفة عرب النوفيل، الطائفة قد عملت بالت

 فمن الطبيعي أن يكونوا قد أخذوا بروايات الرجلني معًا، وهذا ما يثبت توثيق النوفيل.

ويناقش بأّن مقصود الشيخ الطويس أّن الطائفة مل تكن عندها مشكلة من السكوين رغم االختالف املذهبي 

 



  

                                                                                                             
هذا ليس معناه األخذ بكل رواياته وإنام معناه مبدأ األخذ برواياته إذا وصلتهم بطريق صحيح، فلو معه، و

أخذوا بعرشة يف املائة من رواياته فقد صّح أهّنم يأخذون برواياته رغم اخلالف املذهبي، وإذا رجعنا إىل 

وإذا رجعنا إىل  ،سني روايةتتبع روايات السكوين وجدنا أهّنا ـ كام نص اخلوئي ـ تزيد عن األلف ومخ

رواياته عن السكوين تقارب الثامنامئة مورد، وهذا معناه أّن هناك حوايل املائتي رواية  النوفيل وجدنا أنّ 

ة عن السكوين عرب طريق ال يمّر بالنوفيل، أي هناك حوايل مخس روايات وصلت إىل كتب اإلماميّ 

وايات.. صدق أهّنا عملت بروايات السكوين، فال دليل هنا السكوين، فإذا عملت الطائفة اإلمامية هبذه الر

 د روايته عن السكوين.عىل توثيقهم للنوفيل بمجرّ 

لة )كتاب نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي( أّن قدماء الشيعة يضاف إىل ذلك أّننا أثبتنا بدراسة مفّص 

السند حارضًا بقوة واهتامم عندهم إال يف  زون عىل الوثوق بالصدور يف الروايات ومل يكن بحثكانوا يركّ 

القرن السابع اهلجري فام بعد، وإنام املهم عندهم أن ال يكون الراوي متهاًم بالكذب إىل جانب أمهية صدق 

املضمون، فلعل الشيخ الطويس قصد أّن اخلالف املذهبي مل حيل دون عملهم بروايات السكوين من حيث 

 هذا ال يدل سوى عىل أّن الطائفة مل جترح النوفيل ال أهّنا وثقته.املبدأ، طبقًا هلذا األساس، و

ج ـ ما ذكره السيد اخلوئي من ورود اسم النوفيل يف كتايب )كامل الزيارة( البن قولويه القمي، )والتفسري( 

فان اللذان كانا يف القرن ، وقد شهد املؤلّ (123ـ  122: 7)معجم رجال احلديث  لعيل بن إبراهيم القمي

 الثالث اهلجري بوثاقة كل الرواة الواردين يف أسانيد كتابيهام، مما يعني وثاقة النوفيل تلقائّيًا.

كتاب  ة نسبة كّل واجلواب بعدم ثبوت توثيق هذين الرجلني لتامم رواة كتابيهام، فضاًل عن املناقشة يف صحّ 

 .قناه مفصالً كام حقّ  تفسري القمي اليوم إليه، وبحثه موكول إىل قواعد علم الرجال

)انظر عىل سبيل  ويستنتج مما تقّدم أّن احلّق يف أمر النوفل هو التوّقف، كام فعل العديد من علامء اإلمامّية

: 4غاية املراد يف رشح نكت اإلرشاد  ،والشهيد األّول ؛225: 10تذكرة الفقهاء ، لعالمة احليلاملثال ـ: ا

جامع ، والعالمة اخلواجوئي ؛245: 8، و464: 2ربهان جممع الفائدة وال ،املحّقق األردبييل؛ و381

 ،والسيد حمّمد باقر الصدر ؛424: 12مستمسك العروة الوثقى  ،والسيد حمسن احلكيم ؛188الشتات: 

والسيد كاظم  ؛388التعليقة االستداللية:  ،والشيخ أبو طالب جتليل؛ 15: 3بحوث يف رشح العروة 

: 1السيد حممود اهلاشمي، قراءات فقهّية معارصة ؛ و373، 305ي: القضاء يف الفقه اإلسالم ،احلائري

، السيد عيل السيستاين؛ و461: 3، و305 :2تعاليق مبسوطة ، الشيخ حمّمد إسحاق الفياض؛ و442

يلوح ؛ و39: 3 احلّج  يف رشح مناسك بحوث، السيد حمّمد رضا السيستاين؛ و323، 322قاعدة ال رضر: 

أنوار معًا كام جاء يف رم الشريازي بعض التحّفظ يف أمر السكوين والنوفيل أيضًا من الشيخ نارص مكا

 .(465، 214الفقاهة، كتاب البيع: 

سب إليه، ألّن الغلو ال يوجب تضعيفًا يف النقل دائاًم، بل لعدم قيام أي ال لغلّوه يف آخر عمره كام نر لكن 

السنية تعّرضًا له، إال رواية رواها اخلطيب دليل يثبت وثاقته فضاًل عن عدالته، ومل أجد يف املصادر 

 البغدادي وقع النوفيل يف سندها، ثم عّلق عليها بأّن رواهتا كّلهم جمهولون، إال جعفر بن حممد الصادق

 



 

اجلاللة  الناقة×: »قال: قال أمري املؤمنني× عن أيب عبد اهلل ،الثانية: خرب ِمْسَمع الرواية

 وال حلمها يؤكل ال اجلاللةى أربعني يومًا، والبقرة رشب لبنها حتى تغذّ ال يؤكل حلمها وال ير 

 حتى لبنها يرشب وال حلمها يؤكل ال اجلاللة والشاة يومًا، ثالثني تغذى حتى لبنها يرشب

 ثالثة والدجاجة أيام، مخسة تربط حتى حلمها يؤكل ال اجلاللة والبطة أيام، عرشة تغذى

 .«امأيّ 

ة فيها سبعة أيام بدل ت املدّ حيث جعل ،يف الشاة مع تغرّير  ،اتمنه خرب اجلعفريّ  وقريٌب 

 .عرشة

 هنا، يوماً  ثالثني جعلت فالبقرة ؛يضعها التي الزمنية ةاملّد  يف سابقه عن اخلرب هذا وخيتلف

 الشيخ نقل بحسب نفسها الرواية إنّ  بل. يوماً  عرشون هي ةاملدّ  أنّ  السكوين خرب يف سبق فيام

 بني املوجود أنّ  مع ،يوماً  أربعني البقرة استرباء ةمدّ  جعلت الكايف يف الكليني عن االستبصار يف

 التهذيب يف أيضاً  الكليني عن الطويس نقلها الرواية ونفس يومًا. ثالثني هو للكايف أيدينا

 التهذيب من كّل  يف أيام مخسة هتامدّ  اجلاللة الشاة جعل كام يومًا، عرشين البقرة مدة جاعالً 

 .أيام عرشة الكايف يف املوجود أنّ  مع واالستبصار

 اهلل وعبد شمون، بن احلسن بن وحممد زياد، بن سهل :من بكلٍّ  جداً  السند ضعيف واخلرب

 .األصم الرمحن عبد بن

 يؤكل ال»، يف اإلبل اجلاللة، قال: ×عن أيب جعفر الثالثة: خرب بّسام الصرييف، الرواية

 .«يوماً  أربعني ركب،تر  وال حلمها،

 اأهّن  فيها امللفت أنّ  إال اإلبل، السترباء ةالزمنيّ  ةاملدّ  يف متقدّ  ما مع اتفقت وإن الرواية وهذه

نجاسة انتقال التحّذر من  وغالب الظّن أّن وراء ذلك مسألة الل،اجل اإلبل ركوب عن هنت

أو كون الركوب كناية عن استخدامها املوجب النتشار رائحة نتنها بني الناس ، للراكب عرقها

 .وبعنوانه ال كون النهي منصّبًا عىل الركوب نفسهوتأّذهيم بذلك، 

                                                                                                             
 .ز جهالة الرجلوهذا يعزّ (، 303: 3)تاريخ بغداد 

 .45: 9؛ وهتذيب األحكام 77: 4؛ واالستبصار 253: 6( الكايف 1)

 .27ت: ا( اجلعفريّ 2)

 .46: 9؛ وهتذيب األحكام 77: 4؛ واالستبصار 253: 6( الكايف 3)



  

عىل مثل رواية أبان بن عثامن عنه وما  ةٌ إذ وثاقته مبنيّ  ؛ام الصرييفضعيف السند ببّس  واخلرب

اخلرب  أنّ  «مالذ األخيار»وإن ذكر يف  ،قّر العالمة املجليس بضعف احلديثشابه ذلك، وهلذا أ

ن انطالقًا من لعن اإلم س  ت ل بّس جمهول أو ح  الرواية غري  ، ولكنّ ام الصرييفام الصادق من ق 

ه ثقة صالح ه حمرتم الدم ومل يكن جيوز قتله ال عىل أنّ نّ ثابتة، وعىل تقدير ثبوهتا فهي تدّل عىل أ

كام  ،ل جيدًا؛ فليس كّل مدح لشخص يوجب ـ رشعًا وعقالئيًا ـ حجّية نقلهفتأمّ ضابط عدل 

 .ة احلديث احلسنيف بحث حجيّ الفقه قناه يف أصول حقّ 

 به نتظرير »قال: ه سأله عنه فيف السمك اجلالل أنّ × عن الرضا الرابعة: خرب يونس، الرواية

 أيام، ثالثة بسحير »اري: إّن هذا ال يكون إال بالبرصة. وقال يف الدجاج: وقال السيّ  ،«وليلة يوماً 

 ثمّ  يومًا، أربعني واإلبل يومًا، ثالثني والبقرة يومًا، عرشة أربعة والشاة أيام، سبعة ةوالبطّ 

 .«ذبحتر 

 :لكن واضح، هو كام ،نفسه حّد  يف ال ،األكل عن كناية للذبح أشارت امإنّ  الرواية وهذه

 اإمّ  هو الذي الفضل بن أمحدبو املضّعف، بالسياري ؛جداً  السند ضعيفة الرواية إنّ  :الً أوّ 

 .وثاقته تثبت مل إذ حتادمها؛ا وحيتمل اخلزاعي، أو الكنايس

حاذفًا  أي .«بالبرصة إال يكون ال»إّن الشيخ الطويس نقل الرواية عينها إىل قوله:  :ثانياً 

فيام وصل إىل الشيخ  ،ه سهو أو مل يصله غريهاحليوانات، وهذا كام حيتمل أنّ  النّص املتعّلق بسائر

كالم اإلمام، وإناّم ه ليس من الشيخ الطويس فهم ذيل احلديث عىل أنّ  الكليني، حيتمل أيضًا أنّ 

 الكالم حتتمل ذلك.هو من كالم السّياري، فلم ينقله. وتركيبةر 

 ومسمع السكوين اخرب فيام أيام سبعة البطّ  يف االسترباء ةمدّ  فرض احلديث هذا إنّ  :ثالثاً 

 كانت فيام يوماً  عرش أربعة يف الشاة استرباء احلديث هذا جعل كام أيام، مخسة جعاله منياملتقدّ 

                                           
 .45: 22( انظر: مرآة العقول 1)

 .210: 14( انظر: مالذ األخيار 2)

 .334ـ  317: 1حّب اهلل، احلديث الرشيف، حدود املرجعّية ودوائر االحتجاج ( انظر: 3)

 .253: 6( الكايف 4)

 .13: 9( هتذيب األحكام 5)



 

 استرباء وجعلويف خرب اجلعفريات سبعة أّيام.  أيام، عرشة ومسمع السكوين حديث يف ةاملدّ 

 وهبذا يومًا، ثالثني مسمع خرب ويف يومًا، عرشين السكوين خرب يف متقدّ  فيام يوماً  ثالثني رةالبق

 .املقام يف الروايات هذه بني االختالف يزداد

ة استربائه يومًا وليلة، ام هو يف السمك اجلالل حيث جعل مدّ إّن امتياز هذا احلديث إنّ  :رابعاً 

، وهو هبذا يفتح عىل شمول عنوان اجللل يومًا إىل الليل استرباءه يكون نّ ونرسب إىل املشهور أ

ة املعروفة فيبقى غريه عىل احلكم االسترباء ورد يف احليوانات األهليّ  غايته أنّ  ،احليوانات لكّل 

 وسيأيت بعون اهلل. ،أو جعل االسترباء فيه زوال الوصف

 إذا اجلاللة بلاإل×: »هللقال: قال أبو عبد ا ،اخلامسة: مرفوعة يعقوب بن يزيد الرواية

 .«أيام عرشة والشاة يومًا، ثالثني والبقرة يومًا، أربعني البعري   حتبس ها،نحر   أردت  

 الشاة يف مةاملتقدّ  الروايات بعض مع اختالفها نسبةمتامًا ك ،واضحاً  صار الرواية وحال

 .زياد بن سهل وثاقة ثبوت عدم عن فضالً  باإلرسال، السند ضعيفة وهي. وغريها

 تربط البقرة» د اجلوهري أّن:يف رواية القاسم بن حممّ  السادسة: خرب الصدوق أنّ  الرواية

 والدجاجة أيام، ستة وروي أيام، ثالثة تربط ةوالبطّ  أيام، عرشة تربط والشاة يومًا، عرشين

 .«املاء يف الليل إىل يوماً  يربط اجلالل والسمك أيام، ثالثة تربط

روايته ال نعرف هل  د اجلوهري، إضافة إىل أنّ السند بالقاسم بن حممّ  اخلرب ضعيف وهذا

،  وهي عن اإلمام مبارشًة أ عىل اخلّط. « يامأ ةوروي ستّ »:خاّصة مع دخول عبارة بواسطة راور

 د اجلوهري.هذا مضافًا إىل عدم العثور عىل طريق الشيخ الصدوق إىل القاسم بن حممّ 

 يف ماملتقدّ  يونس خرب وبني بينه كام هنا، االسترباء اترواي بني التضارب يزيد واخلرب

 .واضحاً  صار مما ذلك وغري السمك،

 وأزمة النسخ واضطراب السند، حماولة تصحيحّيةمحزة(  ي)أو أبخرب هشام 

 اتأكلو ال»قال:  ،×عن أيب عبد اهلل السابعة: معتربة أيب محزة )أو هشام بن سامل(، الرواية

                                           
 .44: 22انظر: املجليس، مرآة العقول ( 1)

 .252: 6( الكايف 2)

 .141؛ وانظر قساًم من هذا احلديث يف املقنع: 339 ـ 338: 3( كتاب من ال حيرضه الفقيه 3)



  

 .«فاغسله عرقهاالتي تأكل العذرة ـ وإن أصابك من  حلوم اجلالالت ـ وهي

يف النهي عن أكل حلوم اجلالالت، وهي احليوانات التي تأكل العذرات  اخلرب واضٌح  هذا

شارة خلصوص إإذا جعلت )األلف والالم( للعهد  إال ،فتستوعب متام احليوانات ظاهراً 

 .بلاإل

نعم إذا زال عنه وصف اجللل بحيث مل يعد ال،  وأ أوظاهر احلديث هو حرمة اجلالل استرب

فيام انقىض  إال إذا صّح استعامل املشتّق  ،مل يعد احلديث شاماًل له ،هذا احليوان جالل إنّ  :يقال

 .بنحو احلقيقة، وهذا غري ظاهر هناعنه التلبّس 

ففيام أورده الكليني والطويس يف  ،فقد اختلف بني املصادر ،سند هذا احلديث اأمّ 

يف موضع من الوايف برواية هشام بن سامل عن أيب محزة، ذكره الكاشاين والفيض  ،صاراالستب

ه رواية هشام بن العاميل يف الوسائل وعدد من الفقهاء عىل أنّ  الشيخ الطويس يف التهذيب واحلرّ 

. وهو ما قد ينترص له بعدم وجود رواية هلشام عن دون وجود أيب محزة× سامل عن الصادق

 وبناءً  ،ود نسخ للكايف ليس فيها أبو محزةكتاب الكايف، ناقلني وج وقكام ذكر حمقّ  أيب محزة

 .عليه يكون السند صحيحًا معترباً 

 الرواية صّحت الثاميل محزة أبا كونه ترجيح من متّكنا فإن محزة أيب وجود افرتضنا لو اأمّ 

 لعدم السند؛ ضعرف البطائني املس محزة أبا بكونه اطمئنان حصل أو جداً  احتمل لو اوأمّ  سندًا،

 .هنا السند يتأشكل وعليه. البطائني سامل وثاقة ثبوت

 ال محزة أبا أثبتت التي الكايف نسخ بأنّ  القول عرب املشكلة هذه حّل  الصدر السيد حاول وقد

 ، منهانسخةر  كّل  إىل معترب شخص طريق وجود لعدم االطمئنان؛ باب من إال عليها معّول

 إىل معترب طريق الطويس للشيخ يوجد بينام املعطيات، تضارب بعد مفقود هنا واالطمئنان

 وهبذا الكليني، عن هلا ناقالً  محزة أيب بحذف الرواية روى قد الطويس أنّ  واملفروض الكليني،

 ما التعارض ويكون أثبتته، التي الكايف نسخب االطمئنان ويزول املعترب الطويس بطريق نأخذ

                                           
 .79: 19؛ والوايف 76: 4الستبصار ؛ وا250: 6( الكايف 1)

 .164: 24، و423: 3، و233: 1؛ وتفصيل وسائل الشيعة 45: 9، و264 ـ 263: 1( هتذيب األحكام 2)

 .10، اهلامش رقم: 236: 12دار احلديث(  .( الكايف )ط3)



 

 محزة أيباسم  حذف معاحلديث  نقل العاميل احلرّ  أنّ  ذلك إىل يضاف. ةحجّ والال احلجة بني

 نفسه، الكايف نرسخ يف تعارض حصول عن يكشف احلرّ  نقلر  بل الكليني، إىل معترب طريق وله

 يف كام محزة أيب وجود دون الكايف عن تنقل الكتب بعض أنّ  نجد وهكذا التهذيب، بنقل فنأخذ

 عن الرواية نقل الوايف يف الفيض إنّ  بل الرواة، وجامع ردبييللأل اإلرشاد ورشح الروضة

 ناأنّ  رغم النسخ، تعارض عن فيكشف ذلك دون وأخرى محزة أيب وجود مع تارة تنيمرّ  الكايف

 يف محزة أيب حذف لصالح يقف كّله هذا الكايف، يف محزة أبو فيها ليس رواية عىل نعثر مل

 .السند

 الفقهاء من الكثري ومثله، صحيحة الرواية أنّ  اخلوئي دالسيّ  اعترب ،هكلّ  هلذا ولعّله

 .اآلخرين

 :هنا قليالً  فالتوقّ  وينبغي

 اخلرب نقل عندما للكليني الصحيح الطويس الشيخ طريق إىل استند الصدر السيد إنّ  ـ أ

 ذكر دون مهشا عن التهذيب يف اخلرب نقل وإن الطويس أنّ  إىل ينتبه مل هلكنّ  محزة، أيب اسم دون

 طريقاً  له أنّ  يعني وهذا محزة، أيب عن هشام عن ـ متقدّ  كام ـ االستبصار يف نقله هلكنّ  محزة، أيب

 ومل االستبصار يف ما فاته الصدر السيد أنّ  والظاهر .محزة أبو فيها للكايف نسخةً  منه أخذ معترباً 

 .التهذيب يف ما سوى يالحظ

 ةحجيّ  لعدم الطرق؛ معايري عىل معترباً  نقالً  ليس لكلينيا كايف عن العاميل احلرّ  نقل إنّ  ـ ب

 .حمّله يف قناهحقّ  كام ريناملتأّخ  طرق

 االستبصار يف الطويس طريق يكون فسوف ،ريناملتأّخ  طرق بحجّية وسّلمنا لناتنزّ  لو ـ ج

 طريق ىلع زمناً  البعيد احلرّ  طريق لرتجيح موجب فال الوسائل، يف العاميل احلرّ  لطريق معارضاً 

 إليه نسختني وصول الحتامل يرّض؛ ال محزة أيب دون التهذيب يف نقل الشيخ وكون الشيخ،

 االستبصار، نسخة مع املعارضة طرف يف الوسائل مع التهذيب نسخة فتدخل ،معترب بطريقر 

                                           
 .34 ـ 33: 4لصدر، بحوث يف رشح العروة الوثقى نظر: ا( ا1)

 .256: 3، و153: 2( انظر: التنقيح يف رشح العروة الوثقى 2)

 .531ـ  518: 1منطق النقد السندي ( انظر: 3)



  

 بطريق إليه نسخة وصول يعني مما ،أيضاً  محزة أيب مع موضعر  يف نقل الذي الوايف عن فضالً 

 ؟!أخرى عىل لنسخةر  حر مرّج  فأّي ، أيضاً  معترب

 نسخ بعض بأنّ  نقول بأن مة،املتقدّ  املعطيات بعد الوثوق قواعد تطبيق هنا املفرتض إنّ  ـ د

 محزة، أيب لعنوان تةً مثب   كانت ،وإلينا الكاشاين الفيض وإىل الطويس الشيخ إىل الواصلة الكايف

 ليس وغريهم الثاين والشهيد العاميل واحلرّ  والفيض الطويس وإىل إلينا وصلت أخرى نسخ فيام

 وهو ،واحد طريقر  عرب إال جداً  صعٌب  احلال هذه يف أخرى عىل سخر نر  وترجيحر  .محزة أبو فيها

 .خس  للنُّ  معتربة طرق عن البحث عرب ال نفسه، السند طبيعة يف لالتأمّ 

 أيب عن سامل بن امهش رواية املوارد بعض يف نجد فسوف ،ةاحلديثيّ  الكتب راجعنا لو ـ هـ

 ومل ،املسيب بن سعيد أو الباقر عن أو عييالسب عن أو ×احلسني بن عيل عن الثاميل، محزة

 .احلديث كتب يف البطائني محزة أيب عن سامل بن هلشام رواية دنج

 طبقة يف يقعالثاميل  محزة أبو امفي والكاظم، الصادق اإلمام طبقة يف وقع سامل بن وهشام

 وعليه مانع، بال واردٌ  عنه الرواية فإمكان الصادق، اإلمام إىل الً صوو ،العابدين زين اإلمام

 محزة أيب بتوّسط أو مبارشةً  الصادق عن سامل بن هشام رواها اإمّ  الرواية أنّ  النظر يف فالراجح

 عن محزة أيب عن هلشام أخرى رواية وجود وعدم سندًا، معتربة تكون التقديرين وعىل الثاميل،

 .آخرين عن محزة أيب عن هلشام رواية ووجود إمكاهنا بعد يرّض  ال ادقالص

 فالراجح هو صّحة سند هذه الرواية، واهلل العامل.

 نألبا من ترشب ال»: قال ×اهلل عبد أيب عن ختي،البَ  بن حفص معتربة: الثامنة الرواية

 .«فاغسله عرقها من يشء أصابك وإن اجلاللة، اإلبل

 اخلربين وبضمّ  اللحوم، حول يدور كان السابق احلديث فيام األلبان ولح يدور واحلديث

 .معاً  واأللبان اللحوم حرمة تثبت

                                           
، 328، 126: 2، و339، 335، 188، 178، 33، 30: 1؛ والكايف 264، 242: 1( انظر: املحاسن 1)

؛ ومهج الدعوات: 76: 3؛ وهتذيب األحكام 324: 2؛ وعلل الرشائع 338: 8، و258: 3، و 587

 وغريها. ،172

 .46: 9، و263: 1كام ح؛ وهتذيب األ77: 4؛ واالستبصار 421؛ واملقنع: 251: 6( الكايف 2)



 

 إذا بأكلهنّ  بأس ال»: قال اجلالالت، يف روى عّمن أسباط، بن علّ  خرب: التاسعة الرواية

 .«نط  ل  خير   نّ كر 

 خلط فلو دائاًم، العذرات عىل يالتغذّ  هو األكل لتحريم املوجب اجللل أنّ  عىل تدّل  وهي

ومفهومها ثبوت البأس عىل تقدير عدم ، حلمه أكل جاز وغريها العذرة بني األكل يف احليوان

إال إذا قيل بأّن اخللط ال يقصد منه الشمول حلال الغلبة الكبرية، بل حلال التساوي وما اخللط، 

 .هو قريب منها

 عنوان إطالق تصّحح كأهّنا بل ،هبا اجاالحتج يمكن فال مضمرة مرسلة الرواية أنّ  إال

 عىل يطلق والعرف اللغة يف اجللل كان فلو وإال األكل، يف ينّوع الذي احليوان عىل لل  اجل  

 مل ما األكل، يف اخللط عند احلّلية لبيان معنى كان ملا خاّصة، العذرة عىل دوماً  ياملتغذّ  خصوص

 السؤال أنّ  واملفروض جالل، غري هأنّ  يفرتض اخللط بنفس إذ التوضيح، جمّرد عىل األمر ملحير 

 غري كان إذا بأكله، بأس ال: له فيقول األعرج احليوان عن بالسؤال أشبه فهذا اجلالل، عن

، فالبّد من فرض خلل يف الرواية أو القول بأّن وصف اجللل يرطلق عىل التغّذي عىل أعرج

 العذرة ولو من دون الغلبة الكبرية أو الدوام.

 ظاهر غري وهذا بأس، أكله يف لكان ذلك لوال هأنّ الرواية هو  مفهوم أنّ ىل ما تقّدم، يضاف إ

 يف خيلط كان لو به بأس ال: يقول ثم عنه، منّزهاً  أو جداً  مكروهاً  األكل يكون فقد احلرمة، يف

ه  التنزيه، أو الكراهة رفع املعنى ويكون األكل، فنفي البأس يعني نفي املرجوحّية، ومفهومر

يوجد  فالوت املرجوحّية األعّم من الشديدة املفيدة للتحريم واخلفيفة املفيدة للكراهة، ثب

 .الباب روايات بمعونة إال احلرمة يف واضح ظهور

 حلوم أكل عن سألته: قال ×الرضا احلسن أيب عن األشعري، سعد خرب: العارشة الرواية

 س  الد   يف الدجاج
ىّل  العذرة عىل مترّ  يشء، من( عن وهنايصدّ ) يمنعوهنا ال وهم ر،اك   عنها، خمر

 .«به بأس ال»: فقال بيضهّن، أكل وعن
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 القول أطلق االمام ألنّ  جالالً؛ كان ولو الدجاج حّلية تفيد اأهّن  الرواية هذه فهم يف يقال قد

 .اجلواز يف

 ال اوأهّن  «مترّ » تعبري إذ اخللط؛ حالة عىل الرواية هذه فهمـ  غريهتبعه وـ  الطويس الشيخ لكنّ 

 رصاحة فرضنا لو حتى بل دائاًم، تأكلها اأهّن  ال العذرة، تأكل قد أهنا منه فهمير  ،يشء عن صدّ تر 

 اجلملة،هو حليّة اجلالل يف « س بهأال ب»أمكن تأويلها بأن يكون املراد من  اجلالل يف الرواية

 بني املفرتض رضالتعا يرتفع ثم ومن الدجاج، يف أيام ثالثة االسترباء بعديكون  وهو

 .هنا النصوص

 اجللل بحصول العلم لعدم يكون قد هنا البأس نفي أنّ  اهلندي الفاضل احتمل بل

 .العذرة عىل واالغتذاء

 ـ السائل علم إىل راجعاً  يكون قد اإلمام استفصال وعدم وجيه، العلامء هؤالء واستقراب

 عىل املرور فيها يكون التي احلال هذه عن سأل لكنّه ،اجلالل بحكم ـ األشعري سعد وهو

 معرفة بعد اجللل حكم اإلمام يبنّي  لكي حاجة هناك تكن فلم باجللل، العلم عدم أو العذرة

 .به السائل

 عىلـ  اجللل يف ظهورها تقدير عىلـ  الرواية لمح من أخرياً  الطويس الشيخ ذكره ما نعم،

 جواب من وال السائل سؤال من ال عرفاً  ظاهر غري تأّول وفيه جدًا، بعيدٌ  االسترباء بعد ةاحلليّ 

 .اإلمام

 األشعري عيسى بن حممد بن أمحد رواه حيث السند صحيح اخلرب هذا اعتبار اشتهر وقد

 لتعارض ؛الربقي خالد بن حممد يف فناتوقّ  حيث ناأنّ  إال سعد، عن الربقي خالد بن حممد عن

 .عندنا السند حيث من معتربةً  تصبح ال الرواية فإنّ  حمّله، يف حناهرّج  كام فيه والتعديل اجلرح

وداللة الرواية عىل حتريم اجلالل تكون باملفهوم املثبت للبأس، لكّن البأس غري متعنّي يف 

، ما مل نستعن احلرمة، وال دليل عىل مركوزّية التحريم يف ذهن السائل يف صورة عدم اخللط
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 .بمجموع روايات الباب

 املاء دجاج عن سأله هأنّ  ×احلسن أيب عن آدم، بن زكريا حيحةص: عرشة ةاحلادي الرواية

 ..«بأس فال العذرة غري يلتقط كان إذا»: فقال

 ،بأس فيه غريه فيام غريها، معها وخيلط العذرة يأكل الذي احليوان حرمة عدم عىل يدّل  وهو

 .ال وأ التحريم بحدّ ـ أي هذا البأس ـ  هأنّ  علمير  ال هلكنّ 

 رشبير  وال ،ظهرها عىل ّج حير  ال اجلاللة الناقة»: قال ،اجلعفريات خرب: عرشة نيةالثا الرواية

 وال حلمها يؤكل ال اجلاللة والشاة حلمها، يؤكل وال لبنها يرشب ال اجلاللة والبقرة لبنها، من

 .«حلمها يؤكل ال اجلالل ةوالبطّ  لبنها، يرشب

ما مل نفرّسها بأّنه حتّذر املحرم  ليها،ع كاحلّج  به أحد فتوى يظهر ال مما مضموهنا وبعض

 واحلاج من االتصال بالناقة اجلاللة املوجب لتنّجس بدنه.

 .ضعيف والسندهذا، 

 .وألباهنا عن أكل اجلاللة ‘قال: هنى رسول اهلل ابن عمر،الرواية الثالثة عرشة: خرب 

 تقوميية لنصوص اجلالالتجمموعّية قراءة ـ  

 لتقويم ؛إمجاَلّ  رصدٍ  من والبّد  األكل، حيث من اجلالل حليوانا روايات مهمّ  هو هذا

 :وذلك ،هنا النهائي املوقف

 سوى عندنا سنداً  يسلم مل الباب روايات من يزيد أورواية  ةثالث عرش بني من إنّ  :الً أوّ 

 حفص ةربومعت ،(7 :رقم( )محزة أيب أو) سامل بن هشام معتربة وهي ،أو أربع روايات ثالث

 مخس هنا فاملعترب املشهور عند اأمّ  .(11 :رقم) آدم بن زكريا وصحيحة ،(8: رقم) رتيالبخ بن

(. 10 :رقم) األشعري سعد وخرب ،(1: رقم) السكوين خرب إضافة، وهي ما تقّدم مع روايات

                                           
 .322: 3( كتاب من ال حيرضه الفقيه 1)
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 )وقريب منه خرب ابن عباس(.



  

 .ّعفضر  أو بالكذب ماهتُّ  من طرقه يف وقع وبعضها اإلسناد، ضعيفة الروايات وباقي

 :سنجد ،الداللة حيث من النصوص جمموعة يف لناتأمّ  إذا: ثانياً 

 خرب وهو حرمته، فريى اللحم حكم عىل واضح وبشكل مبارشةً  زيركّ  بعضها نّ إ ـ أ

 محزة أيب ومعتربة ،(3 :رقم) الصرييف امبّس  وخرب ،(2 :رقم) مسمع وخرب ،(1: رقم) السكوين

 .(13، وخرب ابن عمر )رقم: (12 :رقم) اجلعفريات وخرب ،(7 :رقم)

 هذا ولكنّ  احليوانات، هذه أكل جيوز بعده هوأنّ  ،االسترباء بيان يفيد إّن بعضها ـ ب

 ،(2: رقم) مسمع وخرب ،(1: رقم) السكوين خرب مثل حةً رصا احلرمة يفيد تارةً  (البعض)

 احليوان يف نتظرير  هبأنّ  يقول بل رصاحًة، احلرمة يفيد ال وأخرى ،(3 :رقم) الصرييف امبّس  وخرب

 الكراهة فعوترت جدًا، أكله يكره فلعّله التحريم، يف رصيح غري وهذا ذبح،ير  ثم ة،مدّ  وكذا كذا

 ،(5 :رقم) يزيد بن يعقوب ومرفوعة ،(4 :رقم) الرمحن عبد بن يونس خرب مثل وهذا بذلك،

 يف رصيح غري وهذا وكذا، كذا فأحبسه اجلاللة بلاإل نحر أردت إذا كنّ أب له يقول حيث

 ربط لزوم إال يفيد ال حيث ،(6 :رقم) اجلوهري دحممّ  بن القاسم خرب وكذلك احلرمة،

، واالرتكاز جداً  مكروه فلعّله ال، وأ حيرم هل دونه من هأنّ  فهمير  ال اللزوم هذا لكنّ  ن،ااحليو

 .كان قائاًم عىل الكراهة الشديدة يف ذهن املتلّقي

 برصف أيام ثالثة بحهاذ قبل الدجاجة ربط استحباب إىل الفقهاء بعض ذهب هلذا وربام

 .اجللل مسألة عن النظر

 البخرتي بن حفص ومعتربة ،(2: رقم) مسمع كخرب ،اللبن حرمة يفيد بعضها نّ إ ـ ج

 (.13، وخرب ابن عمر )رقم: (12 :رقم) اجلعفريات وخرب ،(8: رقم)

هنى عن لبن  ‘النبي أنّ  لكن يوجد خرب إضايّف خاّص باللبن، وهو خرب ابن عباس:

 .ةاجلالل

 ،(3 :رقم) الصرييف امبّس  خرب مثل ،للحّج  أو مطلقاً  اإلبل ركوب حرمة يفيد بعضها نّ إ ـ د

 .، وإن كان من غري البعيد أن يكون ناظرًا للتحّذر من النجاسة(12: رقم) اجلعفريات وخرب
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 سعد وخرب ،(9 :رقم) أسباط بن عيلّ  كخرب اخللط، عند األكل جواز يفيد بعضها إنّ  ـ هـ

 (.11 :رقم) آدم بن زكريا وصحيحة ،(10 :رقم) شعرياأل

 :بأمجعها النصوص نأخذ وأخرى ،سنداً  املعتربة النصوص نأخذ تارةً  املعطيات هلذه ووفقاً 

 :فسوف يظهر اآليت سندًا، املعترب خصوص أخذنا فإذا ـ 1

 اجلالل قمطل إرادة عىل بناءً  ،(7 :رقم) محزة أيب ملعتربة اجلالل؛ حلم أكل حرمةـ  1ـ  1

 يف قترصفير  ،الطهارة مباحث يف بينهم املعروف هو كام اإلبل خصوص إرادة مع اأمّ  منها،

 .الباب يف النصوص سائرب داً مؤيّ  ةاخلصوصيّ  بإلغاء إال عنه ىيتعدّ  وال اإلبل، عىل التحريم

 ظهره ركوب اوأمّ  (.8 :رقم) البخرتي بن حفص بمعتربة احلرمة فتثبت ،لبنه امّ ـ أ 2ـ  1

بنفسه لو قلنا بأّن النهي ناظر للركوب بنفسه ال للتحّذر من  حرمته يف معترب خربٌ  يسلم فلم

 .النجاسة

 عند نعم عندنا، معترب خرب يسلم فلم ،باالسترباء التحريم وزوال استرباؤه اوأمّ ـ  3ـ  1

 زوال هو احلرمة زوال يف عربةفال عندنا اأمّ  ،(1: رقم) السكوينخرب ب األخذ يلزمهم املشهور

 .الوصف

 مل هلكنّ  اجلواز، عىل دّل  وإن( 10 :رقم) األشعري سعدخرب ف ،الطعام خلطه اوأمّ ـ  4ـ  1

 ،اخللط حالة عىل اجللل عنوان صدق يف بالشّك  هنا األكل جواز يف فيكتفى سندًا، عندي يثبت

 .نفسه سعد خرب مع متطابقة النتيجة وتكون

 .الفقهاء من مجلة ليهإ ذهب ما هو هنا استخلصناههذا، وما 

 املقدار ةحجيّ  يف أو املوثوق اخلرب ةحجيّ  يف لننظر النصوص جمموع أخذنا إذا وأما ـ 2

 الرواية، دتعدّ : وههنا  الوثوق موجبات أنّ  نالحظ فنحن ،األخبار بني من صدوره املوثوق

 ديثيح معارض وجود وعدموتنّوعها النسبي بني املذاهب،  األربعة، الكتب يف دهاووور

 .أيضاً  فيها السند املعتربة الروايات بعض ووجود هلا، خاّص 

 13 حوايل) األخبار من العدد هبذا تواتر عىل احلصول صعوبة فهي ،الوثوق فاتمضعّ  اأمّ 

 ،(فقطأو سّت  روايات مخس هو قلنا امك احلرمة عىل فالداّل  وإال ،تقدير بعدأ عىل رواية

 للقرآن الروايات ومعارضة األسانيد، بعض يف والكذابني الضعاف الرواة بعض ووجود



  

 يف والتعارض االضطراب ووقوع ،(تقييد أو ختصيص معارضة) فيه احلرص داللة يف الكريم

مل عىل جمّرد الكثرة ال  تقّدم كام االسترباء امأيّ  عدد تعيني يف الروايات هذه من مجلة ما مل حتر

 وأخذه ،الكايف يف الكليني به تفّرد مما لرواياتا هذه أغلب وكون ،خصوصّية األّيام، وفيه تأّمل

 ،ظاهراً  أخرى طرقيس هلا ول الكليني، هو العمدة مصدرها رواية 12 من 8 حوايل) عنه ةالبقيّ 

ثالث  بينه يوجد وهذا ،روايات مخس فهو التحريم عىل داللته يف الواضح املقدار أخذنا ولو

 (.غريه أخذ هوعن للكليني الكايف هو األساس مصدرها روايات

 أنّ  يرى من اأمّ  ،هابف هنا هبيت أهلالنبّي و عن احلرمة بصدور اطمئنان له حيصل فمن وعليه،

 عنده شكلفير  ،تقدير أبعد عىل الكراهة أو عنه هالتنزّ  بل احليوان، حرمة يعطي ال املوثوق املقدار

 .ه هنا، إال أّن االحتياط اللزومي له مرّبراتاجلالل احليوان بحرمة اإلفتاء

 وجود والسنّة الكتاب نصوص بني اجلمع يف الكيّل  البحث يف ـ اهلل شاء إن ـ يأيت وسوف

 ال الناس يعافه الذي راملستقذ   األمر عن التنّزه باب من هنا التحريم نصوص تكون أن احتامل

 .التحريم باب من

 وثوق حتصيل جداً  العسري فمن الركوب اوأمّ  بالتحريم، احلكم أصل مستوى عىل كّله هذا

 لو سّلمنا أّن الركوب بنفسه هو املقصود. السند، ضعيفي خربين عرب احلكم بصدور

ه ـ نعم أورد ابو داود يف سننه   خربين مها:ـ وغرير

 «.هنى عن ركوب اجلاللة»قال:  ابن عمر،خرب  أ ـ

بل أن عن اجلاللة يف اإلـ م  اهلل عليه وسلّ صىّل ـ رسول اهلل  هنى»ابن عمر قال: ب ـ خرب 

 .«ركب عليهاير 

لكّن املشكلة أّن احلديث املروّي عن ابن عمر مّرتني بطريق واحد، وهو طريق أيوب عن 

ذف فيه اسم النبّي، وأخرى نرسب للنبّي، فإذا رّجحنا النسبة للنبّي  ـ وهو أقوى نافع، تارًة حر

طي البن عمر نفسه، ونسب كان نافعًا، وإال فربام يكون ذلك ناجتًا عن موقفر احتيااحتامالً ـ 

 ‘.للنبّي ظنًّا من الراوي أّنه أخذه عنه
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 اهلل هنى رسول اهلل صىّل  :قال ،أيب هريرة..»كام نقل اهليثمي بعض الروايات الضعيفة فقال: 

وركوهبا. رواه البزار وفيه أشعث بن براز  م عن اجلاللة وعن رشب ألباهنا وأكلهاعليه وسلّ 

م هنى يوم فتح مكة عن  اهلل عليه وسلّ صىّل  النبّي  عباس أنّ  بناهلجيمي وهو مرتوك. وعن ا

قلت رواه الرتمذي باختصار رواه البزار وفيه ليث بن أيب . حلوم اجلاللة وألباهنا وظهورها

 .«س، وبقية رجاله ثقاتمدلّ  هسليم وهو ثقة ولكنّ 

 وعىل أّية حال، فلسنا سوى أمام أخبار آحادّية قليلة.

 عندي، السند ضعيفة هاكلّ و( روايات 6) قليلة ياتاالرو إنّ  فحيث سترباءاال رشط اوأمّ 

 الصعب فمنهلذا  ،احليوانات من مجلة يف األيام حتديد يف فيها والتعارض التضارب وقوع ومع

 ،ةرشعيّ  ال ةتقريبيّ  هي التحديدات هذه بأنّ  شخص يقل مل ما ،بصدورها االطمئنان حتصيل

 .بينها تعارض فال فيها حدّية ال وهلذا

وعليه، فالعربة بزوال الوصف. ولعّل هذا هذا هو ما قصده من قال من فقهاء السنّة 

 .بمعيارّية زوال الرائحة الكرهية والنتانة من احليوان وعرقه

 إذ تثبت، فلم ـ ةاّم تقّدم يف بحث اللبن وقاعدة التبعيّ ع النظر وبرصف ـ اللبن حرمة اوأمّ 

 هلكنّ  بأس فال االطمئنان له حيصل فمن معتربة، منها واحدة ،ياتروابضع  سوى فيها ليس

 ، واالحتياط حسن.جداً  صعٌب 

 حيوان حمّلل األكل وآخر حمّرم األكلواملولود من  ،خامتة يف احليوان املستنَسخ

مها حمّلل األكل واآلخر حمّرمه، فام هو احلكم؟ لد حيوان من حيوانني: أحدر  لو ور

كم بحرمة البغل املولود من احلامر ذهب بعضهم إىل تغليب  جانب احلرمة، وهبذا حير

 .والفرس، بناًء عىل حرمة احلامر األهيل

أّن هذا التغليب جلانب احلرمة ال معنى له؛ فليس عندنا عنوٌان حتريمي يف  إال أّن الصحيح
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هبذه  ، ومل يرد يشء من هذا يف النصوص«املتوّلد من حيوان حمّرم»النصوص الدينّية اسمه 

ومل تثبت كليّة قاعدة درء املفسدة املحتملة أوىل من جلب املصلحة املحتملة، الطريقة املستقّلة، 

بل ننظر يف احليوان املتوّلد فإذا صدق عليه عنوان احليوان املحّرم املولود منه، أو أّي حيوان 

بقاعدة احلّل أو  حمّرم آخر، كان حرامًا؛ لكون العنوان التحريمي شامالً له، وإال فهو حالل

ّك فال  بدليل حتليل العنوان اخلاص الذي انضوى حتته لو كان فيه دليل خاّص أيضًا. بل لو شر

 موجب للتحريم؛ بل املتعنّي العمل بقاعدة احلّل يف هذه احلال.

وهبذا نعرف أّننا بأكلنا احليوان املتوّلد ال نأكل احليوان املحّرم الذي جاء منه، حتى يقال بأّن 

ه جزءًا حمّرمًا؛ ألّن املفروض أّن اجلزء الذي من احليوان األم أو األب قد استحال فصار هذا في

، هلذا ال ترتّتب أحكام اجلزئية عىل املولود بعد والدته.  املتوّلد 

خة )االستنساخ(، فإّن العربة بصدق عنوان حتريمي  وهكذا احلال يف احليوانات املستنس 

لد حيوان مل يسبق له وجود عليها عرفًا، وإال تكون حال الً بمقتىض قاعدة احلّل، بل حتى لو ور

 يف نوعه، فيحكم بحّله؛ عمالً بقاعدة احلّل.

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 اجلوامد أو األعيان اجلامدة
  





 

 

 

 

 متهيد

غري املائعة عادًة، من غري  األشياء تلكوامد أو اجلامدات أو األعيان اجلامدة، باجل يقصد

 كل أنّ  الواضح ومن موقف، أكلها يف وللرشيعة ،انات وأجزائها بام هي حيواناتاحليو

 .بالدليل خرج ما إال أكلها جيوز ـ الرباءة أصالة أو احلل ألصالة طبقاً  ـ اجلامدات

 :وهو اثنان ،اجلامدات من أكله حيرم ملا ةساسيّ أ ناتعيّ  اإلسالمي الفقه ذكر وقد

 .ـ األعيان النجسة واملتنّجسة 1

 .الطني ـ 2

، ما مل يعرضه أحد العناوين التحريميّة العاّمة الطارئة وما سوى ذلك عندهم، فهو حالٌل 

 التي أرشنا لبعضها سابقًا، مثل الرضر املحّرم.

 وبناء عليه، نبحث يف اجلوامد ضمن حمورين اثنني، إن شاء اهلل.

  

                                           
ب؛ تركنا بحث املخّدرات ـ ومنها مواّد جامدة ـ إىل ما بعد بحث املسكر يف الفصل الرابع من هذا الكتا( 1)

 لتناسبه معه.





 

 

 

 

 احملور األّول

 واملتنّجسة النجسة األعيان 

 متهيد

 هلا يف تعّرضواه ال جيوز أكل أو رشب يشء من األعيان النجسة التي بني الفقهاء أنّ  ملعروفا

 بل اإلمجاع، نفي اخلالف يف ذلك اّدعي، وقد مباحث النجاسات من كتاب الطهارة

 .عليه

ا له يف كام تعّرضو ،تعّرض مجلة من الفقهاء هلذا احلكم يف مباحث أحكام النجاسات وقد

 م األطعمة واألرشبة.أحكا

 فهذا النجسة، األعيان عنوان يف سيكون البحث أنّ  إىل اإلشارة بجت أدّلتهم، يفقبل النظر و
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 النجس عنوان أنّ  ثبت فإذا ال؟ وأ األكل حلرمة كافر  عنوان هو هل سنبحث الذي هو العنوان

 حتت لنزوله ه؛أكل بحرمة حكم يشء نجاسة له ثبت كّلام الفقيه فإنّ  األكل، لتحريم موجٌب 

 .املحّرم العنوان

 ،«النجس»ال بعنوان  ها،وهي حرمة األعيان النجسة بعناوين هلذا البحث جهة  أخرى، لكن

 عىل انصّب  التحريم هذا لكنّ  واخلنزير، الدم وكذلك الكريم، الكتاب بنّص  حمّرمة امليتة فمثالً 

 وردت قد النجسة األعيان كّل  أنّ  ـ الحقاً  وسنرى ـ ثبت لو لكن به، فنلتزم امليتة، عنوان

 تنصّب  مل احلرمة لكنّ  النجسة، األعيان حرمت وإن فهنا اخلاصة، بعناوينها بحرمتها نصوٌص 

 ذكر باب من هو إنام النجسة، األعيان حترم: حينئذر  وقولنا األفراد، عناوين عىل بل العنوان، عىل

 فليالحظ موضوعه، عىل احلكم ّب ص باب من ال األكل، حمّرم هو ملا الطريقي اجلامع العنوان

 .داً جيّ 

نعم، لو ثبت حتريم بعض األعيان النجسة، وتّم فهم خصوصّية النجاسة هنا، ونجحنا يف 

تنقيح املناط وإلغاء خصوصّية هذه األعيان بعناوينها، أمكن إثبات احلكم ملطلق ما هو نجس، 

 وسيأيت إن شاء اهلل.

 يتضح سوف البحث خالل ومن العام، وانالعن يف نبحث سوف فنحن ،حال ةأيّ  وعىل

 .اهلل شاء إن العام العنوان عن النظر برصف ،أيضاً  األفراد عناوين حكم

 مستندات حتريم األعيان النجسة واملتنّجسة، عرض وتقويم

 :هو اآليت تما استند إليه يف إثبات حرمة أكل النجاسا وأهمّ 

 ستخباث، بيان ومناقشةمفهوم اال ـ مرجعّية 

وعبارات ، أكلها حيرم اخلبائث أنّ  ملفروضوا اخلبائث، من النجاسات إنّ  :األّول ليلالد

 بعض النجاسات من اخلبائث. أنّ تعطي بعضهم 
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 ؛ وذلك:ُيناقشلكّن هذا الكالم يمكن أن 

 متقدّ  كالماً  اخلبيث ةمعياريّ  يف أنّ  عىل ،اخلبائث حرمة كربى صّحة عندنا تثبت مل هنّ إ :الً أوّ 

 .نعيد فالصل األّول، يف الف

إذا قصد من خباثة النجاسات أّن حكم الرشيعة بنجاسة يشء معناه أّنه خبيث بعنوان  :ثانياً 

ليس عنوان النجاسات مالزمًا لعنوان مطلق ولو بالتعّبد الرشعي، فهذا غري صحيح؛ إذ 

ات وما دبالعبا رشعي خاّص  حكمٌ ـ بمفهومها الفقهي السائد ـ  ة، فالنجاسمطلقاً  اخلبيث

سل، ومل يذهب الفقهاء إىل رضورة اجتناب النجاسات يف يتصل هبا كالصالة والوضوء والغر 

غري هذه احلال ـ إال باب األطعمة الذي نحن فيه ـ فليس إذا حكمت الرشيعة بنجاسة يشء 

 مثاًل، الصالة إىل بالقياس ةالنسبيّ  اخلباثة هيام ، إنّ تقديمها اعتبار اخلباثة بنحو مطلقفهذا يعني 

 .بالرضورةاملطلقة  اخلباثة مفهوم يالزم فال بالصالة مرتبطٌ  البول من التطهري عىل دّل  فام ومعه

و نجس رشعًا فهو خبيث عرفًا وخارجًا ولو قبل ورود الرشع، هذا قصد أّن كّل ما إ ثالثًا:

وعند  اً مادي بخبيث ليسمع أّنه  ،نجس عندهم الكافر، وذلك أّن فهذا ال دليل عليه البّتة

 كذلكو ،عىل قولر مشهور فيه املاّدية بالنجاسة الرشيعة حكمت ذلك معو ،العرف والعقالء

 أهنا رغمغوي، لوال العريف باملعنى خبائث ليست فهي واملسكرات اعوالفقّ  اخلمور يف احلال

 .املشهور عىل نجسة

 هو ـ النجاسات ملسألة شهورامل الفهم عىل بناءً  ـ ديتعبّ  برعدٌ  فيها القضية أنّ  زيعزّ  ما أنّ  كام

 ذي من املنيُّ  وكذا خبيث، الكّل  أنّ  مع وغريه، سائلة نفس له ما بني ونجاسته الدم يف التفصيل

 بالرضورة مرتبطٌ  النجاسات باب أنّ  عىل دليل يوجد فال. والغائط البول وكذا السائلة، النفس

 القذارة مطلق بلتجنّ  أمثلة هي النجاسات باب نصوص كل بأنّ  شخص قال إذا إال باخلبائث،

 .ونحوها العرشة هذه خصوص ال

 النجاسات ليست هأنّ  وهو اخلباثة، مفهوم إطالق إبطال يوجب ما هنا نضيف أن ويمكننا

 أو والعقاقري األدوية يف واملستعملة اخلنزير من املأخوذة املوادّ  فبعض احلاالت، كّل  يف خبائث

 اخلنزير أصل أنّ  وأ الفعيل العنوان هل اخلباثة؟ من رادامل هو فام العرف، يستخبثها ال غريها



 

 خبيث؟ هو الطوارئ عن النظر برصف

 ، مناقشة وتعليقوالضرراإلمجاع  َتامرجعّيـ  (ـ )

 .النجاسات أكل حرمة عىل اإلسالمي الفقهي والتسامل اإلمجاع :الثاين الدليل

 وبعض اخلبائث حتريم عنوان إىل ااستندو فهم املدركية، واضحـ  تمّ  لوـ  اإلمجاع ولكنّ 

 .ةالبتّ  اإلمجاع هذا ةحلجيّ  وجه فال اآلتية، النصوص

، بل إثبات انعقاد ارتكاز مترّشعي أو سرية مترّشعّية يف عرص  ومثل اإلمجاع هنا االرتكازر

 النّص ـ أي قبل عرص الفتاوى ـ مرجعه صاحب الرشع حرصًا، حيتاج لدليل، وهو مفقود.

 .بالبدنات مالك حرمة أكل املرّض بفيحرم تناوهلا  ،النجاسات مرّضة إنّ  الثالث: الدليل

 ، لكنّ بعنوان الرضر ال بعنوان النجس ًا رضرًا معتدًا به فهو حرامما كان مرّض  بأنّ  ويناقش

ومل يقّدم  ،صعٌب للغايةـ قليل  ولو بمقدارر ـ النجاسات  إثبات الرضر املعتّد به يف تناول كّل 

 .ًا عىل هذا األمرالً علميّ املّدعي دلي

 ـ مرجعّية النصوص احلديثّية 

هبا إن مل متواترة  قطوعٌ ا موقد ذكر صاحب اجلواهر أهّن  ،الروايات الرابع: الدليل

 .اصطالحاً 

 :تنظيمها أردنا إذا وأنواع طوائف ىلالروايات هنا عو

 ومباشر واضح بشكل النجس عنوان أكل حرمةـ نصوص  ـ 

 .بالنجس االنتفاع مطلق حيرم أو ورشبه، النجس أكل حيرم: تقول رواية دورو بمعنى
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يف األحاديث ـ عىل ما يبدو ـ رواية هبذا األسلوب يف البيان عدا رواية واحدة، وهي  وليس

وجوه احلرام من البيع والرشاء،  اوأمّ »خرب حتف العقول املشهور والطويل، حيث جاء فيه: 

عنه من جهة أكله أو رشبه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه  مما هو منهيٌّ أمر يكون فيه الفساد  فكّل 

أو إمساكه أو هبته أو عاريته، أو يشء يكون فيه وجٌه من وجوه الفساد، نظري البيع بالربا أو 

البيع للميتة والدم أو حلم اخلنزير أو حلوم السباع من صنوف سباع الوحش والطري أو 

عن  ألّن ذلك كّله منهيٌّ  ؛مجوه النجس، فهذا كّله حرام وحمرّ جلودها، أو اخلمر أو يشء من و

 .«..حرام ذلك يف تقّلبه فجميع فيه، والتقّلب وإمساكه وملكه ولبسه ورشبهأكله 

 كّل  تنّص عىل أنّ  حيث؛ ورشهبا أكلها وحرمة النجاسات خباثة دعوى تؤّكد الرواية فهذه

 .ورشبه وغري ذلك عن أكله س ـ منهيٌّ ذلك مما ذكر ـ ومنه النج

 :للمناقشة قابل احلديث هذا أنّ  إال

 احلديث هذا حال العلامء قحقّ  وقد السند، بفقدان بل باإلرسال، السندي بالضعف :الً أوّ 

 .نطيل فال ،املكاسب يف بحوثهم ماتمقدّ  يف

 وملكه وإمساكه النجس لبس حرمة ذلك معنى لكان للحديث الفهم هذا صّح  لو :ثانياً 

 ،اإلسالمّي  الفقه لواضحات خمالف وهو كيف جدًا، الفساد واضح هذا أنّ  مع فيه، بوالتقلّ 

لو كان هذا صحيحًا لظهر وبان  !استخدامه؟ أنواع ومجيع ولبسه النجس إمساك حيرم فهل

 وترك بصامت عىل األسئلة واألجوبة يف عرص النّص.

لعّل املراد منها اخلبيث ل ـ ـ وهي نادرة االستعاميف الروايات « النجس»إّن كلمة  :ثالثاً 

القذر، ال النجس االصطالحي، وهذا احتامل طرحوه يف مباحث الطهارة والنجاسة، ومعه 

 .يهتصبح الرواية دلياًل عىل حرمة اخلبائث ال النجاسات، ما مل تثبت املالزمة والتام

 حياته حال الغنم عن صلتُف إذا الغنم أليات أكل عن النهيـ نصوص  ـ 

 من وامليتة فيحرم، امليتة بحكم احلّي  احليوان من واملبان املقطوع اللحم أنّ  عىل يدّل  مما

                                           
 .84: 17تفصيل وسائل الشيعة ؛ و333حتف العقول: ( 1)

 .745: 10احلني ( القمي، مباين منهاج الص2)



 

 .النجاسات

 من املبان العضوفإّن هذه الروايات ـ لو متت ـ غاية ما تدّل عليه إحلاق  ؛واضح واجلواب

 هذه فرتيد سنّة،وال الكتاب بنّص بعنواهنا  األكل حمّرمة امليتة أنّ  واملفروض بامليتة، احلّي  احليوان

 أنّ  عىل دليل وال بعنواهنا، هلا الثابت أكلها حكم يف بامليتة ملحٌق  املبان العضو أنّ  بيان الروايات

 .النجاسات لسائر احلكم   يرّس ن حتى لنجاستها متحرر  إنام امليتة

 جيوز ال هأنّ  مع عندهم، بالطهارة حمكومة احلياة حتّلها ال التي امليتة أجزاء أنّ  لذلك ويشهد

 عندهم حمكومة فهي له سائلة نفس ال ما ميتة وكذلك ،بعضها عند بعضهم عىل األقّل  أكل

 .أكلها جيوز ال هأنّ  مع ،بالطهارة

 الذي تسقط فيه النجاسة إال بعد تطهريهـ نصوص حرمة أكل الطعام  ـ 

م أكله إال وهي روايات عديدة يف هذا املجال، فإذا كان الطعام الذي تسقط فيه النجاسة حير

 .حيرم أكلها قطعاً نفسها ّن النجاسة فهذا دليل واضح عىل أ ،بعد التطهري

 تية،اآل النتيجة إىل يفيض املذكورة الروايات يف التتّبع أنّ  إال وعريف، دجيّ  االستدالل وهذا

 رادر ج أو دمر  أو ميتة فأرةر  أو فقاع أو مخر أو ميتةر  وقوع يف وارد الروايات هذه مجيع نّ أ وهي

 44و  43فراجع الباب  ..قاملر   أو العسل أو السمن أو الزيت أو القدر يف ذلك نحو أو ميت،

 ةمن أبواب األرشب 18من أبواب األطعمة املحّرمة يف تفصيل وسائل الشيعة، والباب 

 38 البابمن أبواب املاء املضاف، و 5من أبواب املاء املطلق؛ والباب  8 و 3املحرمة، والباب 

 بواب النجاسات.من أ

عن أكل ما القى  ىتنهـ برصف النظر عن البحث التفصييل فيها ـ الروايات  فهذهوعليه، 

هذه األشياء ؛ إذ ما مل ينّظف بمعنى خيرج منه املحّرم ولو جزيئاته اليشء املحّرم أكله من الطعام

ظًا م رشبه حتفّ اء حرر الكتاب والسنّة، فإذا سقط اخلمر يف امل يفحرمة أكلها بعنواهنا  تكّلها ثبت

عىل حرمة رشب اخلمر نفسه، وهكذا لو سقطت امليتة، وهلذا نجد يف روايات حرمة رشب املاء 
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ل ال املاء إن».. اإلمام يقول :  الذي اختلط باخلمر واملسكر أنّ  ر،ل( )حيلّ  حير  ترشبوا فال املسك 

 ولو باملاء اختلط ولو حيرم الذي سكرامل عن اموإنّ  املاء عن ليس فالنهي .«كثرياً  أو قليالً  منه

 .قليالً  املسكر كان

 عن النهي أو الرشاب، أو الطعام يف سقطا تنيميّ  جرذ أو لفأرة ناظرة اإمّ  هنا فالروايات

 باملاء، اختلطا ولو والفقاع اخلمر عن النهي أو غسلها، قبل والدم وامليتة اخلمر أواين يف األكل

 ؟!نّي كامل النجس عنوان من هذا ينأو

ومن فوائد هذه الروايات أّن الدم غري املسفوح يصبح حمّرمًا؛ ألّن املفروض أّن الدم الذي 

سيأيت بحث هذا األمر يف الفصل الالحق بعون اهلل لكن من املسفوح وغريه،  عمّ أيالقي الطعام 

 تعاىل.

 أو أكلها حتريمُ  يثبت مل بنجاسةٍ  ساملتنّج  تناول عن النهي يف الروايات بعض وردت نعم،

 :مثل بعنواهنا، رشهبا

رٍّ  ،األوىل: خرب أيب بصري )الصحيح عند املشهور( الرواية  من ماء، مررتر  قال: سألته عن كر

 .«منه ترشب وال منه توضأ ال»: قال به وأنا يف سفر، قد بال فيه محار أو بغل أو إنسان؟

 والبغل احلامر بول ألنّ  ؛ذاراالستق ألجل يكون قد بل ،النجاسة ألجل ليس هنا النهي لكنّ 

  من الوضوء جييزون مأهّن  مع نجسًا؛ اإلنسان بول كان وإن واضح، هو كام انطاهر
ر
 فيه بال ماء

 .طاهر املاء ألنّ  محار؛ أو بغٌل 

 أو كلب رشبا من زيتر  عن أخيه قال: وسألته عن فأرةر  ،بن جعفر الثانية: خرب علّ  الرواية

 كان وإن نحوه، أو لرساجر ولكن ينتفع به  ،أو نحوها فال تأكلهكان جّرًة  إن»أو سمن؟ قال: 

 ينتفع وال فليهريقه ،هيريقه أن حيتمل رساً وم صاحبه كان إذا إال بأكله، بأس فال ذلك من أكثر

 .النجاسات حرمة يعطي الكلب إقحام إنّ  حيث .«يشء يف به

 ال لكن ثابتًا، الكلب كلأ عن النهي يكون فقد ،بالنجاسة خيتّص  ال احلديث هذا ولكنّ 

                                           
 .2مة، حمن أبواب األرشبة املحرّ  18، باب 342: 25( انظر: تفصيل وسائل الشيعة 1)

 .5من أبواب املاء املطلق، ح 3، باب 139: 1( تفصيل وسائل الشيعة 2)

 .275؛ وقرب اإلسناد: 134( مسائل عيل بن جعفر ومستدركاهتا: 3)



 

 علامً  نجسة، ليست الفأرة أنّ  مع الفأرة ذكر هنا ورد وهلذا ،اخلاّص  هبعنوان بل النجاسة، بعنوان

ـ  الوسائل كصاحبـ  ريناملتأّخ  طرق صّحة حرازإ لعدم ؛عندي السند ضعيفة الرواية أنّ 

 اإلسناد قرب سند يف والرواية ،وفق ما أرشنا إليه آنفاً  الرجال يف قناهحقّ  ما عىل القديمة للكتب

 .احلسن بن اهلل بعبد ضعيفة

 ةر عن األكل لو كان يف جرّ هنت فمن جهة  أّن مضمون هذه الرواية ـ وأمثاهلا ـ غريب، عىل

ها يف ما هو أكثر من ذلك ومع حال وأجازت االنتفاع بال فرق بني حالتي الفقر والغنى، لكنّ 

ه ال ينتفع هبام يف يشء حتى مع الكثرة، فلو كانت نّ وأ مناليسار أمرت بإهراق الزيت والس

ه يف ام وجه حتريم االنتفاع بالسمن والزيت باالستصباح أو الرساج، مع أنّ فالنكتة هي النجاسة 

ما صار كثريًا ـ وعادًة يكون يف مورد القّلة جاز ذلك، فعندما كان قلياًل أجاز له االنتفاع؛ وعند

نتفاع به؟! يبدو يل املوقف غريبًا، فضاًل عن خمالفته ملا ذهبوا إليه ف ـ أمر بعدم االارسإتالفه إ

ه ال يوجد دليل عىل حرمة االنتفاع بأنّ  جاسة اليشء إلتالفه؛ وهلذا ذكروامن عدم اقتضاء ن

مة ه مرشوط بالطهارة، عدا رواية حتف العقول املتقدّ باألعيان النجسة يف غري ما ثبت سلفًا أنّ 

بعض الروايات اخلاّصة، وكذا امليتة، وبحثوا هناك يف  انعم، اخلمر ورد فيه .الضعيفة السند

 ورد هأنّ  عىل واضح، هو كام بنفسيهام عنوانان واملسكر امليتة بل النجاسةذلك، وليس املناط هو 

 .استعامهلا جييز ما امليتة يف

 الكناية منها ادير قد احلاالت بعض يف غريه أو املاء إهراق عىل الداّلة فالنصوص هنا، من

 منّي  أو بولر ب وتنّجس اإلناء يف الذي فاملاء وإال الطهارة، فيه يشرتط فيام به االنتفاع عدم عن

 غسل يمكن أال !فيه؟عب يستو بحيث جداً  كثري ماء يف بوضعه تطهريه يمكن أال ق؟اير ملاذا

ظاهر من اإلهراق هو إّن ال !حيرم تقديمه للحيوانات؟ هل! حرام؟ هذا فهل !يد؟ربللت به البدن

ك ة التعبري حتى نتمّس يظهر منه حرفيّ  فال، فيام يشرتط فيه الطهارة مسبقاً  ترك االنتفاع به

رين أيضًا، ومعه ال تكون وهذا ما فهمه مشهور املتأّخ  .بإطالقه إلثبات حرمة مطلق االنتفاع به

 .روايات اإلهراق دليالً عىل حرمة أكل اليشء
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سألته عن اجلنب  :خرب أيب بصري الصحيح عند املشهور قالأييد ـ ـ بنحو التوهلذا الحظ 

 ،)فليهرهقه( فأهرقه قذرة يده كانت إن»ور، فيدخل إصبعه فيه قال: وقال: ت  حيمل الركوة أو ال

 سل باإلهراق.الغر قابل  . فقد«..منه فليغتسل قذر يصبها مل كان وإن

 × ادقئل الصقال: سر  ،الثالثة: مرسل الصدوق الرواية
ر
قال: فرشبت منه دجاجة،  عن ماء

 منه توضأ قذرٌ  منقارها يف يرعلم مل وإن ترشب، ومل منه تتوضأ مل قذرٌ  منقارها يف كان إن»

 .«وارشب

 بينهام بل النّجاسات، مع مساواهتا عدم تقّدم وقد رات،املستقذ   عن النهي عىل تدّل  وهي

 كانت وإن الصدوق بطريق هبا حيتّج  ال مرسلة الرواية أنّ  عىل وجه، من وخصوص عموم

 .ضعيف بطريق الطويس عند مسندة

رّ  عن سألته: قال أخيه، عن ،جعفر بن عل خرب: الرابعة الرواية  ألف فيه ماءب( ح) ةج 

، اروقيه فيه وقع رطل  .«يصلح ال»: قال منه؟ الوضوء أو رشبه يصلح هل بولر

ا قد هّن أعيف عندي، وبرصف النظر عن الرواية ـ برصف  النظر عن سندها، وهو ض وهذه

بالبول ال  ةٌ خاّص ـ  حتتمل الكراهة أو التنزيه« يصلح ال»كلمة  ال تكون ظاهرة يف احلرمة، فإنّ 

 بمطلق النجاسات، وسيأيت بحث البول عىل حدة بعون اهلل.

 يف موضوع البحث، مفهومها وتأثريها وقفة مع نصوص األسآر

 سؤر ترشب وال:»..  قال حديث، يف ×اهلل عبد أيب عن بصري، أيب خرب: اخلامسة الرواية

 .«منه ستقىير  كبرياً  حوضاً  يكون أن إال الكلب

                                           
 .154: 1( تفصيل وسائل الشيعة 1)

 .6، ح8، باب 153: 1 املصدر نفسه( 2)

 .156: 1 املصدر نفسه( 3)

ب عند السيد عبد األعىل السبزواري يف بحثه حول حلق اللحية، يف مهذّ « يصلح»( انظر هذا الفهم لكلمة 4)

 .80: 16األحكام 

 .227 ـ 226، 158: 1( تفصيل وسائل الشيعة 5)



 

السيام خرب معاوية ، ة، ومثلها غريها يف الكلباألولويّ حرمة أكله أيضًا ب تفيدا حيث إهّن 

والبقرة والبعري  وأنا عنده، عن سؤر السنور والشاة× يح قال: سأل عذافر أبا عبد اهللرشبن 

 ،«وتوضأ منه إرشب نعم،»والفرس والبغل والسباع يررشب منه أو يتوضأ منه فقال: رواحلام

س، إنه واهلل، ال»: قال سبع؟ هو أليس: قلت ،«ال»قال: قلت له: الكلب قال:   هإنّ  واهلل ال ن ج 

س  .ما ورد يف لزوم جتنّب سؤر الكافرهذا أيضًا  ومثل .«ن ج 

ا ناظرة إىل مسألة أكل احليوان، بل علم أهّن إّن الروايات التي وردت يف األسار ال ير  واجلواب

بدنه املتصل بالطعام أو وساخة ه الشديد عن بقايا فمه ولعابه أو قد يكون نظرها إىل التنزّ 

 الروايات وردت يف احلائض أنّ  ، ويشهد لذلك أنّ اً الرشاب، ال إىل قضيّة النجاسة أساس

وبعضها معترب السند، فلو كانت النكتة هي النجاسة ملا ، أ بهلكن ال يتوّض ب منه سؤرها يررش

 جاز التفريق مع اشرتاط الطهارة يف ماء الوضوء والرشب معًا عندهم.

ه يلتزم بنجاسة سؤر غري مأكول اللحم ولو كان طاهرًا؛  إىل أنّ بل ذهب ابن إدريس احليّل 

وكان ذلك منه لوجود بعض الروايات التي ، ؤرههارة سلعدم التالزم بني طهارة احليوان وط

اللة فهو نجس عند بعضهم اجل قمثل عر وهذا هنت ـ باملفهوم ـ عن سؤر غري مأكول اللحم.

 لكّن اجلاللة طاهرة.

ا حثت عىل جتنّب سؤر احلائض أخرى: إّن املراجع لروايات باب األسآر يالحظ أهّن  وبعبارة

ا غري مأمونة، وسؤر اجلنب، وسؤر ولد الزنا، وسؤر الكافر، وسؤر ويف بعضها املقّيدة بأهّن 

عىل سؤر املؤمن وأّن فيه الشفاء، وأجازت سؤر سائر احليوانات والسباع  وحثتالكلب.. 

 وهي: ،رآد ثالثة عنارص مؤثرة يف باب األسوهذا يفتح عىل احتامل وجوواألنعام، 

 عليه واحلّث  املؤمن سؤر بني التمييز إىل يرجع قد ما وهذا املعنوّية، الرشافة: األّول العنرص

                                           
 .226: 1 املصدر نفسه( انظر: 1)

 املصدر نفسه.( 2)

 .229: 1 املصدر نفسه :( انظر3)

 .238 ـ 236: 1 املصدر نفسه( انظر: 4)

 .85: 1( الرسائر 5)



  

 وضوءه وأ آخر إنسانر  وراء من اإلنسان رشب فإنّ  ذلك، ونحو الزنا ولد وسؤر الكافر، وسؤر

 .والترشيفّية املعنوية نباجلوا إىل يرجع أن يمكن ،تركهام أو منه،

 والنرصاين وديواليه الزنا ولد سؤر كره» هأنّ  ×الصادق عن الوشاء، خرب الحظ وهلذا

 ال يةاألشدّ  فإنّ  .«الناصبي سؤر عنده ذلك أشدّ  وكان اإلسالم، خالف من وكّل  واملرشك

 وأحكام واحدٌ  أثر هلا واحدة النجاسةبناًء عىل املقولة التي ترى أّن  ؛نجاسته بموضوع هلا عالقة

 .ال تقبل الشّدة والضعف واحدة

 حمتمٌل  أمرٌ  وهذا ة،الذاتيّ  الطهارة مقابل يف السؤر صاحب يف الذاتية النجاسة: الثاين العنرص

 حيث الزنا وولد واجلنب احلائض سؤر يف حمتمل غري هأنّ  الواضح من لكن والكلب، الكافر يف

وفرض رجوعهام ـ احلائض واجلنب ـ إىل  .لنياألوّ  أقّل  وال العناوين، هذه يف ةذاتيّ  نجاسة ال

ته قرب الدعوة لتجنّب ما مّس ذ لو كان األمر كذلك لكان األإ نجاسة ذاتية يف املنّي والدم بعيٌد؛

ائض بني احلال خصوص األسآر، بل التفصيل يف بعض روايات مطلقًا يد احلائض واجلنب 

 .أيضاً  الرشب والوضوء يربك األمر هنا

ضًا للنجاسة التي بمعنى أن يكون صاحب السؤر معر   الثالث: النجاسة العارضة، العنرص

 الطعام، أو املاء إىل النجاسةمن هتاونه فينقل  نر ل عن فمه ويديه بسهولة أو هو ال يؤم  ا ال تزوإمّ 

 ترك عليه بتورتّ  مأمونة، غري بكوهنا هاحكم   دتقيّ  التي احلائض روايات يف نالحظه ما وهذا

 .بسؤرها الوضوء

 ة،اتيّ الذ نجاستهام إىل ذلك يرجع أن والكافر الكلب سؤر مسألة يف حيتمل فكام ،وعليه

أو  حيوان بقايا من أيتوّض  وال يرشب ال املسلم أنّ  بمعنى ،الرشافة إىل راجع هأنّ  حيتمل كذلك

نظرإنسان   فمه أنّ  إىل يرجع أو خّسته، عنارص أحد والنجاسة خسيس، هأنّ  عىل الرشع يف اليه ير

 فباب ،ةحليّ  أو نجاسةً  حكمه عن النظر برصف ورائه من الرشب لإلنسان يصلح ال امب ميلء

 أخر، فرضيات عىل يفتح قد بل األكل، حرمة وال ةالذاتيّ  النجاسة ةبذهنيّ  فقط يرتبط ال األسآر

 .األبواب هذه يف الواردة النصوص يف بهٌ ش   هلا يوجد
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 .يشء عىل هنا تدّل  ال األسآر نصوصف ،وعليه

 مما برشي ال وهلذا ،نجساً  نفسه الكلب جعل يف واضح ماملتقدّ  يحرش بن معاوية خرب نعم،

ويفهم منه حرمة  املشهور، عند السند معترب واخلرب حلمه، عن النهي عرفاً  منه ويفهم فمه، القاه

 ورد قداملتنّجس؛ ألّنه عّلل النهي عن الرشب بأّن الكلب  نجس، لكنّه خرب آحادي منفرد، و

 .مراراً  ناقل كام الطريق هذا يفكالم  ولنا ،األهوازّي  سعيد بن احلسني إىل الطويس بطريق

ا غري داّلة أو غري معتربة أو مها وقد تبنّي أهّن  ،هنا)الثالثة( روايات هذه الطائفة  هو مهمّ  هذا

معًا، فيقترص يف احلكم عىل الطعام أو الرشاب الذي القته امليتة والدم واملسكر، وهذه ثبت 

فهم لب والبول، فال ير ضافة الكإوالسنّة، وعىل أبعد تقدير يمكن  حتريمها بعناوينها يف الكتاب

وال مانع من استلزام النجاسة اجلالل أو الغائط من هذه النصوص،  قأو عر حرمة أكل املنّي 

 .، فتأّمل جيداً رمة )األكل( التطهري ألجل األكللزام احلستوا ،للتطهري ألجل الوضوء

 نّجس،املت مطلق أو النجس مطلق أكل حرمة تثبت ال الروايات من املجموعة فهذه ،وعليه

 خالل من ولو والفقاع واملسكر واخلمر واخلنزير والدم امليتة ورشبل أك حرمة تثبت غايته بل

 املتنّجس، يف دخلت منها صغرية ولو أجزاء هناك تكون أن يمكن بحيث القاها ما تناول

 !املنّي؟ أكل حرمة إثبات الروايات هبذه يمكن فهل وإال األكل، فيحرم

 .تعاىل اهلل بعون ستقالً م سيأيت البول بحث نعم،

 تطهري األوانيـ نصوص  ـ 

شاهد عىل أّن األواين ـ وهي التي تعّد لألكل والرشب ـ يلزم تطهريها  هذه النصوص إنّ 

 األواين تطهري وروايات .نفسها النجاسات حرمةعريف عن  من النجاسات، وهذا كاشٌف 

 .جداً  كثرية وكيفّيتها

 :اآليت حول تدور لوجدناها األواين تطهري نصوص راجعنا ولو

أقصاه  الروايات وهذه واملسكرات، اخلمر أواين عام بشكل أو باخلمر سةاملتنّج  اآلنيةـ  1

 .ظية عىل حرمة رشب اخلمر، الثابت بعنوانها حتفّ أهّن 



  

غايتها حرمة امليتة،  وهذه أيضًا ال إشكال فيها فإنّ  أو فارة، ـ اآلنية التي مات فيها ُجرذ 2

 ة بعنواهنا.الكتاب والسنّ  ثابتة بنّص وهي 

 وهي ثابتة بنّص الكتاب الكريم. ،وغايته حرمة اخلنزير ،ـ اآلنية التي ولغ فيها خنزير 3

، ال خصوص اللحم كام توّصلنا إليه سابقًا، لكّن زيرنهذه تثبت حرمة مطلق اخل نعم،

ير فترّصح بعنوان اللحم، وأخرى ا تارًة تالحظ حلم اخلنزد أهّن هذا الباب تؤكّ روايات جعة مرا

عن الصالة ال عاّم يرتبط باألكل، وثالثة تالحظ ولوغ ا تتحّدث هنزير لكنّ تالحظ شعر اخل

 تدّل عىل الغسل بسبع غسالت، حادّية واحدة، وهي التي تعنينا هنا، وليس إال رواية آنزيراخل

وثوق لوحدها صل منها ال حيوهي خرب عيل بن جعفر، فهي املستند الوحيد للحكم عندهم، و

سل بالسبع دون وجوبه.بالصدور  ، خاّصة بعد ذهاب املشهور أو الكثري إىل استحباب الغ 

 ضممناها إذا وهذه الفريقني، عند فيها روايات وردت وقد الكلب، فيها ولغ التي اآلنيةـ  4

 حرمة معةً جمت بإفادهتا القول يبعد فال الكلب، نجاسة نصوص وإىل الكلب، سؤر روايات إىل

 .ذلك ونحو وسؤره وقذارته ونجاسته الكلب أكل

 موضوع سوى جديدة، إضافة أّي  فيها وليس وتطهريها، األواين روايات مهمّ  هو هذا

 .أيضاً  مةاملتقدّ  الثالثة الطائفة يف إضافته رأينا الذي الكلب

 .النجاسات مطلق ، دونالكلب إضافة الروايات طوائف تفيد ما فغاية ،وعليه

سعيد  ي صحيحةوهن ورد يف الكلب نص  ُيفهم منه ما يعارض هذه النتيجة فيه، لك

 رة والكلب يقع يف السمنأعن الف ×قال: سألت أبا عبد اهللـ بطريق الكليني ـ األعرج 

. وقد حار الفقهاء يف التعامل مع هذه «ال بأس بأكله»؟ فقال: والزيت ثم خيرج منه حياً 

رضًة ملا دّل عىل ا، واعتربوها معبعنوانه واملتنّجس عندهم سأكل النجالرتكاز حرمة  ؛الرواية

اهنا، ملا وقعوا ونجاسة الكلب، مع أهّنم لو فّككوا بحث األكل والرشب عن بحث النجاسة بعن

                                           
 .497 ـ 496: 3( انظر: املصدر نفسه 1)

 .418 ـ 417: 3( راجع: املصدر نفسه 2)

 .261: 6لكايف ا( 3)



 

، بل القترصت املعارضة بني هذه الصحيحة وبني ما يفهم من نصوص يف تلك املشكلة هناك

 .ستهالكلب حتريم أكله ال إثبات نجا

عىل ارتباطه بمسألة األكل والرشب حتى  إّن باب األواين ال يدّل  :وقد خيطر يف بالنا هنا

األواين مل تكن تستعمل لألكل  ألنّ  ؛لتطهري فيه حرمة أكل الكلب مثالً نستنتج من لزوم ا

 الكوز مثل اللباس وتطهريوالرشب فقط، بل كانت تستعمل أيضًا للوضوء والغسل 

 وتطهري والغسل الوضوء يف مهاااستخد عنرص بمالحظة كانت األواين حكامأ فلعّل  والطشت،

 كزماننا بالبيوت لتوص   للمياه أنابيب هناك تكن فلم األكل، خصوص يف ال والبدن، اللباس

 .رئيس بشكل املاء استخدام وسائل هي األواين كانت بل هذا

تشمل ما ال  «األواين»كلمة  السيام وأنّ  االطمئنان به مشكل، الكالم وجيه، غري أنّ  وهذا

ستخدام أواين الذهب ومنه ا ،مثل الصحون والكؤوس والصواين، يتعارف استخدامه يف ذلك

كل ة واألكل هبا، فهي لغري الطهارات وأمثاهلا كام هو واضح، بل اإلناء أقرب لألوالفّض 

 والرشب من غريه.

 غائطحتريم احليوانات اجلاللة املتغّذية على الـ نصوص  ـ 

فإّنه إذا حرم احليوان؛ لتغّذيه عىل الغائط، فإّن حتريم أكل الغائط ـ وهو من النجاسات ـ 

 ثابٌت باألولوّية القطعّية. وقد تقّدمت نصوص حتريم اجلالالت يف الفصل السابق.

 واجلواب:

مها ليس ثّمة قياس أولوّية يف املقام؛ إذ لعّل اخلصوصّية هنا أّن اجلالالت يصبح حل الً:أوّ 

فاسدًا بتناول الغائط، فيرتك أثرًا سلبّيًا عىل اللحم نفسه، بام ال يكون يف تناول الغائط نفسه، 

وهذا أمر معقول جدًا من الناحية العلمّية؛ ألّن التفاعالت قد تزيد من حجم السبب الذي أّدى 

 إليها من حيث التأثري والرضر، فكيف لنا إثبات األولوّية هنا؟!

ثبت حتريم غائط اإلنسان، ال مطلق الغائطلو س ثانيًا: ، والعذرات ّلمنا باألولوّية، فهذا ير

فضاًل عن مطلق النجاسات؛ وإال فلامذا مل ترد نصوص يف حتريم احليوانات التي تتغّذى عىل 

مطلق النجاسات أو عىل مطلق العذرات غري التي تكون من اإلنسان؟! إّن هذا كاشف عن 



  

كام أّن التحريم هناك جاء عقب  ، أفضت لذلك.اإلنسان يف غائطإمكانّية وجود خصوصّية 

استمرار احليوان بأكل العذرة مّدة زمنّية، وهذا ال يمكن أن يكون ناجته ـ بدليل األولوّية ـ 

 حرمة أكل العذرة من قبل اإلنسان ولو مّرًة واحدة أو قليالً ال بنحو الغلبة واملداومة.

وأنا × خالد العبدّية عىل أيب عبد اهلل قال: دخلت أمّ  ري،أيب بصهذا ونشري أخريًا خلرب 

( :ه يعرتيني قراقر يف بطني )فسألته عن أعالل النساء وقالتإنّ  عنده، فقالت: جعلت فداك،

يق، وقد وقفت وعرفت كراهتك له، فأحببت أن وقد وصف يل أطبّ  و  اء العراق النبيذ بالس 

 قالت: قد قّلدتك ديني، فألقى اهلل عزّ « رشبه؟ عن يمنعك وما»أسألك عن ذلك، فقال هلا: 

 هذه إىل تسمع أال حممد، أبا يا»ال: فقد أمرين وهناين. جعفر بن حممّ  وجل حني ألقاه فأخربه أنّ 

 إذا تندمني فإّنام قطرة، منه تذوقي وال منه، قطرةر  يف لك آذن ال واهلل ال املسائل، وهذه املرأة

قال أبو  نعم. ثمّ  :قالت ،«أفهمت» حنجرته يقوهلا ثالثًا: وأومأ بيده إىل ،«ههنا نفسك بلغت

برّل  ما×: »عبد اهلل س امليل ي  ن ج  ّباً  ير  .يقوهلا ثالثاً « ماء من حر

 قد يفهم منها التحريم بمالك املتنّجسّية فيكون حتريم النجس مفروغًا منه. الرواية فهذه

 عن احلسن بن دحممّ  رواها حيث ؛إرساالً  هفي فإنّ  اآلحادّية ضعيف؛ الرواية هذه سند أنّ  إال

 .وثاقته تثبت مل السند يف الواقع خالد بن إبراهيم أنّ  كام أصحابنا؛ بعض

 لغاء اخلصوصّية هنا؟ميكن ممارسة إهل 

من املمكن أن يقال: إّن هذه النصوص احلديثّية تثبت حرمة أكل كّل من الدم واخلنزير 

ويف هذه احلال نقول: ال وهذه كّلها من النجاسات،  والكافر واملسكرات، وامليتة والكلب

لغي خصوصّية هلذه يف التحريم، بل التحريم آتر من خالل كوهنا مجيعًا من النجاسات، فنر 

 اخلصوصّية ونحكم بحرمة تناول كّل نجس.

 وذلك: ؛لكّن هذا الكالم غري صحيح

ثبتت طهارهتا، كام يف الدم الطاهر  ملا قلناه آنفًا من أّن هذه العناوين حيرم أكلها ولو أّوالً:
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احلياة، بل لو قلنا بطهارة اإلنسان واخلمر ظّل حكم حتريم  اال حتّلهالتي وأجزاء امليتة الطاهرة 

يّتها، وأهّنا جمّرد األكل عىل حاله فيهام، فكيف نفهم من حتريم هذه العناوين عدم خصوص

عليها ولو هنا ب األحكام وترتّ ّيتها صمثال لعنوان عاّم هو النجاسات بعد إحراز خصووطريق 

 مع سلب صفة النجاسة عنها؟!

ثبت لنا أمرًا يف غاية األمهّية، وهي أّن تر املتقّدمة هنا هذه املجموعات احلديثّية إّن  :نياً ثا

مر كام سله أو تنظيفه، وهذا األالقي ما هو حمّرم األكل من النجاسات ال جيوز أكله إال بعد غ  مر 

استه، فخاصية النجاسة يف هذه األشياء هي التي جصوصيّة هي عبارة عن نحيتمل كون اخل

ّن املنع عن أكل مالقيه أثبت بذلك حتريم كّل نجس، كذلك حيتمل يفمالقيه،  منعت أكل

كله اآلتية من نجاسته، فإّن إثبات ذلك حيتاج أ، ال عن حرمة بعينه كاشف عن حرمة أكله هو

ان النجسة ـ وهي بعض األعيان النجسة ـ ثبت حتريم تناول يهذه األع نّ ليل، فنحن نثبت ألد

واألمران  ة أكلها؟!القيها، لكنّنا ال نعرف هل هذا التحريم بنكتة نجاستها، أو بنكتة حرممر 

ذ عىل التقديرين سينتج حرمة أكلها، فال يمكننا إ؛ ة أكلهاحمتمالن، والقدر املتيّقن هو حرم

 ا بواسطة عنوان نجاستها، بل لعّله منصّب عليها بعنواهنا.عليه اً منصبّ  ثبات كون التحريمإ

 هذه األشياء يمكن تصّور حالتني له: أخرى: إّن إلغاء خصوصّيةوبعبارة 

إلغاء خصوصّية العنوان اخلاّص جلعله استطراقًا لعنوان النجاسة، وهبذا نثبت حرمة  أ ـ

 أكل كّل نجس ومالقيه.

اّصة، ملصلحة قاعدة كلّية وعنوان عام: حرمة أكل إلغاء خصوصّية هذه العناوين اخل ب ـ

كل مالقي ملا هو حمّرم األكل، بعد كون مجيع هذه أو أغلبها مما ثبت حتريم أكله بدليل مستقّل 

 منفصل أيضًا.

فلامذا ربطنا أنفسنا بعنوان النجاسة هنا مع أّنه يمكن حتصيل احلكم بشكل مبارش عرب 

 عىل ذلك؟! عنوان حرمة األكل؟! وما الدليل

والذي سّبب لنا هذا االلتباس هو أّن الفقهاء واملحّدثني وضعوا هذه الروايات يف سياق 

مباحث النجاسة والطهارة، فتّم تصور ارتباط هذه األحكام بباب الطهارة والنجاسة، يف حني 



  

 يمكن فصل هذه الروايات عن باب الطهارة لربطها بباب األطعمة واألرشبة، فتدّل عىل حرمة

تناول كّل ما هو مالقي ملحّرم األكل إال بعد تنظيفه وتغسيله، ويكون ذلك احتياطًا يف موضوع 

، وهذا يظهر جلّيًا بقرينة التعبري باألواين التي غالبًا أكل حمّرم األكل، ال يف موضوع أكل النجس

 .ترجع لباب الطعام، وكذلك التعبري باألكل املالقي هلذه األشياء

 الفصل الثاين احلديث عن اخلنزير وعالقة كلمة الرجس القرآنّية به، وأّنه هذا، وقد سبق يف

 ال دليل عىل ربطها بمفهوم النجاسة حرصًا، فراجع، فال يستدّل بذلك يف املقام، فال نطيل.

 ساتنتيجة البحث يف النجاسات واملتنّج

 أعياناً  كوهنا وانبعن النجسة األعيان رشب أو أكل حرمة عىل دليل يقم مل هأنّ  واملتحّصل

 بعنوانه لكن عندهم، اً فقهيّ  النجاسات يف عدّ  ما بعض رشب أو أكل حرمةإّنام الثابت  نجسة،

 :وهو ،اخلاّص 

 .بأنواعها امليتةـ  1

 .والدمـ  2

 .اخلنزير وحلمـ  3

 .عىل األحوط ـ والكلب 4
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لوال االرتكاز العقالئي واملترّشعي القطعي وجتاهل القرآن الكريم موضوع أكل حلم اإلنسان ملركوزّية ( 1)

 قبحه من ناحية كونه عدوانًا وهتكًا، ملا أمكن إثبات حتريم ذلك فيمن ال حرمة له.

اهلل تعاىل قال: )وال يغتب  نّ إا حلوم الناس فوأمّ »فقال:  مقاربة هذا املوضوع،ندليس األوقد حاول ابن حزم 

م مر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلّ وأل ،فكرهتموه( يأكل حلم أخيه ميتاً  نأأحدكم  أحيّب  بعضكم بعضاً 

ومن مل يواره  يوارهفمن أكله فلم  ،ت من مؤمن أو كافرميّ  ن يوارى كّل أذكرناه يف كتاب اجلنائز ب الذي قد

نسان ، واإلأكل امليتة وأكل ما مل يذكّ  م تعاىلفحرّ  يتم(فقد عىص اهلل تعاىل، ولقول اهلل تعاىل: )إال ما ذكّ 

ا احلالل فهو حرام، وأمّ  ن مات أو قتل فلم يذكّ إفاحلرام قتله  قسم حرام قتله. وقسم مباح قتله، :قسامن

 هذه أوجب قتله، وأّي  ا حلدٍّ ، وإمّ ا قوداً ا لكفره ما مل يسلم، وإمّ ه، إمّ ثالثة أوج حدال ألإقتله  قتله فال حيّل 

 



 

 .كّلها بطهارهتا قلنا ولومجيعًا  أكلها حيرم وهذه

 دليل يشمله فال اجلالل، احليوان وعرق احلرام من اجلنب وعرق واملنّي  والغائط البول اأمّ 

 .املائعات قسم يف تعاىل اهلل شاء إن مستقالً  والدم البول بحث سيأيت نعم التحريم،

 من أكله حيرم ما القى فام ،واضحاً  حكمها صار فقد املتنجسات اوأمّ  اسات،النج يف هذا

ما مل نحرز خروج  ،أكله محرر ، قت الرسايةحتقّ واخلنزير بحيث  والكلب واملسكر والدم امليتة

 حتريم عن فضالً  التحريم، عىل دليل فال ذلك، غري اوأمّ احلرام عرب تنظيفه منه مثاًل، 

 .األخرى االنتفاعات

  

                                                                                                             
الوجه، والتذكية غري  قتله بغري ذلك خمصوص فال حيّل  ه مل حيل قتله إال بوجهر ى؟ ألنّ الوجوه كان فليس مذكّ 

وجه،  بكّل  فحرام أكله ،ىفهو غري مذكّ  ذكاةً  واملعصية ليست ،فالقصد إليها معصية ،تلك الوجوه بال شّك 

 (.399: 7)املحىّل « ..بعض احلرام حرام بالرضورة نّ أل؛ كل بعضه حرامأه حرام فوإذ هو كلّ 

فاآلية خاّصة بمن هو حمرتم، وال تشمل مطلق اإلنسان؛ الختصاصها بعنوان األخ.  وكالمه كّله قابل للنقاش؛

ثبت حرمة األكل أو امل ثبت حرمة ترك املوارة فلو ووجوب مواراة املّيت مطلقًا ـ لو تّم ـ ال ير أكول؛ بل ير

ّدر أن ذبح إنساٌن  أكل فهو ال يرتكب إثمني: ترك املواراة واألكل. والذكاة هو الذبح كام قلنا سابقًا، فلو قر

آخر  حتى لو من جهة املعصية بحيث أجرى احلّد عىل غري وجهه مثالً، فهل تثبت حرمة إضافّية ألكله أو 

 يثبت ذلك، هلذا فتحريم أكل حلم اإلنسان ـ غري املحرتم ـ وسائر أجزائه ليس له ال؟ وما قاله ابن حزم ال

دليل إال االرتكاز العقالئي واملترّشعي املعتضد باإلمجاع والتسامل. نعم لو ثبت حرمة هتك مطلق املّيت، 

هلذا مل يذكر القرآن  وكان األكل هتكًا له صار األكل حرامًا بعنوان اهلتك ال أّن اللحم مطعوٌم حمّرم، وربام

حرمة حلم اإلنسان؛ ألّن املحّرم ليس اللحم، بل هتك اإلنسان وهدر كرامته والعدوان عليه وممارسة 

 ترّصف قبيح معه، فانتبه.

ربام ال يمكن إثبات حرمة أكل الكلب بعيدًا عن أدّلة نجاسته؛ ألّن أدّلة حتريم أكله تتامهى مع أدّلة نجاسته ( 1)

 البقّية فواضح أمرها يف االنفكاك عن مفهوم النجاسة.فانتبه. أّما 



 

 

 

 

 احملور الثاني

 وأنواعه الطني

 متهيد

اتفاق الفقهاء عىل جواز أكل اجلامدات واملعادن كاألخشاب والزجاج واحلديد وغري  بعد

إىل االتفاق عىل ـ ذهبوا ـ يف املعروف يف الفقه اإلمامي برصف النظر عن النجاسات، ذلك، 

نفي اخلالف  عي  قد ادُّ بل ، اءبامللوط الرتاب املخـ يف القدر املتيّقن ـ وهو ، الطني أكلحرمة 

 .بل واإلمجاع عليه، فيه

فيام ، اً ة لو كان مرّض اب، وكذا الشافعيّ ة يف الراجح إىل حرمة أكل الرتوذهب بعض املالكيّ 

 .ة بالكراهةاحلنابلة وبعض املالكيّ األحناف و تقال

                                           
؛ 398؛ والغنية: 429: 2؛ واملهذب 363؛ والوسيلة: 277؛ والكايف يف الفقه: 590( انظر: النهاية: 1)

: 3ة ؛ والدروس الرشعيّ 329: 3؛ وقواعد األحكام 391؛ واجلامع للرشائع: 224: 3ورشائع اإلسالم 

؛ واخلوئي، 145: 2؛ وحترير الوسيلة 374: 2؛ واحلكيم، منهاج الصاحلني 326: 7ة ؛ والروضة البهيّ 14

 .221: 2؛ ومفاتيح الرشائع 352: 8؛ وخمتلف الشيعة 388: 3؛ وفقه الرشيعة 347: 2منهاج الصاحلني 

 .168: 5؛ وجامع املدارك 611: 3؛ وكفاية األحكام 233: 11( انظر: جممع الفائدة 2)

: 15؛ ومستند الشيعة 432: 13؛ والرياض 50: 4؛ والتنقيح الرائع 399، 398: النزوع ( انظر: غنية3)

ب ؛ ومهذّ 34ة: ؛ وحممد حسني كاشف الغطاء، األرض والرتبة احلسينيّ 355: 36؛ وجواهر الكالم 159

 .157: 23األحكام 

 .145: 11ة( ة )الكويتيّ ؛ واملوسوعة الفقهيّ 148: 8( انظر: هناية املحتاج 4)

ة ؛ واملوسوعة الفقهيّ 611: 8؛ واملغني 341، 340: 5ة ؛ والفتاوى اهلنديّ 265: 4واهب اجلليل ( انظر: م5)

 .145: 11ة( )الكويتيّ 



 

 :واالستثناءات ،كامً ح بالطني دواملرا احلكم، أصل: نقاط ثالث يف يقع الطني يف والبحث

 ، األدّلة والنصوصالطنيحبرمة أكل أصل احلكم أّواًل: 

فيكون  ،ًا به يصل حّد التحريمًا باإلنسان رضرًا معتدّ ه إذا كان الطني مرّض من الواضح أنّ 

يف ذلك بني الطني وغريه من اجلوامد  ال فرقر ب، بعنوان الرضر ال بعنوان الطني تناوله حراماً 

وإثبات كونه مرّضًا مطلقًا أو ضمن كمٍّ وكيفر  .الرضر عنم عند احلديث ائعات، كام تقدّ وامل

 رجع فيه ألهل اخلربة.خاّصني أمٌر ير 

)أو مل يثبت لنا رضره  اً فعليّ  يّض  مل ولو رشعاً  حرام   بعنوانه الطني أكل أنّ  يف الكالم امإنّ 

 ال؟ وأكذلك( 

 اإلمجاع جتاوز بعد ـ الدليل اموإنّ  الكتاب، أو سريةال أو العقل من عليه دليل ال ما هذا

 .اخلاّصة واألحاديث الروايات هو ـ املدركية يف نيالواضح   والشهرة

 يات للنظر يف معطياهتا، وأبرزها:لنا من استعراض الروا والبّد 

 قال: قلتر له: ما يروي الناس× عن أيب احلسن د،اّل ر بن َخ مَّ عَ األوىل: معتربة مُ  الرواية

 .«رد  امل   وذاك ول،املبلر  ذاك امإنّ »)عنك( يف أكل الطني وكراهيته، فقال: 

 .هو الطني اليابسالذي  الطني املكروه هو املبلول أو هو واملدر من هذه الرواية أنّ  ويفهم

 جليس أنّ عىل فهم احلرمة من الكراهية، وقد ذكر العالمة امل واالستدالل بالرواية مبنيٌّ 

عن ضّم سائر الروايات إىل هذه  هذا الفهم ناتٌج  ولعّله يقصد أنّ ، هة احلرمةاملراد بالكرا

 رصف النظر عن غريها ـ صعٌب جدًا.الرواية، وإال فإّن فهم احلرمة من هذه الرواية ـ ب

 الوسوسة، عمل يالتمنّ  إنّ »قال:  ،×عن أيب جعفر الثانية: خرب زياد بن أيب زياد، الرواية

 ومن الداء، جوهييّ  اجلسم يف مق  السُّ  يورث وهو الطني، أكلر  الشيطاند( )مكائ مصايد وأكثر

 قبل يعمله كان الذي العمل عن وضعف ه،يأكل   أن قبل كانت التي قّوته عن فضعف طيناً  أكل

                                           
 .89: 9؛ وهتذيب األحكام 262؛ وانظر: معاين األخبار: 266: 6( الكايف 1)

 .65: 22( انظر: مرآة العقول 2)



  

 .«عليه ّذبوعر  وضعفه قّوته بني ما عىل حوسب ،يأكله أن

 وأنّ  بالبدن، يرّض  هوأنّ  صايده،وم الشيطان مكايد من الطني أكل أنّ  يف واضحة والرواية

 .بيعذّ  بل ،اإلنسان عليه بحياس   البدن يف السلبي تأثريه

 .زياد أيب بن زياد جلهالة ؛السند معتربة غري الرواية أنّ  بيد

 يورث الطني أكل»قال:  ،×عن أيب عبد اهلل الثالثة: خرب طلحة بن زيد، الرواية

 .«النفاق

ه كان لنا إال أنّ ، أدرجه العالمة املجليس يف املوثقاملعروف، واخلرب معترب السند عىل  وهذا

 كالم يف طلحة بن زيد، هلذا فالرواية غري ثابتة السند عندي.

 اللسان هذا حتمل التي الروايات أكثر فام التحريم،أن تفيد  من أضعف هيف ،الداللة اأمّ 

 يف التأثري من يشءٌ  الفعل هلذا يكون بنحو ما فعلر  عىل ئةالسيّ  العواقب بعض من اإلنسان روحتذّ 

، طبقًا ملالحظة أدبّيات الروايات يف التعامل مع األكل ةمرجوحيّ  يفيد البيان هذا فمثل النتيجة،

 األمور وموارد استخدام مثل هذه التعابري.

 من»قال: × أّن علياً  ،×عن أيب عبد اهلل الرابعة: خرب طلحة بن زيد أيضًا، الرواية

 .«نفسه دم   يف ك  رش    فقد الطني لأك يف اهنمك

ق األردبييل  وصفه املحقّ فيام، ه ضعيفبأنّ  العالمة املجليس اخلرب  وصف  وقد

ة هو طلحة بن زيد واخلرب يف بعض طرقه سهل بن زياد، ومشكلته األساسيّ بالصحيح

اد الذي ورد يف سند عّد املجليس اخلرب ضعيفًا كان لسهل بن زي م، والظاهر أنّ النهدي كام تقدّ 

                                           
؛ وثواب األعامل 89: 9؛ وهتذيب األحكام 533 :2؛ وعلل الرشائع 565: 2؛ واملحاسن 266: 6( الكايف 1)

 .439؛ وأمايل الطويس: 246 ـ 245وعقاب األعامل: 

 .90: 9كام ح؛ وهتذيب األ150: 2دعائم اإلسالم ؛ و566: 2؛ واملحاسن 265: 6( الكايف 2)

 .64: 22مرآة العقول انظر: ( 3)

؛ وقريب منه خرب البن عباس عن 533 ـ 532: 2؛ وعلل الرشائع 566: 2؛ واملحاسن 265: 6( الكايف 4)

 .11: 10النبّي يف مصادر أهل السنّة، فانظر: البيهقي، السنن الكربى 

 .64: 22( انظر: مرآة العقول 5)

 .233: 11جممع الفائدة والربهان  ( انظر:6)



 

 الكايف.

، بل هو يتحّدث عن االهنامك مطلقاً  ا من حيث الداللة، فاخلرب ال يفيد حرمة أكل الطنيأمّ 

ة له، د غري مرّ بحال الكثرة واالعتياد أو التقّص  واللجاج فيه، وهذا خاّص  يف أكله، بمعنى اجلدّ 

 ثالً.بضعة أشهر م ضًا كّل ر  ة واحدة ع  ال مثل أكل الطني ولو مرّ 

له  أكل الطني مرّض أو غاية ما يفيد أنّ  من حيث إنّ  ،بل يمكن اإليغال أكثر يف اإلشكال هنا

يفعله أكل الطني هو ما  تأثريات سلبيّة، وليس يف احلديث داللة حتريم، بل داللة حتذير من أنّ 

 ونحوها.ه يرّض بمرور الزمان بنفسه، ومثل هذا اللسان وارٌد بكثرة يف نصوص املكروهات أنّ 

 إّن اهلل عزّ »، قال: ×عن أيب عبد اهلل الرواية اخلامسة: صحيحة هشام بن سامل )احلكم(،

 .«ذرّيته عىلوجل خلق آدم من الطني، فحّرم أكل الطني 

وقريب منها مرسل  واضح. من أقوى الروايات سندًا وداللًة يف إفادة التحريم كام هو وهذه

 .ابن فضال

يف × قال: قيل ألمري املؤمنني ،×عن أيب عبد اهلل خرب ابن القداح،السادسة:  الرواية

ّت  أكلته فإن تأكله، ال»يأكل الطني، فنهاه، فقال:  رجلر   .«نفسك عىل أعنت قد كنت وم 

 عىل االعتامد تمّ  فلو املحاسن، يف ظاهراً  معترب هو نعم زياد، بن بسهل السند ضعيف واخلرب

 .صحيح فاخلرب ،يديناأ بني املوجود املحاسن كتاب

 هأنّ  ال الطني، يأكل كان شخص حال معاجلة احلديث من فالظاهر ،الداللة حيث من اأمّ 

 هو اخلرب داللة فمقدار آخر، يشء الطني يأكل وكان يشء، الطني أكل ومفهوم الطني، أكل

 .مطلقاً  ال اإلنسان، مأكوالت من يكون بحيث الطني أكل تكرار أو االعتياد حرمة

 أكل من»قال: قال رسول اهلل|:  ،×عن أيب عبد اهلل السابعة: خرب السكوين، ايةالرو

 .«نفسه عىل أعان فقد فامت، الطني

                                           
؛ وكامل 89: 9؛ وهتذيب األحكام 532: 2؛ وعلل الرشائع 566: 2؛ واملحاسن 265: 6( الكايف 1)

 .285زيارات: ال

 .74: 6؛ وهتذيب األحكام 373ـ  372 د:؛ ومصباح املتهجّ 479 ـ 478كامل الزيارات انظر: ( 2)

 .90: 9؛ وهتذيب األحكام 566: 2؛ واملحاسن 266: 6( الكايف 3)

 .90: 9؛ وهتذيب األحكام 566: 2؛ واملحاسن 266: 6( الكايف 4)



  

اخلرب ضعيف، فإّن  (، فال نعيد، عىل أنّ 4 :م )رقماملتقدّ  ةهذا احلديث يشبه خرب طلح وحال

 ، كام تقّدم.امءمن العلوفاقًا لغري واحدر  ،فيه النوفيل الذي مل تثبت وثاقته عندنا

. قال: ودخلت معه ذات يوم بستانًا .قال: ،د بن القاسم اجلعفريالثامنة: خرب داو الرواية

اهلل يل، فسكت، ثم قال يل بعد ثالثة أيام   ملولع بأكل الطني، فادعر فقلت له: جعلت فداك، إيّن 

 إيلّ  أبغض يشءٌ  فام: شمها أبو قال ،«..الطني أكل عنك اهلل أذهب قد هاشم، أبا يا»منه:  اءً ابتد

 .مرفوض الطني أكل أنّ  تفيد الرواية فهذه .اليوم منه

 :يناقشلكن 

 .زياد بن بسهل الرواية سند بضعف :الً أوّ 

أو قد تكون له مضاّر  ،إدمان أكل الطني أمٌر مرجوح إّن غاية ما تدّل عليه الرواية أنّ  :ثانياً 

 النهي، أو التحريم يفيد ما الرواية، وإال فليس يف بهعىل اجلسد، وأّن من األفضل لإلنسان جتنّ 

 .واضح هو كام

عن أبيه مجيعًا، عن جعفر بن حممد،  التاسعة: خرب محاد بن عمرو وأنس بن حممد، الرواية

 من ثالثة عيل، يا».. ته لعيل ـ قال: عن النبي| ـ يف وصيّ  ،×ه، عن عيلعن أبيه عن جدّ 

 .«..اللحية وأكل باألسنان، فراألظا وتقليم الطني، أكل: الوسواس

السيام  ،إذ يكاد ال يسلم أحد من رواته كام تقّدم؛ من حيث السند شديد الضعف واخلرب

 يام هوإنّ  ،ات يف يشءمحاد وأنس ووالده، وقد ورد يف وصية طويلة كثرٌي منها ليس من اإللزاميّ 

تقليم األظافر باألسنان  ول بأنّ واملقطع الشاهد هنا من هذا القبيل، فهو يريد أن يق .توجيهات

ى حرمة التقليم وأكل اللحية وأكل الطني من الوسواس، ومل يقل هو حرام، والفقه ال يتبنّ 

املراد بالوسواس هو حالة القلق، فبعض الناس عندما يقلقون  الظاهر أنّ فوأكل اللحية، 

 
ر
جوحيّة هذا األمر عىل يقّلمون أظافرهم بأسناهنم، فأراد بيان مر ويعيشون االضطرب من يشء

أسباب  أحد أهمّ  احلديث أنّ  واملعروف يف الطّب  أبعد تقدير، فال داللة يف الرواية عىل التحريم.

 ة.االضطرابات النفسيّ  يعادة أكل الطني ه

                                           
 .665: 2جلرائح ا؛ واخلرائج و495: 6( الكايف 1)

 .372: 4( كتاب من ال حيرضه الفقيه 2)



 

 أكل»عن الطني، فقال: × قال: سألت أبا احلسن العارشة: خرب سعد بن سعد، الرواية

 داء كّل  من شفاءً  فيه فإنّ  ،×احلسني قرب طني إال اخلنزير، موحل والدم امليتة مثل حرام، الطني

 .«خوف كّل  من وأمناً 

قرب طني  واضحة رصحية يف التحريم، وتبلغ به حّد امليتة والدم، مستثنيةً  والرواية

 .اً جدّ  ةتامّ  الداللة حيث من فهي ،×احلسني

)أو  امنيسل بن ادعبّ  فيه بسندر  الزيارات كامل يف احلديث ورد فقد السند، حيث من اأمّ 

 جهالة إىل مضافاً  مرسالً، ورد فقد والتهذيب الكايف يف اأمّ  وثاقته، تثبت ومل(، سليامن بن عيسى

 إبراهيم بن بجعفر ضعيف فالسند واخلرائج األمايل يف اوأمّ  احلرضمي، إبراهيم بن جعفر

 .سعد بن سعد إىل هيقيبطر ضعيف فاخلرب وعليه املذكور،

عن أكل × اد أبا احلسن الرضاو  القر  ل بعضر أقال: س ،احلادية عرشة: خرب يارس ةالرواي

 امليتة مثل حرام الطني أكل»الطني ـ وقال: إّن بعض جواريه يأكلن الطني ـ فغضب، ثم قال: 

 .«ذلك عن فاهنهن   اخلنزير، وحلم والدم

 عىل إال ،وثاقته تثبت مل حيث اخلادم بيارس ضعيف السند أنّ  غري واضحة، الرواية وداللة

 .بثابت وليس القمي، تفسري مبنى

                                           
؛ وأمايل 872: 2؛ واخلرائج واجلرائح 89: 9 ؛ وهتذيب األحكام285؛ وكامل الزيارات: 266: 6( الكايف 1)

 .319الطويس: 

قال:  ،قال: حدثنا أمحد بن حممد بن حييى ،أخربنا أبو عبد اهلل القزويني :عباد بن سليامن»قال النجايّش:  (2)

، عن عباد بكتابه قال: حدثنا أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن خالد الربقّي  ،عبد اهلل بن جعفرحدثنا 

عباد بن سليامن، »: فقال الطويّس فيمن مل يرو  عن واحدر منهم (؛ وذكره293)الفهرست:  «)بالكتاب(

يف باب  اود احليّلّ ابن د(؛ ووضعه 433)الرجال:  «ارروى عن حممد بن سليامن الديلمي، روى عنه الصفّ 

لني  (.114)الرجال:  «مهمل: عباد بن سليامن»: قائالً  املوث قني واملهم 

كونه من رواة تفسري القمي أو كامل الزيارات، أو من املتكّلمني، أّما و .عباد بن سليامن جمهول احلال أقول:

نه بّوب كتاب فالن، أو غري أو عدم العثور عىل روايات فيها خدشة له موجودة بني أيدينا اليوم، أو كو

(، والسيد اخلوئي )معجم رجال 208)التعليقة عىل منهج املقال: ذلك مما تشّبث به الوحيد البهبهاين 

 ، كام حّققناه يف الكليات الرجالّية.فال ينهض دلياًل عىل يشء (..232ـ  231: 10احلديث 

 .34، 15: 2( عيون أخبار الرضا 3)



  

فقال:  ،×كر الطني عند أيب احلسنقالت: ذر  ،الثانية عرشة: خرب ُكْلثُم بنت مسلم الرواية

 .«العظام وأبوابه الكبار مصائده ملن إّنه. )أال( الشيطان مصائد من ليس هأنّ  أترين»

سندها  عظيم فيه، لكنّ  وهذا تشديد   ،اب الشيطانلطني من أعظم أبوا جتعل أكل والرواية

 .كلثم بنت مسلم اسٌم ال وجود له يف كتب احلديث إال هنا يف هذه الرواية فإنّ  ضعيف،

وورد اسم ، فيمن روى عن أيب احلسن الثالث ،قيدًا يف رجال الربكر اسم كلثم جمرّ عم ذر ن

وورد اسم كلثم ، أيب عبد اهللروى عن  فيمنكلثم بنت يوسف بن عمران بن ميثم فيه، 

: دي يف ة يف أصحاب اهلاالكرخيّ  لثوم بنت سليم ك وذكر النجايشُّ ، الربقي والطويسرجايل 

 .فيمن روى عن الرضا

 وإال ،مسلم بنت كلثمهؤالء مل يرد فيهّن أي توثيق عىل تقدير احتاد واحدة منهّن مع  وكّل 

 سليمصحيف ت الحتامل سليم؛ بنت كلثوم اأهّن  حرّج أ كنت وإن ،واإلمهال اجلهالة غاية يف فهي

 .مكان التعبري بكلثم وكلثوم، مع إمسلم فصارت

 .رد  هنى عن أكل امل   ‘رسول اهلل إنّ  قال: ،الثالثة عرشة: مرفوعة أمحد بن أيب عبد اّلل الرواية

 إذ ؛السند ضعيفة هالكنّ  ر،د  امل   وهو اليابس الطني أكل عن النبّي  هني تفيد الرواية وهذه

 يف واملتوىّف  ،الثقة الربقي خالد بن دحممّ  بن أمحد هأنّ  والظاهر اهلل، عبد أيب بن أمحد يروهيا

ولو فرض أّن الرواية هي  .سند بال ،اهلل رسول عن ،اهلجري الثالث القرن من الثاين النصف

 عن أمحد عن أيب عبد اهلل الصادق، فاألمر أيضًا مشكل.

 كانت أمجة ثّم مقربة!أّنها طني الكوفة و رواية النهي عن

 أكل من»قال: × عن أيب عبد اهلل الرابعة عرشة: خرب حييى بن عبد اّلل بن احلسن، الرواية

                                           
 .223: 24صيل وسائل الشيعة ؛ وتف566: 2( املحاسن 1)

 .62( رجال الربقي: 2)

 املصدر نفسه.( 3)

 .396رجال الطويس: املصدر نفسه؛ و( 4)

 .319الفهرست: ( 5)

 .263( معاين األخبار: 6)



 

وقد قال « حوهلا ما مقربة كانت ثم ة،أمج كانت الكوفة ألنّ  الناس؛ حلوم أكل فقد الكوفة طني

 .«ملعون وفه الطني أكل من»قال رسول اهلل|:  :×اهلل أبو عبد

 الطني بني فرتبط مقربة، كانت بكوهنا ذلك وتعّلل الكوفة بطني تبدأ أهنا رغم والرواية

األمر الذي قد يسمح بالتعميم لكّل طني يكون يف مكان عامر باملقابر عرب  املوتى، جثث وأكل

 فلو ملعون، آكله وأنّ  الطني، أكل يف مطلقاً  كالماً | النبي عن تنقل األخري يف هالكنّ السنني، 

 الذي الطني أو الكوفة طني عن النهي عليه تدّل  ما غاية فهي الرواية من لاألوّ  الشطر مع بقينا

، اإلطالق نتيجة متعنّي  فالتعميم الثاين الشطر أخذنا لو وأما ذلك، ونحو املقابر مناطق يف يكون

 .إال إذا قلنا بأّن تعبري امللعون ورد كثريًا يف املكروهات

 ،املغايل الضعيف اهلاشمي انحّس  بن عيل :من كالً  فيها فإنّ  جدًا، السند ضعيفة والرواية

، ضعيف وهو ـ عنه انحّس  بن عيل روايةل ؛الرمحن عبدوالصحيح ـ  كثري بن اهلل وعبد  مغالر

 .السند متهالكة فالرواية ،وثاقته تثبت ومل احلسن بن اهلل عبد بن حييى وفيها

 وجود هلا يكن مل فالكوفة حوهلا، ما مقربة كانت الكوفة كون من داملرا لنا يظهر مل :يقال قد

 احلرية مدينة إال مدينة حوهلا ليس خالية أرضاً  كانت ذلك وقبل اخلطاب، بن عمر عرص قرب

 أنّ  ذكر من أجد ومل احلرية، مللوك صيفاً م الكوفة وكانت كيلومرتات، بضعة عنها تبعد التي

 كانت ×الصادق اإلمام زمنإىل و بنائها بعد هأنّ  صدقر  إذا إال بنائها، قبل مقربة كانت الكوفة

 ؛وطينها الكوفة اإلمام يميّز بحيث ذلك، يف تارخيّية مراجعة مزيد حيتاج واألمر حوهلا، ملا مقربة

 .مقربة كانت األهّن 

وجبانة  ،ل جبانة برش اخلثعميمثبأّن الكوفة كانت مقابر للعشائر وغريهم،  جياب وقد

 ذلك ني  ة، وجبانة احلشاشني، وغريها كثري كام ب  دجبانة سليم السلويل، وجبانة كناألزد، و

 .ة للكوفةا التارخييّ حول اجلغرافيّ  ماسينيون يف دراسته

 مقابر حتوي أخرى مدينة وأّي  الكوفة بني التاميز من بكثري توحي ال املعلومات هذه لكنّ 

                                           
 .534: 2( علل الرشائع 1)

ترمجة: تقي بن حممد املصعبي،  ،36ـ  34طتها: ري( انظر: لويس ماسينيون، خطط الكوفة ورشح خ2)

 اق للنرش.دار الورّ  ،قيق: كامل سلامن اجلبوريوحت



  

 .وجبانات

 حرام الطني×: »قال: قال أبو عبد اهلل ،يى الواسطياخلامسة عرشة: مرسل أيب حي الرواية

 كّل  من شفاءً  فيه فإنّ  القرب، طني إال عليه، أصّل  مل فيه مات ثم أكله ومن اخلنزير، كلحم كّله

 .«شفاء فيه له يكن مل لشهوةر  أكله نوم   داء،

 والالم أللفوا .القرب طني مستثنياً  اخلنزير، حلم حرمة حدّ  عىل التحريم يف رصيح واخلرب

 كامل يف ملا مضافاً  ؛الروايات سائر بقرينة ـ للعهد أو ،القبور طني استثناء فتفيد للجنس اإمّ  هنا

 .دةجيّ  احلديث فداللة ،×احلسني قرب فيها فرياد ـ الزيارات

ال  السند، يف الواسطي حييى يبأ وثاقة تثبت مل رسال،اإل إىل مضافاً ف السند، يف املشكلة أنّ  إال

 املشكل حّل  أمكن وإن(، زياد بنسهل ) وغريه ،(حييى بن)زكريا  الثقة بني دهتردّ من  أقّل 

 .الثاين

)أكل  طنير  كّل »قال:  ،×عن أيب عبد اهلل السادسة عرشة: خرب سامعة بن مهران، الرواية

 .«تعاىل اهلل شفاه عر ج  و   من أكله من ،×احلسني قرب طني خال ما آدم، بني عىل حرام( الطني

 .سامعة إىل الطريق تعنّي  لعدم جدًا؛ مرسلة هالكنّ  ،الداللة واضحة الروايةو

 إنّ »قال:  ،’عن أحدمها ،عن بعض أصحابنا ،عرشة: خرب عل بن فضال بعةالسا الرواية

 .«..ولده عىل الطني فحّرم ،الطني من دمآ خلق وتعاىل تبارك اهلل

)احلكم( املتقّدمة، وسوف يأيت تعليق والداللة واضحة، وهو يشبه صحيحة هشام بن سامل 

وتفصيل يف هذه الرواية من حيث ذيلها املرتبط برتبة اإلمام احلسني يف قسم االستثناءات إن 

 شاء اهلل تعاىل.

كام هو واضح، ومراسيل بني فضال مل تثبت  ،فالرواية ضعيفة السند باإلرسال ،السند أّما

 ، كام قلنا سابقًا.مطلق صحتها، ومل يثبت توثيق من يروون عنه بقول

                                           
 .532: 2؛ وعلل الرشائع 285؛ وكامل الزيارات: 265: 6( الكايف 1)

 .228: 24؛ وتفصيل وسائل الشيعة 286( كامل الزيارات: 2)

؛ واملفيد، املزار: 74: 6؛ وهتذيب األحكام 733 ـ 732 :دمصباح املتهجّ و؛ 479ـ  478( كامل الزيارات: 3)

 .363؛ واملشهدي، املزار: 146



 

يف وأهل البيت الصحابة من  وقد وردت بعض الروايات القليلة عن النبّي وبعضٍ  ،هذا

)ومثله خرب أيب  سلامنمثل خرب  لنقاش،كثري منهم لمصادر أهل السنّة أيضًا، ممّا أخضعه 

أّنه ‘ ، وخرب أنس عنه«من أكل الطني أعان عىل قتل نفسه»: قال، ‘عن النبّي  هريرة(،

أقسم »‘: قال رسول اهلل :قال ،ابن عباس، وخرب «أكل الطني حرام عىل كّل مسلم»قال: 

عن  ،مسعدة بن اليسع، وخرب «شارب اخلمر الطني كعذاب آكل   وجل ليعذبنّ  كم عزّ ربّ 

 .«عليه كل الطني فامت مل أصّل أمن اهنمك يف »: قال ،عن أبيه ،دجعفر بن حممّ 

 صوص حرمة أكل الطنياستخالصات من ن

 ونستخلص منها: ،الروايات يف املقام هو مهمّ  هذا

 تقدير، أبعد عىل فقط رواياتر  ثالث سندًا، الروايات هذه بني من عندنا صّح  لقد :الً أوّ 

 ،3 ،1): وهي ،روايات سبع هنالك ما فأقىص املشهور عند اأمّ (، 6 ،5 ،1) الرقم ذات وهي

4، 5، 6، 7، 8.) 

 ،5 ،2) روايات عرش فهو الطني، أكل ملطلق التحريم إفادة مستوى عىل داللةً  صّح  ما اوأمّ 

 (.17، 16 ،15 ،14، )املدر(، 13 ،12 ،11 ،10

(، وأّما 6 ،4 :)رقم تانروايـ عىل أبعد تقديري ـ ، ففيه العتياد عىل أكل الطنياحتريم  اوأمّ 

 .فال داللة فيها عىل التحريم كام قلنا (8، الرواية )رقم

 رواية هو ،الطني أكل حتريم عىل وسنداً  داللةً  تمّ ما  لكان ،الداللة إىل السند ضممنا لوو

 رواية االعتياد حرمة عىل دّل  ما وكذلك(، 5: )رقم سامل بن هشام صحيحة وهي فقط، واحدة

 .داتمؤيّ  الروايات وباقي(، 6 :)رقمبسند املحاسن  القداح ابن صحيحة، وهي واحدة

 وهي موضوعة، ربتاعتر  الطني أكل عن النهي أحاديث فإنّ  ،السنّة هلأ مستوى عىل اأمّ 

                                           
 .176: 37؛ وتاريخ مدينة دمشق 361: 1؛ ومسند ابن راهويه 253: 6الطرباين، املعجم الكبري ( 1)

 .174: 1كشف اخلفاء ( 2)

 .33: 3ابن اجلوزي، املوضوعات ( 3)

 .56الصّواف، الفوائد ( 4)



  

 .اً جدّ  قليلة

يظهر أّن ما قاله السيد تقي القمي بعد عرضه بعض روايات حرمة أكل الطني:  وهبذا

 هذه بني من فإنّ غري دقيق؛  ،«عنه ةقارص افإهّن  مشكل؛ النصوص هبذه املّدعى وإمتام»

 .أيضاً  بالنصوص األخذ ينبغي مبانيه فعىل قلنا، كام وداللة سنداً  تامّ  هو ما املتعّددة الروايات

 فنأخذ واالطمئنان،ة الوثوق ا عىل مبنى حجيّ ة خرب الواحد الثقة، أمّ كّله عىل مبنى حجيّ  هذا

 .بيانه وسيأيت النصوص، هذه جمموع من ناملتيقّ  بالقدر

 آخر؟ أو تطبيق لتحريٍم مستقّل يرميهل أكل الطني عنوان حت

هو عنوان تطبيقي  أويف الرشيعة اإلسالمّية مستقّل هل أكل الطني عنوان حتريمي  :ثانياً 

 ؟آخر لعنوان حتريمي

 العناوين من مستقالً  عنواناً  بنفسه الطني أكل عنوان يكون أن التحريمي بالعنوان املرادو

 .األصل ترشيعات أسمّيه ما وهو الرشع، يف احلرمة هلا تثبت التي

 رشعي حكم لتأسيس مريدة غري الروايات تكون أن فهو التطبيقي، بالعنوان ملرادا اأمّ 

 وامليتة، والدم اخلنزير حلم أكل كحرمة األخرى، الرشعّية األحكام عرض يف وجديد مستقّل 

 عمل هو كام متاماً  القائم، واملصداق اجلديد املورد هذا عىل رشعي حكم تطبيق فقط تريد اموإنّ 

 الفتاوى من كثري تكون قد بل فقط، األصل أحكام دائامً  نونيبيّ  فال توى،الف يف الفقهاء

 .فتنّبه ،واحدة ةأصوليّ  لقاعدة وليس واحد، رشعي حلكم تطبيقات

 الطني يف مستقل رشعّي  حلكمر  اً ّينمب اإلمام يكون األوىل احلالة يف هأنّ  هو العميل والفارق

 فقد الطني، مورد عىل الرضر حكم يطبق فهو انية،الث احلالة يف اأمّ  ذلك، غري أو الرضر مالكه

 يف الوحيد األصيل ماملحرّ  هو الذي للرضر مصداقاً  اهنلكو فحّرمها الظاهرة هذه شيوع رأى

 .املقام

 تبنّي  اأهّن  منها نستوحي التي النصوص فهل النصوص، فهم يف تأسييسٌّ  الباب وهذا

 فال ؟ليس إال املصداق عىل التحريمي عنوانال قيطبّ  بعضها أنّ  وأ دائامً  كذلك هي املالكات
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 ًا جديدًا.تطبيق، ونبدي له قائم كماحل بل ،جديد حكم ينشأ

 التمييز؟ هذا من الفائدة هي ما

 التطبيق، جمال يف التحريميـ  األصلـ  العنوان انعدام مورد يف ارحرز لو هأنّ  هي الفائدة

 فهو األصل، ترشيعاتمن  ترشيعال كان لو ما بخالف تلقائي، بشكل احلكم يزول فسوف

 .للمورد شامل وهو بالدليل العربة ألنّ  دومًا؛ ثابت

 التمييز؟ هذا معيار هو ما

 ولن مورد، إىل مورد من وختتلف عادًة، قرائن جمموعة تشّكل وهي متعّددة، هنا املعايري

 هنا حالتنا يف هاتطبيق سنحاول نالكنّ  الفقه، أصول علم إىل موكول فهو ،الكربيات يف هنا نتكّلم

 :فنقول

 :املعطيات بعض هناتوجد 

 تفرض ةاألصوليّ  الكربى وهذه بصدوره، واملطمأنّ  املوثوق اخلرب ةحجيّ  عىل نبني ناإنّ  ـ 1

 أو بالصدور، العلم يوجب اً حدّ  وطرقه وأسانيده مصادره رتتكثّ  الذي باحلديث األخذ

 بالقاسم نأخذ فيه نحن وفيام مجيعًا، اهبكذ يبعد أحاديث جمموعة بني املشرتك بالقدر األخذ

بعد أن مل يكن يف كّل حديثر  بصدوره االطمئنان يمكن بعينه حديث رتوفّ  لعدم هنا؛ املشرتك

 .حديث تعّدٌد كبري يف الطرق واملصادر أو خصوصيّة معينة تعطي الوثوق بالصدور

 باألربعة التحريم حرص يف حاسامً  ـ تقّدم كام ـ لوجدناه القرآين النّص  الحظنا لو ـ 2

 آخر حمّرم وجود عدم يفيد فهو(، اهلل لغري أهّل  ما ـ اخلنزير حلم ـ الدم ـ)امليتة  عليها املنصوص

 .بعنوانه مستقّل 

وعنوان ـ  أغلبها يف تشتمل لوجدناها ،الطني أكل باب يف الواردة النصوص راجعنا لو ـ 3

 :مفهومني عىلـ  قاربةامل هذه يف نال جداً  مهمّ  «منها كثري» أو «أغلبها»

 يضعف ـ الداء وهييج سقمال)يورث  الطني أكل حتّرم جعلها مفهوم وهو البالغ، الضر ـ أ

 فقد فامت ـ نفسك عىل أعنت قد كنت ومت أكلته ـ نفسه دم يف كرش   ـ النفاق ـ البدن طاقة

 (..فامت فيه مل أصّل عليه. ـ نفسه عىل أعان

 .األرمني والطني احلسني تربة نصوص يف جاء ما وهو االستشفاء، ـ ب



  

عندما نراجع بحوث الفقه السنّي، نالحظ أّن جزءًا أساسّيًا من النقاش كان حول  ـ 4

 مرّضة الطني.

 أصل، حتريم كان التحريم بأنّ  نانئاالطم يصعب ،ربعةاأل املعطيات هذه أمام نقف فعندما

 هو ـ الكتاب نّص  مالحظة بعد ـ النصوص من ناملتيقّ  القدر إنّ  أي تطبيق، حتريمأّنه  حيرّج  بل

وهلذا سمحت بأكله يف مورد كونه شافيًا كالرتبة  اجلسدي، والنفع الرضر فكرة قتطبّ  اأهّن 

 حتى األطعمة ماتحمرّ  عىل إضافة وليس مستقل حكمٌ  بنفسه اإلنسان إرضار وحتريمر احلسينيّة. 

 .داً جيّ  فالحظ ،احلارصة الكريمة اآليات صخيص  

ة أخرى: إّن التعليالت املرّصح هبا واملشار إليها يف النصوص بنكتة الرضر البدين، ال وبعبار

تعطي خصائص ميتافيزيقّية يف املوضوع، كام ال تتكّلم عن أرضار بعيدة املدى، وهبذا يدور أمر 

 املوقف إزاء هذه التعليالت بني أن تكون تعلياًل للحكم الكيّل األصيل، ويكونر احلكم حتّفظياً 

عىل مالك الرضر بتوسعة دائرة التحريم ألجله، وبني أن تكون بمثابة بيان للمناط احلقيقي 

للحكم، فتقول: أكل الطني حرام ألّنه مرّض، وهو يعني حرمة أكل الطني املرّض، وحرمة أكل 

ذا غري الطني إذا كان مرّضًا أيضًا، كام يعني جواز أكل الطني غري املرّض، وجواز أكل غري الطني إ

مل يكن مرّضًا؛ ألّن مقتىض مرجعّية التعليل أّن العّلة تعّمم وختّصص، كام حّققناه يف األصول، 

ص للمعّلل هنا، ويفيد سلب احلرمة عن الطني إذا مل يكن مرّضًا.  فيكون التعليل بمثابة خمص 

قلنا بأّن عليل هنا يلزم األخذ باملتيّقن نتيجة منهج الوثوق، وقد تومع الرّتدد يف نوعية ال

 املتيّقن هو الصورة الثانية املناطّية.

 الطني؟ يف التحريمَ  النصوص إطالق بعد النتيجة هي وما: تسأل وقد

 ضارّ  غري هأنّ  احلاالت بعض يف بالعلم لنا يثبت مل ما الطني أكل حرمة هي النتيجة :واجلواب

 .الصغرى يف الكربى النعدام التحريم؛ سقط الرضر بانتفاء علمنا مورد كّل  ففي اجلسد،ب

 بالنفس؟ اإلرضار حرمة موارد سائر و املوارد هذه بني الفرق ما :ثانية مرةً  وتسأل

فنأخذ  ،أو اإلمام خيربنا هنا بتحّقق عنوان الرضر يف أكل الطني النبي   الفرق يف أنّ  :واجلواب

حرز ار  إال إذا : حرمة أكل الطنيهو مل نحرز عدمه يف بعض املوارد، فيكون احلكم بإخباره؛ ما



 

د السيستاين باستحباب سؤر الفقهاء كالسيّ  عدم الرضر، وليس يف هذا ضري، فقد أفتى بعضر 

 سؤره أنّ  يف الواردة الروايات إطالق خيالفهذا  مع أنّ ، تلزامه الرضراملؤمن إال عند اس

 .واحداً  استثناءً  حتى الروايات تلك يف نجد أن دون ،داء كّل  من شفاء

بعض  هبا قّر بفوائد للطني يف بعض احلاالت، بل قد أقرّ العلوم احلديثة تر  أنّ  والغريب

 !السابقة؟ للنصوص تكذيب ذلك يف فهل ،فأجاز أكله للرضورة ،الفقهاء

 عن فيكشف ،األدّلة إطالق بمقتىض اً كليّ  بالرضر ×إخباره يكون ال ملاذا :ثالثةً  وتسأل

 املزعوم؟ الرضر عدم زإحرا يف خطئنا عن ثمّ  ومن الرضر، وجود

 اً نّص  نملك ال ناأنّ  واملفروض ،بإطالقهعّبد نت إطالقي نّص  وجود عىل مبنيٌّ  هذا :واجلواب

 هذا بأنّ  قلنا وقد الروايات، جمموع بني موثوقاً  مشرتكاً  قاسامً  نملك بل بعينه، الصدور قطعي  

 .إال إذا مل يكن مرّضاً  الطني أكل حتريم هو املقدار

ة األئمّ  وهو: لنفرض أنّ  ،بأس باإلشارة له هنا ًا الذلك أمٌر بالغ األمهية كربويّ إىل  ضافير 

كانوا حيّرمون أكل الطني ال بعنوانه، بل لكونه مصداقًا للطعام املرّض، كيف كان هلم أن يبيّنوا 

 ؟التمييز بني حالة الرضر وعدمه

 ارالتجّ  جلميع هتفتوّج  لرضر،ا شديد فاسداً  باً معلّ  طعاماً  اكتشفت الدولة أنّ  اليوم افرض

 ال هنا والدولة .الفاسدة املعّلبات هذه بتجنّب يقيض عامّ بنداء  واملواطنني الكسبة وصغار

 كيف هبم، الرضر حلوق من املواطنني محاية قوانني قتطبّ  بل الربملان، يف جديداً  قانوناً  ستؤّس 

 خطاهبا؟ يكون أن جيب

 .املعلبات لتباد و تناول من احلذر جيب: تقول هل

 مجلة يف أنّ  العلم مع وتبادهلا، تناوهلا فيحرم فيها الرضر املواطنون أهيا أحرزتم إذا: تقول وأ

 قطعي؟ رضرٌ  منها وافرة

 الثاين؟ وأ املتعنّي  هو لاألوّ  اخلطاب هل

 عىل صّحي خبريٌ  أقدم لو لكن املواطنني؛ لسالمة األضمن هألنّ  األّول؛ اخلطاب بالتأكيد
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 يرّض  ال واحدة لقمةر  تناول أنّ  علم أو اً علميّ  سالمتها فاكتشف ،املعّلبات هذه إحدى صفح

 صيغة سوى ليس القانون ألنّ  كال، وروحه؟ القانون خالف قد يكون تناول لو فهل قطعًا،

 تغدو متطّوراً  فيه العلم يكن مل عرص يف للمكّلفني األمر إحالة لكنّ  الرضر، لعنوان تطبيقاً  ةعامّ 

 يف مرادة غري هالكنّ  عامة، صيغة لتقديم ـ األصيل احلكم قلتحقّ  ضامناً  ـ ناملقنّ  يضطرّ ف جمازفة،

 .احلكم جوهر

 الطّب  ديرتدّ  وال هذا، يومنا إىل منترشة ظاهرة هي الطني أكل ةظاهر أنّ  نقول ما زويعزّ 

 كان البيت أهل فنظر عّدة، جهات من العديدة خماطرها إعالن يف واألبدان الصحة وعلوم

 وهلذا منه، مقدار تناول دجمرّ  ال اإلنسان، عادات ضمن وجعله الطني أكل هي التي للظاهرة

 .والولع واالهنامك االعتياد ظاهرة إىل يشري ما رواية من أكثر يف رأينا

وخالصة الكالم: إّن النصوص هنا تعليلّية؛ والنّص التعلييل كام حيتمل إثبات احلكم املطلق 

بعض موارده، حيتمل أّنه يريد بيان أّن احلرمة تابعة هلذه العّلة، وحيث كانت بعّلة ثابتة ولو يف 

 غالبة ويصعب متييزها هلذا استخدم اإلطالق يف احلكم املعّلل، فيؤخذ بالقدر املتيّقن.

ما مل يثبت عدم الرضر  الطني أكل بحرمة يلتزم املوثوق اخلرب ةحجيّ  مبنى عىل هأنّ  لواملتحّص 

 عنوان أنّ  يعرف وبه حيرم، ملـ ال ما إذا مل حيرز الرضر ـ  الرضر عدم أحرز فلو ،يف مورد أو حالة

 الكريم القرآن تعارض ال الطني أكل نصوص أنّ  أيضاً  يعلم وبه بنفسه، حمّرماً  ليس الطني أكل

 .احلرص إفادة يف

 تعيينه واملراد به و ، مفهومهالطني احملّرمثانيًا: 

 خاّص  هو فهل ،املوضوع مساحة وحدود هنا املحّرم من املراد هو فيامهنا هي  الثانية النقطة

 وغريه الرمل مطلق أو ،الرتاب مطلق يشمل وأ ،باملدر ىاملسمّ  اليابس يشمل وأ لول،بامل بالطني

 رض؟األ سطح مكّونات من

وأّن هذا هو  ،الرتاب املختلط باملاء بنحو خاّص  املراد هنا هو بعض الفقهاء إىل أنّ  ذهب
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فيه الرتاب اه إىل غريه بام وال نتعدّ  ،فنقترص يف احلكم عىل مورد النّص  ،فهوم منه عرفًا ولغةً امل

 .نفسه لو مل يكن طيناً 

استنادًا إىل معتربة  ،راً د  للرتاب سواء كان طينًا أو م   آخرون إىل شمول احلكم وذهب

حاب حرمة الطني حال البّلة كام حاول بعضهم أن يستند إىل استص ،ر بن خالد املتقّدمةمعمّ 

م آخرون مّ بل ع .ه لتغرّي املوضوعولعلّ  ،ظهر منه التضعيف هلذا االستدالل رًا، وإند  حلالته م  

بل هو تراب خمتلط باملاء،  ،الطني ليس حقيقًة زائدة عىل الرتاب نّ أاستنادًا إىل  ؛ملطلق الرتاب

رتاب، وعليه فالتعليل بالرضر النوعي الوارد ة خمتلفة عن النوعيّ  رف ال يرى للطني حقيقةً والعر 

نا بعدة بام ي املوضوعيّ اميف الروايات إىل جانب هذا الفهم العريف لعنوان الرتاب والطني ووحدهت

مضافًا إىل وحدة اآلثار ، حان بإطالق احلكم يف مطلق الرتابيسم ،القياس املرفوض عن

بل من املحتمل أن ، ل مدخلّية البلل يف التحريمة يف مطلق أنواع الرتاب، مع عدم احتامالرضريّ 

حيث قال له  ،يكون املراد من الطني الرتاب، يشهد له بعض روايات االستشفاء برتبة احلسني

 .ما حوهلا تراب و ليس طيناً  وم أنّ املسافة هي كذا وكذا من قرب اإلمام، ومن املعل بأنّ 

بل يف مثل الرمل أيضًا  ،فحسب ابفقهاء وجوبًا ليس يف مطلق الرتال بعضر  واحتاط

ر احتاط بعضهم يف مطلق األحجا بل .مل ترّض  جار واألخشاب واملعادن مادون األح
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 .والنورة واإلسمنت والرمل واجلّص 

التي تكون يف املياه  ات التابستثنى منه حبّ غري واحٍد من الفقهاء أّن هذا احلكم يُ  وظاهر

ذا احلنطة واحلبوب سلها، وك، أو يف بعض الفواكه حتى بعد غ  لة جداً وحواألهنار غري امل

 .الطني يأكل هأنّ  عليه يصدق بحيثظاهر األدّلة هو االستقالل  ألنّ  ؛والدبس وغريها

 .املسألة يف الفقهي املشهد عن خالصة هذه

، وفه معرتقول بأنّ  عريف الطني تارةً سنجدها يف ت ،راجعنا ـ بدايًة ـ كتب اللغة وإذا

قال تعاىل:  ،ه قد يسّمى بذلك وإن زال عنه قّوة املاءوأنّ  ،ه الرتاب واملاء املختلطوأخرى بأنّ 

ِزٍب﴾ن م﴿ ه ورابعة بأنّ ، ه الوحلالصق والزق؛ وثالثة بأنّ  أي، (11)الصافات:  طنٍِي الَّ

 .احدًا، والرتاب املرطوب أضعف منهالرتاب املختلط باملاء بحيث يكون شيئًا و

 باملاء وخيلط يمزج الذي الرتاب وه أي الكلمة، هذه من اليوم عرفاً  املفهوم يعّزز ما وهذا

 .الكلمة داللة من داملؤكّ  املقدار هو فهذا كاملعجونني، اهوإيّ  يكون بحيث

ون عنها بأهنا طنٌي م يعرّب هّن مثالً سنجد أ لنا داللة العرف واللغة يف كلمة املدرلو تأمّ  لكن
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ىل تطبيق هذه احلال يف سائر املحّرمات، فلو تّم وضع قطرات من اخلمر أو قد ال يوافق بعض الفقهاء ع( 3)

املسكر أو الدم أو جزيئات صغرية من حيوان حمّرم األكل، كدهن أو غرضوف اخلنزير يف األدوية، فهم 

يرون احلرمة، برصف النظر عن موضوع النجاسة، فيام هنا يرون عدم صدق عنوان أكل الطني عليه، فانتبه 

أمر مهمٌّ جدًا ونافٌع يف بحث األطعمة واألرشبة، لكن بعض الفقهاء املتأّخرين واملعارصين يظهر  فهذا

 منهم احلكم باحللّية يف حال االستهالك برصف النظر عن موضوع النجاسة.

؛ 437: 3؛ ومعجم مقاييس اللغة 2159: 6؛ والصحاح 218: 9؛ واملحيط يف اللغة 457: 7( انظر: العني 4)

 .360: 18تاج العروس و؛ 278: 6؛ وجممع البحرين 383: 2اح املنري واملصب

 .533( املفردات: 5)

 .270: 13( لسان العرب 6)

 .158: 7( التحقيق يف كلامت القرآن الكريم 7)



 

 املختلط الرتاب أنّ  العرفد لنا مع اللغة تؤكّ  ا يف الطني، وهبذا نعرف أنّ هنفيدرجو ،يابس

 قطعًا؛ هنا باحلرمة للحكم مشموالً  فيكون ،يابساً  وصار جّف  ولو ،طني هو التوّحل حدّ  باملاء

 أّن ما مل نقل بأّن هذا التعبري هو تعبرٌي بمالحظة ما كان، كام نقول بأّن الزبيب عنٌب جمّفف، إال

 العرف يفهم من املدر أّنه طنٌي حتاًم.

 مثل العوارض عليه عرضت ولو ،طني فهو الً متوّح  وتراباً  ماءً  يكون جسم فأّي  ،وعليه

 فيصبح أفران، يف بالنار مشوّي  أو اهلواء حتت فجمفّ  لمشكّ  طنيٌ  فهذه اميكريوالس اخلزف

 ةبالعربيّ  خزفاً  فيكون والسوائل املاء نفوذ ليمنع زّججير  أو ،ارالفخّ  هو وهذا ،اً مشويّ  طيناً 

 الطني أكل بحرمة نقول فعندما القرميد، تعني الكلمة لصوأ ة،والالتينيّ  باليونانية)ورساميك( 

 والتسميات واألشكال املكونات كّل  يشمل احلكم فهذا الرضر، عدم أحرز إذا إال أو مطلقًا،

 زوال اّدعي فلو سم،اإل بقاء طرش ذلك شابه وما وطبخه يبوسته من الطني عىل العارضة

 هلذه شامالً  احلكم يكن ملـ  مالتيمّ  بحث يف قارحاإل بعد ةوالنور اجلّص  يف ذكروه كامـ  االسم

 .هناك الفقهاء من واحدر  لغري وفاقاً  ،أيضاً  التيّمم بحث ويف هنا أقرب الشمول كان وإن هنا؛

 صحيح، غري لولبوامل باملاء ملخلوطا الرتاب عىل احلرمة مورد يف االقتصار، فعليه وبناءً 

 بناءً  مةاملتقدّ  خالد بن معمر بمعتربة هذا دتأيّ ي ولعّله ولغًة، عرفاً  بالتأكيد مشمول ونحوه فاملدر

 .واملدر لولبللم الطني شمول بإرادة تفسريها عىل

 هصريورت بعد ما حالة إىل الطني حرمة استصحاب إىل بحاجة لسنا ناأنّ  يتبنّي  أيضاً  وهبذا

 نعم املقامني، بني فرق فال للمبلول شموهلا حدّ  عىل للنصوص مبارشة مشمول طنيٌ  فإنه مدرًا؛

 ر،د  للم   احلكم يف شككنا لو ـ املدر عىل الطني عنوان صدق مع ـ االستصحاب هذا ينفع

 .باالستصحاب كفنتمّس 

 .للحكم هنامعًا  نواليابس مشموالباملاء فالرتاب املخلوط  ،وعليه

 :بوجوهـ فيه  ماحلك لتعميمـ  ُيستدلفقد  ،لق التابا مطأمّ 

 .متقدّ  كام ةاملوضوعيّ  الوحدة ـ 1
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 لكن الرتاب، عن خمتلفة ةنوعيّ  حقيقة للطني يكن مل لو حتى هفإنّ  ؛وضوحه بعدم ويناقش

 ال اجلفاف، تالها ولو الرطوبة حالة ضمن الرتاب عىل اً منصبّ  احلكم يكون أن املمكن من

 عليه مالتيمّ  جائز غري طيناً  يكون ما بعض عتربير  حيث والسجود مالتيمّ  باب يف كام اً متام مطلقًا،

 .اإلحراق عليه عرض لو كام الفقهاء، بعض عند السجود أو

 هلذا حيتاج هذا الكالم لتتميم سيأيت يف الوجهني القادمني.

 .لبللر حقيقي لوجود دو احتامل عدم مع الرتاب أنواع مطلق يف ةالرضريّ  اآلثار وحدة ـ 2

 إطالق عىل السيام ـ وإال صّح، وعدماً  وجوداً  الرضر هو املعيار كان لو هإنّ  واجلواب

 بسيطاً  مقداراً  اإلنسان تناول لو الرضر بعدم نجزم فنحن األمر، أشكل ـ كلامهتم يف التحريم

 .باحلرمة يلتزمون ذلك ومع ،الطني من

 عدالبر  اإلنسان قحمير  مل ما عرفاً  جداً  واردة فهي ،بللوجود دور مؤثر لل عدم فرضية اوأمّ 

 .ةوالتعبديّ  اخلفاء وجوانب األرساري

 من اإلنسان خلق هأنّ  ذكر القرآن يفو عليه، طلقير  هوأنّ  الرتاب، هو الطني من املراد إنّ  ـ 3

و ص: ؛ 11ات: فّ ا؛ والص7؛ والسجدة: 12؛ واملؤمنون: 12؛ واألعراف: 2)األنعام:  طني

؛ 20؛ والروم: 5: ؛ واحلّج 37؛ والكهف: 59)آل عمران:  تراب من أخرىو ،(76، 71

 .عادةً  بطنير  ليست التي احلسني تربة بقرينة السيام ،هذا يبعد وال ،(67؛ وغافر: 11وفاطر: 

إال إذا قيل بأّن القرآن مل يرادف بينهام، وأّن استخدامه هلام هبذه الطريقة مرجعه إىل أّن كّل 

 س العكس، فصّح إطالق خلق اإلنسان منهام.طني فهو تراب ولي

، ×مع روايات تربة احلسنيعرفًا ة البلل يف التعميم هو دعوى عدم خصوصيّ  فاألقرب

وإال اقترص يف التحريم عىل الطني  ،أمكن ذلكفلو جزم اإلنسان بوصّحة اإلطالق اللغوي، 

 .خاّصة

 األحجار موادّ  عتنوّ  رغم ـ جارواألح الرمال ملثل احلكم شمول إىل الفقهاء بعض ذهاب اأمّ 

 .داً جيّ  لفتأمّ  ،به املعتدّ  الرضر منه يلزم مل ما ،تقّدم بعدما عندي واضح غري فهو ـ

 منرصف الدليل إذ ؛فواضح   ،ذلك وغري والفواكه املياه يف التاب اتحبّ  بعض استثناء اوأمّ 

بسيطة جدًا من  اتر حبّ  املاء يف كان لو الطني يأكل فالناً  أنّ  يصدق وال الطني، أكل حالة إىل



 

 املياه أو جداً  املوحلة األهنار نعم .الفواكه يف وكذا ،املاء رشب ثناءأ هبا يشعر ال الرتاب

 حرمة عىل نبن   مل إذا وضوحاً  نقول ما جممل يزدادو .فيها االحتياط يلزم قد املوحلة الراكدة

 .الرتاب مطلق

 أيضاً، جفافه بعد حرمته مع لول،بامل مطلق الزجًا م باملاء املمزوج التاب حرمة لواملتحّص 

 األجسام؛ من ذلك غري دون األظهر، وه احلرمةلعّل  بل جدًا، قويّ  التاب مطلق يف واالحتياط

 .الضر مع إال

 حرمة أكل الطني من االستثناءاتثالثًا: 

 وهي:ر، ، وسوف نتكّلم عنها الواحد تلو اآلخحرمة أكل الطني بعض املوارد مناستثني 

 ×.سنيتربة اإلمام احل ـ 1

 .الطني األرمني ـ 2

والطني تاين والطني اخلراساين سمثل الطني الداغ ،بعض أنواع الطني التي قيل بفائدهتا ـ 3

 ذلك. وغرياملختوم، 

 تربة اإلمام احلسنيـ  

 ،×بن عيل بن أيب طالب تربة اإلمام احلسني من موارد االستثناء هنا هي األول املورد

بل نفي عنه اخلالف، بل  ،ةيّ ماملعروف عند اإلماهو  ذاوهضمن رشوط وقيود،  افيجوز أكله

 .فيه واستفاضة النصوص أو تواترهاعليه مجاع اّدعي اإل

 سينّيةـ أصل احلكم يف أكل الرتبة احل ـ 

اعات إذ اإلمج ـ وهو الروايات ،وندرس يف البداية املستند الرئيس يف هذا االستثناء عندهم

نبحث يف  ثمّ ـ  ، فال داعي لإلطالة فيهاوالشهرات وغريها مدركّيٌة ترجع للحديث الرشيف

 .والتفاصيل بعض القيود

                                           
 املاء وحّله به بقصد جعل ذلك وسيلة ألكله، هو نوع من احليل املرفوضة. إال إذا قلنا بأّن وضع الطني يف( 1)
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 ةنّييالرتبة احلسأكل ت اة لرواية التفصيلّيالدراسة التجزيئّيـ  ـ ـ 

 هنا هو اآليت:الروايات  وأهمّ 

 أكلر »عن الطني، فقال: × حلسنقال: سألت أبا ا وىل: خرب سعد بن سعد،األ الرواية

 داء كّل  من شفاءً  فيه فإنّ  ،×احلسني قرب طني إال اخلنزير، وحلم والدم امليتة مثل حرام، الطني

 .«خوف كّل  من وأمناً 

 مشرياً  مطلقًا؛ أكله جواز فيفيد الطني، كلأ حرمة من القرب طني استثناء يفيد احلديث وهذا

 معّينة كمّيةً  حيّدد وال ،االستشفاء بقصد أكله جواز يقيّد ال هلكنّ  ،العظيم الشفاء فيه أنّ  إىل

لز   وال للرتخيص،  احلسني بقرب خاص مورده أنّ  كام ذلك، بغري وال لتناوله املاء يف بوضعه مير

 .غريه دون

 امنيسل بن ادعبّ  فيه بسندر  الزيارات كامل يف احلديث وردتقّدم أّنه  فقد السند، حيث من اأمّ 

 إىل مضافاً  مرساًل، ورد فقد والتهذيب الكايف يف اأمّ  وثاقته، تثبت ومل(، سليامن بن عيسى)أو 

 بن بجعفر ضعيف فالسند واخلرائج األمايل يف اوأمّ  احلرضمي، إبراهيم بن جعفر جهالة

 .سعد بن سعد إىل هيقيبطر ضعيف فاخلرب وعليه املذكور، إبراهيم

 ة يف صدقّية متنها؟!شكلمهل تعاني روايات تربة قرب احلسني من 

 هنا األخبار من يشبهه وما اخلرب هذا مضمون عند قليالً  فالتوقّ  رضورة ذلك إىل ضافير 

 خوف، كّل  من واألمن داء كّل  من الشفاء من اخلرب هذا به خيربنا ما وهو الباب، هذا غري ويف

مدى  دراسة من بدّ فال األغلب، باألعم فرّسنامها أو عمومهام عىل ّيتنيلّ الك هاتني أخذنا فلو

 داء كّل  من الشفاء يقع اً حقّ  وهل واقعي؟ غري وأ واقعي أمرٌ  هو فهل عنه، ختربان ما واقعّية

 ذلك؟ يكون وكيف ؟×احلسني برتبة

 أحد يقل مل ما بطلها،يُ  أو املقولة هذه لنا ديؤكّ  أن يمكنه واسعة ةميدانيّ  اختبارات إجراء إنّ 

 :اإلخبارات هذه بأنّ 

                                           
؛ وأمايل 872: 2؛ واخلرائج واجلرائح 89: 9؛ وهتذيب األحكام 478؛ وكامل الزيارات: 266: 6( الكايف 1)

 .345ا: ؛ وورد الذيل يف فقه الرض319الطويس: 



 

 .الكبرية املبالغة عىل القائم للرتغيب هي بل ،ةعيّ واق غري أ ـ

خالف الظاهر من هذه األحاديث، خاّصة تلك التي ترّبر عدم وقوع الشفاء أحيانًا كام لكنّه 

 سوف تأيت.

 .روحي شفاء اوأهّن  حرصًا دون غريها، ةالروحيّ  األمراض بإرادة يفرّس  أو ب ـ

 وهو أيضًا غري ظاهر من هذه األحاديث.

، كام قهلتحقّ  املوانع ورفع الرشوط لسائر حيتاج الذي االقتضاء نحو عىل هبأنّ  يفرّس  وأ ج ـ

 .تفيده بعض األخبار هنا

 .وهذا هو أفضل الطرق لو ثبتت تلك النصوص أو ترّجحت ترّجحًا قوّياً 

 ثم ومن ًا،واقعيّ  نقضه بإمكان يقال قد ةاحلديثيّ  النصوص يف راملتكرّ  اللسان هذا فظاهر وإال

، لو تّم إجراء دراسة ميدانية ، بل للكثري من روايات البابللرواية اً متنيّ  تضعيفاً  ذلك يكون

 اختبارّية، ومل نسمع بإجرائها حتى يتّم البناء عليها هنا، ال سلبًا وال إجيابًا.

 كّله حرام الطني×: »اهلل عبد قال: قال أبو الثانية: مرسل أيب حييى الواسطي، الرواية

 داء، كّل  من شفاءً  فيه فإنّ  القرب، طني إال عليه، أصّل  مل فيه مات ثم أكله ومن زير،اخلن كلحم

 .«شفاء فيه له يكن مل لشهوةر  أكله ومن

 :أمرين يف إال كسابقه اخلرب ومضمون

 القبور طني أكل جواز فيفيد للجنس، هأنّ  فهمير  أن اإمّ  ذإ الوارد،)القرب(  عنوان :أحدمها

 كامل وخرب الباب روايات سائر بقرينة ولو ـ للعهد نوتك أو أحد، يذكره مل ما وهو مطلقًا،

 تكون وبذلك االستثناء، من ناملتيقّ  املقدار كونه ؛×احلسني قرب إىل فتنرصف ـ الزيارات

 .اجلواز عىل ةدالّ  الرواية

 الرواية يف نجده مل ما وهذا ،شهوة عن أكله كون بعدم الطني شفاء حالة تقييد :ثانيهام

 أكله كون يف بالطني األمراض عالج يتقّيد وهبذا أيضًا، القادمة الروايات بعض يف وال ،السابقة

 .الترّبك أو كاالستشفاء آخر لغرض بل الشهوة، بقصد ال
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 الواسطي حييى أيب وثاقة ثبوت عدم إىل مضافاً  باإلرسال، السند ضعيفة الرواية وهذه

 حّل  أمكن وإن(، زياد بن)سهل  وغريه( حييى بنريا )زك الثقة بني ترّدده من أقّل  ال ،نفسه

 .كام قلنا سابقاً  الثاين املشكل

 .نعيد فال ،األوىل الرواية عىل املتني التعليق يف أسلفناه ما ذلك إىل يضاف

( طني)أكل  طنير  كّل »قال:  ،×عن أيب عبد اهلل الثالثة: خرب سامعة بن مهران، الرواية

 .«تعاىل اهلل شفاه وجع من أكله من ،×احلسني قرب نيط خال ما آدم، بني عىل حرام

 يف ناهبيّ  ما عىل ،×احلسني قرب من الطني أكل حرمة سقوط تفيد كسابقاهتا والرواية

 التعليق فيها ويأيت وداء، مرض مطلق عن ال ،وجعر  عن الشفاء تفيد هي نعم األوىل، الرواية

 .أيضاً  ماملتقدّ  املتنّي 

 االضطرار بصورة اً خاّص  ليس األكل جواز أنّ  ،سيأيت وما واياتالر هذه من فهمير  بل

 يف بل لإلطالق؛ ؛القرب طني أكل له جاز يببالط إىل الذهاب مكنهأ لو فحتى واالنحصار،

 هذه يف املوجودة اإلخبارات هذه مثل عىل يلزم شفائه عن اءطبّ األ وعجز االنحصار صورة

 إىل ستشفاءلال الذهاب وجوب تقدير عىل ازه؛جو ال الطني أكل بوجوب نقول أن الروايات

 .الطبيب

 فتكون مهران؛ بن سامعة إىل قيالطر تعنّي  بعدم أيضًا، السند ضعيفة الرواية هذه أنّ  إال

 .مرسلةً 

 ،×اهلل عبد أباعن عّمته، قالت: سمعت  الرابعة: خرب حممد بن زياد )مارد(، الرواية

 .«خوف كّل  من وأماناً  ،داء كّل  من شفاءً  ×نياحلس فيه الذي احلائر طني يف إنّ »يقول: 

 العالج فقّ تو لو نعم .الطني أكل حرمة خيّصص وال األكل جواز يفيد ال إخبارٌي  واخلرب

 للعالج إال اخلمر، رشب جيوز ال: القائل قول مثل فهذا العالج، فيه فإنّ  جاز القرب طني عىل

 غري يف األكل جواز حيرز فال ومعه اهلضم؛ تسهيل يف جداً  نافعة رماخل فإنّ  اهلضم، سوء من

 .للعالج االضطرار حال

                                           
 .228: 24؛ وتفصيل وسائل الشيعة 479( كامل الزيارات: 1)

 .467( كامل الزيارات: 2)



 

 .املتن سالمة حيث من األوىل الرواية عىل تعليقنا يف ذكرناه ما ذلك إىل ويضاف ،هذا

 الشفاء، فيه القرب طني أنّ  هو الرواية هذه تثبته ما غاية إنّ : بالقول أكثر يالرتقّ  يمكننا بل

 تذويبه أو محله أو به التمّسح أو اجلسد عىل وضعه يف لعّله بل أكله، يف الشفاء أنّ  تبنّي  ال هالكنّ 

 أدّلة يف ختصيصاً  املوارد هذه تكون ال بحيث)لو قبلنا هذا األخري(  متاماً  يستهلك حتى املاء يف

 .هناك العموم فيها فهمنا لو الطني، أكل حرمة

 طني مستثنيةً  األكل جواز يف حيةرص األهّن  ؛مةاملتقدّ  األخبار مثل عىل يرد ال اإلشكال وهذا

 .داً جيّ  فالحظه ،هنا اخلرب هذا بخالف ،الطني أكل حرمة من القرب

ل أو جمهول مالنظر عن هذا كله، فالرواية ضعيفة السند بعيسى بن سليامن امله وبرصف

مهملة عّمة حممد بن زياد أو حممد بن مارد  اد بن سليامن، عىل أنّ احلال ولو عىل تقدير كونه عبّ 

 .جداً  السند ضعيفًا، ومل ترد يف احلديث إال نادرًا جدًا، فاخلرب جدّ 

 وقفة مع رواية الثمالي ودور الشياطني يف سلب طاقة الرتبة

ـ وذكر يف  بمّكة قال: كنت ،×عن أيب عبد اهلل اخلامسة: خرب أيب محزة الثامَل، الرواية

ون فشت  س  ي  ن من طني احلائر ل   رأيت أصحابنا يأخذوحديثه ـ قلت: جعلت فداك، إيّن 

بام بينه وبني  ىستشفير »به، هل يف ذلك يشء مما يقولون من الشفاء؟ قال: قال: )يستشفون( 

 أربعة أميال. وكذلك قرب جّدي رسول اهلل|، وكذلك طني قرب احلسن وعيلّ  القرب عىل رأس  

نة مما ختاف، وال يسر  ا شفاء من كّل د، فخذ منها، فإهّن وحممّ  من األشياء التي  عدهلا يشءٌ قم وجر

ا من تها وقّلة اليقني ملن يعالج هبا، فأمّ ي  ع  الطها من أو  فسدها ما خير ام ير هبا إال الدعاء، وإنّ  ىيستشف

فسدها الشياطني واجلّن ج به، وير بإذن اهلل من غريها مما يعال   هر ت  ف  ج هبا ك  ا له شفاء إذا يعال  أيقن أهّن 

ار اجلّن ا الشياطني وكفّ ها، وأمّ م  ّسحون هبا، وما متّر بيشء إال ش  من أهل الكفر منهم ممّن يتم

من احلائر  ج الطنير ر  ها، وال خير يب  ط   ةر ا ليذهب عامّ يتمّسحون هبفم حيسدون بني آدم عليها، فإهّن 

ه لفي يد صاحبها وهم يتمّسحون هبا، وال يقدرون مع نّ أله ما ال حيىص منهم، و إال وقد استعدّ 

حد إال برأ من ساعته، أيسلم ما عولج به  من الرتبة يشءٌ  ن يدخلوا احلائر، ولو كاناملالئكة أ

وقد بلغني أّن بعض من يأخذ من الرتبة  .مها وأكثر عليها من ذكر اهلل تعاىلفإذا أخذهتا فاكتر 

  حر ر  ط  بعضهم لي   به، حتى أنّ  ستخفُّ شيئًا ي  
ا البغل واحلامر ويف وعاء الطعام، وم الة  ها يف خم 



  

 ولكنّ  ؟!هدوالق، فكيف يستشفي به من هذا حاله عنج واجلر ر  مسح به األيدي من الطعام واخلر ير 

 .«عمله عليه فسدير  صالحه فيه بام املستخّف القلب الذي ليس فيه يقني من 

 هذه الرواية: دف عنوالتوقّ 

 ،الرمحن األصمّ فيه عبد اهلل بن عبد  نّ إوهي ضعيفة السند جدًا؛ ف ،دمن حيث السن تارةً أ ـ 

يروي احلديث عن )أيب عمرو شيخ من  واألصمُّ  .ونالر ضّعفه الرجاليّ مغاع وّض  وهو ضعيٌف 

 احلرّ  ر  ك  أيب عمرو هذا املذكور يف كامل الزيارات، ذ   ل  د  ب  نعم  .وهو جمهول احلال ،أهل الكوفة(

، أيب محزة الثاميل هذا احلديث عن ه يرويوأنّ  ،العاميل والعالمة املجليس اسم ابن أيب عمري

سخ كامل الزيارات الذي هو املصدر الوحيد هلذه ملا هو املوجود بني أيدينا من نر  وهذا خمالٌف 

 الرواية.

 هأنّ  أو اجتهاد اإمّ  فهو ،عمري أيب بابن الكوفة أهل من للشيخ تسميتهام سبب يل يظهر مل لكن

 توجد ال هأنّ  يظهر احلديث كتب اجعةبمر هأنّ  مع اسمه، فيها التي النسخة تلك سوى تصلهم مل

 مل عمري أيب ابن لكنّ  ممكنًا، الرواية لصأ كان وإن الثاميل، محزة يبأ عن عمري أيب بن دملحمّ  رواية

 :وقيل عنه، يرو مل هوأنّ  الكاظم طبقة يف هأنّ  وذركر الرضا، طبقة يف اموإنّ  الصادق، طبقة يف درجير 

 ومل الثاميل محزة أيب وفاة عام وهوهـ 150 عام احلديث ىقّ يتل شاباً  يكن فكيف ،عنه وروى لقيه

 !؟×الصادق أصحاب يف ذكرير 

 اعبيّ  عمري أيب بن حممد ولعّله الثقة، عمري أيب ابن كونه هذا بعد حيرز فال حال ةيّ أ وعىل

 .السند ضعيفة فالرواية ،وثاقته تثبت مل هولكنّ  ،الكاظم اإلمام طبقة يف هو الذي السابري

 أكل موضوع إىل إشارة فيها ليس الرواية أنّ  ّدعىير  قد حيث الداللة، حيث من خرىوأب ـ 

 يكون فقد ،فيها مبنّي  غري فهذا االستشفاء ةكيفيّ  اأمّ  به، االستشفاء عىل تدّل  هي بل الطني،

 هذه بمثل الطني حرمة عمومات فتخصيص ذلك، وغري معه بحملها يكون وقد ،بالتمّسح

ا م وهو فيها، الطاقة مصدر فيأخذون هبا حونيتمّس  اجلنّ  كفرة وأنّ  سيامال جدًا، صعب الرواية
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 .األكل ، دونالرتبة هبذه االتصال حيّقق الذي هو التمّسح بأنّ قد ييش 

 من مضمونه يف يستشكل قد هأنّ  عن فضالً  ،صحيح غري احلديث هبذا فاالستدالل ،وعليه

 تعجز فهل هنا الكتم فرّسنا ومهام بكتمها، أمريف بالرتبة الشياطني حمتّس  عن ربخي هإنّ  حيث

بّ  الذي املكان اخرتاق عن الشياطني  العلم عند اهلل. !الرتبة؟ فيه أختر

 من أكل من»ه قال: أنّ  ،×عن أبيه، عن أيب عبد اهلل ر،يْ دِ ان بن َس نَ السادسة: خرب َح  الرواية

 منه لألكل أحدكم حتاجا فإذا حلومنا، من أكل فكأّنام ،به مستشفر  غري ×احلسني قرب طني

 الذي النور ورّب  الطاهرة، املباركة الرتبة هذه رّب  اللهم وباهلل، اهلل بسم: لفليقر  به، ليستشفي

 كذا داء من شفاءً  يل اجعله به، لنياملوكّ  املالئكة ورّب  فيه، سكن الذي اجلسد ورّب  فيه، أنزل

داء  واسعًا وعلاًم نافعًا وشفاًء من كّل  ه، وقل: اهلل اجعله رزقاً فخل من املاء جرعةً  واجرع .وكذا

 .«والفهم إن شاء اهلل تعاىل واهلمّ  ما جتد من السقم وسقم، فإّن اهلل تعاىل يدفع عنك هبا كّل 

 والتشبيه .كالتربّ ة ولو كان ذلك بنيّ  ،الرواية تنهى عن أكل طني القرب لغري االستشفاء وهذه

 فتكون ومعه مطلقًا، ال لألكل احلاجة عىل احلكم تعّلق ثم ًا،جدّ  النهي غلظة يفيد تذكره الذي

 .السكوت من أقّل  ال أو طالقاإل تفيد قد ابأهّن  قلنا التي الروايات لسائر دةً مقي  

 العمل من وجزء الزمة اأهّن  منها فالظاهر ،والدعاء الرواية تذكرها التي الكيفية اوأمّ 

 يؤكل الطني أنّ  الرواية من ويفهم .لكاملوا الفضيلة عىل احلمل أمكن وإن الربكة، لتحصيل

 .يررشب ثم ،فيه للّ حليت املاء يف يوضع هأنّ  ال املاء، بعده يرشب ثم ،لوحده

فيكون مرسالً، ولو أخذنا  ،فإّن الطريق إىل حنان غري واضح ؛الرواية ضعيفة السند أنّ  غري

 ؛لعدم صّحته ؛ضاً طريق الشيخ الطويس إىل حنان من باب التعويض هنا، فهو ال ينفع أي

، فاخلرب كام تقّدم مل تثبت وثاقته نسديرًا والد حنا ة، كام أنّ طّ من أيب املفضل وابن بر  لضعفه بكّل 

 .ضعيف سنداً 

هذه فرتتفع  وعليه، رب ينتهي بحنان بن سدير ال بأبيهاخل املنقول يف الوسائل أنّ  ،نعم

من املصباح  لوجود سدير يف كلٍّ  ؛ه من سقطات نسخ الوسائلاملشكلة، لكن من الواضح أنّ 
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بعضهم عن هذه د، وبه يظهر ضعف تعبري من الرتدّ  والدعوات للطويس والراوندي، وال أقّل 

 .ا حسنةالرواية بأهّن 

× حيث قال: وروي أّن رجالً سأل الصادق ،السابعة، مرسل املفيد والطويس الرواية

  اوإهّن ة، د  ر  ف  دوية املر من األ ×ني سمعتك تقول: إّن تربة احلسفقال: إيّن 
ر
ه، ت  م  ض  إال ه   ال متّر بداء

 أما» تناولتها فام انتفعت هبا. قال: فقال: إيّن « بالك؟ فام ذلك، قلت قد أو ذلك، كان قد»فقال: 

قال: فقال له: ما يقول إذا « هبا ينتفع دك  ي   مل واستعملها به يدعر  ومل تناوهلا فمن دعاًء، هلا إنّ 

   من أكثر منها تناول وال عينيك عىل وتضعها يشء، كّل  قبل قّبلهاتر »تناوهلا؟ قال: 
 فإنّ  ة،ص  مح 

 بحّق  أسألك إيّن  اللهم: فقل تناولت   فإذا ودمائنا، حلومنا من أكل امفكأنّ  أكثر منها تناول من

 تصيّل  أن فيها، حّل  الذي الوّص  بحّق  وأسألك ا،هن  ز  خ   الذي كل  امل   وبحّق  قبضها الذي كل  امل  

 سوء، كّل  من وحفظاً  خوف، كّل  من وأماناً  داء، كّل من  شفاءً  جتعله وأن حممد، وآل دحممّ  عىل

 خذهاأل تقّدم الذي الدعاء فإنّ  القدر، ليلة يف أنزلناه اإنّ  عليها قرأوا يشء يف فاشددها قلت فإذا

 .«هاختم   أنزلناه إنا واقرأ عليها، االستئذان هو

 الدعاء نوع من الشفاء، يف ـ الرتبة وهو ـ الدواء لتأثري الزمةال الرشوط يرشح اخلرب هذا

 زاد عام وينهى صةاحلمّ  وهو الالزم، املقدار يوضح مرة لألوّ  وهو ذلك، ونحو القرآن وقراءة

 االستشفاء حال يف جائز احلسني قرب طني تناول أنّ  فهمير  الضمن ويف. شديداً  هنياً  ذلك عن

 .التأثري لتحصيل دةحمدّ  وبأعامل حمّدد وبمقدارر 

ها الذي  مصدرر بنّي من رواهتا وال ت   ذ مل يذكر اسم أحدر إ ؛أّن هذه الرواية مبهمة السند غري

فهي  ،الطويس أخذها من مزار املفيد أيضاً  األرجح أنّ  أخذها منه املفيد والطويس، عىل أنّ 

 ًا.ضعيفة السند جدّ 

، وكأّن القضّية تتكاثر بدأت الرشوط أنّ  ،الرواية هذه سياق يف نسري نحن، ونالحظ وهكذا

ملا ُاثريت بدأ الناس يالحظون أّن تأثري التبة ليس كام ُوصف، فظهرت لدهيم األسئلة كي 

 .يعرفوا السبب يف ذلك، األمر الذي أّدى إىل ظهور هذه التقييدات أو الكشف عن هذه القيود
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م يف بام تقدّ  شبيهةٌ  هنا، قرآنإىل أّن هناك بعض الروايات التي تتحّدث عن أدعية و شارير 

 ،يف، ومرفوعة عيل بن حممد وغريمهاكمرسل الكا ،ذكر عند أخذ الرتبةوتر  ،هذه الروايات

 .لألكل مبارشة إشارة فيها ليس لكن

 ×احلسني رأس عند إنّ »قال:  ،×عن أيب عبد اهلل الثامنة: خرب يونس بن الربيع، الرواية

 .«..امالس   إال داء كّل  من شفاء فيها محراء، لرتبة

 بدأت ةاملرّ  هذه هاولكنّ  شفاء، فيه احلسني رأس عند أمحر ترابر  توصيف يف ظاهرة والرواية

بحيث تريد أن تقول بأهّنا ال تدفع  ،ام، وهو املوت، أي مرض املوتالّس  األمراض من تستثني

 درجة وخيالف قّدمةاملت الروايات بعض عمومات بل إطالق ديّ قي ما وهواملوت عن بني آدم، 

، ما مل نفرض أّن عدم الشمول ملرض املوت هو أمٌر مفروغ عنه يف ذهن املتلّقني فيها الوضوح

 .جلميع النصوص هنا

 إلطالقات دةً يّ قم لتكون ،األكل جواز الرواية هذه من يستفاد أن يصعب كّله، اهذ مع لكن

 الدهن أو بالتمّسح هفلعلّ  باألكل، يكون االستشفاء أنّ  الرواية ترشح مل إذ الطني، أكل حرمة

 مسألتنا عىلبمفردها  دليالً  جعلها فيصعب تستهلك، حتى املاء يف حّلها أو الوجع موضع عىل

 .هنا

ون قط عدا ه الرجاليّ ه مهمل مل يرتمجفإنّ  ،كّله برصف النظر عن يونس بن الربيع )رفيع( هذا

 .. وعليه فاخلرب ضعيف السند أيضاً دون أّي تعليق ×الربقي الذي ذكره يف طبقة الصادق

 هشفا ×احلسني قرب بطني فبدأأصابته عّلة  نم»واملفيد:  هومثل هذا اخلرب مرسل ابن قولوي

 واخلرب ال سند له أساسًا. .«السام عّلة تكون أن إال العّلة تلك من اهلل

اإلنسان من  يأخذ×: قال: قلت أليب عبد اهلل التاسعة: صحيحة ابن أيب يعفور، الرواية

 هو؛ إال إله ال والذي واهلل، ال»فينتفع به ويأخذ غريه فال ينتفع به. فقال: × طني قرب احلسني
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 .«به اهلل نفعه إال به ينفعه اهلل أنّ  يرى وهو أحد يأخذه ما

 نفسه اإلنسان عىل باللوم لقيوتر  بالرتبة، اإلنسان انتفاع عدم ةإشكاليّ  تعالج الرواية وهذه

 ظهرت تساؤالت هناك وكأنّ  نفسها، الرتبة عن التهمة لرتفع الرتبة، هذه تنفعه ال عندما

 يف اجلواب فجاء !هبا؟ ينتفع ال الناس بعض بال فام للشفاء الرتبة هذه كانت لوبالتدريج: 

 الروايات بعض له أشارت ما وهو يقينهم، ومدى أنفسهم هؤالء إىل يرجع السبب بأنّ  الرواية

 مل هأنّ  أو يقينه، يف مشكلة ةفثمّ  ينتفع مل هبأنّ  يقول من فكّل  ؛املتقّدم الثاميل محزة أيب كخرب راألخ  

 .اجلنّ الشياطني وكفرة  ريبتأث ذهبت قد الرتبة طاقة أنّ  أو الالزمة، باألعامل يقم

ة بني الرتبة واملرض، بل ذايت ال يرجع لعالقة ذاتيّ  ده هذه الرواية نفيسٌّ الذي تؤكّ  والعنرص

، بل لعّل ظاهرها أّن اليقني وأن يكون اليقني حارضًا ليوّفر مناخ تأثري الرتبة يف الداء لرفعهالبد 

هو األساس ال غري وكأّنه ال يوجد عوامل ارخر مثل الشياطني واجلّن واألدعيّة ونحو ذلك! 

 .وهو ما يوقع نوعًا من التنايف بينها وبني غريها

 ألهنا الطني؛لرواية هنا لتقييد عمومات حرمة أكل م، ال تصلح هذه ابرصف النظر عام تقدّ و

 أو دهنها أو هبا التمّسح أو محلها عرب يكون فقد ،أكلها عرب يكون بالرتبة االنتفاع بأنّ  تقول ال

 .باملاء ةً ك  مستهل   رشهبا

هذه الرواية، بل إهّنا الرواية الوحيدة التي دّوهنا الشيخ آصف  سندشار إىل صّحة وير  ،هذا

مجيع روايات الباب  ه يرى أيضًا أنّ ويبدو منه أنّ ،  معجمه يف األحاديث املعتربةي يفحمسن

 ضعيفة اإلسناد.

دنا من عصابتنا بحرضة سيّ  قال: كنت يف مجاعةر  ام،العارشة: خرب زيد الشّح  الرواية

اهلل )تعاىل( جعل تربة جّدي  إنّ »فقال:  ،×، فأقبل علينا أبو عبد اهلل×الصادق

يقّبلها وليضعها عىل داء وأمانًا من كّل خوف، فإذا تناوهلا أحدكم فل اًء من كّل شف× احلسني

 وثوى هبا حّل  من وبحّق  الرتبة، هذه بحّق  اللهم»ها عىل سائر جسده، وليقل: رّ عينيه، وليم

 من شفاءً  جعلتها إال به نياحلافّ  املالئكة وبحّق  ولده، من ةواألئمّ  وأخيه هوأمّ  أبيه وبحّق  فيها،

قال «. يستعملها ثم. وأحذر أخاف مما وحرزاً  آفة، كّل  من ونجاةً  مرض، كّل  من وبرءاً  داء، كّل 
                                           

 .588: 4؛ والكايف 461ـ  460( كامل الزيارات: 1)

 .503: 6صف حمسني، معجم األحاديث املعتربة آ( 2)



 

اهلل، فام رأيت بحمد اهلل ستعملها من دهري األطول، كام قال ووصف أبو عبد أ أبو أسامة: فإيّن 

 .اً مكروه

ه باألكل املبارش ل وأنّ ها ال ترشح طريقة االستعامداّلة عىل أّن يف الرتبة الشفاء؛ لكنّ  والرواية

وال معنى له إال األكل ما مل « ثم يستعملها»إال إذا قلنا بأّنه بعد مسحها عىل جسده قال: ال،  وأ

ها ، لو صدق عليه عدم نقل بأّنه قد يكون املوضوع موضوع وضعها يف املاء بطريقة تستهلكر

الشفاء، مما يوحي بأّن سياق  هذه الرواية وجمموعة أخرى مثلها جاءت يف سياق علاًم أنّ . األكل

 .إطالقيف انعقاد  وال أقّل من الشّك  ،استعامهلا هو للعالج

، ضعيف وهو النهاوندي، األمحر إسحاق بن إبراهيم فيها فإنّ  السند؛ ضعيفة الرواية أنّ  إال

 ع  م   ابن وكذلك ،والدين احلديثضعفه يف  يف رصاحةً حيث تكّلموا 
 ر  الق   لق 

 ي  م 
 ي  س 

 مل،امله ين 

                                           
 .167؛ ومكارم األخالق: 319ـ  318( أمايل الطويس: 1)

له  ،متهوماً  ،يف حديثه كان ضعيفاً  ،هاوندّي الن   إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق األمحرّي »قال النجايش:  (2)

مجاعة  ف كتباً وصن   ،يف دينه هامً مت   يف حديثه، كان ضعيفاً  ..»الطويس:  (؛ وقال19)الفهرست:  «..كتٌب 

، 40ـ  39)الفهرست:  «..له كتاٌب  ،، من أهل هناوندإبراهيم األعجمّي »: وقال أيضاً  «..قريبة من السداد

من مل يرو  عن ، وفي«إبراهيم بن إسحاق، ثقةٌ »: قائالً  يف أصحاب اإلمام اهلادّي (؛ وقد ذكر الطويس 42

، ومّرة ثالثة قال «، وهو ضعيٌف ، له كتٌب هاوندّي الن   م بن إسحاق األمحرّي إبراهي»قائاًل:  ،واحدر منهم

، 383)الرجال:  «إبراهيم العجمّي، من أهل هناوند، روى عنه الربقّي »فيمن مل يرو  عن واحدر منهم: 

ويروي الصحيح والسقيم، وأمره  ،، ويف مذهبه ارتفاعٌ يف حديثه ضعٌف  ..»وقال ابن الغضائرّي: (؛ 414

 (.39)الضعفاء:  «تلطٌ خم

فه  وأّما إبراهيم بن إسحاق األمحرّي »وقال املحمودّي:   ،ءمن األجالّ  ح مجاعةٌ رّص  لكن  ، وقومٌ فضع 

دوا توثيقه وأيّ  ،بتوثيق الرجل ،وغريهم ،د األمنيوالسيّ  ،«عني الغزال»وصاحب  ،كالوحيد البهبهاينّ 

رواية الشيخني  :ومنها ؛د الرواية عنه، وسامعه منهإكثار الوكيل اجلليل القاسم بن حممّ  :منها، بوجوهر 

ني ووافد يّ رواية شيخ القمّ  :ومنها؛ ورواية شيخ املشايخ ابن الوليد عنه ،بن شبل ار وعيلّ العظيمني الصفّ 

املكشوف من دأبه،  ،عنه، مع ما هو املعلوم من سريته د بن عيسى األشعرّي علامئنا الراسخني أمحد بن حممّ 

)هنج السعادة  «يروي عن الضعفاء واملجاهيل ن  ن الضعفاء، بل االحرتاز عم  مب عن الرواية وهو االجتنا

7 :95.) 

ومن أصحاب اإلمام عيل بن حممد اهلادي، كام عند الربقّي  ـ ثقةال ّن إبراهيم بن إسحاق بن أزورإ أقول:

 الذي يطلق عليه هذا الوصف طلق عليه وصف األمحر أو األمحري، وأنّ ير اسٌم ال  ـ «الرجال»والطويّس يف 

 



  

 .وغريمها

 !له بطالق زوجتهاإلمام الرضا توكيل وقفة مع رواية ابن عبيد يف املتاع و

× قال: بعث إيّل أبو احلسن الرضا د بن عيسى اليقطيني،احلادية عرشة: خرب حممّ  الرواية

ة ليونس بن عبد وحجّ  ،ألخي موسى بن عبيد ةً ًة يل وحجّ جّ ثيابر وغلامنًا وح  )برزم( م ز  ر  

 ي الثياب  ب  ع  ار الثًا فيام بيننا، فلام أردت أن عنه، فكانت بيننا مائة دينار أث أمرنا أن نحّج الرمحن، ف

رأيت يف أضعاف الثياب طينًا، فقلت للرسول: ما هذا؟ فقال: ليس يوّجه بمتاع إال جعل فيه 

 .«هو أماٌن بإذن اهلل..×: قال الرسول: قال أبو احلسن، ثّم ×طينًا من قرب احلسني

 ليسفال عرب أكلها،  ،الرواية جتعل الرتبة أمانًا عرب وضعها يف الثياب أو مع اإلنسان هذهو

 فيها داللة عىل جواز أكل الطني.

ه يقول يف ة عن حممد بن عيسى اليقطيني وهو ثقة، لكنّ ا مرويّ فإهّن  ،من حيث السند اأمّ 

يد، وهذا يعني أّن الراوي ليس جًة إىل أخيه موسى بن عبرسل له ح  أاإلمام الرضا  الرواية بأنّ 

ح أن يكون عيسى بن عبيد بل هو عّمه، فريّج  ،حممد بن عيسى بن عبيد، فإّن موسى ليس بأخيه

هذا ما ذهب إليه العالمة د، والذي جاءت له رواية عن الرضا أيضًا يف الكايف، ووالد حممّ 

 .التسرتي

ه نسبه لكنّ خ حممد بن عيسى بن عبيد موسى هذا هو أ د اخلوئي أنّ السيّ  منالذي يظهر  لكنّ 

 ، مع أنّ «السّيد ابن طاووس»لتعارف ذلك ـ كام نقول:  ؛أيضاً  حمتمٌل  وهذا ،إىل جّده

 خاّصة وأّن ذيل الرواية فيه تكرار السم حمّمد بن عيسى.ليس بوالده ـ طاووسًا 

 أن املتعارف فإنّ  ؟!أو األب اجلدّ  اسم ذكر مع أخيه اسم عبيد بنا يذكر ملاذا أفهم ملهذا و

 .بهس  ن   لذكر حاجة بال حمضاً  أخيه اسم اإلنسان يذكر

                                                                                                             
وأّما وجوه توثيقه التي  مع إبراهيم األعجمّي. عنيت النهاوندي، وقد يتحدهو الذي نّصوا عىل تضعيفه، 

 قالوها فقد صار أمرها واضحًا.

 .280: 3؛ واالستبصار 40: 8( هتذيب األحكام 1)

 .294ـ  293: 10، و 502ـ  501: 9( انظر: قاموس الرجال 2)

 .70: 20معجم رجال احلديث ر: انظ( 3)



 

 هذه من احلديث سند فضعر  عبيد بن عيسى هو الراوي بأنّ  جزمنا فلو ،حال ةيّ أ وعىل

 .سنداً  معتربة الرواية كانت وإال ،شّك  وحصل ترّددنا لو وكذلك وثاقته، ثبوت لعدم ؛اجلهة

 مشافهة، وال مكاتبةً  ال الرضا عن عيسى بن دملحمّ  رواية نجد مل انأنّ  الشك   زيعزّ  ما ولعّل 

 أيضًا، الرضا أصحاب يف الطويس ذكره وإن عده،ب   ومن اجلواد أصحاب يف غالباً  ذكروه وقد

 الرواية هذه تواجه الرمحن عبد بن يونس عن روايته يف نيالرجاليّ  متقّدمي بعض تشكيك أنّ  كام

 .هنا مشكٌل  ةالسنديّ  بالصّحة فالوثوق وعليه ،الولد ليسو الوالد كونه حوترّج  ،هنا

 هذه حّل  أمكن وإن األمانة، هذه محل الذي الرسول اسم جهالة عن تغاضينا إذا كّله هذا

 .ةاإلشكاليّ 

د بن عيسى بن ويطلب من حممّ  ،يثري األمر استغرايب: كيف يرسل الرضا هذه األمانات بل

بن حييى، فكيف يرسل  صفوان   شهد  ـ وير  يف تكملة الرواية جاءق له زوجته ـ كام عبيد أن يطلّ 

ل بذلك صفوان بن حييى الراوية ة لشاب صغري حسب الفرض بدل أن يوكّ اإلمام هذه املهمّ 

 ًا.الثقة اجلليل؟! ولعّل يف األمر ظرفًا خاّص 

بن  دحممّ رواها ـ حذف بعض مجلها ـ بهذه الرواية  واملوجود يف كامل الزيارات أنّ  ،هذا

 يف بّلةً  الطني يزيد ما وهذا ..×قال: بعث إيّل أبو احلسن الرضا ،عن رجل ،عيسى

 .السند سالمة حيث من الرواية هلذه االطمئنان

 قرب طني يف»قال:  ،×عن أيب عبد اهلل ة عرشة: خرب سليامن البرصي،نيالثا الرواية

 .«األكرب الدواء وهو داء، كّل  من الشفاء ×احلسني

 حتى باملاء بحّله تكون فقد الشفاء، طريقة رشح دون الطني، هذا شفاء يف واضح ربواخل

                                           
 امرأةر  ،م  ي  ح  وأمر بدفع ثالثامئة دينار إىل رر  ،يجاو  حم    يف صلة أهل بيته وقومر  وأمر باملال بأمور »..حيث قال: ( 1)

حييى وآخر  بن شهد عىل طالقها صفوان  ار وأمرين أن  ،ها هبذا املالع  ها عنه وأمت  ق  طلّ ار وأمرين أن ، كانت له

 «.ن عيسى اسمهد بنيس حممّ 

 .466ـ  465( كامل الزيارات: 2)

؛ وروضة 74: 6؛ وهتذيب األحكام 61ـ  60: 2؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 462: املصدر نفسه( 3)

؛ ومصباح 361؛ واملشهدي، املزار: 167؛ ومكارم األخالق: 143املزار:  ،؛ واملفيد412الواعظني: 

 .732د: املتهجّ 



  

 منها يفهم فال ذلك أفادت لو بل األكل، يف الرتخيص يف ظاهرة غري فالرواية ومعه يستهلك،

 .والتداوي املرض حال غري يف اجلواز

يف أّن  كام بضعفه، نقل مل إن احلال جمهول هفإنّ  ؛البرصي بسليامن السند ضعيفة الروايةهذا، و

 مل وإن والغلّو، بالضعف رموه جداً  ضعيفوهو  الديلمي البرصي سليامن بن حممد ابنهالسند 

 .سنداً  ضعيفة فالرواية ،احلال جمهول فهو الديلمي مع يتحد

احلارث عن و أعن بعض أصحابنا ) ،الثالثة عرشة: خرب احلسن بن عل بن أيب املغرية الرواية

 رجل كثري العلل واألمراض، وما تركت إيّن ×: قال: قلت أليب عبد اهلل النرصي(، بن املغرية

 كّل  من الشفاء فيها فإنّ  ؛×احلسني قرب تربة عن أنت فأين»دواًء إال تداويت به، فقال يل: 

 .«:..أخذته إذا وقل خوف، كّل  من واألمن ،داء

 .األكل يف رصحية غري وأهنا ،متقدّ  مما واضحاً  حاهلا صار وقد

 املغرية بن احلارث إىل مسند هولكنّ  الزيارات، وكامل التهذيب يف مرسل فهو ،سندها اأمّ 

 بن سعد يف تكمن املصادر مجيع يف املشكلة لكنّ  ثقة، واحلارثر  .الطويس أمايل يف النرصي

 .السند ضعيفة فالرواية ،مهمل رجٌل  فهوالوارد يف السند، ( صالح بن سعيد)أو  صالح

عن  الرابعة عرشة: مرسل حممد بن إسامعيل البرصي، عن بعض رجاله )عن رجل(، الرواية

 .«داء كّل  من شفاءٌ  ×احلسني قرب طني»قال:  ،×أيب عبد اهلل

 .مرسلة الرواية لكنّ  ،ممّا تقّدم واضحاً  صار واملضمون

سل إليه رأاإلمام الباقر  نّ ـ أـ يف حديث طويل  اخلامسة عرشة: خرب حممد بن مسلم الرواية

ًا، فلام رشب نشط، وملا التقى باإلمام قال له اإلمام الباقر: جدّ  وكان ابن مسلم مريضاً  ،رشاباً 

 به، نعدل فال به ياستشف ما أفضل ما وهو ،احلسني قرب طني من فيه رشبته الذي الرشاب إنّ »

 أيب محزة الثاميل ثم ذكر شبيه ما جاء يف خرب ،«..خري كّل  فيه فنرى ونساءنا، صبياننا نسقيه فإنا

هبا وغري  ح اجلنّ ومتّس  ،احلائر وما حيصل هلا عند إخراجها من ،م من االستخفاف بالرتبةاملتقدّ 

 .ذلك

                                           
 .318ـ  317؛ وأمايل الطويس: 76ـ  75: 6؛ وهتذيب األحكام 474ـ  473( كامل الزيارات: 1)

 .526: 14؛ وتفصيل وسائل الشيعة 476 ،461( كامل الزيارات: 2)

 .465ـ  462( كامل الزيارات: 3)



 

 أنّ  الواضحومن  ،طريقة االستشفاء بوضع الطني يف الرشاب الرواية تشري إىل أنّ  وهذه

ّمن نقل الرواية إشارة هلذا ولتض ،هنظر ذلك للفت وإال طني، وجود إىل ينتبه مل مسلم بن دحممّ 

 قد هنا العامة النصوص أنّ  فرضية زيعزّ  وهذا الرشاب، يف الطني استهالك عىل يدّل  مماعادًة، 

بناًء عىل عدم صدق  ،لالستشفاء أو مطلقاً  مبارشةً  الطني أكل جلواز ال ،االستشفاء ملبدأ تشري

 .فالحظاألكل لو استهلك يف الرشاب، 

 اهلل عبد بجهالة وكذلك املغايل، الضعيف األصمّ  اهلل بعبد السند يفضع اخلرب هذا أنّ  إال

 د  مر  وجهالة البرصي، مّحاد بن
 وجود ندر الذي)راوي اخلرب مبارشًة عن حمّمد بن مسلم(  جل 

 يف الوارد سامل بن حممد بن عيل أنّ  كام ني،الرجاليّ  من أحد يذكره ومل احلديث، كتب يف له رواية

 الطرق يف له ذكر وال ،معاً  واحلديث الرجال تبك يف واإلمهال هالةاجل غاية يف السند

 وإن ،أيضاً  رجالياً  مهمل وهو النوفيل سليامن بن حممد بن عيلّ  يكون أن وحيتمل والروايات،

 .السند لفر تا فاخلرب. احلديث كتب يف الروايات بعض له كان

 قد ،الثاميل محزة أيب رواية يف تقّدمت التي األمور وهذه اجلنّ  حمتّس  موضوع أنّ  والغريب

 األصمّ  اهلل عبد وهو ،الطريقني يف مشرتك واحد شخٌص  محزة أيب رواية ويف هنا لنا رواها

 ،دون أن نجد له شبيهًا يف سائر النصوص احلالتني يف املضمون يتشابه حيث املغايل، الضعيف

 .أيضاً  الشكوك بعض يثري الذي األمر

 حتليل وتفسري !ة بأكل حلوم أهل البيتبة احلسينّيخرب ابن فضال وربط أكل الرت

 إنّ »قال:  ،’عن أحدمها ،عن بعض أصحابنا ،السادسة عرشة: خرب عل بن فضال الرواية

قال: فقلت: فام تقول يف طني قرب  ،«ولده عىل الطني فحّرم ،الطني من دمآ خلق وتعاىل تبارك اهلل

 اليسري اليشء ولكن حلومنا، أكل هلم حيّل و حلومهم أكل الناس عىل حيرم»؟ قال: ×احلسني

 .«صةاحلمّ  مثل منه

 ×احلسني تربة أكل بجواز ينّدد فهو املوضوع، مع خمتلف سر ف  ن  ب   يتعاطى احلديث هذا
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 احلديث لكنّ  جثثهم، أكل فقد قبورهم من أكل من وكأنّ  البيت، أهل للحوم أكالً  ذلك ويرى

 ، ومها:ينالكاشا الفيض ذكر كام ،احتاملني حيتمل

 أكل للناس جيوز ال: املعنى ويكون يف مقام اإلنشاء، خربية مجلةً  يكون أن :األّول االحتامل

 جواز عىل داّلة الرواية تكون وهبذا. صةاحلمّ  بمقدار لكن حلومنا أكل هلم جيوز ولكن حلومهم

 .ةاحلسينيّ  الرتبة من األكل

 أكل للناس جيوز بالقول الرخصة بيان يف إلماما يعرّب  كيف إذ ،اً غريبيبدو َل  االحتامل وهذا

 يف جاء كام متاماً  واإلبعاد، والتشويه عالتقري يف ظاهر ةاخلياليّ  وصورته التعبري فهذا حلومنا،

 .(12)احلجرات:  ميتاً  األخ حلم كأكل اأهّن  من ،الكريم القرآن يف الغيبة حتريم

الرتخيص  ئّية سلبّية، فليس مستساغًا بيانر وبعبارة أخرى: إّن تعبري أكل اللحم له محولة معنا

 .والعياذ باهلل عرب صّب الرتخيص عىل عنوان سلبي بذاته، وهو عنوان أكل حلم أهل البيت

 .ة لإلنكاراجلملة كّلها استفهاميّ  أن تكون الثاين: االحتامل

 ،«..اليسري اليشء ولكن» :ينفتح أمامنا احتامالن يف اجلملة األخري ،عىل االحتامل الثاين لكن

 ومها:

 حلومنا أكل لكم وجيوز بعضكم حلم أكل عليكم حيرم أفهل أي لالستنكار، تكملة اهّن إ ـ أ

 !صة؟احلمّ  بمقدار

، ×احلسني هذا التقدير يكون احلديث داالً عىل حرمة مطلق أنواع أكل طني قرب وعىل

 .مبارشةً  كلاأل جواز عىل دّل مما  ،وتكون هذه الرواية معارضة للعديد من روايات الباب هنا

 لكم وحيّل  حلومكم أكل عليكم حيرم هل: قال هفكأنّ  اإلمام، جواب يف استدراك   اإهّن  ـ ب

 بمقدار ×احلسني تربة من اليسري اليشء يف رّخص إنام نعم، جيوز، ال هإنّ  ،ال! حلومنا؟ أكل

 .احلمصة

 قليالً  كونه رشط القرب طني من األكل جواز عىل ةً دالّ  الرواية تكون ،التقدير هذا وعىل

 .صةاحلمّ  بمقدار
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كام التفت إىل  ،عىل الفهم األخري يصبح داالً عىل جواز األكل ولو لغري االستشفاء واخلرب

دة لألكل باالستشفاء والناهية عن بدل أن جيعل األخبار املقيّ لكنّه ، البحراين ثر ذلك املحدّ 

ة يف تلك األخبار بمثل هذا قيّد إطالق احلرمفعكس األمر  ،األكل لغريه مقّيدًة ملثل هذا اخلرب

ّصص   كل الطني، وقدأإذ األعم هو دليل حرمة  عجيب؛وهو ، اخلرب زة باألخبار املجوّ خر

بحال االستشفاء، فيكون القدر بدورها صت ّص األخبار خر  همطلقًا ألكل طني القرب، وهذ

 كام هو واضح. ،الستشفاءن من ختصيص عمومات حرمة أكل الطني هو طني القرب لاملتيقّ 

دخول )لكن( عىل  ح بالنظر أن تكون اجلملة استنكاريًة، إال أنّ ة حال، فالذي يرّج أيّ  وعىل

يقّوي يف النظر العريف  ،زًا بصيغة )ليكن( الواردة يف مزار الشيخ املفيداجلملة األخرية، معزّ 

ه عدوان ، أي ال جيوز فإنّ اجلملة األخرية استثناء من حتريم أكل طني قرب احلسني احتامل أنّ 

 الرتخيص عىل داّلةً  الرواية فتكون صة؛محّ  كمقدارس باليشء اليسري جدًا أعلينا، نعم ال ب

 .اجلملة يف هنا واجلواز

كل طني القرب أفهو يصف  مع ذلك، يبدو َل املضمون غريباً بعض اليشء يف تركيبه، لكن

حوم البرش املدفونني يف األرض ويدفنون الرتاب مرتبط بل ه أكل للحم اإلنسان، وكأنّ بأنّ 

كل ولو يسريًا يف حلوم أهل أه جييز أن نباستمرار، لكن عندما جييز يف آخر الرواية، فهذا معناه أنّ 

اليشء اليسري ال يعّد أكالً للحم صاحب القرب، اذًا فلامذا مل  ولو فرضنا أنّ  !البيت، وهذا غريب

 ه أكل للحوم البرش؟!ويبطل تصوير املشهد بأنّ ، تثن  من ذلك سائر األتربة حينئذر يس

ف املوضوع بافرتاضها األمر اجلملة األخرية لو أرادت أن ختفّ  األغرب من ذلك أنّ  بل

 ه خارج عن عنوان )أكل حلومنا(، فهي تنظر يف ذلك إىل فعل الفرد الواحد، فلو أنّ اليسري بأنّ 

املسلمني يأكلون  لكان معنى ذلك أنّ  ،صةواحد بمقدار محّ  هم أخذوا من الرتبة كّل املسلمني كلّ 

 !ير مهيب للمشهدويوم حلوم أهل البيت، وهذا تص كّل 

ث عن حفظ بل لست أدري كيف تنسجم هذه الرواية مع بعض الروايات التي تتحدّ 

 رفع إىل السامء، وفيها ما هو صحيح سندًا عند كثريين، فإنّ ا تر جثامني األنبياء واألوصياء أو أهّن 
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لقبور لن تكون له عالقة بتحّلل األجساد، وتكون تلك الروايات متعارضة مع مثل هذا تراب ا

من حّل هذا التعارض قبل األخذ بأّي رواية من  اخلرب هنا، وهو معارض هلا، والبدّ 

 .املجموعتني

فهذا  ،وكانت اجلثث تتحّلل ،سينفد باستهالكه؛ ألّنه عام  كّل الرتاب يغري   لو فرض أنّ  بل

 اجلثة ببقايا له عالقة ال ،امليالدي عىل القرب نضيف يف القرن العرشيالرتاب الذي ار  نّ يعني أ

هذا فضاًل عن أّنه لو قيل بأّن  .هنا واضح غري وهو ،به املبالغ التدقيق من برضبر  إال املتحّللة

 تربة القرب تتسع ألربعة أميال من كّل جانب، أشكل األمر جّدًا هنا.

ن الغرابة يف التعبري هنا، ولو أّن النّص أجاز األكل من الرتاب دون بيان وعليه، فثّمة يشء م

االستنكار فيه عرب املقارنة بني حلوم الناس وحلوم أهل البيت، لقلنا بأّنه يقرتب من فكرة 

، يف العشاء الرباين، وأهّنم يأكلون حلم املسيح ودمه)التبّدل اجلوهري( التحّول احلقيقي 

 إجيابّيًا ليست فيه محولة سلبّية، والعلم عند اهلل.فيكون التعبري 

برتبة  هذا احلكم غري خاّص  منه أنّ  ىقد يستوحـ  لو تمّ ـ هذا احلديث  أخريًا إىل أنّ  شارير 

 ،«منه اليسري لكن» :االستثناء قال فإنّ  ؛ه غري ظاهر، لكنّ «حلومنا»: ألنه قال ؛×احلسني

 للحوم، وإال لقال: اليسري منها.والضمري يرجح إىل تراب القرب، ال إىل ا

                                           
العشاء الرّباين أحد أهّم أرسار الكنيسة، وهو املتفق عليه بني الكنائس الكاثوليكّية والربوتستانتّية ( 1)

وقع خالف منذ القرون  واألرثوذكسّية ـ إىل جانب رّس العامد والتعميد ـ يف كونه رّس األرسار، لكن

الوسطى، وربام قبلها، حول طبيعة اخلبز والرشاب الذي يتناوله املؤمن املسيحي يف مراسم العشاء الرّباين 

 املقّدسة هذه، وعمدة األقوال هنا:

القول األّول: وهو الذي ساد يف القرون الوسطى واختارته الكنيسة الكاثوليكّية ونّص عليه جممع ترنت املنعقد 

اسط القرن السادس عرش ملواجهة حركات اإلصالح الديني )الربوتستانتّية(، ويعترب أّن جسد املسيح أو

ودمه حيصل حتّول جوهري هلام يف اخلبز والرشاب، ففي احلقيقة الناس تأكل جسد املسيح ودمه واقعًا 

 وعينّيًا، وهو أمر وإن مل يمكن تربيره عقالنيًا، لكنّه قابل للتربير اإليامين.

القول الثاين: ما ذهب إليه العديد من رموز اإلصالح الديني الربوتستانتي، حيث قالوا بأّن تعبري املسيح يف 

( هو تعبري 28ـ  26: 26العشاء األخري مع أصحابه بأّن هذا جسدي ودمي، كام جاء يف إنجيل )متى 

 رمزي وليس حقيقّيًا، وينبغي فهمه يف سياق رمزي جمازي تأوييل.



 

فالرواية ضعيفة السند  ،ا من حيث السندكّله من حيث الداللة واملضمون، وأمّ  هذا

كام هو واضح، ومراسيل بني فضال مل تثبت صحتها، ومل يثبت توثيق من يروون  ،باإلرسال

 ، كام قلنا سابقًا.عنه بقول مطلق

 حلسني ـ للترّبك، حتليل ودراسةخرب النهي عن أخذ تربة أهل البيت ـ عدا ا

 ّم الرشيد لإلمام الكاظم، ثمّ يف حديث س   ،السابعة عرشة: خرب عمرو بن واقد الرواية

 املقربة إىل محلت فإذا. .بسي  مر  يا».. ومما قاله اإلمام له:  ،ب وجريان حوار بينهامدعوته للمسيّ 

 تأخذوا وال ،جاتمفرّ  أصابع أربع وقف قربي ترفعوا وال هبا، حلدوينفأ قريش، بمقابر املعروفة

 تعاىل)اهلل(  فإنّ  ،×احلسني جّدي تربة إال ،حمّرمة لنا تربة كّل  فإنّ  به؛ لتترّبكوا شيئاً  تربتي من

 .«..وأوليائنا لشيعتنا شفاءً  جعلها

 الترّبكه هنى عن ، حتى أنّ ×الرواية رصحية يف حتريم أكل ما عدا تربة احلسني هذه

 .الشفاء فيها فإنّ  ،هبا كالتربّ  جواز دليل احلسني تربة ثناءواست ،×برتبته

 من قرب أّي  طني أكل جيوز ال: املعنى لكان ،الطني أكل بحث زاوية من للحديث نظرنا ولو

 جيوز لكن. كالشفاء منها اخلري وأخذ الربكة بقصد كان ولو ،محمرّ  أمرٌ  فهو ،البيت أهل قبور

 .للشيعة الشفاء فيها فإنّ  ؛×احلسني تربة يف ذلك

 لغري ولو بأكلها ةاحلسينيّ  بالرتبة الترّبك جواز عىل االستدالل سيتمّ  املعنى هذا عىل هأنّ  ويبدو

 من الشفاء هوأنّ  ،كالتربّ  معنى حتوض قرينة كان الشفاء ةلقضيّ  ذكره بأنّ  نقل مل ما االستشفاء،

 .واضح غري وهو األمراض،

 فسيكون ،مبارشةً  لألكل إشارة أّي  فيه ليست ذيوال املذكور النص عموم أخذنا لو اأمّ 

 تراهبم فإنّ  للترّبك، ولو بيته وأهل النبّي  قبور من قرب أّي  تراب أخذ جيوز ال: الرواية معنى

 من أخذه لكنّ  بحرام، ليس به كالتربّ  أصل نعم .به لترّبكل ولو وأكله أخذه حرام أي حرام،

 ومن األكل، لغري ولو جائز للترّبك أخذه إنّ ف ،احلسني قرب تراب عدا احلرام، هو موضعه

                                           
؛ واحلسني بن عبد 315؛ ودالئل اإلمامة: 267؛ واهلداية الكربى: 96ـ  94: 1ن أخبار الرضا ( عيو1)

 .95ـ  94الوهاب، عيون املعجزات: 



  

 كوالتربّ  األخذ ملطلق اموإنّ  ،لألكل مبارشة إشارة احلديث يف فليس الشفاء، فيه أنّ  خواّصه

 املاء يف إذابته مثل دون األكل جواز يف يفيد ال قد املقدار هذا أنّ  عىل سابقاً  عّلقنا وقد والشفاء،

 .لو كان مغايرًا ملفهوم األكل

 هذا فييضكأّنه ف البيت، ألهل واملوالني للشيعة علجير  الرواية هذه يف الشفاء أنّ  لفتوامل

 ،عليها والذكر والدعاء ،وكتمها ،الرتبة واحرتام ،اليقني رشطمثل  ،مةاملتقدّ  القيود سائر إىل

 .ذلك وغري القدر وسورة

يف الرواية يف غري  ةكّله من حيث الداللة، وسأرصف النظر عن بعض املالحظات املتنيّ  هذا

فهذه الرواية رواها  السند،ة تارخييًا، ونبحث يف املقطع حمّل الشاهد، فهي رواية طويلة ومهمّ 

والطربي يف  يهـ( بسندر مرسل، حسب الظاهر، ورواها اخلصيب5احلسني بن عبد الوهاب )ق 

اري، وهذا ز  لف  من اهلداية الكربى ودالئل االمامة بسندر فيه: جعفر بن حممد بن مالك ا كّل 

 ثقة،» :ون من هتمته بالكذب والوضع، ومل نجد سوى الطويس يقول عنهالرجاليّ  ر  الرجل أكث  

ة النجايش والصدوق، وعليه فإن فه بقوّ وضعّ ، «أعاجيب القائم مولد يف روى قوم، ويضّعفه

 فال أقّل من عدم ثبوت وثاقته. ،مل نقل بضعفه

 لاألوّ  القرن يف تويّف  الذي النخعي غري وهو عي،خ  لن  ا زيد بن إبراهيم السند يف وكذلك

 ضعيف هذا فالسند. الظاهر حسب مهمل الرجل وهذا السنّة، أهل حمّدثي يف كروذر  اهلجري

 .أيضاً 

م يف وفيه سليامن بن جعفر البرصي الذي تقدّ  ،سند الصدوق يف عيون أخبار الرضا ويبقى

، وهو رجٌل كذلك ال، وفيه أمحد بن عيل األنصاريه جمهول احلوأنّ  ،احلديث الثاين عرش أيضاً 

ند السنّة فهناك ما يؤرش ا عوأمّ ، م مل يذكروهزي الشاهرودي بأهّن املنمهمل، وقد أقّر ا

 .لتضعيفه
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 ،ورواياته عندهم نادرة، جدًا عند الشيعة واقد. وهو مهمٌل  بن والسند أيضًا عمر ويف

عند أهل  جداً  ضعيفكام أّنه ، هموومل يرتمجه رجاليّ  ،ساساً كتب األربعة أالوال رواية له يف 

 له روايات يف فضائل اخللفاء متميّزة. مع أنّ ، اعة منكر احلديث وّض السنّ 

 .تالف وسنده ةيواه احلديث هذا طرق فإنّ  ،األساس هذا وعىل

 من مريضاً  أنّ  لو»قال:  ،×عن أيب عبد اهلل الثامنة عرشة: خرب أيب بكر احلضمي، الرواية

 كان أنملة سرأ مثل قربه طني من أخذ ،وواليته وحرمته ×اهلل عبد أيب حق   فر يعر   املؤمنني

»..  :ذيله كان لكنّ عينه آخر بالسند  وروي اخلرب نفسه يف املصدر نفسه يف موضعر  .«دواء له

 .«وشفاءً  دواء له كان ميل رأس عىل قربه طني من أخذ

 احلمصة، مقدار نربام يكون أكرب م هأنّ  مع أنملة، رأس هوأنّ  املأخوذ ملقدارا يبنّي  تارةً  واخلرب

 ألنّ  ؛(16 :رقم) املتقّدم فضال ابن مرسل الرواية هذه تعارضفنحمله عىل التقريب، حتى ال 

 نحملوهبذا  ،أو أقّل  أزيد هو ما أجازت هذه بينام احلصمة بمقدار إال باحلرمة حكمت تلك

 .يبعد ال كام ،تهكمي يف للتدقيق ال املقدار قّلة لبيان امهّن أ عىل الروايتني

 إن بحثه وسيأيت القرب، من ميل عدبر  عىل اوأهّن  الرتاب منها يؤخذ التي املساحة يبني وأخرى

 .اهلل شاء

 احلاجة حال يف منحرصاً  ذلك كان وربام الشفاء، فيه أنّ  تبنّي  بل ،باألكل ترّصح ال والرواية

 .ذلك لغري فيها إطالق فال ،واملرض

 الذي احلرضمي بكر بأيب السند ضعيف فاخلرب السند، حيث من اأمّ و الداللة، حيث من هذا

 .وثاقته تثبت مل

 طني الطني، محل ردتأ إذا×: »قال الصادق أيب محزة الثامَل،خرب التاسعة عرشة:  الرواية

 د،مّ حم وآل دحممّ  عىل صّل .. دحممّ  بحّق  اللهم: وتقول. .الكتاب فاحتة فاقرأ ،×احلسني قرب

                                           
 .117: 6ركات علم رجال احلديث ( انظر: مستد1)

 و.. 748: 1؛ وتقريب التهذيب 291: 3؛ وميزان االعتدال 234: 8، و339: 7 ( انظر: املحىّل 2)

 .361؛ واملشهدي، املزار: 465( كامل الزيارات: 3)

 .467( كامل الزيارات: 4)



  

  كّل  من به يستشفي وملن يل شفاءً  الطني هذا واجعل
ر
. خوف كّل  من وأماناً  ومرض، قموسر  داء

 وآفة قموسر  داء كّل  من وشفاءً  واسعاً  ورزقاً  نافعاً  علامً  اجعله بيته وأهل دحممّ  بحّق  اللهم

 .«..قدير يشء كّل  عىل كنّ إ ،كّلها األوجاع ومجيع وعاهة

 هو وهل ؟ذلك يكون كيف اأمّ  بالرتبة، يشفيه أن اهلل دعاء هو عليه تدّل  ما غاية وايةوالر

 .الرواية من واضح غري فهذا ؟ذلك بغري وأ باألكل

 احتدوا سواءـ  االسم هبذا نياملسمّ  كّل  فإنّ  مروان، بن دبمحمّ  السند ضعيف واخلرب ،هذا

 البرصي، والذهيل الشعريي، مروان بن دحممّ  مثل وثاقتهم، تثبت مل ـ تعّددوا أم بعضهم مع

 بعدم وكذلك.. و والكلبي والعجيل، والسدي؛ واملدين، والكويف، والبرصي، والزعفراين،

 ضعيف فاخلرب ،لك النامزي الذي مل يررتمجوه كام أقّر بذ مهزيار بن عيل بن احلسن وثاقة ثبوت

 .السند

دفعت إيّل امرأٌة غزالً، فقالت:  :قال ،صحابناأعن بعض  العرشون: خرب الربقيّ  الرواية

بة وأنا أعرفهم، ج  خاط به كسوة الكعبة. قال: فكرهت أن أدفعه إىل احل  ادفعه إىل حجبة مّكة لير 

عطتني أامرأًة  : جعلت فداك، إنّ لهفقلت  ،×فلام أن رصنا إىل املدينة دخلت عىل أيب جعفر

 شرتا»بة، فقال: ج  ، فكرهت أن أدفعه إىل احل  خاط به كسوة الكعبةة لير : ادفعه بمكّ تغزالً، فقال

 من شيئاً  فيه واجعل ،السامء بامء واعجنه ×احلسني قرب طني من وخذ وزعفرانًا، عسالً  به

 .«مرضاهم به ليداووا الشيعة عىل وفّرقه والزعفران، العسل

 اهلل عبد أيب نب محدأ»هبذه الطريقة يف مصادره عدا يف علل الرشائع، فقد قال:  مرويٌّ  واخلرب

 .«..أصحابنا بعض عن بإسناده أبيه، عن الربقي،

 ضعيف السند ولكنّ  بغريه، حيتمل كان وإن باألكل، التداوي يكون أن جداً  حويرّج 

 .وباإلرسال الربقي، خالد بن دبمحمّ 

                                           
 .476ـ  474: املصدر نفسه( 1)

 .14ـ  13: 3انظر: مستدركات علم رجال احلديث ( 2)

 .243: 4؛ والكايف 50: 2؛ واملحاسن 461( كامل الزيارات: 3)

 .411ـ  410: 2( علل الرشائع 4)



 

 قرب طني»قال:  ،×عن أيب عبد اهلل الواحدة والعرشون: خرب أيب الصباح الكناين، الرواية

 .«ميل رأس عىل خذار  وإن شفاء فيه ×نياحلس

 نعم. الرضورة حال غري يف األكل، دون أن يرّصح بجواز الشفاء فيه أنّ  إال ثبتير  ال واخلرب

 .باإلرسال السند ضعيف هلكنّ مّر،  كام ميل رأس إىل املساحة بتوسعة يمتاز

بعض أصحابنا اج، عن الثانية والعرشون: خرب سليامن بن عمرو )عمر( الرّس  الرواية

 عىل القرب عند من× من طني قرب احلسني يؤخذ»قال:  ،×عن أيب عبد اهلل )أصحابه(،

 .«(باعاً  سبعني يف)باعًا  ذراعاً  سبعني)قدر( 

 أربعة ومعيار ،امليل معيار عن خيتلفهو و ،القرب طني امنه املأخوذساحة امل حيّدد واحلديث

 .آنفاً  الروايات يف نياملتقّدم   أميال

، فلعّله ناظر للرتبة التي يسجد بعيد أو قريب من األكل جواز يبنّي  ال اخلرب هذا أنّ  علامً 

 .املولود اجلديد وهكذانيك عليها يف الصالة أو للرتبة التي يتّم هبا حت

 وجهالة أخرى، العالء أيب بن اهلل رزق وبإمهال تارًة، باإلرسال السند ضعيف واخلرب

 .ثالثة اجالرس)عمرو(  عمر بن سليامن

د بن جعفر حممّ  قال: سمعت أبا ،الثالثة والعرشون: خرب جابر بن يزيد اجلعفي الرواية

 .«له أخذ ملا وهو خوف كّل  من وأمان داء، كّل  من شفاء ×احلسني قرب طني»يقول:  ،×عيل

 .وليست بعيدة عنه األكل حتتمل لكنها ،تهكيفيّ  عىل تدّل  وال الشفاء، عىل ةدالّ  والرواية

 تثبت ومل سنان، بن دحممّ  السند يف أنّ  كام جمهوالن، بسطام ابنا فإنّ  ؛ضعيفف سندهاأّما 

 بن دبمحمّ  أيضاً  ضعيٌف  اخلرب بل اجلعفي، يزيد بن جابر وثاقة أيضاً  عندي تثبت ومل وثاقته،

 نب باجلارود وكذا ة،األئمّ  طّب  بكتاب تنحرص رواياته تكاد الذي املهمل زينب أيب بن إسامعيل

 .السند ضعيف فاخلرب جدًا، املهمل أمحد

                                           
 .361؛ واملشهدي، املزار: 166؛ ومكارم األخالق: 144ـ  143؛ واملفيد، املزار: 462( كامل الزيارات: 1)

: 6؛ وهتذيب األحكام 471، 469ـ  468؛ وكامل الزيارات: 732د: ؛ ومصباح املتهجّ 588: 4( الكايف 2)

 .363ـ  362؛ واملشهدي، املزار: 145؛ واملفيد، املزار: 412؛ وروضة الواعظني: 74

 .52ة: ئمّ ( ابنا بسطام، طّب األ3)



  

قال: سمعت أبا جعفر وجعفر بن  الرابعة والعرشون: خرب حممد بن مسلم، الرواية

 ذرّيته، يف اإلمامة جعلمن قتله أن × ض احلسنياهلل )تعاىل( عوّ  إنّ »يقوالن:  ،’دحممّ 

 .«..عمره من وراجعاً  ائياً ج زائريه أيام تعدّ  وال قربه، عند الدعاء وإجابة تربته، يف والشفاء

وردت يف خرب عبد اهلل  كام، شاهد يف مرسل عمرو بن خالد أيضاً ال اجلملة حمّل  ووردت

 ×.له وقد ورد أيضًا بصيغة زيارةر  ،«قّبته حتت اإلجابة» :وفيه ،بن العباس

 اإلمام جامع يف الرخام عىل حمفور وهو متداول، األوىل الثالثة همقاطع يف احلديث وهذا

 .م2011 عام هلا زيارتنا يف رأيناه وقد ،رضيحالالغرفة التي فيها عند  القاهرة، يف ×احلسني

 لوحدها تصلح فال ،وأكله كيفّياته يف تدخل وال فقط، الشفاء مبدأ عىل تدّل  والرواية

 .رناكرّ  كام الطني كلحرمة أ دليل لتخصيص وأمثاهلا

 :انأساسيّ  طريقان فلها ،الرواية هذه ثبوت حيث من اأمّ 

 بقصري، ليس وبينه بينه حوار يف اهلل رسول عن ،عباس بن اهلل بعبد وينتهي :األّول الطريق

 .غريه وأخرى عباس، ابن عن اخلرب اجلعفي جابر روى وتارةً 

احلسن واحلسني كانا موجودين  الطريق فيه مشكلة ابن عباس نفسه، فهو يقول بأنّ  وهذا

 5وهذا يستدعي أن يكون ابن عباس عام  ،وابن عباس  النبّي عندما وقع هذا احلوار بني

للهجرة وعمر  11 عام | تويّف اهللرسول  سنة، مع أنّ  15عادًة عن  هعمر ال يقّل  ،للهجرة

 .ابن عباس ال يتجاوز العرش سنوات

 ،يف أمرها وأحاديث ابن عباس عن الرسول، السيام مثل هذه احلوارات الطويلة مشكوكٌ 

النبي تويف وهو ابن عرش  لد قبل اهلجرة بثالث سنوات، واملنقول عنه أيضًا أنّ ه ور فاملعروف أنّ 

 أنّ  يعني وهذا ،هـ68 عام مخسة عرشة سنة، وتويّف  سنني، أو ابن ثالث عرشة سنة، أو ابن

                                           
 .431: 1؛ وإعالم الورى 328ـ  327املصطفى:  ة؛ وبشار317( أمايل الطويس: 1)

؛ وإقبال 398ـ  397واملشهدي، املزار:  ؛35ـ  34؛ وخمترص بصائر الدرجات: 826د: ( مصباح املتهجّ 2)

 .303: 3األعامل 

؛ والنجم 235: 3؛ ومناقب آل أيب طالب 335: 1؛ ومستدرك الوسائل 17ـ  16( انظر: كفاية األثر: 3)

 .497؛ واملشهدي، املزار: 48ة الداعي: ؛ وعدّ 510ـ  509: 1الثاقب 

 .161: 15ي، هتذيب الكامل ( انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: املزّ 4)



 

 لكان النبوّي  العرص يف زاً متميّ  كان ولو فقط، سنوات عرش أو سبع وعمره كان احلوار هذا مثل

 !النبّي  مع وحواراته هوقرب تهلعبقريّ  نظراً  حضور له

 .ياملكّ  املنذر بن)عمري(  إبراهيم بن دحممّ  مثل ،السند يف الرواة بعض الإمه إىل مضافاً  ،هذا

 األمايل، يف الطويس مثل وذكره ين،الباقر   اإلمامني عن الرواية يف الوارد وهو :الثاين الطريق

 ع  م   بابن ضعيف وهو
 .قرميسينيال لق 

وهي البناء املجّوف  )القّبة( كلمة النبّي  قال كيف :عباس ابن رواية يف تساؤالً  عندي أنّ  عىل

 هذا بوضع ذلك ييش أال !القبور؟ عند العرب يعرفها قباب هناك كانت وهل؟ يف سقفه

إال إذا قيل بأّن القّبة قد تطلق ويراد منها اخليمة التي فيها جتويف  ؟!الالحقة القرون يف احلديث

دًة، لكن السؤال هل كانت العرب تعرف وضع اخليم عىل القبور؟! وربام يقال بأّن النبي خيرب عا

 !، دون أن يثري ذلك سؤال ابن عباس لهبالغيب هنا ويعلمنا أّن قربه ستكون عليه قباب الحقاً 

اهلل عّوض احلسني من  ت بأنّ ا عرّب د بن مسلم بأهّن آخر عىل رواية حممّ  إىل ذلك نقٌض  ضافير 

فاز؟! وهل يف الثقافة الدينية ـ ال  أو احلسني بقتله حتى يعّوضه اهلل رسقتله بكذا وكذا، فهل خ

هو مكانة حظي هبا ونال هبا الرشف  وة ـ يعّد استشهاد اإلنسان خسارة حتتاج تعويضًا أالدنيويّ 

 قضية اإلمامة أنّ  وأ له تعويضاً  تلقر  هأنّ  ألجل اً حقّ  كان تهذريّ الرفيع؟! وهل جعل اإلمامة يف 

 !أخرى؟ بأبعاد متصلة

 اهلل بني ورشاء بيع معاوضة ابأهّن  الشهادة وصف اهلل بأنّ  عنها جياب قد واستفهامات أسئلةٌ 

، فالتعويض هنا ليس عن خسارة، اجلنّة بدهلا يأخذ الذي العبد وبني النفوس يشرتي الذي

ه احلسنيحتى نرشكل هبذا اإلشكال، بل هو تعبري عن اجلزاء احلسن الذي  ح 
ن  عىل × مر

 استشهاده، وال ضري يف ذلك.

قال: دخلت عىل موالنا أيب جعفر  اخلامسة والعرشون: خرب جابر بن يزيد اجلعفي، الرواية

تني يب، إذا داويت إحدامها انتقضت ، فشكوت إليه عّلتني متضادّ ×د بن عيل الباقرحممّ 

 ،«’عيل بن احلسني برتبة يكعل»األخرى، وكان يب وجع الظهر ووجع اجلوف، فقال يل: 

. قال جابر: فتبيّنت يف وجه سيدي وموالي الغضب. فقلت: كثريًا ما استعملتها وال تنجح يفّ 

فقلت: يا موالي أعوذ باهلل من سخطك، وقام فدخل الدار وهو مغضب، فأتى بوزن حبّة يف 



  

عوفيت لوقتي، فقال: ها ففاستعملتر  ،«جابر يا هذه استعمل»اها. ثم قال يل: ه فناولني إيّ كفّ 

 الرتبة، من تأخذ أن أردت إذا: يل فقال.. فقلت ،«شيئاً  فيك تنجح مل اأهّن  ذكرت التي هذه»

 وادخل بسعد، وتطيّب أطامرك، أطهر والبس القراح بامء هلا واغتسل الليل، آخر هلا فتعمد

 .«(..األدعية وبعض صالةً . )وساق .ركعات أربع فصّل  الرأس عند فقف

ابن سكون  نقالً من خطّ  ،يضاً عن جابر أ ةً ه وجد هذه الرواية مرويّ أنّ  كر املجليسُّ ذ وقد

 .وغريه

 خاّصة أعامل وجود يف واضحة والرواية األكل، عرب هنا حصل التداوي يكون أن يبعد وال

 الشديد، حيث نقلها باإلرسال تارةً  السند ضعيفة الرواية لكنّ . التأثري يكون وهبا الرتبة ألخذ

 .اجلعفّي  جابر يف فنابتوقّ  وأخرى املشهدّي وغريه من أبناء القرون املتأّخرة بال سند متصل،

 قرب طني إنّ »قال:  ،×عن أيب عبد اهلل السادسة والعرشون: مرسل الطربي، الرواية

 من أكله ومن داء، كّل  من شفاء له كانت شيعتنا من أكله من مباركة، مسكة ×احلسني

 .«..:فقل ،×احلسني قرب طني من أكلت فإذا األلية، يذوب كام ذاب عدّونا

 ضعيف والسند واملواالة، بالتشيّع الشفاء ديّ قي هلكنّ  األكل، يف الداللة واضح واخلرب

 .أساساً  مذكور غري بل ،باإلرسال

 تناول إذا»قال:  ،×عن أيب عبد اهلل اّلل بن سنان، السابعة والعرشون: خرب عبد الرواية

 والرسول تناوله، الذي امللك بحّق  أسألك إيّن  اللهم: فليقل ،×احلسني قرب طني من أحدكم

 ذلك تسّميو وكذا، كذا داء كّل  من شفاءً  جتعله أن فيه، ضّمن الذي والوّص  أه،بوّ  الذي

 .«ءالدا

                                           
 .366ـ  364( املشهدي، املزار: 1)

 .140ـ  139: 98( بحار األنوار 2)

به وما يمسك األبدان من  كما يتمّس  قال الفريوزآبادي املسكة بالضمّ  ،مسكة مباركة»يقول املجليّس: ( 3)

 طيب رحيها لإلشارة إىل ،أن يقرأ بالكرس أيضاً  الغذاء والرشاب وما يتبلغ به منهام انتهى، أقول: حيتمل

 (.132: 98)بحار األنوار 

 .166( مكارم األخالق: 4)

 .188ـ  187؛ والراوندي، الدعوات: 734؛ ومصباح املتهّجد: 469( كامل الزيارات: 5)



 

 الرضورة عند فلعّله ،أكلها جيوز متى يرشح ال هلكنّ  كبري، باحتاملر  األكل يف ظاهر واخلرب

 .ّصةخا

 األنصاري محاد بن اهلل وبعبد ضعيف، فهو النهاوندي سحاقإ بن بإبراهيم ضعيف والسند

 .؟!ا صحيحةاألّول هذه الرواية بأهّن  كيف وصف املجليّس  العجب، فوثاقته ثبت مل حيث

 أبا أنّ  ،املوصيل ه، )عن( أيب جعفرعن عمّ  ة،لَ قَ ْص الثامنة والعرشون: خرب أمحد بن مَ  الرواية

 لاملوك   امللك وبحّق  الرتبة، هذه بحّق  اللهم: فقل احلسني قرب طني أخذت إذا»قال:  ،×رجعف

 واجعل حممد، وآل دحممّ  عىل صّل  فيها، هو الذي الوّص  وبحّق  كرهبا، الذي امللك وبحق هبا،

 .«خوف كّل  من وأماناً  داء، كّل  من يل شفاءً  الطني هذا

ل، والدعاء لعّله عند أخذ الرتبة من موضعها كام رأينا مع تفيد مبدأ الشفاء ال األك والرواية

مل يذكروه،  همٌل أمحد بن مصقلة م فإنّ  ؛السند ضعيف (، عىل أنّ 25 :خرب جابر اجلعفي )رقم

 .وغريمها املهمل، املوصيل جعفر أبو ومثله ،كام أقّر النامزي

عن أيب عبد  يل البرصي،سامعإد بن التاسعة والعرشون والثالثون: مرسل حممّ  تانالرواي

 اللهم وباهلل، اهلل بسم: فقل أكلته وإذا داء، كّل  من شفاء ×احلسني قرب طني»قال:  ،×اهلل

قال ابن قولويه:  ،«قدير يشء كّل  عىل كإنّ  داء، كّل  من وشفاءً  نافعًا، وعلامً  واسعاً  رزقاً  اجعله

 أكلته إذا» ×:اده، قالد بن عيسى ـ قال: نسيت إسنوروى َل بعض أصحابنا ـ يعني حممّ 

 حممد وآل دحممّ  عىل صّل  ،وارته الذي الوّص  هذا ورّب  املباركة الرتبة هذه رّب  اللهم: تقول

 .«داء كّل  من وشفاءً  واسعًا، ورزقاً  نافعًا، علامً  واجعله

تتحّدث عن الدعاء عند األكل دون أن تبنّي مورد األكل، فلعّله عند احلاجة  والرواية

ل اخلرب األوّ  اأمّ ، كذلك هواخلرب الثاين عند الصدوق مرسل، كام هو عند ابن قولوي والرضورة،

د بن إسامعيل البرصي، بل هو مهمل، ومع احتاده مع حممّ  ةمل تثبت وثاق ،فمضافًا إىل اإلرسال

                                           
 .375: 5 ( انظر: روضة املتقني1)

 .470ـ  469( كامل الزيارات: 2)

 .487: 1مستدركات علم رجال احلديث انظر: ( 3)

 .600: 2؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 477ـ  476ت: ( كامل الزيارا4)



  

ال دليل عىل وثاقته، فاخلرب ضعيف ، فوا عىل جهالتهة فقد نّص د أهل السنّ البرصي املذكور عن

 د.السن

عن أيب عبد ، )عن أبيه يف بعض النسخ( الواحدة والثالثون: خرب مالك بن عطية الرواية

 بحّق  أسألك إيّن  اللهم: فقل فيك، يف ووضعتها املظلوم تربة من أخذت إذا»قال:  ،×اهلل

 تصيّل  أن فيها، حّل  الذي واإلمام حضنها، الذي والنبّي  قبضها، الذي امللك وبحّق  الرتبة، هذه

 إذا هفإنّ  وداء، خوف كّل  من وأماناً  واسعاً  ورزقاً  نافعاً  شفاءً  فيها جتعل وأن حممد وآل دمّ حم عىل

 .«هوشفا العافية له اهلل وهب ذلك قال

 مطلق ال ،×احلسني إىل منرصفعنواٌن  واملظلوم للشفاء، األكل يف واضح واخلرب

 .أيضاً  روايات البابسائر الوارد يف الرواية، وبقرينة  الدعاء بقرينة ؛املظلوم

نان»ب بـ د بن عيسى امللقّ بعبد اهلل بن حممّ  ضعيٌف  والسند وهو أحد إخوة أمحد بن حممد  ،«بر

 .د نّص ابن داود عىل كونه مهمالً حيث مل تثبت وثاقته، وق ؛بن عيسى

 نّيةيم نصوص أكل الرتبة احلسيالدراسة اجملموعّية اإلمجالية لتقوـ  ـ ـ 

 هذه بعد اآلن والبدّ  هبا، واالستشفاء احلسني تربة أكل باب روايات جممل هو مدّ تق ما لعّل 

 :هبا واألخذ فهمها يمكن كيفنرى ل النصوص هذه ملجمل ةاإلمجاليّ  النظرة من ة،التجزيئيّ  اجلولة

عدا رواية واحدة، وهي صحيحة عبد عندي من هذه الروايات برّمتها سندًا  مل يصح :الً أوّ 

 جهاتا تدّل عىل مبدأ االنتفاع هبذه الرتبة دون بيان (، وقد تبنّي أهّن 9: يعفور )رقم أيباهلل بن 

االنتفاع، وال إشارة فيها لألكل أصاًل، وباقي روايات الباب كّلها ضعيفة السند، وال ترتفع إىل 

ـ رغم ورود مستوى حصول حتّول جذري يف التصحيح فيها إال عىل مبنى كامل الزيارات 

الكثري من الروايات هنا وردت يف  ألنّ  ه؛ املشهد برّمتريالذي من شأنه تغيه مرسلة ـ بعضها في

                                           
: 3؛ وميزان االعتدال 267: 2؛ والذهبي، املغني يف الضعفاء 190: 7( انظر: الرازي، اجلرح والتعديل 1)

484. 

 .477( كامل الزيارات: 2)

 .58( رجال ابن داود: 3)



 

 د ابن قولويه بجملة من هذه الروايات مل ينقلها غريه.بل قد تفرّ  ،كامل الزيارات

معتمدًا عىل  ،الروايات هنا ضعيفة ه ملا قلناه ذكر السيد تقي القمي أنّ أنّ  وأغلب الظنّ 

 .القائم يف املسألةاع اإلمجبها تأييد

 :نالحظ فسوف ،أسانيدها عن النظر برصف الروايات هذه دالالت يف لناتأمّ  لو: ثانياً 

وهو ثالث عرشة  باألكل، املوضوع ربط يف جداً  حمتمل أو ظاهر أو واضح بعضها أنّ  ـ أ

 .31، 30 ،29 ،27 ،26 ،25 ،20 ،16 ،7 ،6 ،3 ،2 ،1 رواية هي:

ًا يف  لكن ذكره مع أو أصالً  األكل ذكر بال االستشفاء أو فعالن يف عام وبعضها ـ ب ل ك  مست ه 

، 18، 17، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 5، 4: ين عرشة رواية، هياموهي ث ،الرشاب

19 ،21 ،22 ،23 ،24 ،28. 

 .اً جدّ  حتتمله أو هتذكر األقل النسبة بينام ،األكل إىل تشري ال الروايات من األكرب فالنسبة

داللًة عىل موضوع األكل ـ ال عىل مبدأ االنتفاع  أخذنا الصحيح سندًا والتامّ  ولو

 ـ فلن نجد أّي رواية يف املقام. واالستشفاء

 اخلرب ةحلجيّ  وفقاً  ندرسها وأخرى الثقة، خرب ةحلجيّ  وفقاً  الروايات هذه ندرس تارةً  :ثالثاً 

 :األخبار عجممو من بصدوره املوثوق املقدار أو بصدوره املوثوق

 االنتفاع مبدأ عىل داّل  واحد خرب عدا يسلم فلم الثقة، الواحد خرب حجية مبنى عىل أماـ  1

بل  عمومها، عىل بنينا لو الطني، أكل حرمة أدّلة لتخصيص يصلح ال ومعه األكل، ال ،قلنا كام

 أكل فيجوز ـ قاً ساب حناهرّج  كام ـ الرضر بفرض صناهاخّص  لو اأمّ تلك األدّلة هي التي تقّيدها. 

، فيؤخذ هبا واضح هو كام ،هنا الروايات هذه إىل حاجة بالحيث ال رضر،  ةاحلسينيّ  الرتبة

 .لتأييد مفاد األصل ال لتخصيص األصل يف املقام

جمموعة  فيه أنّ  شّك  ال اّم فم أو املوثوق بصدوره، ة اخلرب املطمأنّ ا عىل مبنى حجيّ ـ وأمّ  2

عام قرآين من ال  ،وال معارض هلا، يف اجلملة عستشفاء واالنتفاأ االهذه الروايات تفيد مبد

 فعددها كبري وفيها ما هو الصحيح سندًا.باإلمجاع فيؤخذ هبا،  ةدوال حديثي، بل هي مؤي  

                                           
 .749: 10 مباين منهاج الصاحلنيانظر: ( 1)

مثل كتاب السيد حمسن اخلرازي،  ،ةقصص حتكي عن االستشفاء بالرتبة احلسينيّ ( تعّرضت بعض الكتب ل2)

 .129ـ  123از علم غيب:  ىروزنه ها



  

لكّن هذا املفهوم ـ أعني فكرة الشفاء بالرتبة احلسينيّة أو أّي عامل آخر للشفاء ـ ال يتضّمن 

ّية للتشايف أو إغالق املستوصفات واملستشفيات وإهناء علم الطّب، فقد جتاهل  الوسائل الطبيع

كان النبّي واألئّمة والصحابة يرجعون لألطباء يف زماهنم، وعىل هذا جرت سرية املسلمني، 

فجعلر يشء ـ خاّصة مع برعدر معنوّي ـ شفاًء، ال يعني جتاهل الوسائل الطبيعّية، بل يعني 

لوصول إىل النتيجة، وإال كان يلزم من األّول أن يفهموا من أدّلة اإلمساك بتامم األسباب ل

 الدعاء هلل سبحانه إغالق  باب األسباب الطبيعّية!

روايات تعاين  9رواية فقط كّلها ضعيفة اإلسناد، بينها  13ا األكل فقد جاءت فيه حوايل أمّ 

يف عموم وإطالق وهي تناوبعض الروايات فيه من هو مضّعف ومهمل وجمهول، من إرسال، 

 وفهل يمكن تصحيح القاسم املشرتك بينها وهو األكل أنصوص حرمة أكل الطني لو متّت، 

 روايات سّجلنا عليها إشكاالت متنّية. 4بينها علاًم أّن ال؟ 

 االستشفاء عموم أنّ  عىل قرينة جعلها أمكن فيها بالصدور وثوٌق  لإلنسان حصل فإذا

 ظاهرة باألكل االستشفاء بأنّ  ذلك يعّزز أيضًا، األكل ملثل املش هنا الروايات سائر يف الوارد

كام هو األوجه،  األكل، وهو املشرتك، القاسم هذا بصدور اإلنسان يثق مل لو اأمّ  شائعة،

 .املقام عىل حاكمة الطني أكل حرمة عمومات وتبقى التقييد فيصعب

 الرضر، عدم حرزن مل ما حرام هبأنّ  القول عىل اأمّ  الطني، أكل حرمة ةبعموميّ  القول عىل هذا

 ،، عىل فرض إحراز عدم الرضرالقاعدة عىل جائزاً  كوني احلال هذه يف الرشيفة الرتبة أكل فإنّ 

 ما مع إليها نتوّصل التي النتيجة حدتتّ  وهبذاوالذي ختربنا به جمموعة النصوص كّلها هنا، 

 .هنا الفقهاء مشهور له توّصل

 االستشفاءه حيتاط وجوبًا يف أن يكون الصدر أنّ  حمّمد باقرمن السيد يظهر  ،ملا قلناه ولعّله

 بوضع 
ر
 .االستحبايبّ  ه االحتياط  وإن احتمل كالمر  ثم رشب ذلك املاء ،الرتبة يف ماء

 ّيةاحلسين رتبةال طني أكل حدودـ  ـ 

 قيود جمموعة تطال فروع هنا تقع ،×احلسني قرب طنيمن  كلاأل بجواز القول بعد

                                           
 د الصدر.، ضمن سلسلة موسوعة السيّ 1؛ اهلامش رقم: 454: 2( منهاج الصاحلني )احلكيم( 1)



 

 :وأبرزها ذلك، يف وتفاصيل

 الشريف القرب طني من املأخوذة ةالكمّيـ  ـ ـ 

 طني من املأخوذ للمقدار فيه ذكر ال بعضها الباب يف الواردة الروايات أنّ  الواضح من

 أو صةكاحلمّ  قليل بمقدار املأخوذ حيّدد اآلخر بعضها فيام األمر، هذا عن ساكتة وهي القرب،

 أكٌل  هأنّ  عىل األمر   هذا فصن  يو ،ذلك من أكثر أخذ ذمّ ي ـ رأينا كام ـ بعضها بل يسري، بمقدار

 .^للحومهم

 من ناملتيقّ  بالقدر باألخذ إال الطني أكل حرمة عمومات عن اخلروج يمكن ال عليه وبناءً 

 أو سنداً  معترب دليل وجود حيرز ال غريه إذ صة،محّ  كقدر ،القليل املقدار وهو هنا، النصوص

 .عليه صدوراً  قموثو

حرمة أكل الطني ترتفع  ا عىل القول بأنّ عىل افرتاض وجود عمومات يف أكل الطني، أمّ  اهذ

إذ الروايات التي يف لساهنا هني عن  ؛ففي هذه احلال جيوز هبذا املستوىمع إحراز عدم الرضر، 

طويس )رقم: ها ضعيفة السند، وهي مرسل املفيد والوكلّ  ،أكل طني القرب الرشيف قليلة جداً 

هي معتربة من حيث السند، بل سبق املناقشة يف متن  (، فال16(، ومرسل ابن فضال )رقم: 7

ية اخلرب املوثوق بصدوره، فينبغي يف وثوق بصدورها من حيث مبنى حجّ باملبعضها؛ وال هي 

 .استحباباً  الرتك األحوط كان وإن ،صةمحّ  من بأزيدضوء ذلك اإلفتاء بجواز األكل ولو 

 وعدمه احلسني اإلمامب احلكماختصاص ـ  ـ ـ 

ص منحرٌص يف طني االستثناء املرّخ  ه عىل القول بعموم حرمة أكل الطني، فإنّ الواضح أنّ  من

ة واألولياء والشهداء والعلامء ا غريه من األنبياء واألوصياء واألئمّ أمّ  ،×قرب اإلمام احلسني

، (5ية واحدة فقط، وهي خرب أيب محزة الثاميل )رقم: فلم ترد يف الرتخيص فيه أّي رواية عدا روا

 كخرب ـ الروايات بعض يف ورد قد بل م، ومضموهنا مثري.وهي ضعيفة السند جدًا كام تقدّ 

 .×احلسني تربة إال حرام^ هلم تربةر  كّل  أنّ  ـ( 17)رقم:  واقد بن عمرو

 عمالً  ،×احلسني غري قبور طني أكل حرمة من املشهور إليه ذهب ما فالصحيح ،هنا من



  

 ألسنة فإنّ  شهادته ذكر كإحياء متاماً  خواّصه، من هذه وأنّ  هنا، اللفظي التحريمي لباألص

 شهادة إلحياء النصوص يف ظاهرة نجد ال وهلذا ،اتهخصوصيّ  من هنّ أ يف واضحة النصوص

يل ذلك السّيد علبعض جوانب وقد أملح  ،مطلقاً  ةواألئمّ  األنبياء من غريه وفاة أو غريه

 .داً جيّ  لفتأمّ ، اخلامنئي يف بعض كلامته

عىل كون تربة معتربًا ًا ال دليل ـ ودينيّ × ريد االستشفاء برتبة غري احلسنيار فلو وعليه، 

ـ بناء عىل عدم صدق  الرشب ثم يتمّ  ،ّل الرتبة باملاء حتى تستهلك متاماً حغريه شافية ـ لزم 

 ما ذكره غري واحدر من الفقهاء.وهو عنوان أكل الرتبة عىل هذه الطريقة ـ 

                                           
ة يف كوادر قسم املعارف الدينيّ يف لقائه ، م(1991هـ ش )1370ـ  12ـ  13بتاريخ انظر كلمته التي ألقاها ( 1)

يف املوقع الرسمي حلفظ ونرش آثار آية اهلل العظمى خامنئي ها ونررش نّص ، ةاإلذاعة اإليرانيّ 

http://farsi.khamenei.ir.  
 .http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2603 وهذا هو رابط هذه الكلمة:

القضية األخرى يف هذا السياق هي شعائر اخلطابة املنربية، والنعي، ولطم الصدور. »يقول السيد اخلامنئي هنا: 

ابر ـ وهي سنّة فهي أموٌر البّد منها، لكن  ليس مع كّل مناسبة. فاعلموا أّن النعي وقراءة املصيبة عىل املن

راجحة ـ ال تتعّلق بجميع األئّمة^، بل ببعضهم عىل وجه التحديد. نعم قد حيصل يف جلسةر ما أن يقرأ 

ن  يف املجلس، فال ضري يف ذلك. لكّن مبدأ إقامة العزاء يشء، والنعي عىل  ة م  رب  أحدهم املصيبة، ويثري ع 

، أو ببعض األئّمة يف ×ات عزاء اإلمام احلسنياملنرب واللطم يشٌء آخر. فالنعي واللطم هي من خمتّص 

م القضية هبذا الشكل. ال بأس ـ مثاًل ـ يف إقامة العزاء واللطم يف ليايل تاسوعاء  أقىص حّد، ال أن تعم 

وعاشوراء، وكذلك يف ليلة احلادي والعرشين من شهر رمضان، لكّن هذا ال يرسي إىل مناسبة استشهاد 

نت من املناسبات اجلديرة بالعزاء ـ، إالّ أيّن ال أرى رضورة يف اللطم عىل ـ وإن  كا× اإلمام الكاظم

؛ إذ ليس من املناسب أن يامرس ÷الصدور هبذه املناسبة؛ أو من قبيل ذكرى استشهاد السيدة الزهراء

ق إىل بيان املصائب وكشفها ؛ فهو اللطم والنعي يف هذه املناسبة، بل األجدر يف مثل هذه املناسبات أن نتطر 

ن يف أيام حمرم من التواجد يف املجالس، لكنّني، وكأّي  أمٌر يعلو عىل البكاء أيضًا. فأنا ـ مثاًل ـ قد ال أمتك 

، للشيخ «ن ف س املهموم»شيعي حيمل يف قلبه اللوعة والرغبة يف احلضور، أعمد إىل سّد ذلك بمطالعة كتاب 

إىل االستعبار أيضًا. وبالنسبة يل فإّنه يضاهي دور أكثر عباس القمي، وهو باللغة العربية. وهذا عمل يدعو 

من خطيب ورادود. فليس من الرضوري أن يقرأ العزاء عىل النحو التقليدي املعهود، حيث يقرأ يف 

املستهّل نّصًا عن املصيبة، حّتى يبلغ مرحلة النعي، واللطم عىل الصدور، بل حاولوا أن تبي نوا جوانب من 

م أحدكم، وبلحنر حزين، صورًة عن حالة اإلمام الكاظم احلياة والسرية، وهو قابٌع يف × كأن  يقد 

ضًا التفاصيل املريرة يف تلك املرحلة العصيبة، ومن ثّم ينتقل إىل رواية تفاصيل االستشهاد  السجن، مستعر 

ن  يستم  «.ع إىل هذا احلديث، ويستعرب أيضاً ومراسم التشييع. وهبذا سيحّن قلب كّل م 
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جاز التناول من  ،ام هي يف غري مورد إحراز عدم الرضرحرمة أكل الطني إنّ  ا لو قلنا بأنّ أمّ 

 قتىض االحتياط االستحبايب الرتك.تربة أّي قرب هبذا املعيار بال حاجة للحّل باملاء، وإن كان م

رب وخلط بغريه ال جيوز  لو أخذ من طني القكام ،ةالطني املخلوط بالتبة احلسينيّ  يعلم أنّ  وهبذا

 .ةاحلسينيّ  الرتبة يفكًا كن قليالً للغاية مستهل  يمل  ه أكل لطنير ال جيوز أكله، ماألنّ  ؛األكل منه

 وعدمه االحنصار حالة لغري احلكم مشولـ  ـ ـ 

 وأ بالرتبة العالج انحصار عند االستشفاء بحال خاّص  احلسني تربة من األكل جواز أنّ  هل

 ال؟

 بقصد ذلك يكون أن يكفي بل موجود، غري الرشط هذا أنّ  النصوص جمموع من الظاهر

 من نص أّي  يف نجد ومل ال. أم متوفرة للعالج أخرى طريقة هناك كانت سواء االستشفاء،

 .القيد هذا ذكر الباب نصوص

 طني أكل عىل قترصفير  حرام الطني أكل إنّ  حيث من مفروض، أمرٌ  هذا أنّ  اّدعي إذا إال

 هوأنّ  فرتاض،اال هذا عىل ةً مبنيّ  النصوص جمموعة وتكون دونه، عالج ال حيث للعالج القرب

 صورة وهو ،املتيّقن بالقدر األخذ لزمه شخٌص  شّك  فلو والسائلني؛ عةاملترّش  نذه يف مركوزٌ 

 صار كام ،لرضراإحراز عدم  صورة يف أساساً  محمرّ  غري الطني أكل بأنّ  نقل مل ما ،االنحصار

 .واضحاً 

 بكونه نجزم ومل متناً  صّح  لو ـ البيت أهل حلوم أكل عن النهي من ورد بام ذلك زويعزّ 

 .ذلك يف الرضورة حدّ  عىل االقتصار ينبغي حيث ـ موضوعاً 

 االستشفاء قصد اشرتاطـ  ـ ـ 

 ستشفاءاال ظرف يف خذقد ار  الرتبةالتعامل مع  أنّ  الباب روايات جمموع من الظاهر

 بعضها إىل الروايات ضمّ  أنّ  إال القيد، هذا فيه يكن مل وإن الروايات وبعض هبا، واالنتفاع

 ختصيص يف الوقوف يفرض ،الشفاء موضوع عىل جمملها زيوترك منها املتيّقن املقدار وأخذ

 إليه ذهب ما وهذا. مطلقاً  ال للعالج ةاحلسينيّ  الرتبة أكل عىل الطني أكل حرمة عمومات



  

 .الظاهر حسب الفقهاء مشهور

 اأهّن  عىل ةاحلسينيّ  الرتبة ذكرت بالبا روايات من وافرة مجلة بأنّ  يقال قد ،املقابل يف لكن

 طلب تناوهلا أدعية يف ذكرت أو داء كل من شفاء ابأهّن  ووصفتها هبا فأجازت داء، كّل  من شفاء

  من ال داء، كّل  من منها الشفاء
ر
 رشب روايات بعض يف ورد ما يشبه ذاوه نادرًا، إال بعينه داء

 شفاءً  تكون أن بقصد الرتبة أكل يف الرتخيص تريد النصوص أنّ  ذلك يعني إذ زمزم، ماء

 يف وقوعه ألجل الرتبة ويأخذ ملرضه كاً ومدر   مريضاً  الشخص يكون أن غري وهذا وأمانًا،

 أنك تدرك ال قد كأنّ  رغم شفاًء، لك جيعله أن اهلل من وتطلب زمزم ماء تأخذ فأنت املرض،

 .ال وأ بالفعل مريض

 وهو الفقهاء، لبعض مقصودٌ  ولعّله ،آخر معنى االستشفاء لقصد يكون الفهم هلذا ووفقاً 

 بل املرض، بعد الدواء يأخذ كمن الرتبة فيأخذ ملرضه مدرك بالفعل مريض اآلخذ أن ليس

 يكن مل ولو هاكلّ  مراضهأ له تزيل أن تناوهلا من قصد وتناوهلا الرتبة أخذ إذا اإلنسان أنّ  املراد

 معك الرتبة حتمل كفإنّ  خوف، كّل  من أمنٌ  هي كام متاماً  عنده، بالفعل مرض لوجود كاً مدر  

 تقديري، ومرض تقديري خوف هو بل ،خائفاً  وأخذها محلها حال تكن مل ولو القصد هبذا

 ما هو ناملتيقّ  القدر إذ سهالً؛ ليس به اجلزم كان وإن الروايات، جوّ  عن ببعيد ليس املعنى وهذا

 السيامدخوله دائرة القدر املتيّقن،  يف الشك لوال األخري، االحتامل إىل أميل كنت وإن م؛تقدّ 

 من البدّ  هبأنّ  نقل مل ما القصد، هبذا يوم كّل  الرتبة يأخذ أن لإلنسان اجلائز من يصبح عليه هنّ أو

 .اجلديد املرض كيّلّ  إحراز

 قصد بال أو غريه، أو كالتربّ  بقصد الرتبة أكل أنّ  بوضوح يظهر ،متقدّ  عاّم  النظر وبرصف

 اءاملب خلطه عم إال معه؛ االستشفاء قصد يقع مل ما ـ املباين يف ماملتقدّ  التفصيل عىل ـ جائز غري

 .عىل تقدير التغاير كام قلنا مراراً  يستهلك حتى

 هناكمنه، ثم كان  في  معني فشر  ضر ه لو أخذ الرتبة بقصد االستشفاء من مرعلم أنّ ير و كام

 .وهكذا بقصده أخرى ةً مرّ  األخذ أمكن ،استجدّ  أو آخر مرٌض 

 ًةحسينّي الرتبة كون ثبوتـ  ـ ـ 

 :يكون وهذا ،ةً حسينيّ  الرتبة كون إحرازـ رضورة  واآلتية مةاملتقدّ  األحكام لرتتيبـ  الواضح من



 

 .بيانه وسيأيت املقّرر موضعها من بنفسه يأخذها كأن ،باليقني اإمّ 

 .املجال هذا يف له يطمئنّ  من خيربه بأن أو

 ،القضاء باب غري يف االطمئنان يفد مل ولو الثقة قول أو العدل   قول   أو البينة ةحجيّ  عىل وبناءً 

 .أيضاً  الثالثة من بواحدة االكتفاء يمكن

ة يمكن تطبيق حلسينيّ تداول يف األسواق بعنوان كوهنا الرتبة افليس أّي تربةر تر  وعليه،

 .األحكام عليها، بل البد من اإلحراز كام هو واضح

ة بإخبار ذي اليد، أو اين إىل ترتيب األحكام عىل الرتبة احلسينيّ گلبايگد النعم، ذهب السيّ 

 ،اخلميني يف ثبوهتا هبذه الطريقة سيّدوترّدد ال ،×ّدمت بعنوان كوهنا تربة احلسنيإذا قر 

 ةحجيّ  فال الثقة أو العدل خرب أو كاليقني ةحجّ  مستندر  إىل األمر يرجع مل لو هفإنّ  ؛حمّله يف هدر وتردُّ 

، ومل يرد دليل خاّص جيعل إثبات كون تربةر ما حسينّيًة األساس هذا عىل اإلعطاء نفس يف

 بطرق خاّصة غري الطرق املعهودة يف اإلثبات رشعًا.

 ، اثنا عشر احتمااًلحة()املسا ةاحلسينّي الرتبة حدودـ  ـ ـ 

واختالف  اضطراب فيها وقع التي املوضوعات من ةاحلسينيّ  الرتبة حدود موضوع يعدّ 

 الفقهاء، وكلامت الروايات يف ملا تبعاً  ،كّلها املحتمالت نذكر ونحن .الروايات باضطراب تأثراً 

 واالحتامالت هنا هي اآليت:، مستنداهتا يف ننظر ثم

 فراسخ،أو بفرض قطر الدائرة ثامنية  ،جهة ا من كّل إمّ  نية فراسخ،ل: ثاماألوّ  االحتامل

 .ل أقربواألوّ 

ثر عىل مستند ه مل يعق النراقي ذكر أنّ أّن املحقّ  غري، هذا مروّي  ذكر الشهيد الثاين أنّ  وقد

 .سخاروائي لثامنية فر

                                           
 .234: 2هداية العباد  (1)

 .146: 2( حترير الوسيلة 2)

 .327: 7( الروضة البهية 3)

 .166: 15( مستند الشيعة 4)



  

ًا لنقل الشهيد اية مرسلة شديدة اإلرسال وفقوفعىل تقدير قبوهلا فهي ر ،حال وعىل كّل 

 هلا، فال دليل عىل صّحة هذا االحتامل. الثاين يف القرن العارش اهلجري

بل لو فرض أّن هذا هو القرب واملفروض يف الروايات حرمة إهانته واالستخفاف به، لزم 

حتريم تلويث كربالء كّلها، وهو أمر لو كان لبان وظهر ولوقع حمل ابتالء الناس ولكثرت فيه 

للزم عدم جواز التخيّل يف كربالء وما حوهلا، وهذا تساؤل يرسي عىل العديد من األسئلة، و

 االحتامالت هنا.

 .وهو ما يعادل سبعة عرش ميالً كام قيل الثاين: َخسة فراسخ، االحتامل

 .؛ بل الشيخ املفيد أيضاً للقول من مثل الشهيد األوّ ي هذا اويظهر تبنّ 

 قرب)حرم(  حريم»، قال: ×عن اإلمام الصادق العباس فيه مرفوعة منصور بن واملستند

 .«()القرب جوانبه أربع من فراسخ مخسة ×احلسني

يشري إىل حريم القرب، ولعّله يقصد ما يفرض حرمته وعدم العدوان عليه، بينام روايات  وهو

لبئر مل يكن فحريم البئر ليس بئرًا، واألحكام إذا ترّتبت عىل ااألكل مرتبطة بطني القرب نفسه، 

وسيأيت إشكال عام عىل كثري من هذه  يمكن حلريم البئر أن يشملها إال بدليل خاّص.

 االحتامالت يف املوضوع.

 يف ضّعف الذي اباخلطّ  بن سلمة فيها فإنّ  ؛السند تالفة باهبا يف الوحيدة الرواية هذه ولكنّ 

 بينه الواقع اإلرسال إىل مضافاً  وثاقته، تثبت ومل العباس بن منصور السند يف أنّ  كام احلديث،

 .ثالث جهاتر  من السند ضعيفة فالرواية اإلمام، وبني

 .ل ـ كام قيل ـ اثني عرش ميالً دوهو ما يعا الثالث: أربعة فراسخ، االحتامل

واألصل فيه ما  ،يدّل عىل هذا التحديد ر عىل حديثر ه مل يعثق النراقي أنّ وقد ذكر املحقّ 

 .به حيتّج  ال مرسلـ عىل تقديره ـ  وهو ،ه مروّي من أنّ ـ بال سند ـ نقله الشهيد الثاين 

                                           
 .11: 2( الدروس الرشعية 1)

 .140( املزار: 2)

 .71: 6( هتذيب األحكام 3)
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 .الرابع: عرشة أميال االحتامل

 الرتبة»قال: × واملستند فيه مرسل احلّجال عن غري واحدر من أصحابنا، عن أيب عبد اهلل

 .وّي ه قل هذا اخلرب بأنّ األوّ  ملجليّس وصف ا وقد .«أميال عرشة ’عيل بن احلسني قرب من

 و «الرتبة من قرب..»سخها بني هذه الرواية اختلفت يف نر  ق النراقي بأنّ ذكر املحقّ  وقد

فقد تكون الربكة موجودة خارج حرم القرب ، االستدالل هبا ، ومعه فال يتمّ «..الربكة من قرب»

 ة.ودائرته الرشعيّ 

نان الطريق يف وقع قد فيه، الذي اإلرسال إىل مضافاً  إذ السند؛ ضعيف واخلرب ،هذا  بن بر

 .وثاقته تثبت ومل عيسى بن حممد

تعّدد  ويالحظ، لوايف ينقل احلديث بلفظ )الربكة(ا فاملالحظ أنّ  ،كالم النراقي اوأمّ 

عن  وهو ما يظهر من البحار نقالً ، يق وسائل الشيعة عىل يد الشريازيالنسخ من حتق

 .التهذيب

 .أميال أربعة: اخلامس االحتامل

 هلذا للفقهاء رصيح اختيارٌ  يظهر ومل(، 5 :)رقم ماملتقدّ  الثاميل محزة أيبخرب  يهف واملستند

 .هبا حيتّج  فال قلنا كامجدًا  السند ضعيفة والرواية االحتامل،

أميال يف  ةوهو ما يعدل ثالث السادس: فرسخ  واحد من كل جهة من جهات القرب، االحتامل

 .ثالثة أميال

 قرب حرمة»قال:  ،ن رواه(د بن إسامعيل )البرصي، عمّ ا هو خرب حممّ واملستند يف هذ

محن ومثله خرب عبد اهلل بن عبد الر ،«القرب جوانب أربعة من فرسخر  يف فرسٌخ  ×احلسني

                                           
 .72: 6( هتذيب األحكام 1)

 .370: 5ملتقني ( روضة ا2)

 .268: 5( مستند الشيعة 3)

 .153: 14( الوايف 4)

 .401: 10ة( سالميّ انظر: تفصيل وسائل الشيعة )ط. اإل( 5)

 .116: 98( بحار األنوار 6)

 .71: 6؛ وهتذيب األحكام 456؛ وكامل الزيارات: 731د: ( مصباح املتهجّ 7)



  

 .من أهل الكوفة ، عن رجلر األصمّ 

اين سامعيل البرصي، والثإد بن ل باإلرسال، وبجهالة حممّ ن ضعيفان سندًا، فاألوّ اواخلرب

 .يف املتهم، وبمحمد بن خالد عندناالضع من اإلرسال، وباألصمّ  ضعيف بكّل 

ن وليس )عمّ ، ل يف املزار عن البرصي عن زرارةوّ الشيخ املفيد روى احلديث األ لكنّ 

 كامل يف زرارة تصحيف رواه نعمّ  أنّ  أو ر،املزا يفرواه(، وهذا يفتح عىل احتامل التصحيف 

 زرارة هأنّ  صّح  ولو قرب،أ فيه بل بعيد، فيها التصحيف واحتامل كام،األح وهتذيب الزيارات

 .متقدّ  كام البرصي بجهالة السند ضعيف اخلرب يبقى

 غري وهو ذلك، نحو أو هتكه ناحية من هذا ولعّل  ،القرب رمةحر بيان  يف ظاهرٌ  اخلرب أنّ  عىل

 .هنا التاميز ّدعىير  فقد ،طينه أكل جواز ورد الذي القرب حتديد

 .واحدٍ  ميلٍ  رأس: السابع االحتامل

 موضعر  يف هألنّ  مواضعه؛ أحد يف( 18 :)رقم ماملتقدّ  احلرضمي بكر أيب خرب فيه واملستند

 .متقدّ  كام(، أنملة رأس( )مثل ميل)رأس  بدل جاء نفسه املصدر من آخر

رأس ) بكلمة الوثوق نافقدي بام ،الشاهد موضع اجلملة يف اختالفها عن فضالً  ،والرواية

 .متقدّ  كام باحلرضمي السند ضعيفة(، ميل

 ولو الشفاء فيه وأنّ (، 21)رقم:  ماملتقدّ  الكناين الصباح أيب خرب التحديد هبذا ورد وكذلك

 من لتحديدا منه يظهر ال الكناين خرب أنّ  عىل. باإلرسال ضعيف اخلرب لكنّ  املقدار، هبذا دبعر 

 ولو الشفاء قدرة لبيان هذا يكون وقد ميل، عدبر  عىل ولو يشفي هبأنّ  يقول فهو ةاألكثريّ  حيث

 .اً أكثريّ  اً حدّ  للميلعل جي ال، فبعيداً  كان

 لوثوق يف التحديد برأس ميل.افلم يسلم حديث معترب عىل مبنى الوثاقة وال  وعليه،

ه ألنّ  الذراع؛والباع يف اللغة أطول من  الثامن: سبعون ذراعًا أو سبعون باعًا، االحتامل

 .ذلك من فأقّل  الذراع اأمّ  ،مّد يدينمقدار 
                                           

 .472( كامل الزيارات: 1)

 .359واملشهدي، املزار:  ؛140( املفيد، املزار: 2)

 .1188: 3( انظر: الصحاح 3)



 

 ،غتنييالص بني أمرها ترّدد واحدة رواية يف وردا امألهّن  ؛منفصلني التحديدين نجعل مل اموإنّ 

 عن فضالً  الرواية ولكنّ (، 22)رقم:  مةاملتقدّ  اجالرّس )عمرو(  عمر بن سليامن مرسلة وهي

 سليامن وجهالة العالء، أيب بن اهلل رزق الوبإمه باإلرسال، السند ضعيفة فيها، النقل اضطراب

 .نفسه الرساج)عمرو(  عمر بن

 سجدير  ما إىل اإلشارة تريد فلعّلها املساحة، هذه من القرب من يؤخذ هأنّ  تفيد طريقتها أنّ  عىل

 .به يستشفى أو منه يؤكل ما ال عليه

ار املاء حًا بالقرب أو هو ما وهو املدار الذي كان قدياًم حميط التاسع: احلائر احلسيني، االحتامل

ل لغمر قرب أرسله املتوكّ  مادناه عندأقصاه إىل أهـ( فرجع 247ل العبايس )فيه زمن املتوكّ 

 .×احلسني

املراد به ما دار سور  هـ( أنّ 598فذكر ابن إدريس احليّل ) ،يف مساحة احلائر لفاختر قد و

ا شمل اجلميع ه من املفيد يف اإلرشاد أنّ وقد يفهم م، شهد واملسجد عليه دون سور البلدامل

 وعن الصحن، بمجموع حتديده بعضهم عن املجليس العالمة ونقل ،عدا العباس بن عيل

، الرواق من قديمة عامرات من هبا أحاط وما بالروضة حتديده ثالث وعن ة،بالقبّ  حتديده آخر

بالقبة واملسجد  قةاملتعلّ لعامرات ح جمموع الصحن وما فيه من اة الرشيفة فقط، ورّج : القبّ وقيل

 .هذا يومنا وإىل الصفوي العرص منذ ظهرت التي التوسعة خترج وهبذا ،الذي خلفها

 .طالقاً إ رواية أّي  فيه ترد مل إذ ؛باحلائر هنا القرب حتديد عىل دليل يقم مل فإّنه ،قيل ومهام

حيحة إسحاق بن عامر، قال: وهو ما تدّل عليه ص العارش: َخسة وعرشون ذراعًا، االحتامل

 واستجار عرفها من معلومة حرمة ×احلسني قرب ملوضع إنّ »يقول: × سمعت أبا عبد اهلل

 اليوم، قربه موضع من امسح»علت فداك، قال: فقلت: فصف يل موضعها جر  ،«جريار  هبا

 ةومخس وجهه، ييل مما ذراعاً  وعرشين ومخسة رجليه، ناحية من ذراعاً  وعرشين مخسة فامسح

                                           
 .291: 4الذكرى  ،ل( انظر: الشهيد األوّ 1)

 .361: 6؛ ومنتهى املطلب 342: 1( الرسائر 2)

 .126: 2( اإلرشاد 3)

 .117: 98( بحار األنوار 4)



  

 دفن يوم منذ قربه وموضع .رأسه ناحية من ذراعاً  وعرشين ومخسة خلفه، من ذراعاً  وعرشين

 يف نبّي  وال كل  م   فليس السامء، إىل ارهزوّ  بأعامل فيه يرعرج معراج ومنه اجلنّة، رياض من روضة

 وفوٌج  ينزل ففوٌج  ،×احلسني قرب زيارة يف هلم يأذن أن اهلل يسألون وهم إال الساموات

 .«رجيع

ا جتعل هذه املنطقة إهّن  .ي حتوط القرب الرشيف ومتلك حرمةً الرواية حتّدد املساحة الت هذه

حرمًا ومستجارًا، غري أّن هذا العنوان ال جيعل هذه املنطقة وتراهبا تراب القرب كام هو املأخوذ يف 

 عنوان وبني القرب بترا أو القرب عنوان بنيفرٌق  :، وبعبارة أخرى×ل تربة قرب اإلمامكة أأدلّ 

 احلرام املسجد وكذا النبّي  قرب أنّ  غري كبري، ياملكّ  واحلرم كبري املدينّ  فاحلرم واملستجار، احلرم

 منهام. دائرةً  قأضي

 تكون ذلك نحو أو احلرمة أو احلرم عنوان لسانه يف يؤخذ اإلسالمي الفقه يف مورد فكّل 

 فال ،الرتبة أو القرب موضوعها التي الفقهّية عاتاملوضو اأمّ  بالتأكيد، له حمّددة الرواية هذه

 كذا :وتقول الرأس عند تقف أن يلزمك هإنّ  :الرشعي احلكم قال فلو هبا، الرواية هلذه عالقة

 لو وكذلك س،الرأ طرف من ذراعاً  25 رأس عند الوقوف باإلمكان أنّ  يعني ال فهذا وكذا،

 هنا، الصحيحة هذه حتّدده الذي احلرم ال القرب هب يراد هفإنّ  القرب، أمام الصالة جيوز ال: قال

 .هنا الطني أكل باب يف تنفع ال الرواية فهذه

واملستند يف ذلك معتربة عبد اهلل بن سنان،  احلادي عرش: عرشون ذراعاً مكرّسًا، االحتامل

 من روضةٌ  اً مكرّس  ذراعاً  عرشون ×احلسني قرب»قال: سمعته يقول:  ،×عن أيب عبد اهلل

 .«اجلنّة رياض

فيصبح  ،ربعةاملراد بالتكسري هنا، هو قسمة العرشين ذراعًا عىل اجلوانب األ والظاهر أنّ 

ًا من املعنى العريف للقرب؛ ولعّله يقع جدّ  أو قريٌب  وهذا مطابٌق  ،جانب مخسة أذرع من كّل 

                                           
يس فيه بعض )ول 95ـ  94؛ وثواب األعامل: 732ـ  731د: ؛ ومصباح املتهجّ 457كامل الزيارات:  (1)

ـ  338؛ واملشهدي، املزار: 141، 24؛ واملفيد، املزار 72ـ  71: 6اجلمل األخرية(؛ وهتذيب األحكام 

 .588: 4؛ والكايف 360ـ  359، 339

 .411؛ وروضة الواعظني: 72: 6( هتذيب األحكام 2)

 .336اهر: ؛ والربوجردي، البدر الز371: 5؛ وروضة املتقني 71: 15األحكام مهّذب ( انظر: 3)



 

 .وجرديالربد بأمجعه حينئذر داخل الرضيح املوضوع عىل القرب الرشيف، كام احتمله السيّ 

 :كاآليت وغريهفقد نقله ابن قولويه  ،أخرى هذا احلديث ورد يف بعض املصادر بصيغةر  أنّ  إال

 ’عيل بن احلسني قرب»قال: سمعته يقول:  ،×عن عبد اهلل بن سنان، عن أيب عبد اهلل

 إىل املالئكة معراج وفيه اجلنة، رياض من روضة اً مكرّس  ذراعاً  عرشين يف ذراعاً  عرشون

 وفوج هيبط ففوٌج  يزوره، أن اهلل يسأل وهو إال مرسل نبّي  وال مقّرب ملك من وليس امء،الس

 .«يصعد

 تثبت مل حيث البرصي األنصاري محاد بن اهلل بعبد السند ضعيفة الصيغة هذه ولكنّ 

 .الزيارات كامل غري مصادره سائر يف السند ذكر عدم إىل مضافاً  ،وثاقته

 دق عليه عنوان القرب عرفًاالرأي املختار: ما يص

الروايات  فإّن كّل  ،لتناأمل ما تقّدم وربطًا للموضوع بمسعىل جم وبناءً االحتامل الثاين عرش: 

: منها سوى خربان ومل يصّح  ،ضعيفة السند وقليلة العدد ومتفاوتة× التي حتّدد قرب اإلمام

طرف، وثانيهام حيّدد القرب  حدمها حيّدد احلرم واملستجار، وهو مخسة وعرشون ذراعًا من كّل أ

                                           
 .517السرت والساتر، مكان املصيل:  ،يف القبلةانظر: ( 1)

؛ واملشهدي، 141؛ واملفيد، املزار: 732د: ؛ ومصباح املتهجّ 458ـ  457، 225، 222( كامل الزيارات: 2)

 .360املزار: 

 «..خرمن اآل له كتابان أحدمها أصغر ،من شيوخ أصحابنا ،عبد اهلل بن محاد األنصارّي »قال النجايّش:  (3)

(؛ كام ذكره يف 170)الفهرست:  «..له كتاب :عبد اهلل بن محاد»لطويّس: (؛ وقال ا218)الفهرست: 

عبد اهلل بن »وقال ابن الغضائرّي: (؛ 340، 264والكاظم دون مدح أو ذّم )الرجال:  الصادقأصحاب 

يثه يعرف تارة وينكر أخرى، وخيرج وحد ،ةعن أحد من األئمّ  مل يرو   ،، نزل قمد، األنصارّي محاد، أبو حممّ 

 (.79ـ  78)الضعفاء:  «شاهداً 

كام عبد اهلل بن محاد األنصاري ال مثبت لوثاقته سوى توصيف النجايش له بأّنه من شيوخ أصحابنا  أقول:

؛ وأدرج 224فهم ذلك منه بعض العلامء )انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: البهبهاين، التعليقة عىل منهج املقال: 

هذا (، لكّن 188ـ  185: 11وئي حديث ه يف اخلرب احلسن نتيجة ذلك، كام جاء يف معجم رجال احلديث اخل

ومطلق املدح ليس توثيقًا أو تعدياًل، فربام مل تثبت وثاقته عنده لكنّه  .عىل وثاقته يدّل وال  ،يدّل عىل مكانته

فالرجل ح ال يوجب حجّية النقل، ومطلق املدة، كان شخصًا معروفًا وله حضوره يف األوساط الشيعيّ 

 عندي جمهول احلال من حيث االعتامد عىل نقله لألحاديث.



  

نا هنا هو حتديد القرب، وهذا التحديد الذي يف ، وما هيمّ رّسةوهو عرشون ذراعًا مك ،نفسه

 ونحكم بأنّ  ،صحيحة عبد اهلل بن سنان هو املفهوم عرفًا من القرب وترابه تقريبًا، فيؤخذ به

فيكون قولنا هذا احتامالً إضافّيًا  ،املساحة التي تؤخذ منها التبة هي ما يصدق عليه القرب عرفاً 

 .اً مخسة وعرشون ذراعًا مكرّس  :ولو أخذ باخلرب اآلحادي لقلنا هنا،

ويعّزز ما نقول ضعف األدّلة املتقّدمة يف حّق االحتامالت األخرى، بل ووقوع نوع من 

التعارض بينها، فحتى الصحيح سندًا يعارضه مجلة أخبار، فريجع ملقتىض القاعدة وهو 

 عيّة العرف هنا يف فهم العنوان.مرج

صنع وتر  ،سجد عليهاوير  ،هبا ىستشفالتي ير  ة الرشيفةالتبة احلسينيّ ا هو املقدار املتيّقن من فهذ

ت تباع، وتوضع مع امليّ  وال ،ب يف السفرحويترّبك هبا، وتص ،ك الطفل هبانّ وحي ،السبحة منها

الوارد يف هذه  اجلريدتني وأمثال ذلك؛ ألنّ ويكتب هبا عىل الكفن و ،وخيلط هبا حنوطه ،يف قربه

د بن زياد )مارد( عدا مثل خرب حممّ  ،ذلك نحوالفروع هو عنوان تربة احلسني أو طني القرب أو 

واخلرب ضعيف. نعم يف مثل التخيري بني القرص والتامم  ،( فإن فيه طني احلائر5ـ  4م )رقم املتقدّ 

 ال تراب القرب كام هو معروف. ،م احلسنيأو حر املعيار هو عنوان احلائر احلسينّي 

ه لو كان األمر كذلك ملا كان بأنّ  بالقولهنا ستبعد هذا التحديد الضّيق الذي اختناه يُ  وقد

السيام واملورد جمرى قاعدة  ،من التوسعة فالبدّ  ،في الناس جلميع األعصار واألمصاريك

ام بل إّن هذا االختالف يف الروايات إنّ  ؛رّض معه حالة الضعف يف األسانيدالتسامح الذي ال ت

 .هو لبيان مراتب الفضل ال أكثر

 :عليه يالحظ هكلّ  وهذا

 يؤخذبل يكفي أن  واحد؟ عرص يف الناس لكّل  الطني كفاية قحتقّ  يلزم هبأنّ  قال من :الً أوّ 

 بعضل ذلك ريتوفّ  بحيث لسجود،او لألكلمّحصة  بمقدار عويوزّ  قةالضيّ  املساحة هذه من

                                           
 .235: 11( انظر: جممع الفائدة والربهان 1)

 .268: 5( انظر: مستند الشيعة 2)

؛ ومسالك 234: 2اين، هداية العباد گلبايگ؛ وال268: 5؛ ومستند الشيعة 732 د:مصباح املتهجّ انظر: ( 3)

 .68: 12 األفهام



 

 .الناس

 أنّ  عىل شاهداً  الدليل جعل فبدل حمدودة؛ قّلة الشيعة كان حيث قديامً  سهالً  األمر كان وقد

 عكس تمّ  بيعه، عن نهىير  وهلذا الناس، ألجله يتنافس قد بام حمدود الرتبة عىل احلصول رتوفّ 

 !هنا األمر

ـ يف  ، كام حّققناه يف حمّلهةت كربويًا، وليست بتامّ قاعدة التسامح جتري ـ لو متّ  إنّ  :ثانياً 

 الطني،كحرمة أكل  إلزامّي  ها ال جتري يف ختصيص حكمر لكنّ  ،ك والسجوداآلثار املندوبة كالتربّ 

 .أيضاً  الفقهاء ه بعضر يلإلتنجيس، كام أشار كحرمة ا إلزامّي  أو يف إثبات حكمر 

 فبعض هلا، يسء بيانٌ هي  النصوص لو أرادهتا فلكنّ  ،ممكنة الفضل مراتب دعوى إنّ  :ثالثاً 

 أهل يكون احلمل هبذا هل أدري وال والنقيصة، الزيادة حيث من التحديد يف ظاهر النصوص

 يف والشّك  الروايات تضعيف اإمّ  األفضل أنّ  وأ جيلّ  بشكل واحلرم القرب حدود نوابيّ  قد البيت

 يصعب ومعه ت،السياقا ويف النقل تفاصيل يف أخطاء يف الرواة وقوع احتامل أو صدورها

يف  عيتربّ  مجعٌ  وهو الفضل، مراتب مسألة القضية كانت لو هأنّ  عىل ات،املرويّ  هبذه االستدالل

 تصلح بحيث لذلك واحدة رواية ولو شريتر  أن للزم الطويس، الشيخ هنا أّسسهحّد نفسه 

 .للتوضيح

 مبنى وعىل عرفًا، القرب حقيل ما هو القرب طني أو ةاحلسينيّ  للرتبة داملؤكّ  املقدار إنّ  :والنتيجة

مع  تهاآلحاديّ  هبا نأخذ ال اموإنّ  سنان، ابن صحيحة أفادته ما هو الثقة الواحد خرب ةحجيّ 

 .هلا الضعيفة النصوص بعض معارضة

 هذا أنّ  عرفاً  يصدق صار بحيث آخر تراٌب  مكانه علوجر  خذار  إذا الرتاب أنّ  إىل أخرياً  شارير 

 .هنا العريف لصدقا ملعيارّية كفى؛ القرب تراب

 واألعمال الشروطـ  ـ ـ 

 عاملواأل الرشوط لبعض تعّرضت اأهّن  ةاحلسينيّ  بالرتبة االستشفاء روايات يف الحظنا لقد

                                           
 .498ـ  355: 2راجع: حّب اهلل، احلديث الرشيف، حدود املرجعّية ودوائر االحتجاج ( 1)

 .364 :36؛ وجواهر الكالم 197: 12( انظر: رياض املسائل 2)



  

 :وهي ،االستشفاء عوموض يف

الثاميل  محزةكخرب أي  ،وقد الحظنا ذلك يف بعض الروايات ـ االعتقاد واليقني بالتبة، 1

(، 15(؛ وخرب حممد بن مسلم )رقم: 9يعفور )رقم: أيب اهلل بن  (، وصحيحة عبد5)رقم: 

لربطه بالشيعة واألولياء، وخرب احلرضمي  (؛17)رقم:  وقريب من ذلك: خرب عمرو بن واقد

 (.26)رقم:  يس(؛ ومرسل الطرب18)رقم: 

(، 7)رقم:  والطويس املفيد مرسل يف مذكور وهو ،..و العني عىل ووضعها تقبيلهاـ  2

 .(10)رقم:  الشحام زيد وخرب

 (.25)رقم:  اجلعفي جابر خرب يف كام والصالة، املالبس أطهر ولبس بوالتطيّ  الُغسلـ  3

 أيب خرب يف جاء كام ،اجلنّ  ةوكفر الشياطني هبا حتتمّس  ال حتى عليها اّلل وذكر كتمهاـ  4

 (.15)رقم:  مسلم بن دحممّ  وخرب(؛ 5)رقم:  الثاميل محزة

 وخرب(، 5)رقم:  يلثامال محزة أيب خرب يف جاء كام هبا، االستخفاف وعدم بةالت احتامـ  5

 (.15)رقم:  مسلم بن دحممّ 

(، 6)رقم:  سدير بن حنان خرب يف جاء كام لألدعية، دةمتعدّ  صيغ ذكرت وقد الدعاء،ـ  6

: رقم حديث ذيل)  دحممّ  بن عيل ومرفوعة الكايف ومرسل( 7)رقم:  والطويس املفيد ومرسل

 أيب وخرب، (13)رقم:  املغرية أيب بن عيل بن احلسن وخرب(، 10)رقم :  الشحام زيد وخرب(، 7

 وخرب(؛ 26)رقم:  يسالطرب ومرسل(؛ 25)رقم:  اجلعفي جابر وخرب(، 19)رقم:  الثاميل محزة

)رقم:  البرصي ومرسل(؛ 28)رقم:  املوصيل جعفر أيب وخرب(، 27)رقم:  سنان بن اهلل عبد

 (.31)رقم:  عطية بن مالك وخرب(، 30 ـ 29

)رقم:  والطويسكام يف مرسل املفيد  ـ اخلتم عليها بسورة القدر أو البدء بفاحتة الكتاب، 7

 (.19)رقم:  الثاميل محزة أيب وخرب(، 7

 بن اهلل عبد خرب من ىويستوح(، 23)رقم:  اجلعفي جابر خرب يف ورد كام له، ُاخذ ملا هأنّ ـ  8

 (.27)رقم:  سنان

 ورشوط جواز أ وهي رشوط كامل أهل د وكالم يف أّن هذه األعامل أو القيوقع هنا  دوق



 

 ؟ثريأرشوط ت

الظاهر من مجلة من الفقهاء أهّنا رشوط كامل وفضل، عماًل باإلطالق املوجود يف بعض 

وقد ، ثري يف اإلجابةأالت فيض إىل رسعةالنصوص عىل األقّل، فهي زيادة يف كامل الفعل ت

 .مل يعثر عىل من اشرتط هذه الرشوطه عض العلامء بأنّ رّصح ب

ق الرشوط لم بتحقّ ظ عىل االستشفاء بالرتبة دون العه يتحفّ من الفاضل اهلندي أنّ  ويبدو

لزوم ق الرشوط ال إرادته توّقف حصول االستشفاء عىل حتقّ  ملتر واح. املأخوذة يف ذلك

 .االلتزام هبذه الرشوط رشعاً 

 نا أمام احتامالت هنا:أنّ يعني  وهذا

 .جواز رشوط، وليست تأثري رشوط واألعامل الرشوط هذه أنّ  :األّول االحتامل

وقلنا بأّن من رشوط أكل الرتبة  ،ا إذا كانت رشوطًا الزمًة حلصول الشفاءينقضه أهّن  وهذا

 وطالرش هبذه يعمل ال اإلنسانق رشط القصد هنا جدًا مادام قصد االستشفاء، فكيف يتحقّ 

 شخصاً  أنّ  فلو هلا، ةواقعيّ  ال استشفاء قصد صورة فهذه ؟!دوهنا من شفاء ال التي واألعامل

 لعٌب  فهذا الدواء، تأثري تفسد بطريقة أخذه لكنّه ،االستشفاء الدواء رشب من قصد

 .غري ال له صوريٌّ  وقصدٌ  باالستشفاء

 بقصد اً مرشوط اجلوازبعد كون  اجلواز؛ رشط إىل واقعاً  االحتامل هذا فمرجع وعليه،

 .دوهنا من الشفاء قحتقّ  بعدم العلم عند باألعامل مرشوط احلقيقّي  والقصد واقعًا، االستشفاء

 هي األعامل هذه أنّ  السابقة الروايات من مجلة من الظاهر فإنّ  ،تقّدم عام النظر وبرصف

 مثل من يالحظ كام األعامل، هبذه املكّلف قيام عدم هو ثريالتأ عدم سبب وأنّ  تأثري، رشوط

 قد الشفاء عدم سبب أنّ  منها يفهم يعفورأيب  ابن صحيحة إنّ  بل وغريه؛ الثاميل محزة أيب خرب

                                           
؛ 623واإلصفهاين، وسيلة النجاة: ؛ 197ـ  196: 12؛ ورياض املسائل 364: 36جواهر الكالم  :( انظر1)

 .302: 3؛ والسيستاين، منهاج الصاحلني 233: 2ين، هداية العباد ؛ والگلبايگا145: 2وحترير الوسيلة 

 .196: 12( رياض املسائل 2)

 .287: 9كشف اللثام انظر: ( 3)

 .287: 26( موسوعة الفقه اإلسالمي طبقًا ملذهب أهل البيت^ 4)



  

 .والتصديق اإليامن عدم يف يكون

 التأثري يف األعامل هذه اشرتاط فإنّ  الباب نصوص جمموع من ناملتيقّ  القدر أخذنا فلو ومعه

 ،األقّل  عىل بعضها بدون عدمه حيرز بل بدوهنا، ثريالتأ رزحير  ال إذ ن؛املتيقّ  القدر هذا يف سيدخل

 اأمّ  النصوص، من العديديف  ادتردّ  اللذان اناألساسيّ  املفهومان ومها ،والدعاء اليقني مثل

 .واضحاً  صار كام هربصدو وثوق فال غريمها

 .اخلمينيد سيّ المثل كام احتمله  ،ال أصل التأثري ،ا رشوط رسعة التأثريإهّن  الثاين: االحتامل

 ـ رأينا كام ـ النصوص بل ،النصوص يف له أثر أّي  نشمّ  مل إذ أبدًا، واضح غري االحتامل وهذا

 .الرسعة عن حديثر  دون هبا ثريالتأ اشرتاط يف ظاهرة

 لكن النصوص، بعض للسان اً فقو حمتمٌل  وهذا وكامل، فضل رشوط اإهّن  :الثالث االحتامل

 .كامل، ال جمّرد رشوط قلنا كام تأثري رشوط اأهّن  ظاهرها النصوص من مجلةً 

 .جواز رشوط اإهّن  :الرابع االحتامل

 النصوص بعض أنّ  غايته بل هبذا، إال األكل عليك حرم أردت إذا هأنّ  النصوص يف وليس

 يف يلاألوّ  وظهوره متعّدد وهو فقل، أردت إذا: يقول وبعضها دوهنا، من تأثري ال هأنّ  يف ظاهر

 النصوص هذه جمموع لكنّ  الدعاء، عدم عند األكل حرمة يف ال للدعاء فيالتكلي الوجوب

 الكامل عىل محلها يمكن التي الرشوط سائر يف ال ،والدعاء اليقني يف جواز، رشوط اأهّن  يعطي

 .االستحباب أو

 رشوط وجود يثبت مل فقط اجلانب هذا والحظنا الثقة خرب ةحجيّ  عىل بنينا فإذا وعليه،

 قهحيقّ  قد وغريه قطعًا، الشفاء قحيقّ  اليقني أنّ  تقول ما غاية يعفورأيب  ابن حيحةص إذ ؛ساساً أ

 بل ،اليقني عدم عند الشفاء ينفي ال حيث رشوط، أّي  يقّدم ال املقدار وهذا قه،حيقّ  ال وقد

 عىل بناءً  االستحباب بنحو األعامل هبذه يعمل بل أساساً  رشوط فال ومعه. اليقني عند دهيؤكّ 

 .عدمها عىل بناء مثالً  ةاملطلوبيّ  برجاء أو التسامح قاعدة

 وغريه ـة اخلرب املوثوق بصدوره، فإّن املتيقن من روايات الباب إذا بنينا عىل حجيّ  اوأمّ 

وغريه خمتلف  الروايات، يف داملرتدّ  هو فهذا والدعاء، اليقني مع الرتبة هذه أخذ هو ـ مشكوك

 أكل حرمة عمومات عن هجوخر نتيقّ امل قدرال كونه ،عليه البناء فيلزمواية وأخرى، ربني 



 

 عدمه، إحراز عدم أو الرضر بحال احلرمة اختصاص من احتملناه ما عىل بناءً  نعم. الطني

 .هنا ناملتيقّ  القدر بمعونة إال صعب التأثري إثبات نعم منفيًا؛ الرضريكن  مل ما مطلقاً  أمكن

 قرب تربة وهو الطني، يف االستثناء موارد من لاألوّ  املورد حول إيراده أردنا ما متام هذا

 .×احلسني

 األرمين الطنيـ  

 من الفقهاء الطني   غرير  استثنى
 ،ستخدم للعالجهذا الطني ير  كر أنّ وقد ذر  .األرمني واحدر

 .رمينياأاء، وهو منسوب إىل طبّ وهو معروٌف بني األ

                                           
دها ياء آخر احلروف ساكنة ثم نون وهي بكرس اهلمزة وامليم وبع ،ومناحية بالرّ  :ةرمينيّ إ»يقول الفيومي: ( 1)

وإذا نسب إليها حذفت الياء التي بعد امليم  ،مفتوحة ألجل هاء التأنيث مكسورة ثم ياء آخر احلروف أيضاً 

الجتامع ثالث ياءات فيتواىل كرستان مع  استثقاالً  ؛عىل خالف القياس وحذفت الياء التي بعد النون أيضاً 

 ،الطني األرمني منسوب إليها :ويقال .أرمني :فيقال ،ح امليم ختفيفاً فت  ل فتر ثقوهو عندهم مست ،ياء النسب

 (.240: 1)املصباح املنري « ربيتيك   :مثل ،إرميني :ولو نسب عىل القياس لقيل

وكرس  له ويفتح، وسكون ثانيه،إرمينية: بكرس أوّ »(: 161ـ  159: 1وقال احلموي يف )معجم البلدان 

والنسبة  خفيفة مفتوحة: اسم لصقع عظيم واسع يف جهة الشامل، لنون، وياءامليم، وياء ساكنة، وكرس ا

سميت أرمينية بأرمينا بن لنطا بن  قال أهل السري: ..وكرس امليم بفتح اهلمزة إليها أرمني عىل غري قياس،

وقيل: مها أرمينيتان الكربى والصغرى،  ل من نزهلا وسكنها،، وكان أوّ ×بن نوح أومر بن يافث

الروم وجبل القبق وصاحب الرسير،  من برذعة إىل باب األبواب، ومن اجلهة األخرى إىل بالد امهوحدّ 

ونواحيها، وقيل: هي ثالث أرمينيات،  الكربى خالط ونواحيها وإرمينية الصغرى تفليس وقيل: إرمينية

 ن وصغد بيل وبابمنها، والثانية: جرزا إليها عدّ  أربع، فاألوىل: بيلقان وقبلة ورشوان وما انضم وقيل:

والرابعة وهبا قرب صفوان  ودبيل ورساج طري وبغروند والنشوى، فريوز قباذ واللكز، والثالثة: البسفرجان

عليه شجرة نابتة ال يعرف أحد  وهو قرب حصن زياد ،ماهلل، صىل اهلل عليه وسلّ  بن املعطل صاحب رسول

فمن الرابعة: شمشاط وقاليقال  ،يب جداً وهلا محل يشبه اللوز يؤكل بقرشه وهو ط من الناس ما هي،

ورساج طري وبغروند وخالط  وكانت كور أران والسيسجان ودبيل والنشوى وأرجيش وباجنيس،

، التي ×التي فيها صخرة موسى الروم، فافتتحها الفرس وضموها إىل ملك رشوان وباجنيس يف مملكة

طليموس: طول أرمينية العظمى ثامن إىل ب احليوان، ووجدت يف كتاب امللحمة املنسوب بقرب عني

قليم اخلامس، طالعها تسع داخلة يف اإل درجة، وعرضها ثامن وثالثون درجة وعرشون دقيقة، وسبعون

ووسط سامئها مخس عرشة درجة من  من الرسطان، يقابلها مخس عرشة درجة من اجلدي، عرشة درجة

 



  

 اء الطّب القديمعند علمالعالجي هوّية الطني األرمين ودوره ـ  ـ 

يبدو أّن املسلمني تعّرفوا عىل هذا الطني بعد الفتح اإلسالمي، كام يبدو أّنه كان شائعًا بني 

 .األطّباء االعتامد عليه منذ القرن الثاين اهلجري

ومن البعيد أن يكون املقصود بالطني األرمني يف الوسط الطبّي آنذاك كّل طنير يأيت من بالد 

ّننا ـ كام نقلنا يف اهلامش آنفًا ـ ال نتكّلم عن احلدود اجلغرافّية احلالية لدولة أرمينيا، خاّصة وأ

بالد من عاب بعض يأرمينيا، بل نتكّلم عن مساحة أكرب من ذلك بكثري، ربام وصلت إىل است

وغري ذلك، األمر الذي يرّجح أّن نوعًا من الطني كان وتركيا وان وجورجيا جّ آذربيجان ونخ

ّمي بالطني األرمني، ال أّن كّل طنير من أرمينيا فهو يرستخدم للعال ج يأيت من تلك البالد، فسر

 طنٌي أرمنّي يرستخدم للعالج.

ى أفضل ما يصفّ  هـ( يعترب يف كتابه حول األغذية واألدوية أنّ 320) وقد رأيت اإلرسائييلّ 

روف بالقيموليا ري املعحرورين هو الطني األرمني والطني الرومي والطني اجلزمبه املاء لل

 .والطباشري

ه هـ( أن من خاف سجعًا تناول الطني األرمني بامء الرمان، كام ذكر أنّ 428وذكر ابن سينا )

 .ستفاد منهادة ير ذكر له مواضع متعدّ جهة القيء املفرط، واينفع يف مو

                                                                                                             
أرمينية الصغرى طوهلا مخس وسبعون  نةحياهتا مخس عرشة درجة من امليزان، قال: ومدي احلمل، بيت

درجة من الرسطان، يقابلها مثلها  دقيقة، وعرضها مخس وأربعون درجة، طالعها عرشون درجة ومخسون

 وهلا رشكة يف العواء ويف الدّب  ملكها مثلها من احلمل بيت عاقبتها مثلها من امليزان، من اجلدي بيت

 امللحمة. ويف كتب الفرس أنّ  ه من كتابهذا كلّ  ..احلكامءكوكب هوز، وهو كوكب  األكرب وهلا رشكة يف

فتوح  سالم، وقد ذكر يفأرمينية بأيدي الروم حتى جاء اإل ومل تزل ..كانتا يف أيدي اخلزر جرزان وأران

املقام  ة من ملوكها وأطاله كتب لعدّ واضح األصبهاين أنّ  بلد، وذكر ابن أرمينية يف مواضعه من كّل 

 «...أوسع منه وال أكثر عامرة بلداً  بأرمينية ومل ير

 .601( انظر: كتاب األغذية واألدوية: 1)

، 555، 499، 491، 444، 438، 431، 397، 238: 2، و352، 285، 203، 198: 1( كتاب القانون 2)

هـ( يف 1008؛ وانظر أيضًا: داود األنطاكي )218، 163، 159، 138، 121، 115: 3، و588ـ  587

، 84، 66، 65: 2، و239، 188، 83، 44: 1يل األلباب واجلامع للعجب العجاب كتابه: تذكرة أو

؛ 135ة: وياسني عيسى، االصطالحات الفقهيّ ؛ 226والغّساين، املعتمد يف األدوية املفردة: ؛ 137، 128

 



 

 يؤخذ قياقيا ةأو رضب ةمما يذهب بالوجع عن األعضاء من سقط..»ويقول ابن طاوس: 

يسكن  هفإنّ  ة،بامء األس ويطليه بريش اجلميع ويبّل  وماش ومغاث وطني أرمني يدّق  صربو

 .«دت منهالوجع الوقت ويذهب اخلرضة التي تولّ 

 ،تارةً  البدن عىل بمسحه عالجاً  بوصفهتتحدث عنه وغريها ية القديمة وهذه املصادر الطبّ 

 هأنّ  عندهم واملذكور.. رابعة باملاء بهرش مع وحّله ثالثة، آخر طعامر  مع ووضعه أخرى، وأكله

 يف كامـ  يقول من وجتد .للصفرة باملائل ووصف الفخار؛ لفتات أقرب الغربة إىل مائل أمحر طني

 .أخّص  بشكل واإلسهال النزيف لعالج ستخدموير  بسهولة سحقير  هأنّ ـ  مةاملتقدّ  املصادر

رف ماّدًة عالجّيًة منذ عصور اليونان، عوالذي تعطيه الكتب الطبيّة القديمة أّن هذا الطني ير 

اهتاممه هبذا الطني، وقد  )بدايات القرن الثالث امليالدي( حيث ينقلون يف ذلك عن جالينوس

العديد من األمور هـ( 646)وكذلك ابن البيطار هـ( 313)نسب حمّمد بن زكريا الرازي 

 اعتامد الطني األرمني يف العالج جاء . وليس بعيدًا أنّ لألطباء اليونانيني تتعّلق الطني األرمني

 بتأثري اخلربات اليونانية يف هذا املجال.

ة والشيعة تشهد له آثار الفقهاء السنّ  ،هذا الطني للتداوي أمٌر واضح معلوم قديامً  وأكل

 ارة إاللزم الصائم بكفّ أيضًا؛ ويظهر من بعض نصوص الفقه السنّي أّن أكل الطني األرمني ال ير 

 .حلاالتيف بعض ا

 ـ حكم تناول الطّب األرمين، أدّلة وتعليقات ـ 

انحرص العالج به، أو ه جيوز التداوي بالطني األرمني إذا اضطّر إليه اإلنسان وأنّ  شّك  ال

فهل جيوز أكله للعالج  ،ه لو ثبت عموم حتريم أكل الطنيالكالم هو أنّ  إال أنّ ، لدفع اهلالك

                                                                                                             
 .274؛ وأمحد فتح اهلل، معجم ألفاظ الفقه اجلعفري: 1667ومركز املعجم الفقهي، املصطلحات: 

 .185؛ وانظر أيضًا: 158ن من أخطار األسفار واألزمان: األما( 1)

 .713: 3؛ وابن البيطار، اجلامع ملفردات األدوية واألغذية 431: 4انظر: الرازي، احلاوي يف الطّب ( 2)

 .139، 100: 3انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: الرسخيس، املبسوط  (3)

: 4؛ وإيضاح الفوائد 329: 3حكام وقواعد األ؛ 369: 36 ؛ وجواهر الكالم327: 7( انظر: الروضة 4)

فقه فضل اهلل، ؛ و423؛ واللنكراين، األحكام الواضحة: 138: 2؛ واألراكي، املسائل الواضحة 154

 



  

 ال؟ وولو من دون انحصار أ

 :وهي تفيد، ماذا ملعرفة استعراضها من والبد الطني، هبذا روايات وجود ذلك وسبب

رجالً شكا إليه  ، أنّ ×د الباقرعن أيب جعفر حممّ  ،األوىل: خرب أيب محزة الثامَل الرواية

 .«عنك يسكنيه بنارر لينة، واستّف منه، فإنه الطني األرمني وقلّ  خذ»، فقال له: ريح  الز  

 له يبنّي  اإلمام أنّ  غايته إذ الرضورة، حال لغري الرتخيص إطالق يفيد ال اخلرب هذا ولكنّ 

 أداء من يمكن فال العالج، يف الطريقة هلذه مضطراً  املريض هذا حال يكون وقد عالجه،

 .واالستثناء االنحصار صورة غري يف ولو ةالطبيّ  وصفته تضّمنته ما جواز نفهم أن الطبيب

 الكتاب يمؤّلف   بسطام ابني عن معلومات أّي  لفقداننا مضافاً  إذ السند، عيفض اخلرب أنّ  كام

، كام يوجد برش بن عبد احلميد ضعيف وهو ،الفضيل بن حممد السند يف يوجد هنا، املصدر

 األنصاري، وهو مهمٌل جدًا، بل يكاد ال نعثر له عىل رواية خارج كتاب طّب األئّمة هذا.

(  خزفر  جزءاً  تأخذ»أنه قال يف الزحري: × عنه ،ي بسطامالثانية: خرب ابن الرواية ب قر ر  )خ 

طرونا( قطونا زرب   من وجزءاً  أبيض،  أرمني طنير  من وجزءاً  عريب، غر م  ص   من اً جزءو ،)بزر الق 

 .« )منه(فُّ ت  ويرس   نة،ي  ل   رر ان  ب   ىل  ق  ير  ،)الطني األرمني(

 السابق احلديث بعد ذكره هأنّ  أو أساسًا، سند بال اإمّ  هأنّ  عىل نطيل، فال سابقه حال وحاله

 .أيضاً  ضعيفاً  فيكون ،السند وحدة قاصداً 

ئل جعفر بن قال: سر  ،)عن بعض أصحابه( الثالثة: مرسل حممد بن مجهور العمي الرواية

(، أحيّل أخذه؟ ، للكبسيؤخذ للكرس )للكسري واملبطون ،عن طني )الطني( األرمني’ دحممّ 

 .«منه خريٌ  ’عيل بن احلسني قرب وطنير  القرنني، ذي قرب طني من إّنه أما به، بأس ال»قال: 

 اأمّ  للطربيس، األخالق ومكارم الراوندي دعوات يف سند بال مرسلةً  وردت الرواية وهذه

                                                                                                             
 و.. 470؛ والسيستاين، املسائل املنتخبة: 392: 3الرشيعة 

 وهو استطالق البطن، ويبدو أّنه يصاحبه خروج الدم.( 1)

 .65ة: ، طّب األئمّ انبوريّ بسطام النيسا ا( ابن2)

 .227: 25؛ وانظر: تفصيل وسائل الشيعة 66ـ  65األئمة:  ( طّب 3)

 .167؛ ومكارم األخالق: 185؛ والراوندي، الدعوات: 732د: ( مصباح املتهجّ 4)



 

 مجهور ابن أن كام ،ومل تثبت وثاقته كام أسلفنا ،مجهور بن دحممّ  عن فنقلها الطويس مصباح يف

 .أيضاً  مرسلةً  فتكون أصحابه، ضبع عن نقلها العمي

 جلرب األرمني والطني احلسني برتبة االستشفاء عىل تدّل  الرواية هذه أنّ  ذلك إىل يضاف

 بموضوع اهل عالقة فال ،أو يلّف العظم به العظام كرس مكان عىل به يمسح ولعّله الكرس،

 خمالف هلكنّ  األكل، لاحتام يفتح ومعه ،)املبطون( أضاف األخالق مكارم رواية يف نعم .األكل

 .به األخذ فيصعب والراوندي، للطويس

وأّما توصيفها الطني األرمني بأّنه من طني قرب ذي القرنني فهو غري مفهوم كثريًا، وحيتاج 

 للمزيد من البحث، للنظر يف مفاده.

ها ليست من رومصاد ،جداً  قليلة العددا وقد اتضح أهّن  ،هي روايات الطني األرمنيّ  هذه

رسال، إوومهملون فون ة فيها مضعّ هي، وأسانيدها واوال حتى الثانية ادر الدرجة األوىلمص

ة خرب الثقة وال اخلرب من باب حجيّ  الة هلذه مضمون بعضها غري واضح، فال حجيّ  عىل أنّ 

 .املوثوق

 .عىل ما تقتضيه القاعدة كام قلنا ومعه فالطني األرمني ال توجد أدّلة خاّصة به، فيعمل معه

وقاعدة التسامح يف أدّلة السنن ال جتري هنا؛ ألهّنا ال جتري يف اإلخبارات، وال يف الرتخيصات 

 ، كام أملحنا لذلك سابقًا.الطنيكحرمة أكل  إلزامّي  يف ختصيص حكمر املحضة، وال 

ة حرمة أكل الطني ـ لذهاب بعض عموميّ مبنى عىل ـ  اً مل نعرف وجهًا معترب ،من هنا

دم ولو مع ع ،رمني للتداوي مطلقاً لتجويز أكل الطني األ ،رينعض املتأّخ ومنهم ب ،الفقهاء

 .غري التداويجلوازه ولو ل عن ذهاب بعضر  فضالً ، االنحصار حيث مل يذكروه قيداً 

املستفاد من كلامت بعض  هو كام، فقط عالج بهال انحصارالرضورة و عند اجلواز فاألصّح 

األسانيد بعمل األصحاب غري وجيهة؛ لعدم إحرازه ودعوى جرب ضعف هذه  .الفقهاء

                                           
: 2ين، هداية العباد والگلبايگا؛ 387الروحاين، املسائل املنتخبة: ؛ وحممد 165: 2( انظر: حترير الوسيلة 1)

233. 

 .338( حممد صادق الروحاين، املسائل املنتخبة: 2)

 .124: 3( انظر: الرسائر 3)



  

 صغرى وكربى هنا.

 ؛باجلواز، وهي حسنة روايةٌ  ويف األرمنّي ..»ق احليّل حني قال: ولعّل هذا هو ما قصده املحقّ 

 .«إليها املنفعة للمضطرّ  ملا فيها من

إذا ثبت حرمة وهي أّنه  نعم ثّمة مشكلة أخرى هنا تظهر حتّى يف حال االضطرار احلقيقّي،

أكل الطني بعنوانه من جهة، وقلنا بالروايات التي ترى أّن اهلل مل جيعل فيام حّرم شفاًء، وأّن هذه 

الروايات ليست خاّصة باخلمر واملسكر، لزم حّل هذه املشكلة هنا، ومل يعد يمكن االستشفاء 

يف الفصل األّول أو الرجوع االضطرارّي للطني! وقد حتّدثنا عن بعض جوانب هذه القضّية 

من هذا الكتاب، وسيأيت البحث التفصييل فيها يف الفصل القادم، عند احلديث عن التداوي 

 .بإذن اهلل سبحانه باخلمر

 وتقويم عند ابن فهد احلّلي، تعليق الطني األرمين واحلسيينالتمايز بني ـ  ـ 

، سني والطني األرمني فروقاً رب احلإىل أن ابن فهد احليّل ذكر يف التمييز بني طني ق شارير 

 هي:

 منها، حّذر وإن بل الطبيب، يصفها مل وإن االستشفاء لطلب تناوهلا جيوز القرب تربة إن ـ 1

 .موصوفاً  يكون أن إال تناوله جيوز ال واألرمني

 وذلك: ؛إطالقه غري صحيح عىل دالتمييز الذي ذكره ابن فه وهذا

 هناك وكانت منها حّذر لو لكن الطبيب، يصفها مل وإن القرب تربة أكل جاز وإن هإنّ  أـ

 فمن جدًا، الرضر معه حيتمل أو يترّضر مثالً  بخصوصه الشخص هذا أنّ  يف ةعلميّ  معطيات

 الطارئة ةاالستثنائيّ  احلاالت عن خارجةً  فرضها من والبدّ  الرتبة، بروايات األخذ الصعب

 .واخلاّصة

معارض بإطالق األدّلة هنا، فيتساقطان إن مل نقل أو قد يقال بأّن حجّية قول أهل اخلربة 

بتقديم قول أهل اخلربة، وتكون النتيجة عدم شمول اإلطالقات للمورد، فيعود املورد من 

                                           
 .753: 4رشائع اإلسالم ( 1)

 .221: 4ب البارع ( انظر: املهذّ 2)



 

 موارد عمومات حرمة أكل الطني لو برني عليها.

 بل مطلقًا، الطبيب بوصف جائزاً  يصبح ال األكل لكنّ  ،أكله جيز مل وإن األرمنيالطني  ـ ب

 .نفسه االنحصار اموإنّ  ،ووصفته الطبيبفقط  ليس فاملعيار به، العالج انحصار فرض من دالب

 احلاجة إليه تدعو ما فيجوز األرمني بخالف صة،احلمّ  مقدار إال منها باحير  ال الرتبة إنّ  ـ 2

 .زاد وإن

 كام نفسه القربالتمييز جّيد وفقًا ملا تقّدم، وحتديد الكمية يف طني القرب ملكان حرمة  وهذا

 .متقدّ 

 .األرمني بخالف تنجيسها، جيوز ال ةحمرتم الرتبة إنّ  ـ 3

 اإذف الديني، واعتباره صاحبها هلتك املستلزم هتكها جيوز ال الرتبة نّ أ هو الصحيح ولكنّ 

 ،ريناملتأّخ  من واحدر  لغري وفاقاً  الصحيح هو ما عىل ،مطلقاً  ال ،مرر ح   اهلتك   التنجيسر  استلزم

 .أيضاً  وهتكه تنجيسه فيجوز رمنياأل اأمّ 

ة الروايات بناء عىل سقوط حجيّ  ،ضافة أمر رابع هنااحليّل إ البن فهدوكان ينبغي هذا، 

املحّرم،  عن عمومات الطنيبعنوانه × احلسنيوهو خروج طني قرب ني األرمني، اخلاّصة بالط

 شفاء فيه، فقد حيرم التداوي فيجوز التداوي به يف حال االضطرار، أّما لو قلنا بأّن املحّرم ال

؛ لعدم خروجه بعنوانه بالنصوص عن دليل حرمة أكل بالطني األرمني حتى حال االضطرار

 الطني.
                                           

فلهم يف ذلك  ،يتفق الفقهاء عىل حرمة تنجيس املساجد مطلقًا، أّما تنجيس املشاهد املرّشفة والعتبات( 1)

 رأيان:

ما هو املشهور، وهو ظاهر عبارات أغلب الفقهاء، من أّن حرمة التنجيس خاّصة بحالة ما إذا  :الرأي األّول

بل  لزم هتك حرمة املشاهد املرّشفة، أّما إذا مل يلزم هتك احلرمة فيجوز التنجيس وال جتب إزالة النجاسة.

 قال كثري من هؤالء بأّن حكم املصحف الرشيف هو هذا أيضًا.

ذهب إليه بعض الفقهاء، من أّن حرمة تنجيس املشاهد املرّشفة حرمة مطلقة، بمعنى أّن  ما الرأي الثاين:

 أم مل يلزم، وهذا هو رأي أمثال الشيخ فاضل اللنكراينواإلهانة تنجيسها حرام، سواء لزم منه اهلتك 

يخ وحيد ، أّما الش(235: الفتاوى الواضحة)الصدر يف حمّمد باقر ، والسيد (101)األحكام الواضحة: 

 اخلراساين فذهب إىل حرمة التنجيس مطلقًا عىل األقوى يف املشاهد، وعىل األحوط يف املصحف الرشيف

 (.1، اهلامش رقم: 128: 2)منهاج الصاحلني 



  

 للطني خرىأ أنواٌعـ  

 :مثل واالستشفاء، للتداوي تستعمل للطني أخرى أنواعٌ  كرتذر 

 .بوريولعّله بعينه الطني النيسا أبيض لونه بأنّ  قيل الذي اخلراساين الطني

 تقعاالحتاد السوفيايت سابقًا، و اتمجهوريّ  من وهي داغستان، إىل)نسبًة  الداغستاين والطني

 هو كام)قزوين(،  اخلزر بحر سواحل عىل جورجيا دولة ورشق ذربيجانآ دولة شامل

 .(معروف

 .البحرية وطني

 .املختوم والطني

 .مرص وطني

 ..و باكستان يف)مولتان(  لطانمر  وطني

 غري يف اوأمّ ، ـ للتداوي مع انحصار العالج هبا جواز هذه ـ السيام الداغستاين روفواملع

 عدا األرض وجه عىل منطقة أّي  من طني أي   يستثني سنّة أو كتابر  من نّص  يوجد فال ذلك

 .األرمني الطني يف الكالم متقدّ قد و ،القرب طني

كونه من الطني ولو  ّقنييتم وأمثاله قد ال الطني املختو ي بأنّ حالنراقي وغريه يو أنّ  وامللفت

 .ل االختصاصهوهذا حيتاج ملراجعة العرف وأ، سّمي طيناً 

والبحرياء،  سوقد ارطلق عىل الطني املختوم يف بعض الكتب عنوان طني الكاهن وشامو

 املوجود يف مصادر مع أنّ ، بأطراف الروم عند هيكل أوطيمس رأمح ه طني يؤخذ من تلٍّ وأنّ 

                                           
لتان )( 1)  يف جنوب أقليم البنجاب يف باكستان.( multanالظاهر أّن املراد هو منطقة أو مدينة مر

؛ واملنتظري، األحكام 501، وهبجت، توضيح املسائل: 423م الواضحة: اللنكراين، األحكاانظر: ( 2)

املارديني يف اجلوهر  يشار إىل أنّ . 670؛ واملناهل: 470؛ والسيستاين، املسائل املنتخبة: 515ة: الرشعيّ 

: 10مشتهى وإن كان فيه رضر.. )وانظر: تذكرة الفقهاء  الطني اخلراساين مأكوٌل أّن ذكر  285: 5النقي 

وقد  ة.سكندريّ جملوٌب من اإلّنه ، يصف طني البحرية بأ252: 3نون اابن سينا يف الق نّ أرأيت قد و .(141

( عىل حرمة أكل الطني الداغستاين، ويبدو منه أّنه يرصف النظر 54: 14نّص العاميل يف )مفتاح الكرامة 

 عن حال االضطرار.

 .170: 15( مستند الشيعة 3)

 .440: 5كام حب األ؛ ومهذّ 233: 1ة أويل األلباب ( انظر: األنطاكي، تذكر4)



 

 ،طة بيد ملوك اإلسالموهي جزيرة متوّس  ،لب من بئر يقع يف إقليميّةهذا الطني جير  أخرى أنّ 

ا ترجع الكتب أهّن وتسمية املختوم يظهر من بعض . نحو مائتي ميلة وتبعد عن القسطنطينيّ 

 .خلتم امللك عليه

صيدلة والصّحة،  والالطّب  علوملنشري إىل أّن  الطني، حول احلديث من القدر هبذا نكتفي

 فيلزم ،جداً  كبري بشكل اليوم تتطّور ،والعقاقري والعالجات األدوية يف البحث وجمال

 عند أكله قبل جدواه من دوالتأكّ  ،للشفاء كونه ّدعىير  طني أّي  يف للبّت  العلوم هذه إىل الرجوع

فيها ـ لتأييدها  ، فإّن هذه املعطيات تنتمي للطّب القديم ويلزم جتديد النظربه العالج انحصار

 .أو نقدها ـ تبعًا لتطّور العلوم البرشّية التجربيّة باستمرار

 نتائج البحث يف اجلوامد واألعيان

 الذي توّصلنا إليه يف هذا الفصل هو اآليت:

مل يقم أّي دليل عىل حتريم تناول أّي يشء من األعيان اجلامدة ـ ما سوى احليوانات  ـ 1

 ف عن النجاسات واملتنّجسات والطني، ما مل يكن مرّضًا.وأجزائها ـ لو غضضنا الطر

إّنام  نجسة، أعياناً  كوهنا بعنوان النجسة األعيانتناول  حرمة عىلمعترب  دليل يقم مل ـ 2

 امليتة :وهو ،اخلاّص  بعنوانه لكن عندهم، اً فقهيّ  النجاسات يف عدّ  ما بعضتناول  حرمةالثابت 

 أكلحلرمة ؛ والكافر وملحقاته كالفّقاع، واملسكروالكلب، ، اخلنزير وحلم، والدم، بأنواعها

 .كّلها بطهارهتا قلنا ولومجيعًا  أكلها حيرم وهذه، اإلنسان

 والكلب واملسكر والدم امليتة من أكله حيرم ما القى ما عمنفليست بحرام، ، ساتاملتنجّ  اأمّ 

رام منه عرب تنظيفه ونحوه، ما مل نحرز خروج احل ،أكله محرر واخلنزير بحيث حتّققت الرساية، 

 .األخرى االنتفاعات حتريم عن فضالً  التحريم، عىل دليل فال ذلك، غري اوأمّ 

ما مل يثبت عدم الرضر يف مورد أو  الطني أكل القدر املتيّقن من احلرمة يف الطني هو ـ 3

 .حيرم ملـ ال ما إذا مل حيرز الرضر ـ  الرضر عدم أحرز فلو حالة،

                                           
 .584: 17( انظر: الزبيدي، تاج العروس 1)

 .411: ( ابن سهل الطربي، فردوس احلكمة يف الطّب 2)



  

 مع ،واملعجون به مزجاً  باملاء املمزوج الرتاباملتيّقن من الطني املحّرم، هو  إّن القدر ـ 4

 األظهر، هو لعّل احلرمة بل جدًا، قوّي  الرتاب مطلق يف واالحتياط أيضًا، جفافه بعد حرمته

 والفواكه املياه يف الرتاب حّبات بعضنعم يستثنى  .الرضر مع إال األجسام؛ من ذلك غري دون

 .ذلك وغري

، هلذا يلزم ×إذا قلنا بحرمة أكل الطني بعنوانه، فاألحوط الشمول لطني قرب احلسني ـ 5

يتناول،  ستهلك ثمّ بحيث ير كثري يف ماء مقدار منه فاء أو غريه، أن يوضع تشريد تناوله لالسلو ار 

ويف هذه احلال ال يوجد حتديد ألّي كمّية بعينها، وال ختصيص بقرب احلسني دون غريه، وال 

ل انحصار العالج، أو بحال املرض وقصد االستشفاء، وال عىل تقدير ثبوت أّن الرتبة بحا

 حسينيًّة أو غري حسينيّة، بال فرق بني القيام باألعامل اخلاّصة وغريها.

أّما لو قلنا بخروج تربة احلسني ختصيصًا عن عموم دليل احلرمة الثابت عىل الطني بعنوانه، 

ه باحلسني، بال فإّن القدر املتيّقن من اجل واز هو كونه بمقدارر بسيط مثل احلّمصة، واختصاصر

فرق بني أن يكون العالج منحرصًا به أو ال، وبال فرق بني قصد االستشفاء أو ال، نعم يلزم 

 ثبوت كون الرتبة حسينّيًة بالدليل الرشعي، واالقتصار يف التناول ضمن حال اليقني والدعاء.

ّد عرفًا أّنه تراب هذا القرب ممّا حييط به ويكون قريبًا جدًا منه من واملراد برتبة القرب ما ع

خمتلف اجلهات، ال املساحة الواسعة الواردة يف بعض اآلراء الفقهّية أو بعض النصوص، 

 والعلم عند اهلل.

مل يثبت بدليل استثناء الطني األرمني وال غريه من أنواع الطني من حرمة أكل الطني، بل  ـ 6

 ستخدامه بغري األكل أو عند الرضورة.ينحرص ا

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 رابعالفصل ال

 السوائل واملائعات
 





 

 

 

 

 

 متهيد يف النجاسات املائعة واأللبان

وقد سبق أن  ،يف حمّرمات املائعات والسوائل يدور حول جمموعة من العناوين البحث

 .تعاىل اهللإن شاء تعّرضنا سابقًا لبعضها، فنشري إليه هنا إشارًة، ثم نفّصل يف غريه 

 أهّم ما تعّرضنا له سابقًا هو:و

 املائعة واملتنّجسات النجاساتأّوالً: 

 هي بام واحلرمة، احلّلية حيث من واملتنّجسات النجاسات عن اجلوامد بحث يف حتّدثنا

 النجس بحرمة القائلة ةالفقهيّ  النتيجة صّحة عدم إىل كهنا توّصلنا وقد سات،ومتنجّ  نجاسات

 هذا إلثبات تنهض ال قتيس التي األدّلة وأنّ  نجس، هو باموالرشب ـ  األكل يثح من ـ

 .العام العنوان

دّ  ما بعضلكنّنا قلنا بأّن   نجسًا، كونه بعنوان ال بعنوانه أكله حتريم ثبت قد النجاسات من عر

 اعوالفقّ  واملسكر ،احتياطاً  والكلب والكافر، اخلنزير، وحلم والدم، بأنواعها، امليتة هو وذلك

 غريهاوأّما  الطهارة، مباحث يف بطهارهتا قيل ولو رشهبا أو أكلها حيرم فهذه(، بحثه سيأيت)كام 

 عىل دليٌل  يثبت مل فهذه اجلالل احليوان وعرق احلرام من اجلنب وعرق واملني الغائط مثل

 .أيضاً  النجاسة عىل يقم مل إذا عام فضالً  ،نجاستها عىل قام ولو حتريمها

 فيه ألنّ حتت عنوان فضالت اإلنسان ورطوباته؛  مستقالً  قريباً  بحثه سيأيت لبولا نعم،

 .كالماً 

 ذلك غري اأمّ  فيه، أجزائه بعض رست بحيث ماملحرّ  القى ما منها مفاملحرّ  ،ساتاملتنجّ  اأمّ 

 .األكل بغري هبا االنتفاع حيرم فال

 ،صل الثالث من هذا الكتابفال يف متقدّ قد  النتيجة هذه حول االستداليل البحث وتفصيل



 

 .نعيد فال اجلوامد، وهو

 واحليوان اإلنسان لبنثانيًا: 

يف م وغريه من احليوانات بالذات أو بالعارض، حتّدثنا يف خامتة البحث حول املحرّ  قدل

ة واحلرمة عن مسألة اللبن وقاعدة تبعّية حكمه ألصله يف احلليّ الفصل الثاين من هذا الكتاب، 

 ام نأخذ النتيجة.إنّ ، وم نريد أن نعيد اآلن ما تقدّ والكراهة؛ وال

 :تيةاآل النتيجة إىل خلصنا وقد

 األكل، حمّرم احليوان لبن إىل بالنسبة احلرمة يف ةالتبعيّ  قاعدة عىل واضح دليل أّي  يقم ملـ  1

 يوانحلا لبن ةحليّ  فاألصل وعليه ّتبع؛فير  وأمثاله، اجلالل احليوان لبن حرمة يف النّص  ورد ،نعم

 .األكل محمرّ 

 .أيضاً  حتريمه عىل دليل يقم ملة( أ)املر اإلنسان لبن إنّ  ـ 2

 القاعدة هذه نتيجة ولكنّ  احلّلية، يف للحيوان اللبن ةتبعيّ  قاعدة عىل مقنع دليل يقم مل هإنّ  ـ 3

 .والرباءة احلّل  ت ي:بأصال ثابتة

 ،مباح لبنه كاحلامر، اللحم مكروه حليوانفا الكراهة، يف ةالتبعيّ  قاعدة أدّلة تصّح  مل هإنّ  ـ 4

 .الكراهة عىل دليل بال

 نّص  فيه ورد ما باستثناء ،كراهة بال واحليوان اإلنسان من اآلتية األلبان كّل  ةحليّ  :والنتيجة

 .كاجلالل مبارشةً  به خاّص 

 هذا ما توّصلنا إليه سابقًا، أّما هنا فسوف نبحث يف مجلة موضوعات:

 لتفاصيل الفقهّية املتعّلقة به.وبعض ا أ ـ الدم،

وهنا ندرج مسألة البول، وما يتصل به من التداوي  ب ـ رطوبات اإلنسان واحليوان،

 وغريه.

املائعة باألصل وغري املائعة كذلك، وما يلحق بذلك. وهنا ندرس  مر واملسكراتـ اخلج 

رات.  أيضًا املخد 

 وباهلل التوفيق.



 

 

 

 ّولاأل احملور

 الدم

 متهيد

 وتناوله، الدم حكم عن بالتفصيل حتّدثنا أنـ يف الفصل األّول من هذا الكتاب ـ  قسب

 أمفيه  الدم بطهارة قلنا مكروهه، مأ مهحمرّ  أم األكل للّ حم حيوان، أم إنسانر  دم كان سواء

 واإلمجاع بالتسامل ينمعتضد   ،والسنّة بالكتاب ثابت الدم حتريمتوّصلنا إىل أّن و نجاسته،ب

 .العام ّي اإلسالم

 من هنا لنا البدّ  ، لكناملحّرم قرآنيًا خصوص الدم املسفوح وأنّ  ،ذلك من حيث املبدأ كان

 .ةهنائيّ  بنتائج لنخرج الفقهي للرتتيب وفقاً  الدم بحث تفاصيل يف الدخول

 :وتسهيالً  تنظيامً  ؛اآليت الشكل عىل البحث ونضع

 املسفوح الدمأّواًل: 

 ناملتيقّ  املقدار أنّ  إىل هناك وتوّصلنا ،املسفوح الدم حكم عن ابقاً س القرآين البحث يف حتّدثنا

 الذي ليس املسفوح من املراد وأنّ  املهراق، املصبوب بمعنى املسفوح، هو اً قرآنيّ  الدم حرمة من

 الدم هو بل الفقهاء، بعض من فرهم وإن اللغة يفيؤّيده  شاهد ال فهذا الذبح، حال صبي

 .مسفوح هبأنّ ـ  مجعه عدب ولوـ  بنفسه صفاملتّ 

 نفس له كانت حمّرمه، أو األكل حمّلل حيوانر إنسانر أو  من أتى مسفوح دم فكّل  ،وعليه

 يف الواردة الرشيفة ةالسنّ  نصوص وتأييد الكريم الكتاب بنّص  رشعاً  حرام فهو ال، وأ سائلة

 الطحال حتريم عىل دّل  وما الذبيحة، مستثنيات ويف املطعومات، من القرآن حّرمه ما تعليل

 .ذلك ونحو



 

 .نطيل وال نعيد فال القرآين، البحث يف متقدّ  مما واضح احلكم وهذا

 املسفوح غري الدمثانيًا: 

 القطرة مثل كان لو حتى أو العروق، يف يكون أو ،ةالذبيح يف يتخّلف الذي الدم به واملراد

 .من غري ذلك القطرتني أو

ه ال حيرم باللحم والعروق ويكون داخلها وأنّ  ندكّ سبق أن بحثنا يف حكم الدم الذي ي وقد

أكله برصف النظر عن حكم طهارته ونجاسته، حيث حيكم الفقهاء بطهارة مطلق الدم 

 املتخّلف يف الذبيحة.

 ال بحيث جداً  يسرياً ستهلك فيها ويكون يف اللحم والعروق والذي يُ  غري هذا الدم املندكّ  أّما

 ال؟ أو حرام هل هو معه.. إال عادةً  اللحم يؤكل

النجس ال جيوز  أساس أنّ  من الفقهاء هذا املوضوع بمسألة نجاسة الدم، عىل مجلةٌ  ربط

كم دم غري مسفوح حير  دم غري مسفوح يكون نجسًا حيرم أكله ورشبه، وكّل  تناوله؛ فكّل 

 .أكله جائز بطهارته فإنّ 

الدم هل هو دم حيوان  ومن هنا ظهر يف كلامت الفقهاء تفصيل هذا البحث عىل أساس أنّ 

دم احليوان الذي  ة األوىل )له نفس سائلة( يكون حرامًا؛ ألنّ ال، فعىل الفرضيّ  وله نفس سائلة أ

ا عىل الفرضية الثانية )ليست له نفس له نفس سائلة نجس، والنجاسات حيرم تناوهلا، أمّ 

 لعدم نجاسته.غري مسفوح؛ حال كونه حكم بجوازه سائلة(، مثل دم السمك واحلرشات، فير 

 كلامت ثنايا بعض يف املوضوع هذا معاجلة يف ةالذهنيّ  هذه اإلنسانر  يالحظ قد :أقول

 الدم هذا يكون الذي احليوان يف التمييز وهي ،أحياناً  ظتالح   أخرى ةذهنيّ  جانب إىل الفقهاء،

 .فال وإال ،له تبعاً  مرر ح   بحرمته حمكوماً  كان لو هفإنّ  منه،

 ام معيارين عند الفقهاء:وهذا يعني أّننا أم

 م.فيحرُ  ،أ ـ معيار نجاسة الدم غري املسفوح

 م.فوح، فيحرُ سب ـ معيار حرمة احليوان صاحب هذا الدم غري امل

 ، فراجع.االضطراب بعض وأحياناً  اختالف، فيها هنا الفقهاء وعبارات



  

 :للحم التابع وغري املسفوح غري الدم مطلق يف يقال أن التحقيقلعّل و

 نفس ذي حيوان كّل  دم وهو نجس، دم كّل  حتريم لزم نجس، كّل  حرمة عىل بنينا إذاـ  1

 مسفوحاً  كونه بني فرق بال بطهارته؛ الفقهاء بعض حكم مما ،الذبيحة يف املتخّلف عدا سائلة،

 .وعدمه

 هذه من املوضوع مقاربةوعليه ف العنوان، هبذا نجس كّل  حرمة لدينا يثبت مل ملا هأنّ  إال

 ،املعايري أحد هو وال نجاسته، الدم حرمة معيار فليس أساسًا، صحيحة غري ستكون ةالزاوي

 .آخر معيارر  عن التفتيش فينبغي

 انطالقاً  وغريه، سائلة نفس له ما دم بني الدم يف البحث بعضهم تقسيم أنّ  يظهر ،هنا من

 .صحيح غرير  ،النجاسة موضوع ةذهنيّ  من

دّ  دم كّل  بتحريم القول لزم واملرشوب، املأكول من خبيث كّل  حرمة عىل بنينا إذا ـ 2  عر

الفصل األّول عند الكالم  يف هلا تعّرضنا التي اخلباثة صيتشخ معايري أحد عىل)أو  عرفاً  خبيثاً 

 نفس له حيوان ومن وعدمه، نجساً  كونه بني املوضوع يف فرق ال وهنا .(القرآين البحثعن 

 الدماء متييز يف بحث استئنافالرأي  هذا عىل ميلز، بل وعدمه ومسفوحاً  وعدمه، سائلة

 .كّلها مستخبثة ابأهّن  نقل مل إذا غريها عن املستخبثة

 حرمة قاعدة لدينا تثبت مل ـ املوارد بعض يف الصغرى يف املناقشة عن النظر برصف ـ أّنه إال

 املدخل فهذا وعليه خبيث، فهو محمرّ  كّل  نّ أ هو لدينا ثبت ما بل ث،مستخبَ  أو خبيث امعط كّل 

 .دم أّي  حرمة إثبات خالله من يمكن وال ،أيضاً  صحيح غري املوضوع هذا تناول يف

 إىل ندخل أن لزم أجزائه، لتامم حتريمٌ  هو ما حليوانر  الرشيعة حتريم أنّ  عىل بنينا إذا ـ 3

 يف التفصيل هي النتيجة وتكون منه، الدم هذا خذار  الذي نفسه احليوان معيار من الدم موضوع

 كالسباع ماً حمرّ  احليوان كان فإن حمّلله، أو األكل محمرّ  حيوان دم كونه بني املسفوح، غري الدم

 نفس له حيوان دم كان سواء حرامًا، الدم كان الفقهاء عليه بنى اممّ  ذلك ونحو األسامك وغري

دّ  ال، أم سائلة  احليوان كان إذا اوأمّ .. ، مسفوحًا أم البنجاسته أم بطهارته حكم ال، أم خبيثاً  عر

 .مسفوحاً  يكون ال أن رشط حالالً  دمه كان األكل حمّلل

 اهلل رسول حّرم: قال فإذا احليوان، حتريم دليل من ةالشموليّ  فهم عىل يقوم زيالتمي وهذا

 .حراماً  كان فيها الدم وحيث فيها، يشء كّل  أكل حتريم منه املفهوم كان السباع، أكل



 

ة يف اللبن، يف قاعدة التبعيّ ـ وتقّدم بحثه بالتفصيل ـ ذكروه بام  قد يناقشولكّن هذا القول 

 األجزاءحيث قال بعضهم هناك بأّن أدّلة حتريم احليوان ناظرة إىل حلمه أو إىل حلمه مع سائر 

 .مثل اللبن فال يشمله الدليل ا، أمّ الثابتة

 ال احليوان جسم يفرزه ما سائرو اللبن مثل بأنّ  وقلنا اللبن، بحث يف املناقشة هذه أّيدنا وقد

 منه جزءاً  رسخي احليوان بأنّ  يقال ال وهلذا له، فرزٌ مر  أو له ظرٌف  جسمه بل أجزائه، من عرفاً  يعدّ 

، كام ال يقال بأّنني ذلك نحو أو لعابه منه خرج أو رضعه من اللبن ارخرج أو بال أو تغّوط إذا

 ت لبنه..تناولت جزءًا من هذا احليوان عندما أكون قد رشب

 يف والعظام اللحم حال حاله بل عرفاً  اللبن حال حاله يكون ال قد الدم أنّ  يف الكالم أنّ  إال

 ودمه، وعظمه حلمه احلكم لشمل احليوانر  مر  حر  لو بحيث األصلّية احليوان مكّونات من كونه

 افبانرص تقول التي الدعوى صّحت لو نعم. جداً  صعٌب  التحريم دليل عن بخروجه فالقول

 لكنّ  هنا، املناقشة صّحت عادةً  يؤكل الذي هألنّ  احليوان؛ من اللحم صوصخ إىل التحريم دّلةأ

 .أيضاً  صعٌب  ذلك إثبات

ثبت صحيح، املعيار فهذا ،وعليه  مطلقًا، حرمته عىل الدليل دّل  حيوان كّل  دم حرمة وير

 احليوان، هذا حرمة باب من بل بعنوانه، الدم حرمة باب من تكون ال حينئذر  مطلقاً  دمه وحرمة

 حيرم: مثل لسانه كان لو اأمّ  السباع، حترم مثل مطلقاً  احليوان هذا حتريم دليل يكون أن يلزم نعم

بل قد يقال بأّن الدليل  .، طبقًا ملا قلناه يف بحث حلم اخلنزيرهنا ينفع ال فهذا السباع، حلم أكل

ل دليل حرمة أكل اإلنسان؛ ألّن عمدته لو كان ارتكازيًا لبّيًا وليس فيه إطالق لفظي ـ مث

االرتكاز العقالئي واملترّشعي ـ ومل حيرز الشمول لتناول دم اإلنسان إذا كان غري مسفوح، مثل 

القطرة والقطرتني، فال دليل عىل التحريم، خاّصة لو كان هذا الدم دم اإلنسان نفسه، أي دم 

ز هنا يف فرض عدم كونه مسفوحًا يف غاية الشخص نفسه الذي يتناوله، فإّن اّدعاء وجود ارتكا

يتة مثل أليات  الصعوبة، فتأّمل جّيدًا، إال إذا اعترب جزءًا منفصالً من احلّي فيحكم بكونه م 

 الغنم املبانة من احلّي وما ورد فيها، فتأّمل.
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 يلالدل دّل  حيوان كّل  يف ـ املسفوح عن فضالً  ـ املسفوح غري الدم حرمة :املعيار هذا ونتيجة

خاّصة أو كان  حلمه حرمة عىل الدليل دّل  أو كاألنعام حالالً  كان ما اأمّ  مطلقًا، حتريمه عىل

 .حرمته عىل دليل ال املسفوح غري دمه فإنّ  قارصًا عن الشمول لغري اللحم ونحوه،

مسفوحًا، فيشمله دليل حرمة الدم املسفوح ـ يف اللحم  غري املندكّ ـ دم  معيار كون كّل  ـ 4

 دم فهي تتجّمع عندماة؛ وتقريب ذلك أّن هذه النقاط القليلة من الدم د يف القرآن والسنّ الوار

 حيرم فكام واحدة، حقيقةً  لتشكّ  اأهّن  يف والكثرية القليلة النقاط هذه بني فرق فال مسفوح،

 وابتالعها القطرة هذه تناول حيرم كذلك الكوب، يف املوجود املسفوح الدم من قطرة رشب

 .عريف غري دقيٌق  األمور بني هنا والتمييز .األجزاء سائر عن منفصلةً  اكوهن حال

 حمّلله، أم األكل محمرّ  ال، أم سائلة نفس ذي حيوان دم كان سواء حرام دم فكّل  ،وعليه

 .غريه أم ثاً يخب طاهرًا، أم نجساً 

 يف ملسفوحا عنوان لذكر فائدة ةأيّ  هناك كانت ملا كذلك األمر كان لو بأّنهيناقش  قدلكن 

 الدم بتناول قاً ملح   ابتالعها لكان الطريقة هبذه لوحظت لو دم قطرة أّي  إذ والسنّة؛ الكتاب

 .املسفوح عنوان هو والسنّة الكتاب من يظهر ما أنّ  مع املسفوح

 الدم اختاذ حرمة عن كناية ليكون املسفوح الدم عىل التحريم انصباب جداً  املعقول ومن

 الصالة يف الدم من البسيط املقدار عن كالعفو متاماً  البسيط، املقدار عن ووالعف طعامًا، الكثري

مرّضًا،  يكون ال قد أيام ةلعدّ  اً يّ تدرجي الدم من جزيئات ابتالع أنّ  كام. املصيّل  لباس وعىل

 .دواملفس   املرّض  هو يكون فقد واحدة حلظةر  يف كبرية يةكمّ  أكل بخالف

يف اللحم والتابع له، رغم  ميع أطبقوا عىل استثناء الدم املندكّ اجل ما يؤّيد ما نقول أنّ  ولعّل 

السرية جارية عليه، بال ردع، فهذا  ة عىل كونه مستثنى، لكنّ من القرآن والسنّ  ه ال يوجد نّص أنّ 

يوم  بنفسه يبطل طريقة االستدالل هنا، إذ الدم التابع للحم لو مجع ليس قلياًل أبدًا، والناس كّل 

 . من الدم التابع للحمتتناول مقداراً 

ونحن نسأل: أليس من األرجح ـ بعد فقدان األدّلة الدالة عىل االستثناء ـ أن يكون قيام 

السرية هنا مرجعه إىل عدم إحساسهم بشمول العمومات واملطلقات هلذه املقادير البسيطة من 



 

القرآين واحلديثي  وألثار النّص  ،عن املوضوع واإلمام والصحايبّ  الدم، وإال لسألوا النبي  

، رغم أّن الفقه اليهودي يتشّدد كثريًا حتى يف الدم أبداً  هذا من شيئاً  نجدنا ال تساؤالت، مع أنّ 

 !التابع للحم؟

 عدا اإلطالق عىل دم كّل  حتريم يف)املسفوح(  معيار توظيف إمكانية يف كيشكّ  كّله وهذا

 .عرفاً  للحم التابع

 دون مطلق بقول الدم حتريم عىل تنّص  التي الذبيحة تمستثنيا روايات إىل االستناد ـ 5

 .باملسفوح له تقييدر 

 ستدلير  وقد تقدير، أبعد عىل األكل لحملّ  احليوان من الدم مطلق حرمة ثبتير  املعيار وهذا

 .غريه يف ةباألولويّ 

 :ويناقش

 وهو حتريمه، املعهود الدم إىل إشارة يكون قد النصوص هذه يف الوارد الدم عنوان إنّ  :الً أوّ 

 عن احلديث يف ذلك قلنا كامألهّنا ليست يف مقام البيان من حيث الدم،  مطلقًا، ال املسفوح الدم

 .مطلقاً  الدم يف متتكلّ  التي اآليات

 فيه كونه عىل زتركّ  الطحال عن حتّدثت عندما نياتثاملست روايات أنّ  ذلك ديؤيّ  ما ولعّل 

 يصبح بحيث الطحال يف ناملختز   الدم ةكميّ  بيانل رادةإ وهذه يشء، منه يبقى ال بحيث كثري دم

 هبأنّ  وصف وهلذا الطحال، حول الذي الغشاء داخل عجتمّ  الذي باملسفوح ويلحق دمًا، هكلّ 

 .الدم بيت

 هي الذبيحة مستثنيات نصوص يف ماً حمرّ  بوصفه الدم عىل تنّص  التي الروايات إنّ  :ثانياً 

 أيب ابن ومرسل ار،مرّ  بن إسامعيل وخرب الواسطي، وعةومرف احلميد، عبد بن إبراهيم خرب

 السند، ضعيفة روايات وكّلها ي،العمّ  مجهور بن حممد ومرسل وأنس، دامحّ  وخرب عمري،

 الروايات هذه من بالتعميم واجلزم كثريين، عند املصّحح احلميد عبد بن براهيمإ خرب باستثناء

 االحتجاج ومرسل هناك الطحال روايات فإنّ  وهلذا. صعٌب  سابقاً  حاهلا من رشحناه بعدما

 .القطرتني أو القطرة مثل ال الدم من كبري بمقدار املوضوع تربط املسفوح الدم بعنوان املرّصح



  

 وقد للفقيه، منها واحدٍ  من أكثر يتمّ  وقد الدم، موضوع تناول يف املحتملة املباين هي هذه

 :تلّخص

 خبيثاً  ال، أم الدم كان نجساً  مه،حمرّ  أو األكل لحملّ  نحيوا كّل  من حرام املسفوح الدم إنّ  ـ أ

 .واضح وهذا. ال أم ةسائل نفس للحيوان ال، أم

 املتصلة السرية لقيام ؛جائزٌ  ّلفكوت عاملبإ إال يظهر ال والذي للحم التابع الدم إنّ  ـ ب

 .به االبتالء كثرة رغم حكمه عن سؤال وجود وعدم ،عليه

 يتناوهلام القطرتني أو كالقطرة يكون الذي وهو واملسفوح، التابع بني ما الذي الدم إنّ  ـ ج

معيار احلرمة أّن الدم مل يثبت  هذا ..يستهلكا مل ولو الرشاب، أو الطعام يف يكونان أو اإلنسان

له نفس سائلة وغريه، وال يف كونه  وال يف كونه من حيوانر  ،يف نجاسته وطهارته هو ة فيهواحلليّ 

ام املعيار فيه هو: إذا إنّ  ..و بحر أو جّو، وال يف كونه خبيثًا وغريه، وال غري ذلكأ من حيوان برّ 

م من جهة حرمة احليوان، فيكون أكله أو رر ح  بدليلر حيمل إطالقًا م األكل كان من حيوان حمرّ 

 مًا بمالك حرمة احليوان نفسه، ال بمالك حرمة الدم، لكن برشط أن يكون النّص رشبه حمرّ 

 ه، ال حتريم خصوص حلمه كاخلنزير.حرمة هذا احليوان يفهم منه حتريم متام أجزائ الدال عىل

 .أيضاً  مطلقاً  حرامٌ  أنفه حتف مات الذي أي ،امليتة احليوان فدم ،بذلك مشمولة امليتة أنّ  كام

 حيث جائز فهو ،حلمه حتريم سوى يثبت مل أو األكل حمّلل حيوان من الدم هذا كان إذا اوأمّ 

 عنوان وبني وغريه، الذبيحة يف املتخّلف عناوين بني ذلك يف فرق بال مسفوحًا؛ يكون ال

 األطعمة باب يف خاص نّص  فيه يرد مل كّله هذا فإن الفقهاء، كلامت يف رأيناه مما وغريه، السمك

 .واألرشبة

 من نتائج البحث يف غري املسفوح )الدم يف البيضة واللنب والقلب والكبد(

الدم الذي يكون أحيانًا يف البيض )العلقة يف أّن الذي توّصلنا إليه، نتائج البحث  ومن

ـ لكونه يف البيض  شمله دليل حرمة احليوانال يفإنه حيث ال يكون مسفوحًا و البيضة(،

يكون وأكل ما اتصل به أكله  نجس أو خبيث، فإنّ  دليل عىل حرمة كّل  ومل يتمّ املنفصل ـ 



 

 .املشهور لعّله ملا خالفاً  ،ة هنا أيضاً احلليّ طهارته وربام اء استقرب بعض الفقهربام و، جائزاً 

فإذا كان احليوان صاحب الدم  بعده، أو احللب عند اللبن يف تكون التي أّما قطرات الدم

حالل األكل كاألنعام فإّنه يكون حالالً مع اللبن، وإال فإذا كان من دم حيوان حمّرم األكل 

ه إطالٌق، كام م يف هذه احلال.ولدليل حتريم    قلنا، حرر

والذي اختلف  يف القلب والكبد،يكون مسألة الدم الذي أيضاً آثار هذا البحث  ومن

 حيث ـ وهو. وحكم باحلّلية بعض الفقهاء، حكمه، فامل للحرمة الشهيد الثاينالفقهاء يف 

 .واحلرمة احلّلية يف للحيوان تابعٌ  ـ مسفوحاً  يكون ال

 النار على الطبخ آنية يف مالد حكمثالثًا: 

 طبخ آنية أو درق   يف دمٌ  وقع لو هأنّ  وهو الروايات، بعض فيه وردت ،مهمّ  فرعٌ  هنا يوجد

 احلكم؟ هو فام النار، عىل يغيل القدر وكان

بحرمة ما يف  القول، واملشهور، نريسب لعاّمة املتأّخ ، بل نر من الفقهاء كثريٌ  ذهب

مني اختاروا القول باحلّلية مجاعًة من املتقدّ  بينام نجد أنّ  ،هذا الطعامالقدر وعدم جواز أكل 

ده بعضهم بأن قيّ نعم،  .كام ذهب إليه الشيخ املفيد وغريه ،رشط زوال عني الدم وتفّرقها بالنار

 .يكون الدم قليالً 
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لشيخ ا ولكنّ  ،هنا بالنسبة إلينا يف احلّلية ال يف النجاسة، واملعروف النجاسة والبحث

 .اً ري جعل النجاسة احتياطًا وجوبيّ املنتظ

ت التي دّلت عىل جواز اروايال اخلالف يف هذه القضّية يرجع إىل وجود بعض وسبب

 وهذه الروايات هي: ،األكل، وقد وقع النقاش يف سندها وداللتها

ور زر فيها ج   رر د  عن ق  × اهلل قال: سألت أبا عبد األوىل: صحيحة سعيد األعرج، الرواية

 و  ار ع فيها مقدار ق  و  
 ي  ق 
 .«الدم كّل  تأكل النار ألنّ  نعم؛»×: من دم، أيؤكل؟ فقال ةر

 .فيه الدم من هبا املعتدّ  يةالكمّ  هذه نزول رغم الطعام أكل جتيز الرواية فهذه

، بخ فيها حلمٌ در فيها ألف رطل ماء، فطر قال: سألته عن ق   بن جعفر، الثانية: خرب علّ  الرواية

 .«بأس، فال ل  بخ فكر طر  إذا»ة دم، هل يصلح أكله؟ قال: قيّ ووقع فيها ار 

 ذهب كام ـ ةاحلجيّ  عىل بني فلو رين،املتأّخ  طرق ةحجيّ  عىل ةمبنيّ  السند حيث من والرواية

 .معتربة تكن مل ـ الصحيح هو كام ـ وإال معتربًة، صارت ـ اخلوئي دالسيّ  هنا إليه

 .الطبخ بعد األكل جواز يف واضحة فهي ،الداللة حيث من اوأمّ 

 أو نبيذ مسكرر  عن قطرة مخرر × قال: سألت أبا احلسن الثالثة: خرب زكريا بن آدم، الرواية

 أو ةالذمّ  ألهل طعمهير  أو املرق هيراق»×: كثري، فقال ٌق ر  كثري وم   در فيها حلمٌ قطرت يف ق  

له لهفاغس   واللحم الكالب،  شاء إن النار تأكله الدم»الدم؟ فقال:  ر فيهاط  فقلت: فإن ق   ،«وكر

 .«..اهلل

 يف املشكلة أنّ  إال. النار تأكله الدم وأنّ  والدم، اخلمر بني التمييز يف واضحة الرواية وداللة

 (.املبارك/مبارك بن)احلسني  املبارك بن احلسن وثاقة تثبت مل هفإنّ  ؛سندها

                                           
 .63: 1( ( انظر: املنتظري، العروة الوثقى )مع تعليقات املنتظري1)

( الظاهر أّن األوقية هنا تزيد عن حدود مائة غرام بالتأكيد، وهذه الكلمة هلا معانر خمتلفة من حيث املقدار 2)

 يف االستعامالت العربّية.
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 بأس ال ،املوضوع إىل إشارة هلام يتانروا وتوجد هنا، العمدة الثالث الروايات هي هذه

 :بذكرمها

عن البئر × عن جّده، قال: سألت أبا عبد اهلل ـ خرب أمحد بن حممد بن عبد اّلل بن الزبري، 1

 إذا»عجن من مائها، أيؤكل ذلك اخلبز؟ فقال: ، فتموت فير ع فيها الفأرة أو غريها من الدواّب ق  ت  

 .«بأكله بأس فال النار أصابه

 الرتخيص كان ولو النار، بتأثري األكليف املاء، تّم الرتخيص يف وموهتا وقوع الفأرة  ورغم

 يف للنار تأثرياً  يعطي بالنار ةالقضيّ  فربطر  النار، لذكر وجهٌ  كان ملا انفعاله وعدم املاء يةكرّ  ألجل

 .املوضوع

 .الزبري بن اهلل عبد بن دحممّ  بن أمحد بإمهال ضعيف فاخلرب ،السند حيث من اوأمّ 

بز، ثم عر  ،×عن أيب عبد اهلل ه،ان روعمّ  ،ـ مرسل ابن أيب عمري 2 جن وخر لم يف عجنير عر

 .«فيه ما النار أكلت بأس، ال»قال:  ،املاء كانت فيه ميتة أنّ 

 يفرتض كان الذي الطعام جتويز يف النار دور مفهوم يكّرس النار بأكل للجواز والتعليل

 .وامليتة الدم من أكله حيرم بام التصاله ؛حراماً  يكون أن النار لوال

طريق  فإنّ  ،ينا مراسيل ابن أيب عمريمن حيث السند مبتىل باإلرسال، ولو ختطّ  واخلرب

د بن بأمحد بن حممّ  د بن عيل بن حمبوب يف مشيخة التهذيب واالستبصار ضعيٌف الطويس ملحمّ 

 حيث مل تثبت وثاقته. ،حييى العطار

يف املوضوع، وهي تلتقي عند دور النار والطبخ يف الرتخيص يف الروايات  هي أهمّ  هذه

ائر لبعض الفقهاء تعميم احلكم هنا لس سب  أكل الطعام املالقي للمحّرم من الدم وامليتة؛ وهلذا نر 

مستنده هو نكتة التعليل الواردة يف بعض  بام يبدو أنّ ، يغيل درر وقعت يف ق   النجاسات لو

ة التعليل ورد يف النار خاّص  جيب بأنّ ار وإن  .عضهمام أفاد بكصحيح األعرج ك ،النصوص

                                           
 .29: 1؛ واالستبصار 414ـ  413: 1( هتذيب األحكام 1)

 .29: 1؛ واالستبصار 414: 1( هتذيب األحكام 2)

 .53: 4( انظر: التنقيح الرائع 3)

 .220: 12( انظر: رياض املسائل 4)



  

 .الدم واخلمر يف خرب زكريا بن آدمالتمييز بني  ا تأكل الدم وتأكل امليتة، وهلذا تمّ وأهّن 

 كتاب يف ةاألمهيّ  تلك عطوهاير  ومل ،الطهارة مباحث يف املسألة هذه الفقهاء بحث وقد

تأّخر منهم، ألهّنم فهموا من هذه العناوين أّن هلا صلة بموضوع من  السيام واألرشبة، األطعمة

نجاسة هذه األعيان ال بجانب حرمتها يف نفسها برصف النظر عن نجاستها، مع أّنه معقول 

جدًا، وربام هلذا مل يسأل اإلمامر عن نوع الدم هنا، وال سأل الراوي عن الصالة فيام القى بدن 

 .ق، بل الكالم كّله يدور حول األكلاإلنسان من هذا الطعام واملر

 مداخالت الفقهاء على حتليل النار الطعاَم الذي وقع فيه الدم، بيان ونقد

 :، هو اآليتسنداً  الصحيح فيها التي الروايات هذه عىل املالحظات وأبرز

من أّن هذه النصوص خمالفة لإلمجاع عىل عدم  ،د الطباطبائيما ذكره السيّ  األوىل: املالحظة

د حمسن احلكيم إىل ما هو أبعد من بل ذهب السيّ ، ستحالةالصول التطهري بالنار إال باح

ات ر  املنك   ة كون مضموهنا منالعمدة يف سقوط هذه النصوص عن احلجيّ  ذلك، وهو أنّ 

 .عرٌض عنهاا مر وأهّن  ،الواضحة عند املترّشعة

وال حتّقق هذا  ،عةاملترّش  امىقد عند االرتكاز هذا وجود ةمعلوميّ  بعدم يناقش ولكن

 هبم، خمدوش مجاعاإل أنّ  كام الطعام، هذا أكل بجواز القدماء بعضر  أفتى وقد كيفاإلمجاع، 

 ويلأت يف ةخاّص  اجتهادات من ينشأ أن يمكن الذي اإلمجاع من األخذ يف أوىل النّص  أنّ  عىل

، فيمكنها تقييد وختصيص لعاما إىل اخلاّص  نسبة غريها إىل الروايات نسبة أنّ  عىل ،الروايات

 .القواعد والعمومات واملطلقات

املراد بالدم أّن من  ،ق األردبييله املحقّ واحتمله قبل   ،د اخلوئيما ذكره السيّ  الثانية: املالحظة

ه لو كان النظر إىل عنرص يف هذه الروايات هو الدم الطاهر الذي حيرم تناوله، وذلك بقرينة أنّ 
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 .رةليست بمطهّ  أوالنار مطّهرة  لكان املناسب اجلواب بأنّ  ،طهارة الدم بالنار

د حممد باقر وقد أبان السيّ  ،من فرض الرواية جمملة من هذه الناحية هذا كّله ال أقّل  ومع

حمذور النجاسة ال يزول بانعدام النجس  املرتكز يف األذهان أنّ  الصدر املوضوع هنا بالقول بأنّ 

، ال ملسألة الطهارة والنجاسة ،ب كون التعليل ناظرًا ملحذور احلرمةيوج وهو ما ،بعد املالقاة

 .حمل الرواية عىل الدم الطاهرفتر 

 أكل يف الرتخيص بدل هأنّ  هي ـ واألرشبة األطعمة بحثيف  أي ـ هنا املالحظة هذه ونتيجة

 الطاهر دمال خصوص مالقي يف الرتخيص سيصبح مطلقًا، النار عىل يلغر  لو وامليتة الدم مالقي

 .الدم مطلق ال

 أو الدم لكون مةاملتقدّ  الروايات يف إشارة أّية ترد مل إذ واضحة؛ غري املالحظة هذه أنّ  إال

 سائلة نفس ذي حيوان من نجس هأنّ  اإلنسان به يبتيل الذي الدم يف الغالب أنّ  مع طاهرة، امليتة

 يف يمكن وكيف !ابتالًء؟ األقّل  هو ما عىل الرواية نحمل فكيف نفسه، اإلنسان ودم كاألنعام

 أو نعاماأل دماء هو به يبتلون ما غالب أنّ  مع القدر، يف صّب لير  طاهر دم ةيّ قأو توّفر العادة

 قوّي  معّزز نفسه اإلمام سؤال عدم مع إشارة ةأيّ  وجود فعدم ،أو اإلنسان القطط أو الكالب

 .ان نجسًا أم غري نجس، بحيث تشمل مطلق الدم سواء كاملقام يف الروايات إلطالق

 :أمرين قحتقّ  رشط ،معقول فهو الصدر، السيد ذكره ما اوأمّ 

 قّوة بفعل امالسيّ  متامًا، النجاسة تالشت لو هوأنّ  ،النّص  عرص يف االرتكاز هذا وجود ـ أ

 .آثارها تبقى والغليان، كالنار كبرية ةحراريّ 

 .املذكور رتكازاال مع جيتمع أن يمكن آخر منشأ للسؤال يكون ال أن ـ ب

سّلمنا بأصل وجود هذا االرتكاز هبذه املساحة له، فإّن املورد هنا ال ينافيه؛ الحتامل  ولو

ي النار تطّهر، إذ هناك رأي فقهي سنّ  ا هو موجود يف الفقه السنّي من أنّ ممنشوء السؤال 

يف هذه املسألة  ة النار، وهذا كافر لتربير توّجه السائلني ملعرفة رأي اإلمام الصادقبمطهريّ 
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لتأثري النار يف التطهري، وقال  احناف مالواأل املطروحة التي فيها خالف بني فقهاء السنّة؛ ولعّل 

بعدم تبلور واضح آنذاك لفكرة  ةبعضهم بزوال النجاسة باحلرق بالنار، ولعّل املسألة مربوط

 ة.االستحال

ا عن أخذ املرّبر السياقي وعىل هذا األساس تبطل املحاولة التي ذكرها الصدر؛ لغياهب

فاملفرتض التمّسك بإطالق هذه الروايات للشمول لكّل دم، السيام مع تعبري  ،التارخيي للسؤال

 بن جعفر. الوارد يف خرب عيلّ  «لفكر  طبخ إذا»

 املتنّجس، أكل حرمة يف الفقهي رأهيم عىل مبنيٌّ ـ  والصدر كاخلوئيـ  العلامء كالم إنّ  بل

 أكل حرمة عىل دليل ال هأنّ  مع قالوا، ما إىل اضطّرهم ضيقر  يف هنا همأنفس وجدوا وهلذا

 هذه بني تعارض فال وعليه ،ولو بشكل بسيط عينها النجاسة بقايا فيه توجد ال الذي املتنّجس

 وتكون أكله، جيوزو ساً متنجّ  بكونه يلتزم إذ والتنجيس؛ النجاسات باب وقواعد الروايات

 تزيل فهي إذن الدم، ترذهب فالنار سات،املتنجّ  بحث يف إليه لناتوّص  ملا زةمعزّ  الروايات هذه

 األطعمة باب يف حتريمي بعنوان فليس التنّجس عنوان اوأمّ  األكل، املحّرم وعني النجاسة عني

 .واألرشبة

إّن هذه الروايات ختالف املرتكز والقواعد وعمومات النصوص، فالبّد  الثالثة: املالحظة

ز ذلك التعليل ة، والذي يعزّ راء أهل السنّ آ ا قد صدرت تقّيًة ملوافقتها بعضمن محلها عىل أهّن 

 .اإلقناعه صدر عىل وجه الوارد فيها، والذي حيتمل أنّ 

 :وذلك ؛صحيح غري التوجيه وهذا

 ةاخلاّص  احلالة نسبة هي والنجاسة الطهارة باب روايات لسائر الرواية هذه نسبة إنّ  :الً أوّ 

 هذه بمثل القواعد تلك ختصيصـ  ةاألصوليّ  القواعد عىلـ  فينبغي ة،عامّ ال الةاحل إىل

 لإلفتاء الروايات هذه بعض يف الوارد التعليل عمومب الفقيه يلتزم أن مانع أّي  بل النصوص،

 يف الغرابة وأين الثابتة، األعيان عىل للنجاسة الشمس كمطّهرية متاماً  للدم، النار بمطهرّية

 .منها هذه فلتكن راتاملطهّ  بروايات أخذوا فكام! ذلك؟
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؛ ألّن التقيّة فرضية خلف للذهاب معنى ال بل ،لزممر  ال األدّلة بني النسبة هذه فمع وعليه،

التقّية من املرّجحات التي نرجع إليها عند استقرار التعارض بني األخبار، واملفروض إمكان 

 اجلمع العريف هنا، فال موضوع للمرّجحات أصاًل.

 عن حتّدثنا كام العادة، بمقتىض أكثر التقّية عن الروايات بعدير  للتعليل اإلمام ذكر إنّ  :ثانياً 

 !التقّية؟ شاهد هنا التعليل أنّ  علمنا فكيف سابقًا، املوضوع هذا

ام نظرها إىل وليس نظرها إىل الطهارة، إنّ  ،إّن هذه الروايات هنا ال حتكم بطهارة الطعام :ثالثاً 

سؤال السائلني ومن األجوبة أيضًا، فغاية ما تفيد هنا هو من ا واضح هنا جواز األكل، وهذ

رة كالنار، وهذه النتيجة ة مؤثّ جواز أكل املتنّجس بعد زوال عني النجاسة وتالشيها بفعل قوّ 

نحن نقول هبا من األّول حتى لو مل ترد هذه الروايات أساسًا؛ إذ ال دليل أساسًا عىل حرمة 

وحصل لنا اطمئنان أو بطريق رشعي خروجها  منه عني النجس تذي انعدمتناول املتنّجس ال

 منه.

وعليه فال تعارض بني طائفتني من الروايات حتى نحمل هذه املجموعة هنا عىل التقية؛ إذ 

ليس لدهيم دليل روائي مبارش عىل حرمة أكل املتنّجس يف هذه احلال، بل مثل هذه الروايات 

بمحض اتصافها  ساتاملتنجّ  تناول حرمة يف املّدعى االرتكاز بطالن هًا عىلل منبّ ينبغي أن تشكّ 

 .بكوهنا متنّجسات

ال موجب للتقّية هنا، فاألمر خمت ل ف فيه بني أهل السنّة ومل يكن ثّمة ما يوجب تقّية  رابعًا:

اإلمام من بعض األحناف يف عرص بداية تكّون الفقه احلنفي، ويف عرصر كان أبو حنيفة نفسه قد 

ّج فيه يف السجن! ويف زمن ما قبل حتّول املذاهب إىل مذاهب رسمّية للدول والسلطات،  زر

 واملوضوع ليس من موضوعات السلطة وال من املوضوعات التي هتّيج العاّمة.

 ن  الرواية هنا ملا ينفيه شمُّ ما ذكره املريزا هاشم اآلميل، وهو ما اعتربه تضمُّ  الرابعة: املالحظة

 حكم بالنجاسة وغري مرئّي ًا عند الغليان فير و متييزها بني كون عني النجس مرئيّ الفقاهة، وه

سًا فال فرق بني نجاسةر منجّ ه لو كان فيحكم بالطهارة، وكذلك متييزها بني اخلمر والدم، فإنّ 

 .وأخرى
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 :؛ وذلكواضحة غري املالحظة هذه أنّ  إال

 فقد الغريب، باألمر فليس وعدمه، النجس رؤية بني والنجاسة الطهارة يف متييزها اأمّ  ـ أ

 ويكون وتالشيها، النجاسة عني زوال دبمجرّ  الطهارة تكون املوارد بعض يف هأنّ  الفقهاء رّصح

 النجاسة عني بزوال رتطهر  اإلنسان وبواطن احليوانات فأبدان زواهلا، عن تعبرياً  هنا الرؤية عدم

 وكذلك وجتفيفها، رطبةً  عليها إرشاقها بمجّرد األرض الشمس تطّهر وكذلك الفقهاء، عند

 أن يف الغرابة فأين. األرض عىل بامليش النجاسة عني زوال دجمرّ  فيها يكفي إذ ؛األرض ةمطهريّ 

 نزول هو هنا األوضح املثال ولعّل ! منه؟ النجاسة عني بإبادهتا فيه وما للقدر رةمطهّ  النار تكون

  يف الدم من مقدار
ر
 الكثري املاء هذا برشب واحد شخص قيام ثم ه،في تالشى بحيث كثري ماء

، املاء هذا يف الدم أنّ  مع جائزاً  ذلك يرون مفإهّن  ام،أيّ  عىل  .مشابه األمر فيه نحن ففيام متالشر

ه إذا جعلنا وذلك أنّ  ؛إّن التمييز بني اخلمر والدم واملرق واللحم ليس بغريب أيضاً  ب ـ

برصف النظر عن موضوع النجاسة وعدمها ـ أمكن  ة باحلّلية واحلرمة ـالروايات هنا خاّص 

ه من مظاهر تشّدد الرشيعة يف حرمة اخلمر، بحيث حتى األجزاء الصغرية منها تفسري التمييز بأنّ 

ة يف ظ النصوص احلديثيّ وهذا رأيناه كثريًا يف حتفّ  املرق،يف  ينبغي اجتناهبا ولو كانت متالشيةً 

 مسألة اخلمر باخلصوص.

 التطهري طرق إذ غرابة، ال فأيضاً  والنجاسة الطهارة بموضوع الروايات هذه ناربط إذا اوأمّ 

 اإلناء المس لو فالكلب آخر، بعٌض  به يطهر بام تطهر ال النجاسات فبعض ختتلف، راتباملطهّ 

 أال النجاسة، يرفع ال واملاء بالرتاب، التعفري لزم ولغ لو لكن طبيعي بشكل باملاء التطهري يمكن

! ذلك؟ ونحو الغسالت عدد حيث ومن راملطهّ  نوع حيث من تطهريها يف جاساتالن ختتلف

 ارهتطهّ  فال اخلمر اأمّ  ،نيالع بزوال مطلقاً  أو الطبخ يف للدم النار ةبمطهريّ  يلتزم أن مانع فأّي 

 بوابأ يف الفقهاء طرائق راجع ملن هذا يف الغرابة وأين! غسله؟ بعد اللحم أكل جيوز نعم، النار

 والنجاسات؟ اتالطهار

هذه الروايات عىل  لةه لو سّلمنا بدالد اخلوئي، من أنّ ما ذكره السيّ  اخلامسة: املالحظة

 ها تعارض ما دّل باإلرية النار هنا، لكنّ مطهّ 
ر
الدم،  قطر فيه طالق عىل عدم جواز الوضوء بامء



 

نائه، هل أ، فتقطر قطرة يف إبن جعفر قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوّض  يلّ مثل خرب ع

هو نجاسة املاء سواء ـ باإلطالق ـ مقتىض هذا اخلرب  . فإنّ «ال»يصلح الوضوء منه؟ قال: 

النجاسة واحلرمة، فيتساقطان تتحّدث عن أم غري مطبوخ، فيام روايات الباب هنا  كان مطبوخاً 

 .ويرجع إىل استصحاب النجاسة ،طبوخيف املاء امل

 هي النسبة أنّ  داً مؤكّ  ،مفهوم غري واعتربه ،الكالم هذا اآلميل هاشم املريزا استغرب وقد

 .وجه من ال مطلقاً  واخلصوص العموم

 نجاسة فيكون باحلّلية للحكم الباب أخبار إفاده قحامً مُ  النسبة الحظ اخلوئي السيد أنّ  ويبدو

 غري املاء نجاسة يف جعفر بن عيل رواية تفرتق فيام االجتامع، ةمادّ  هي املطبوخ املاء وطهارة

 .املطبوخ املاء حّلية يف الباب روايات قرتوتف املطبوخ،

 أن   خالل من ـ له الصدر دالسيّ  فهم من يظهر كام ـ النسبة قارب اخلوئي السيد لعّل  أو

 الدم مالقي نجاسة عىل دّل  ما وجه من فتعارض والنجس، الطاهر الدم تشمل الباب أحاديث

 يغيل قدر يف النجس الدم االجتامع ةمادّ  وتكون آنفًا، مقدّ املت جعفر بن عيلّ  كخرب طبخ ولو

 الدم وه جعفر بن عيل رواية افرتاق مادة فيام الطاهر، الدم هو الباب روايات افرتاق ةومادّ 

 إىل فنرجع التساقط، حيصل االجتامع ماّدة ففي ومعه نار؛ عىل يغل   ومل يطبخ مل الذي النجس

 .كميحر  استصحاب وهو الطبخ، قبل اً ثابت كان الذي النجاسة استصحاب

املطبوخ ـ مرق ـ  أورد عليه الصدر بعدم شمول خرب عيل بن جعفر للامء املطبوخ؛ ألنّ  وقد

 .عنهأ به عادًة فينرصف خرب عيل بن جعفر يصبح ماًء مضافًا ال يتوّض 

 املريزا عتدف التي هي ربام رئيسّية مشكلة من تعاين للموضوع اخلوئي السيد معاجلة أنّ  إال

 :احتامالت ثالثة حتتمل الباب روايات أنّ  وذلك أساسًا، فهمها لعدم اآلمل

الً وبالذات، وينجم عنه احلّلية أن يكون نظرها إىل الطهارة والنجاسة أوّ  األول: االحتامل
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 .حالل فهو ولذا ،القدر يف ما بطهارة هافي اجلواب فكأنّ ، واحلرمة

 الطهارة لباب نظر أّي  بال أساساً  واحلرمة احلّلية إىل هانظر يكون أن :الثاين االحتامل

 .نحن رّجحناه كام والنجاسة،

 وحّلية نجسًا، الدم كان لو النار ةمطهريّ : بنيمطل   إلفادة نظرها يكون أن :الثالث االحتامل

 .طاهراً  الدم كان ولو مطلقاً  األكل

 ناجتاً  أخذت احلّلية ألنّ  ملطلق؛ا واخلصوص العموم هي فالنسبة األّول، االحتامل عىل أّما

 أعمّ  جعفر بن عيلّ  رواية فتكون النجس؛ للدم لاألوّ  من ناظرة الرواية فتكون ومعه للطهارة،

 مل أم النار عىل ورد كونه من األعم النجس الدم هو جعفر بن عيل رواية مورد ألنّ  مطلقًا؛ منها

 طعام مع قدر يف النار عىل وضع يالذ النجس الدم خصوص يف وردت الباب راخبأ فيام يرد،

 .جعفر بن عيل خرب مثل أخباراً  الباب روايات فتخّصص وعليه يرطبخ؛

 وه جعفر بن عيلّ  رواية ومثل الباب خبارأ بني النسبة فتكون ،الثاين االحتامل عىل وأّما

 أخبار وال فقط، والنجاسة للوضوء نظره ألنّ  املاء رشب حيّرم جعفر بن عيل خرب فال التباين،

 ،للتخصيص ال معنى فال ومعه حناه،رّج  كام فقط، األكل جتيز بل ،فيها وما القدر تطّهر الباب

 .للتساقط الو

 املتنّجس اخلايل من عني النجاسة.االحتامل مبنيٌّ عىل نتائجنا يف جواز أكل  وهذا

 .مطلقاً  أخّص  جعفر بن عيل رواية فتكون الثالث، االحتامل عىل وأّما

فرآها تفيد تارة  ،سيد اخلوئي الحظ النتائج واألحكام التي أفادهتا أخبار البابالمن هنا ف

طهارة ما يف القدر بفعل النار عىل تقدير نجاسة الدم، وحّلية ما يف القدر مطلقًا ولو عىل تقدير 

خرب عيل بن جعفر حيكم بنجاسة املاء  نّ أ ة النار، ووجدطهارة املاء وبرصف النظر عن مطهريّ 

ل الذي تذكره أخبار سقط فيه دم مطلقًا، أي سواء طبخ أم ال، فيلتقيان يف العنرص األوّ الذي 

 فردنت فيام يطبخ، مل لو بنجاسته جعفر بن عيل رواية وتنفرد طبخ، لو املاءالباب وهو طهارة 

 العموم نسبة تعطي ألحكامل املالحظة وهذه .نجساً  يكن مل لو تهبحّلي الباب روايات

 .جهو من واخلصوص



 

 نفس ال فيها احلكم موضوع مالحظة هو الروايات بني النسب إىل النظر يف الصحيح أنّ  إال

 فيام املاء؛ يف سقط الذي النجس الدم هو جعفر بن عيلّ  رواية يف احلكم وموضوع احلكم،

 النسبة فتكون للنار، وخضع وغريه النجس من األعمّ  الدم هو الباب أخبار يف احلكم موضوع

 دعوى من اآلميل هاشم املريزا استغراب منشأ هو هذا ولعّل  املطلق، واخلصوص العموم هي

 .هنا اخلوئي السيد

 أنّ  نجد هلذا وربام هنا، وجه من وخصوصاً  عموماً  يرى ال لعريفا لفهما أنّ  نّدعي وعليه

 فيه وقع الذي املاء نجاسة أخبار عىل ةاملطهريّ  يف هنا الباب أخبار متقدّ  الوجدانب يفهم العرف

قد  هألنّ  أو الصدر قاله ملا اإمّ  املطبوخ املاء عن منرصف جعفر بن عيل خرب مثل أنّ  علامً  دم،

 .ال وأ وضوءه يكمل أن له هل فيسأل ،الدم فسقط رعف الرجل أنّ  يف اً ظاهريكون 

 ،ة وأصالة احلّل ا توافق عمومات القرآن والسنّ هو أهّن  عىل فهمنا هلذه النصوص لواملتحّص 

القى شيئًا  م لواملتنّجس إذا تالشت عني النجاسة متامًا أو املحرّ  ا تثبت أنّ هّن إ من حيث

س به، حيانًا أكل املالقي له أو جاز أكل املتنجّ أؤه املالقية لذلك اليشء جاز وتالشت أجزا

ق. ر من اخلمر مبالغة عظيمة تفوق احلالة العادية فمنعت املر  الرشيعة بالغت يف التحذّ  غايته أنّ 

محد أويتأيد ذلك بخرب  ـ ال داللة يف هذه الروايات هنا عىل بحث الطهارة والنجاسة أساساً و

إذ عىل القاعدة يفرتض احلكم بالطهارة قبل اخلبز  ؛هد بن عبد اهلل بن الزبري عن جدّ بن حممّ 

 أكل أو فقد تبطل الصالة لو وقع بعض هذا املرق عىل الثوب وصىّل اإلنسان فيه، لكنّ  ـ بالنار

 وزجت ال ولكن احلرير، وكذا أكلهفالذهب عندهم جيوز  ؛رشب املرق جائز، وليس هذا بغريب

 النجاسة بحث أنّ  سواملتنجّ  النجس تناول مسألة يف ذكرنا أن سبق وقد فيهام، الصالة للرجل

 .اخلاّصة ةالتعبديّ  حكامهاأ وهلا العبادات، شؤون من

العرف  وذلك أنّ  ؛ا تعارض القرآن الكريملروايات هنا يظهر أنّ قد  ،مع ذلك كّله لكن

هذا  يفهم من وضع مقدارر معتّد به من الدم يف الطبخ، ثم أكل هذا الطبيخ، يفهم منه أنّ 

ة بًا من عدّ اخ طعامًا مركّ اإلنسان يأكل الدم حيث جيعله يف طعامه ومن مكّوناته، فلو صنع الطبّ 

إن آكل هذا الطعام يأكل طعامًا فيه دم،  :ه يقالعنارص وكان منها مقدار كوب من الدم، فإنّ 



  

 .طالقاً برصف النظر عن مسألة النجاسة إ ،ن البعيد صدق عنوان كون الدم يف طعامهمفليس 

 د هذا الفهم العريف هو نفس سؤال السائل عن حّلية األكل حيث شعر بأنّ ولعّل ما يؤيّ 

نأكل من اخلنزير بأّننا  آلنذلك قد يكون موجبًا لصدق عنوان أكل الدم معه، مثل أن تقول ا

اخلنزير مما استهلك يف ج من عندما نأكل مادة الشوكوال أو غريها وفيها بعض املستخر  

 الشوكوال.

بتعبري: النار تأكل الدم، فالدم ـ كان  دون أن يسأله عن نجاسة الدمـ  اإلمام هنالكّن جواب 

 .أكله، هلذا فأنت ال تقوم بأكله بعد ذلك تمّ 

هذه الروايات ال تعارض اآلية الكريمة؛ بل هي حاكمة عليها  دعوى أنّ  صّح وعليه قد ي

لعدم صدق أكل  ة هنا؛ق موضوع احلرمة القرآنيّ ا ناظرة إليها كاشفة عن عدم حتقّ لسانًا؛ ألهّن 

قّدم بمالك إخبارها عن االنعدام الواقعي للدم بفعل النار فيكون فتر  ؛الدم بعد أكل النار له

ًا نتيجة تصديق هذا اإلخبار هنا، وهذا مطلب مهم جدًا عن اآلية خروجًا حقيقيّ املورد خارجًا 

هنا، وهلذا لو طبخ هذا األكل بغري النار وتالشى عني الدم منه يكون حرامًا، فمن حيصل له 

وثوق بصدور هذه النصوص أمكن األخذ هبا وال تعارض القرآن، بل خترب عن انعدام موضوع 

 والنجاسة. الطهارةصوص هذه احلال؛ متامًا كام ال تعارض باب احلرمة القرآنية يف خ

ه ال ضعف يف السيد عيل السيستاين ذكر يف تعليقته عىل العروة الوثقى بأنّ  أخريًا إىل أنّ  شارير 

رتك االحتياط باالجتناب من القدماء، ولكن ال ير  قد عمل هبا مجعٌ  ّنهبعض روايات املسألة وأ

 ة هنا.احلليّ  ومن ثمّ  ،ر أو امليل إىل الطهارة، ويبدو منه اختياعنه

 نتيجة البحث يف الدم

 ما اوأمّ  اللحم، حلّلية تبعاً  فحالل حمللّ  التابع الدم اأمّ  مطلقًا، حرامٌ  املسفوح فالدم وعليه،

أو  ةخاّص  حلمه حرمة بعنوان الـ  مطلق بعنوانر  حراماً  احليوان كان فلو احليوان، فيتبع بينهام

 دالتأكّ  بعد ورشبه أكله جيوز للدم املالقي نعم فال، وإال الدم حرمارص عن الشمول ـ بارتكاز ق
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 ولو للدم أكالً  عرفاً  يعدّ  مما الطبخ يف مسكوباً  الدم يكن مل ما منه؛ بهوترّس  املحّرم الدم زوال من

رية كام يف كام يف مثل املقدار القليل الذي يوضع فيه الدم دون املقادير الكب العني، تره يعد مل

 حوطاأل كان وإن يف قول، أكله جاز النار عىل عرض لو نعم،طريقة عمل املعامل واملصانع. 

 .الرتكهو  شديداً احتياطًا 

هذا كّله يف تناول الطعام مطعومًا أو مرشوبًا، أّما تزريق الدم يف العروق والرشايني، فهذا 

يكون جائزًا ولو من دون رضورة خارج عن داللة النصوص برّمتها ومنرصف عنها متامًا، ف

مادام غري مرّض، ومثله متام املحّرمات الواردة يف الرشيعة إال إذا كانت مبنيّة عىل أثر أو معيار 

 يتحّقق حتى بذلك، مثل السكر يف حتريم اخلمر مثاًل.

 

  



 

 

 

 

 ثانيال احملور

 واإلنسان احليوان ورطوبات البول

 متهيد

والبول النجس  .ة أّن بعض األبوال طاهر وبعضها نجسميّ الواضح يف الرشيعة اإلسال من

ا غريه فإّن حيوان حمّرم األكل وله نفس سائلة، أمّ  عند مشهور الفقهاء هو بول اإلنسان وكّل 

 بوله طاهر.

ـ  ذلك وغري والدمع والبلغم والقيح والنخامة والبصاق العرق مثل ـ الرطوبات سائر اأمّ 

 كالغائط بعنوانه بنجاسته حيكم أو واخلنزير كالكلب لعنيا نجس من يكن مل ما طاهر فهو

 .واملنّي 

 سائر يف وأخرى ،البول يف تارةً  ،قسمني إىل املحور اهذ يف البحث نقّسم ،هنا من

 .الرطوبات

 البول أّواًل: حكم

 :مستويات ثالثة عىل واألرشبة األطعمة يف األبوال أحكام يف نبحثسوف 

 اللحم. مأكول ناحليوا املستوى األّول: بول

 اللحم. مأكول غري احليوان املستوى الثاين: بول

 .بالبول املستوى الثالث: التداوي



 

 احليوانات مأكولة اللحم بولـ  

 حيوان من ذلك وغري واحلصان واحلامر واإلبل واملاعز والغنم البقر مثل أبوالهنا  املراد

 .أكله بجواز الرشيعة حكمت مما واجلوّ  والبحر الربّ 

 إىل فريقني يف هذه املسألة: انقسم الفقهاء قدو

 واملناقشات ةاجتاه التحريم، األدّلـ  ـ 

 .ب أبوال احليوانات حمّللة األكلوهو الذي ذهب إىل حرمة رش األّول: الفريق

 :وهي ،األدّلة من ةبجمل القول هلذا استدل وقد

 .خبيث حرام األكل االستخباث، وكّل  األّول: الدليل

 رصفنا لو ويستقبح، الطبع منه ينفر ما بمعنى اخلبائث حتريم كربى ثبوت بعدم يناقشو

 .املصاديق عن النظر

الروايات عّدت من حمّرمات الذبيحة املثانة  وذلك أنّ  ؛ةاالستناد إىل األولويّ  الثاين: الدليل

 الكليتني ذكر هة يفاالكر نصوص والفرث، وليس حتريم املثانة إال لكوهنا جممع البول، بل إنّ 

ه لو كان ة حتريم البول نفسه، فإنّ ولويّ من البول، وهذا ما يفهم منه باأل بعضها موضوع قرهبام

أوىل يكون نفس البول فبطريق  ،األكل ةحرامًا مستثنى من الذبيحة حمّلل جممع البول ـ املثانة ـ

 .حرامًا منها

 .األولوّية، وإال حلرمت الكليتان نع هذا االستدالل بمىلوغريه ع ق النراقياملحقّ  وأورد

 نفسه، للسبب الكليتني حتريم للزم البول جممع ألجل مةحمرّ  املثانة كانت لو هأنّ  مراده ولعّل 
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 .املوضوع يف ةإضافيّ  اتخصوصيّ  وجود عن األمر فيكشف الرشع، يف امحتريمه يتم مل امأهّن  مع

 صريورته بعد بالبول التصاقاً  أشدّ  املثانة فإنّ  واضحة، غري املناقشة يف الطريقة هذه لكنّ 

 .الكليتني كراهةب حكم فيام حرمت، هلذا ولعّله ،بوالً 

 :هو ةاألولويّ  دليل عن اجلواب يف فالصحيح هنا، من

 فيها يرد مل هألنّ  أساسًا؛ املثانة حتريم متقدّ  فيام عندنا يثبت مل هفإنّ  ،مبنائّي  إشكال وهو ـ أ

 حيصل وال عندي، سنداً  يثبتا مل وكالمها وأنس، محاد وخرب احلميد عبد بن إبراهيم خرب سوى

 .بالصدور وثوٌق  منهام

 كراهة فيهام ما غايةففيهام روايتان فقط ضعيفتا اإلسناد كام تقّدم هناك، بل  ،الكليتان اوأمّ 

 .احلال هذه يفـ ولو الشديدة ـ  كراهته تعطي بل ،البول حرمة تعطي ال ةواألولويّ  ،األكل

ة، وحاصله أّن رشب بنائي، ولعّله هو مراد النراقي من عدم األولويّ  وهو إشكاٌل  ـ ب

 فيها البولر  ع  مقدار من البول قد ال يكون املوقف منه أشّد من أكل املثانة؛ ألّن هذه املثانة جتمّ 

 ال هافتحريم فيها، البول ملضارّ  عاً جتمّ طويلة، وهذه احلال قد تكون أشّد استخباثًا أو  لسنواتر 

 بحيث وتضيف، منه قسامً  رجختر  ثم إناء يف بوالً  تضع كأنّ  فلو بالرضورة، البول حتريم يساوق

 من مقدار قذارة من أشدّ  اإلناء ارةذق فإنّ  مديد، لزمنر  ذلك ويستمرّ  البول، يف اإلناء يبقى

 اجلزم عنستطي ال ومعه االعتبار، بعني خذار  قد ذلك كون احتامل من أقّل  ال أو ،نفسه البول

 .باألولوّية

 الولد حرمة ةباألولويّ  منه يفهم ال هفإنّ  واملشيمة الرحم حتريم يف ورد بام ذلك يتأّيد ولعّله

 تعليل هو والوارد البول، جممع كوهنا املثانة حتريم عّلة أنّ  الروايات يف يرد مل هأنّ  علامً  نفسه؛

ليتني كراهة ، فلعّل امحتريمه يتمّ  مل ذلك ورغم منه، مقربة عىل أو البول جممع بكوهنام الكر

 فاجلزم. كراهتهام أتت من الكراهة الشديدة يف البول فرتّشح منه كراهة عليهام ال حرمة

 .إىل الذهن العريف وال ننكر ذلك قريباً  كان وإن واضح غري ةباألولويّ 

ئل: قال ،الساباطي موسى بن عامر ربخ مفهوم إىل االستناد :الثالث الدليل  بول عن وسر

 اإلبل بول وكذلك)يرشبه(،  رشبه به يتداوى إليه حمتاجاً  كان إن» :قال الرجل؟ يرشبه البقر



 

 .«..والغنم

علم فباملفهوم ير  ،ام هو يف حال احلاجة والتداويالرتخيص إنّ  الظاهر من هذه الرواية أنّ  فإنّ 

 .حال احلاجة يكون احلكم هو احلرمةه يف غري أنّ 

 :هنا اللاالستد ناقشيُ  وقد

غاية ما يفيد  لت؛ وذلك أنّ يمن منع املفهوم بالطريقة التي ق ،ق النراقيبام ذكره املحقّ  :الً أوّ 

ة قد تكون الكراهة الشديدة، فرتتفع بحالة هذه املرجوحيّ  ة رشب البول، وأنّ هو مرجوحيّ 

، حظوراتلمل الرضورات املبيحة يساوقاالحتياج للتداوي ال  احلاجة للتداوي، مضافًا إىل أنّ 

 .بل قد يكون أعم منها

 يسأل هو بل للتداوي، الرشب عن ليس السائل سؤال فإنّ  واضحة؛ غري املناقشة هذه أن إال

 الرتخيص عدم ومفهومه للتداوي، ذلك له فيجيز اإلمام له فيفّصل البقر، بول رشب أصل عن

 يفهم ما وهذا خاّصة، حال يف باحلّلية ابهجفأ ،الرشب وحرمة حّلية عن يسأل فالسائل لغريه،

 .غريها يف احلّلية عدم فالعر منه

 فيها ظاهر هأنّ  مع الرضورة، حال من أعمّ  للتداوي احلاجة أنّ  فرض لو هأنّ  ذلك إىل ضافير 

 األعمّ  باملعنى للتداوي احلاجة عند حالل البقر أبوال رشب أنّ  غايته فهذا يبعد، ال كام

 رةهالقا الرضورة هي هنا احلاجة كون فعدم احلاجة، حال ريلغ احلرمة نثبت وباملفهوم للحاجة،

 .داً جيّ  فالحظ ،ةالعرفيّ  احلاجة حال غري يف احلرمة عىل بالرواية االستدالل يسقط ال

 تسامل حمّل  ذلك يكون يكاد بل قًا،موثّ  خرباً  كلامهتم يف اعترب احلديث هذا إنّ  :ثانياً 

 كتاب يف قراءته تمتّ  هأنّ  هو موثق هبأنّ  احلديث ذاه توصيف يف سبباً  يبدو والذي رين؛املتأّخ 

 وهبذه فضال، ابن عن حييى، بن أمحد بن دحممّ  :هو الوسائل يف والسند الشيعة، وسائل لتفصي

 .ثقاتاً  رواته وكّل  ،اً تامّ  السند يكون الطريقة

للشيخ الطويس، فهو « األحكام هتذيب»الرواية ارخذت يف األصل من كتاب  أنّ  إال
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 :يتها األصيل والوحيد، وإذا رجعنا إىل هتذيب األحكام وجدنا السند عىل الشكل اآلمصدر

ه د بن أمحد بن حييى، عن أمحد بن حييى، عن ابن فضال، إىل آخر السند، وهذا يعني أنّ حممّ 

العاميل يف الوسائل، والواسطة التي سقطت هي أمحد بن  حصل سقط يف السند وفقًا لنقل احلرّ 

 .االعتبار عن الرواية تسقط ومعهجدًا،  مٌل حييى، وهو مه

 يف حييى بن أمحد وجود إىل التفتوا راً مؤّخ  الوسائل كتاب قيحمقّ  أنّ  أيضاً  نقول ما ويعّزز

 بن أمحد فيه بسندر  التهذيب عن الرواية نقل الشيعة أحاديث جامع أنّ  كام)التهذيب(،  األصل

 .أيضاً  حييى

 ،يب كونه األصل، فال أقّل من الرتّدد بني صيغتني للسندإن مل نرّجح ما جاء يف التهذ وهنا

فتسقط الرواية عن  ،حييى ومعه يصعب حتصيل االطمئنان باالتصال السندي من دون أمحد بن

 .االعتبار

 ،عت أجزاءً طّ ولكن ق ،ه يف رواية عامر الساباطي األخرى؛ ولعّلها عينهاأنّ  يناقش لكن

مع حذف نفسه بالسند  التهذيب ذكرها الطويس يف ،اناتوالتي ورد فيها حتريم بعض احليو

 فتصبح الرواية معتربة. ،العاميل ح نقل احلرّ ز احلذف ويصحّ وهذا ما قد يعزّ  ،أمحد بن حييى

د املفيد عن حممّ  :طريق الشيخ الطويس يف الفهرست إىل عامر الساباطي هو ذلك أنّ  ويتعّزز

عبد اهلل واحلمريي عن أمحد بن احلسن بن عيل بن  بن عيل بن احلسني، عن أبيه، عن سعد بن

 ال حييى بن وأمحد ،بن صدقة عن الساباطي قفضال، عن عمرو بن سعيد املدائني، عن مصدّ 

 .أيضاً  السند يف له وجود

 من نقلر  أكثرحد الطريق مع يتّ  كذا، ودة ذكر هذا السند يف مواضع متعدّ الطويس أنّ  كام

 الوسائل قلن عن ضالً ف حييى بن محدأ حذف مع كثرياً  رتكرّ  بعينه ندالس فهذا. للكليني
                                           

 .348ـ  347: 3( هذا اإلشكال ذكرناه واخرتناه يف كتابنا: إضاءات يف الفكر والدين واالجتامع 1)

 .80: 9( انظر: هتذيب األحكام 2)

 .189( الطويس، الفهرست: 3)
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يف  النّساخ من االسم هذا بزيادة االطمئنان يوجبما  وهذا دونه، من السند هذا مراراً  والوايف

 .السند معترب احلديث فيصبح ومعه ،هذا املوضع من التهذيب

 ؛ ملا بّينّاه اآلن،ه غري واردح أنّ الصحي لكنّ  ،ا ذكرنا هذا اإلشكال يف بعض كتبناكنّ  وقد

 ، واحلمد هلل عىل نعمة اهلداية.وليس املعصوم إال من عصمه اهلل

 يشملها فال غريها اأمّ  الثالثة، األنعام أبوال حتريم هو عامر رواية عليه تدّل  ما غاية إنّ  :ثالثاً 

 ال عليها الدليل مقدار يف فيقترص ه؛ينف عىل دليل ال اخلصوصّية واحتامل املفهوم، وال املنطوق

 اإلمام لذكر وإال ذلك؛ ونحو اخليل أو احلامر أو ةاملحّلل كالطيور حلمه يؤكل ما بول مطلق عىل

 ما بول)وكذلك  أو( احليوان مطلق بول)وكذلك  :مجلة( والغنم اإلبل بولك ل)وكذ بدل

 .، ما مل نلغ  اخلصوصّية عرفاً (حلمه يؤكل

عن رشب الرجل أبوال اإلبل × ال: سألت أبا عبد اهللق سامعة،الدليل الرابع: خرب 

 .«به بأس ال نعم،»هل جيوز )له( أن يرشب؟ قال:  ،نعت له من الوجعوالبقر والغنم تر 

 فقد يستدّل هبذه الرواية من جهتني:

تارًة من خالل ظهورها يف ارتكاز التحريم يف غري حال الوجع، فجاء سامعة يسأل عن حال 

 يف مفهوم جواب اإلمام فإّنه لو مل يكن هناك وجع ففيه بأٌس.الوجع، وأخرى 

ففضالً عن إمكان محل سؤال سامعة هنا عن أصل  االستدالل هنا غري دقيق،هذا غري أّن 

احلكم دون أن تكون لديه خلفّية مسبقة، وكون مفهوم اجلواب هو البأس وهو أعّم من احلرمة 

 بسطام ابناها بنقل تفّردلرواية ـ وهذا هو األهّم ـ والكراهة الشديدة.. فضاًل عن ذلك فإّن ا

 بسطام ابني عن الطرف غضضنا لو حتى السند ضعيفة وهي ة،األئمّ  طّب  يف نيالنيسابوريّ 

 عند جداً  مهمل وهو ،الدامغاين الفضل بن أمحد السند يف فإنّ  الكتاب، نسخة إىل الطريق وعن

 .فقط الرواية هذه يف إال وجود هلام يكون ال يكاد النسبة هذه مع االسم هذا بل والسنّة، الشيعة

اجلملة، مؤّيدًا بنوع تأييد بخرب  ـ يف نفسه ـ يف تامّ  الساباطي عامر بموثقة فاالستدالل وعليه،

 .سامعة، لكن علينا االنتظار ملعرفة النتيجة النهائية عقب رصد أدّلة التحليل
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 ـ اجتاه التحليل، األدّلة والتعليقات ـ 

وقد اعتربه  ،ل بحّلية رشب أبوال ما يؤكل حلمهوهو الذي ذهب إىل القو :فريق الثاينال

لسيد قبل ا منبل اّدعي عليه اإلمجاع  ،ه األشبه بأصول املذهب وقواعدهأنّ يف اجلواهر 

 .املرتىض يف األبوال الطاهرة

 :هو القول هذا لصالح يستدّل ـ به أن يمكن ـ أو استدّل  ما وأبرز

إىل كون ذلك االستناد إىل عمومات احلّل الواردة يف الكتاب والسنّة، مضافًا  ل:األوّ  الدليل

 .مقتىض أصالة الرباءة

ه موجود هنا، وهو عىل تقدير عدم متامية دليل التحريم، واملفروض أنّ  االستدالل تامّ  وهذا

، واحد متفّرد يف الباب خربٌ  مفهوم خرب عامر الساباطي املتقّدم؛ فإذا قلنا بأّن خرب الساباطي

ه غري قوّي،  در تّم  ،ة خصوص اخلرب االطمئناينواحلجّ  ،وال حيصل منه اطمئنان بالصدورومؤي 

أو الرباءة هنا، وهذا هو الصحيح عىل مبنانا يف حجّية اخلرب؛ السيام بعد  االستدالل بأصل احلّل 

 .، كام سيأيتوجود املعارض برصف النظر عن سنده

 .ةا يؤكل حلمه طاهرة، فتكون حمّللوال مبإّن أ ثاين:ال الدليل

 مثل حرام، هلكنّ  طاهراً  يشءٌ  يكون فقد ،دم التالزم بني احللّية والطهارةبع :واجلواب

 .الذبيحة مستثنيات

 حرمة إال وصةنصامل غري للحيوان التابعة األشياء حيّرم دليالً  جيد مل هنا املستدّل  أن والظاهر
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 .هنا األكل حالل هأنّ  واملفروض ،احليوان نفس

 :وهي ،اخلاّصة الروايات :الدليل الثالث

، عن أبيهي، َت ْخ خرب أيب البَ  الرواية األوىل: بأس ببول  ال»قال:  ،أّن النبي| ،عن جعفرر

 .«حلمه اركل ما

ما يؤكل  لكّل  وعامّ  اخلرب ورد يف طرق الشيعة والسنّة، وهو من حيث الداللة تامّ  وهذا

 .ًا متامًا عن بحثنامه، ما مل حيمل عىل بحث النجاسة فيكون أجنبيّ حل

البخرتي وهب بن هب، وهو  الكالم يف سنده، فمن طرق الشيعة ورد يف السند أبو إال أنّ 

وفيه عمرو بن احلصني وحييى بن العالء  ،فيه رفع ا من طرق السنّة فقد ورد بإسنادر ضعيف، وأمّ 

 .هات الضعف السنديب وغري ذلك من جوسوار بن مصع

 خريٌ  اإلبل أبوال»يقول:  ،×قال: سمعت أبا احلسن موسى خرب اجلعفري،الرواية الثانية: 

 .«ألباهنا يف الشفاء وجّل  عزّ  اهلل وجيعل ألباهنا، من

بول اإلبل جائز  يفهم منه أنّ ، لكّن بوهلا أفضل، وهذا ما رريلبنها فيه اخل ظاهر الرواية أنّ  فإنّ 

 جواز اللبن من اإلبل؛ فلو كان بول االبل حرامًا يف نفسه إال عند الرضورة ملا صّح هذا عىل حدّ 

 القول وللزم تقييد الكالم بأّن املراد منه حال الرضورة، فالبول أفضل من اللبن، والناس كّل 

 .سائر احليوانات وال تعمّ ، فهم جتويز أبواهلا من حيث املبدأيوم تستفيد من لبن اإلبل، في

املراد األفضلّية يف مقام العالج، وهلذا جاء  ك شخص يف اإلطالق هنا، ويقول بأنّ يشكّ وقد 

مر لبيان أ مسوقةا د اخلوئي من قوله بأهّن الذيل يتحّدث عن الشفاء؛ ولعّل هذا هو مراد السيّ 

 .تكليفي رشعّي  ال لبيان حكمر  ،يطبّ 

 واحد غري كلامت يف مضّعف وهو ،لحصا بن بكر فيه فإنّ  ضعيف؛ الرواية هذه سند أنّ  إال
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 .، كام تقّدمالرجال علامء من

دان بمفهوم موثقة ام مقي  بأهّن  امأورد بعض الفقهاء عىل االستدالل هبذين اخلربين وأمثاهل وقد

 هذه امتلك الرواية تقّيد جواز الرشب للتداوي، في مة؛ فإنّ عامر بن موسى الساباطي املتقدّ 

 .ويز، فنحمل املطلق عىل املقّيدتجالروايات هنا تطلق ال

 الطهارة يف ال واحلرمة احلّل  يف وارداً  البخرتي خرب كون فرض بعدـ  التقييد هذا أنّ  إال

 أبوال يف البأس نفي أطلق كيف إذ|، النبيمن  بيان سوء إما فرضير  أن البدّ ـ  والنجاسة

 منه أحدٌ  سيفهم كان هل أدري وال ؟!التداوي وهي اخلاّصة احلالة وأراد حلمه يؤكل ما مطلق

 رشب بموضوع املحيط السياق لنا يبنّي  مل الذي الراويمن  نقل ءوس أو ؟!اإلطالق مع ذلك

 الرسول فأطلق التداوي، جمال يف إال آنذاك الناس بني رشهبا تعارف عدم سياق وهو األبوال،

 .العرف هذا عىل معتمداً 

 يف قلنا ناألنّ  مبانينا؛ عىل يرد ال هأنّ  إال عادًة، ومالق مباين عىل ورد وإن اإلشكال هذا أنّ  إال

 يكون عندما املرتكزة الواضحة السياقات نقلب دمتعهّ  غري الراوي أنّ  ةالسنّ  ةتارخييّ  بحث

 .إليهم نقلير  من عند أيضاً  موجوداً  ارتكازها

الذبيحة،  ما يمكننا إضافته يف املقام، وهو االستناد إىل روايات مستثنيات الرابع: الدليل

مجلًة من هذه الروايات عّددت ما حيرم  حالل حسب الفرض، فإنّ ـ أي الذبيحة ـ والتي هي 

 فيام ذكرمها للزم حمّرمني كانا فلو والغائط،رواية شيئًا عن البول  من الذبيحة دون أن تذكر أيُّ 

 الروايات بعض أنّ  ينقضه هلام ظرٌف  الذبيحة بل ،الذبيحة من ليسا وكوهنام الذبيحة، من حيرم

 .للذبيحة بالنسبة كاملظروف هأنّ  مع ،املستثنيات من الفرث ذكرت هناك

 تلك من مجلة بذكر منقوٌض  ،وخباثتهام حرمتهام لوضوح ذكرمها عدم بأنّ  والقول

                                           
 ملصدر نفسه.( ا1)

ة باألولوّية، فإّنه إذا كان الفرث حرامًا، فبطريق أوىل يكون الغائط كذلك، قد يستدّل حلرمة الغائط خاّص ( 2)

وهذا مبنّي عىل حتريم الفرث، وقد قلنا سابقًا بأّنه مل يثبت سوى يف روايتني ضعيفتني سندًا، كام أّنه مبنيٌّ 

 يف عىل أّن نكتة التحريم هي االستخباث ونحو ذلك، وهو غري واضح من النصوص وإن كان حمتمالً 

 مروّيات مستثنيات الذبيحة لبعض القرائن هناك.



 

 .والغائط البول حرمة من بأوضح والسنّة الكتاب يف حتريمه الثابت للدم الروايات

 أكل تعارف عدم يرّدها ،احليوان ذبح بعد البول رشبو الغائط أكل تعارف عدم ودعوى

 أو املثانة أكل كان فهل املستثنيات، تلك من واحدر  غري متعارفاً  يكن مل وربام أيضاً  الفرث

 .تأّمل إىل حيتاج هذا متعارفًا؟ رنالق أو الظلف أو الشعر أو الفرث أو املشيمة أو القضيب

ولو انطالقًا من أّن البول عادًة  ومقنعًا بشكل تاّم، واضحاً  يكن مل وإن عندي الدليل وهذا

مع أو جيتمع بعد الذبح،   يف االرتباك حصول عىل يساعدقد  هلكنّ ما يسيل ويذهب وال جير

ها عامر موثقة مفهوم بمؤّدى الوثوق  .ومؤّيد 

ة خرب الواحد الثقة حيرم رشب أبوال ما يؤكل حلمه لغري ه بناًء عىل حجيّ أنّ  واملتحّصل

ا عىل مبنى ة احلّلية، أمّ بالوفاق نتيجة أدلّ  مل ينعدم الظنّ  لرضورة أو لغري التداوي )وسيأيت(؛ ماا

تعارضها ـ عىل  تقريباً  بصدوره فإّن االكتفاء بمفهوم رواية واحدة فقط ة اخلرب املطمأنّ حجيّ 

بكها ما ورد ة معًا، ويرة وردت عند الشيعة والسنّ احتامل ـ رواية أخرى بحسب داللتها األوليّ 

مع ما قيل يف  ،مع عدم تعّدد الطرق واألسانيد يف هذه الرواية الواحدة ،يف مستثنيات الذبيحة

وحصول االطمئنان ليس يسريًا وإن  ،االكتفاء صعٌب  .. إنّ ممّا تقّدم سابقاً  عامر الساباطي وبيانه

 .الثابتة يف الكتاب والسنّة ، مع خمالفة ذلك لعمومات احلّل حصل الظنّ 

 وإن كان االحتياط مناسبًا. ،كل حلمهيؤما  لأبواأيٍّ من فالصحيح عدم ثبوت حتريم 

 ،هنا فتواهمرين واملعارصين يف ملجمل ما قلناه احتاط غري واحد من الفقهاء املتأّخ  ولعّله

 .بالتحريم صدروا فتوى رصحيةومل ير 

                                           
بل لو قلنا بأّن رشب أبوال ما يؤكل حلمه كان متعارفًا بني العرب قبل اإلسالم، لكان عدم اإلشارة إليه يف ( 1)

 النصوص هنا ويف باب مستثنيات الذبيحة كاشفًا ـ أو قرينة ـ عن احلليّة، وإال فاألمر كان يستدعي البيان.
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 ـ بول احليوانات غري مأكولة اللحم 

حتريم تناول بول ما ال يؤكل حلمه، سواء كان نجس يف لفقهاء عدم اخلالف بني ا الظاهر

عنه، بل  والشبهة وقد نفي اخلالف ،واخلنزير أم طاهر العني كالسباع العني كالكلب

 .اّدعي عليه اإلمجاع

 :موراُ  التحريم يف واملستند

 .حلمه يؤكل ال ما بول نجاسة ـ 1

 :واجلواب

ه مل يثبت نجاسة بول مطلق ما ال يؤكل حلمه، فاحليوان الذي يف الصغرى، وهو أنّ  الً:أوّ 

. ولعّل هذا احليوان األكل حمّرم كانليست له نفس سائلة ال حيكم بنجاسة بوله وخرئه حتى لو 

 خيرج بوله وخرؤه خمتلط ني، كام هي احلال يف الفقارّيات دون الثدييات.

 هلا كان سواء مطلقاً  الطيور وذرق لبو بطهارة احلكم إىل الفقهاء من مجاعة ذهب قد بل

 يؤكل ال ما بول بنجاسة القول فإطالق وعليه ال؛ أم األكل حمّرمة أكانت ال، أم سائلة نفس

 .دقيق غرير  ،حرام فهو وهلذا ،حلمه

 .مراراً  تقّدم كام احلرمة، يف النجاسة ةعنوانيّ  عىل دليل يقم مل هأنّ  وهي الكربى، يف :وثانياً 

 .حلمه يؤكل ال ما بول خباثة ـ 2

 يف وأخرى سابقًا، لناّص ف كام تثبت مل حيث ،ثاخلبائ حرمة كربى حيث من تارةً  ويناقش

 .األكل حمّرم احليوان كان إذا مستخبثة األبوال كّل  كون ضحيت مل حيث أيضاً  الصغرى

                                           
؛ 330: 3؛ وقواعد األحكام 227: 3؛ ورشائع اإلسالم 431: 2؛ واملهّذب 127: 3( انظر: الرسائر 1)
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 لالستخباث هنا حّرموه حلمه يؤكل ال ما بول بحّلية القائلني الفقهاء بعض أنّ  الغريب بل

 وعدمه، رشعاً  احليوان حّلية فيه يالحظ ال العام العريف االستخباث أنّ  مع حلمه، يؤكل ال فيام

 البخرتي وأيب اجلعفري خرب بمثل اخلبيث حرمة دليل وختصيص اخلباثة إىل يشريوا ومل

 .حلمه يؤكل ما أبوال جتويز يف نياملتقّدم  

 بن عامر موثقة مفهوم مثل ،حلمه يؤكل ما أبوال حرمة عىل دّل  ما لفحوى االستناد ـ 3

 يؤكل ال ما أنّ  أوىل قيبطرف حراماً  حلمه يؤكل ما بول كان إذا هفإنّ  مة،املتقدّ  الساباطي موسى

 .كذلك فيه احلال يكون حلمه

 قدمع ذلك  هأنّ  غري ـ لو تّم األصل هناك، وليس بتاّم كام تقّدم ـ به بأس العريف   الدليل وهذا

 باطل، قياٌس  املورد أنّ  بزعم اخلطاب لفحوى االستناد صدق يف التدقيق يدارر لوهنا  ناقشيُ 

 مأكول احليوان بمطلق ال الثالثة باألنعام عامر موثقة مفهوم داللة ختصيص عىل بناءً  امالسيّ 

عنوان  أين عرفنا أنّ  ومن !األبوال؟ سائر وحتليل األنعام بول حتريم من مانع فأّي  اللحم،

 .وضعفاً  شّدةً يف حرمة بول احليوان  ورله د جواز األكل وحرمته

ثقة وبصدوره، ال يكفي مثل مفهوم م ة اخلرب املطمأنّ ه عىل مبنى حجيّ مضافًا إىل أنّ  ،كّله هذا

بعدما أسلفناه من خاّصًة يشمل مجيع احليوانات عىل اإلطالق؛  ية الصدور يف حكمر واحدة ظنّ 

 ل مأكول اللحم.أدّلة احلّلية يف بو

 أجزائه، متام حرمة عىل يدّل  الدليل هذا فإنّ  احليوان، حرمة دليل نفس إىل تناداالس ـ 4

 .ونحومها والغائط البول ومنها

 يتناول بل مظروفاته، مثل يشمل ال احليوان حرمة دليل أنّ  مراراً  تقّدم قد هإنّ  :واجلواب

 فهذا ونحوه، قالعر من األجسام تفرزه وما ولعابه وغائطه وبوله لبنه مثل اأمّ  الثابتة، أجزاءه

، أو اخلنزير كلحم بلحمه، متعّلقاً  التحريم دليل كان لو السيام احليوان، حتريم أدّلة عنه تنرصف

 .بداً أ واضح غري ورطوباته لفضالته الشمول فإنّ كان ارتكازًا غري حمرز اإلطالق، 

 ةيّ حلّ  إىل ءالفقها من مجعر  ذهاب من احليوان رطوبات بحث يف سيأيت ما نقول امل ويشهد

 دليل إىل استندوا هناك باحلرمة قالوا الذين حتى بل وعرقه، ولعابه اإلنسان بصاق مثل

 .نفسه اإلنسان أكل حرمة دليل إىل ال الطباع، وتنّفر االستخباث



  

 إىل يررجع ومعه ،املوارد هذه ملثل الشمول يف الدليل ظهور يف الشّك  من أقّل  فال وعليه،

وإن كان النص عىل حتريم الفرث يف مستثنيات الذبيحة  .الرباءة أصالةف وإال احلّل، عمومات

يشعر إشعارًا فقط بأّنه لوال هذا التحريم لكان املرتكز هو احللّية تبعًا للحيوان، فجاء التحريم 

 للحّد من هذا االرتكاز، مع أّن الفرث مظروف أيضًا.

ن حمّرمًا يف أجزائه وكان حلمه حرامًا، فإّن احليوان لو كا قد يقال بأّننا نستند لألولوّية،و

فبطريق أوىل يكون بوله وغائطه ونحو ذلك حرامًا أيضًا، فال نّدعي شمول الدليل لبوله، بل 

 نّدعي وجود أولوّية يف املقام، وإال فمن الغريب أن يكون حلمه حرامًا وبوله حالالً!

ا، وهي القذارة أو االستخباث أو وهذا الكالم ينطلق من ذهنيّة أّن نكتة التحريم منكشفة لن

نحو ذلك، مع أهّنا جمهولة متامًا مع األسف هنا، واألولوّية العرفية هنا وإن كانت صحيحة 

لكنّنا لو حّللناها وجدناها مرتكزة عىل افرتاض فهمنا نكتة التحريم، وهو أمٌر ال دليل عليه يف 

ر مثاًل فكيف نفهم أّن بعض املقام، بل لو كانت نكتة التحريم مثل االستخباث والرض

ها نجس مثل  ها طاهر مثل احلرشات، فيام حيوانات يؤكل حلمها دمر احليوانات املستخبثة دمر

 البقر، فهذه املعطيات جتعل املوقف هنا غري مفهوم كثريًا حتى نرجري فيه األولوّيات.

قال: قال يل  ،نوسامعة بن مهرا)زرعة بن حمّمد عن( احلرضمي  دحممّ ـ االستناد إىل خرب  5

 ،«ال يرشبه» :فقال ،مر له برشب البولار رجل كان به داء ف، يف )من( ×أبو عبد اهلل الصادق

ا مّ أه فليرشب بول   ،هئلدا إىل رشبه ومل جيد دواءً  فإن كان يضطرّ »: قال ،إىل رشبه ه مضطرّ إنّ  :قلت

 .«بول غريه فال

ان ال مطلقًا، وداللته جّيدة، لكنّه وهذا اخلرب لعّله خاّص برشب اإلنسان لبول اإلنس

ضعيف السند حيث تفّرد بنقله النيسابورّيان يف طّب األئّمة، ومل تثبت وثاقتهام، فضاًل عن أّن 

السند مضطرب يف النقل بني نسخة طّب األئّمة الواصلة إلينا وبني كّل من نقل احلّر العاميل 

ثنا أيب حريز بن أيب حدّ  :قال ،وب بن حريزأيّ »والعالمة املجليس، ففي طّب األئّمة ورد السند: 

، ويف بحار األنوار ورد: «..قال ،وعن سامعة بن مهران ،احلرضمي دعن حممّ  ،عن زرعة ،الورد

                                           
 .87ـ  86: 59؛ وبحار األنوار 346: 25؛ وتفصيل وسائل الشيعة 61( طّب األئّمة: 1)



 

، عن سامعة، د احلرضميزرعة بن حممّ  وب بن جرير، عن أبيه جرير بن أيب الورد، عنأيّ »

عن سامعة بن  د،عن زرعة بن حممّ  ، عن أبيه،وب بن احلرّ أيّ »، ويف الوسائل ورد: «..قال

 .«..قال ،مهران

والظاهر أّن يف أّيوب بن حريز تصحيف، إذ ال وجود هلذا االسم يف املصادر احلديثّية 

والرجاليّة عند املسلمني، وكذلك احلال يف أيّوب بن جرير يف املصادر الشيعيّة، نعم هلذا االسم 

ه أّيوب بن جرير بن عبد اهلل البجيّل، ومل أعثر له عىل وجود قليل يف املصادر السنيّة، والظاهر أنّ 

توثيق معتّد به، أّما أّيوب بن احلّر فهو ثقة، لكن من الصعب أن يكون هو املراد هنا؛ إذ ابن احلّر 

يقع يف طبقة اإلمام الصادق، ومل يدرك الرضا، فكيف يروي عن الصادق بواسطتني أو ثالث 

عنهم عىل اسم أبيه أو جرير أو غري ذلك، فاألرجح أّنه اسٌم  وسائط؟! كام مل نعثر فيمن يروي

 نكرة أو هو ابن جرير، فال يتّم السند من هذه اجلهة أيضًا.

وال وجود السم حريز بن أيب الورد مطلقًا يف الكتب عند املذاهب، وكذلك جرير بن أيب 

 د مبهٌم جدًا.الورد، ومل نجد أّيوب بن احلّر يروي عن أبيه، فالرجل اآلخر يف السن

، وعليه، فلم نعرف كيف تّم للسّيد حمّمد صادق  وعليه فاخلرب ضعيف من ثالث نواحر

 .الروحاين توصيف هذا اخلرب بأّنه موّثق؟!

 األنعام أبوال يف الساباطي عامر موثقة مفهوم مثل بداللة االلتزام تمّ  إذاإّنه : البحث ونتيجة

 اآلحادي رباخل ةحجيّ  لعدم الصحيح؛ هو كام ـ وإال نا،ه باحلرمة احلكم أمكنلربام  الثالثة

 .حسن واالحتياط احلرمة، عىل أيضاً  هنا دليل فال ـ يالظنّ 

 بالبول التداويـ  

 كان إذا حمّرمه أو األكل حمّلل هو مما وغريه اإلبل بول تناول جواز عىل اإلسالمي الفقه يتفق

 ذلك وغري والرضورة االضطرار نصوص إىل اً استناد للمحّرم، ةحاملبي الرضورة مورد يف ذلك

                                           
طّب ». وقد بحث أخونا الفاضل املتتّبع الشيخ حمّمد باقر ملكيان كتاب 223: 24( انظر: فقه الصادق 1)

هذا، وقّدم فيه دراسة توّصل من خالهلا إىل ضعف أسانيد هذا الكتاب كّلها، فانظر له كتاب: « األئّمة

ور حسن األنصاري يف مقال له بجوهيش بريامون كتاب طّب األئّمة، وقد مال هو وبعٌض آخر ـ مثل الدكت

 ـ إىل أّن الكتاب يبدو من كتب الغالة أو قائم عىل أسانيد الغالة.



  

 ويف املبدأ حيث من تناوله بجواز حيكم بول أّي  أنّ  عىل اتفاق وهناك كام .ةالثانويّ  العناوين من

 والتداوي لالستشفاء تناوله حيرمال  هفإنّ  الفقهاء، بعض عند اللحم مأكول كبول االختيار حال

 .الرضورة حدّ  األمر يبلغ مل ولو

 للتداوي تناوله جيوز هل ،ما بولر  تناول حرمة تقدير عىل هأنّ  يف الفقهاء بني كالمال امإنّ 

 كام ال؟ وأ ،غريه دواءٌ  هناك كان لو كام احلرصّية، الرضورة حدّ  األمر يبلغ مل ولو واالستشفاء

 ال؟ وأ التداوي لغري ولو أبواهلا بتناول يسمح باإلبل خاّص  حكم هناك لهو

 األبوال، فهنا مرحلتان: سائر يف وأخرى اإلبل، بول يف نتكّلم رةً تا البحث نمنهج ولكي

 بول اإلبلـ  ـ 

 د انقسم الفقهاء هنا إىل ثالثة آراء:لق

 بالتداوي حتى وال بل ،بالرضورة تقييد دون مطلقاً  اإلبل بول رشب جواز :األول الرأي

 .اهلاشمي حممود والسيد احليّل  قكاملحقّ  بعضهم عبارات من الظاهر هو وهذا واالستشفاء،

 ظاهر وهو الرضورة، بعنوان يتعنون مل ولو لالستشفاء اإلبل بول رشب جواز :الثاين الرأي

 اخلميني، والسيد احلكيم، حمسن والسيد ،اإلصفهاين احلسن أيب دكالسيّ  الفقهاء من كثري عبارة

 وحيد والشيخ ض،الفيا والشيخ السيستاين، والسيد اين،لبايگگال والسيد اخلوئي، والسيد

 .وغريهم ،الصايف اهلل لطف والشيخ اخلراساين،

 ة،املبيح الرضورةحرمة رشب بول اإلبل ـ كسائر األبوال املحّرمة ـ إال عند الثالث:  الرأي

 وجوباً  فيه واحتاط الروحاين، صادق والسيد الصدر، باقر حممد دالسيّ  مثل إليه ذهب ما وهو

 .اهلل فضل حسني دحممّ  السيد

 الرأي مستندات دراسة نامّ لو ثبتت حرمة األبوال، وهي القاعدة، مقتىض عىل الثالث لرأيوا

 .والثاين األّول

 ثالثة إىل اإلبل يف ورد ما ونقّسم ة،اخلاّص  النصوص هو هنا عليه االعتامد يمكن ما وحاصل

 :وبيانات ألسنة

 الرضورة حال يف لكن ،اءلالستشف اإلبل أبوال رشب يف الرتخيص عىل دّل  ما :األّول البيان



 

 :مثل وهذا الرضورة، مورد غري عىل داللته عدم من أقّل  ال أو للتداوي،

 للتداوي، احلاجة حال الرتخيص ههراظ فإنّ  ،آنفاً  املتقّدم الساباطي موسى بن عامر ـ خرب 1

 ،سنداً  روايةال متامية متقدّ  وقد. متقدّ  كام االضطرار صورة هو عرفًا، الداللة من داملؤكّ  واملقدار

 .سابقاً  عليه نبني اكنّ  امل خالفاً 

 )القّصة الشهرية مع الضّبيني أو العرنيني..( بول اإلبلوّية بالنبالتوصية وقفة مع 

عىل رسول  قدم»قال:  ،×عن أيب صالح، عن أيب عبد اهلل خرب أبان بن عثامن،ـ  2

ب ة اهلل| قوٌم من بني ا عندي، فإذا برئتم بعثتكم ، فقال هلم رسول اهلل|: أقيمومرىض ض 

يف رسّية، فقالوا: أخرجنا من املدينة، فبعث هبم إىل إبل الصدقة يرشبون من أبواهلا ويأكلون من 

قتلوا ثالثة ممن كانوا يف اإلبل، فبلغ رسول اهلل| اخلرب، فبعث  ،ألباهنا، فلام برؤوا واشتّدوا

خيرجوا منه ـ قريبًا من أرض اليمن ـ  وهم يف وادر قد حترّيوا ليس يقدرون أن× اً إليهم عليّ 

اَم َجَزاء الَِّذيَن حُيَاِرُبوَن اّللَّ فأرسهم، وجاء هبم إىل رسول اهلل|، فنزلت هذه اآلية: ﴿ إِنَّ

ُبوْا َأْو ُتَقطََّع َأْيِدهيِْم َوَأْرُجُلُهم  ْن ِخالٍف َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يِف األَْرِض َفَساًدا َأن ُيَقتَُّلوْا َأْو ُيَصلَّ مِّ

 .«خالف من وأرجلهم أيدهيم فقطعفاختار رسول اهلل| القطع،  ،﴾َأْو ُينَفْوْا ِمَن األَْرضِ 

 الرضورة، حال هومنه  املتيّقن والقدر للتداوي، اإلبل أبوال رشهبم عىل يدّل  احلديث فهذا

. النّص  يف القإط ال حيث رشعاً  املبيحة الرضورة من خالياً  املورد بكون اجلزم نستطيع وال

 .ال وأ حرام هو هل اإلبل بول رشب حكم أصل عن ساكت احلديث نعم،

 فص  و   أو اإلبل بول برشب أمرهم الذي هو النبّي  أنّ  عىل ديؤكّ  ما احلديث هذا يف وليس

ـ بعد أن طلبوا هم اخلروج من  هناك إىل أرسلهم هأنّ  األمر يف ما كّل  للشفاء، اإلبل بول هلم

 هو احلديث عليه يدّل  ما فغاية وعليه بالرشب، أمرهم هأنّ  ال األبوال، من رشبواي كياملدينة ـ 

 .رشهبم عن سكوته

لكّن اإلنصاف أّن احلديث قريب جدًا من الداللة عىل أّن البعث النبوّي هلم كان هبدف أن 
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 ةالطبيّ  الثقافة عىل اعتامداً | منه ذلك يكون أن املمكن ومنيرشبوا من أبوال إبل الصدقة، 

 اجلواب ألنّ  ؛أيضاً  عامر موثقة يف احلال هي هذه بل للشفاء، ستعملير  اإلبل بول كون يف آنذاك

 عندي اإلبل بول إنّ  :له يقول وال الرشب، لك جاز اضطررت لو: له يقول هألنّ  ؛تقديريٌّ  فيها

 .مبارشةً  به يأمره هأنّ  وال شافيًا، بكونه اهلل من علم

 بال اإلسالم دعائم مثل يفوّجههم للرشب ما ورد يف خرب أبان  ويتأّيد كون النبّي هو الذي

رر أ وفيه سند،  .بالرشب هلم النبّي م 

يف بعض مصادره باإلرسال حيث نقل بال سند كام يف دعائم  خرب أبان مبتىل تارةً  أنّ  إال

د اخلوئي ضّعف احلديث هامش مصباح الفقاهة للسيّ  اإلسالم وتفسري العيايش، والغريب أنّ 

 الكايف يف مسنداً  وجوده إىل ملتفتوغري ، فقط، معتمدًا عىل هذين املصدرين إلرسالل

 .والتهذيب

 بحوثه يف احلدود الكلبايكاين يفحمّمد رضا مثل السيد  ،بسنٍد ضّعفه بعض العلامء وأخرى

 ورود التضعيف مستند أنّ  والظاهر.  عنه بعضهم باملوثق أو املوثقةرّب فيام ع، والتعزيرات

 أبو عجالن اسم أنّ  أو آخر، وشخص صالح أبو عجالن بن مرّدد وهو السند، يف صالح أيب

 تطابقه نحرز ال الكيش قهوثّ  فمن وعليه الطويس، رجال يف كام أشخاص ةعدّ  عىل طلقير  صالح

 .ضعيفاً  اخلرب فيكون هنا، السند يف الوارد مع

 كانوا الرجال أنّ  منها ،التفاصيل من لةمج يف اختالف معـ  بعينههذه احلادثة  خربقد ورد و

 أمر هوفي ،أنس عنًا مرويّ  يضاً أ ةالسنّ  أهل مصادر يف ـ ةضبّ  بني من وليس عكل أو عرينة من

 ةالسنّ  أهل كتب يف الرواية هذه نقل مصادر ويف األبوال، من بالرشب هلم ترخيصه أو النبي

 .الشيعيّة املصادر يف الرواية وبني بينها ما وكذا بينها، فيام االختالفات من سلسلة
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يف مصادر أهل السنّة معتربة اإلسناد متعّددة الطرق، وإن كانت تنتهي يف العادة إىل  والرواية

ـ خاّصة  اب بعض التفاصيل عنهأنس بن مالك وكان صغري السّن جدًا، ومن املمكن غي

 أو نحو ذلك.تفصيل أّن النبّي وّجههم لرشب البول ـ 

ية، وهي ة والسنّ كن إثبات الرواية بقاسمها املشرتك بني جمموع املصادر الشيعيّ يم ،وعليه

بل حتى الرتغيب يف ذلك، هلؤالء يف رشب أبوال اإلبل عند الرضورة،  تعطي الرتخيص النبوّي 

 واضح.إذ ما هو أزيد من ذلك غري 

 العصر؟ذلك مع خربات  هل الطّب النبوي من علوم الغيب أو هو متناسٌب

 فإنّ  اإلبل،ه إذا قلنا بأّن النبي البد وأن يعلم بواقع تأثري بول وهو أنّ  ،مطلب  مهم وهنا

 عىل دليل لدينا ريتوفّ  وهبذا اإلبل، بول يف ةالدوائيّ  ةواقعيّ  عن كاشف الرشب يف هلم ترخيصه

 جودو بعدم قلنا إذا اأمّ  األدنى، احلدّ  يف الرضورة حال يف للشفاء اإلبل بول نفسه النبّي  وصف

 الطّب  علم هو ما عىل جيري كان هوأنّ  األمور، هذه بمثل| النبي علم لزوم عىل قاطع دليل

ويعمل بظاهر العلوم واخلربات القائمة يف عرصه،  ،غيبيال العلم عن بعيداً  عادياً  جرياً  زمانه يف

 هو كام روايةال هذه من اإلبل لبول ةإهليّ  ةدينيّ  ةطبيّ  وصفة اكتشاف من ننتمكّ  ال احلال هذه ففي

 جاز اً رضوريّ  املورد وكان للعالج اإلبل بول لك وصف لو هأنّ  الرواية تفيده ما كّل . واضح

 .الرشب

وبتعبري آخر: هل كانت هذه الوصفة منطلقة من شخصّية النبّي واإلمام الغيبّية املّطلع من 

 خالهلا عىل الغيب أو من خالل علوم عرصه؟ وهل يمكن نسبتها للدين أو ال؟

قد يّدعي بعٌض أّن الصحيح هو أّنه ال دليل عىل كوهنا منتمية للدين أو للغيب، فلعّل النبّي 

واألئّمة يعملون يف هذه األمور عىل ظواهر علوم عرصهم، كام رأيناهم يف مواقع ارخر يبنون 

 عىل الظاهر رغم خمالفة هذا الظاهر للواقع يف اجلملة، كام يف القضاء والبّينات ونحو ذلك.

والبحث يف كلّية النصوص الطبيّة والصحّية النبوّية خارج سياق األوامر والنواهي 

الرشعّية، وأهّنا بنحو العلم الواقعي الغيبي أو بنحو اجلري عىل مقتضيات علوم عرصهم، 

 حيتاج لدراسة مستقّلة نوكلها ملناسبة أخرى.



  

 مطلقًا، ال الرضورة عند اإلبل بول رشب جواز تفيد الروايات من املجموعة فهذه ،وعليه

 غري من للتداوي أو نفسه يف اإلبل بول رشب حرمةعىل  تدل ال أهّنا كام التداوي؛ ملطلق وال

 .رضورة

وهي التي تدّل عىل جواز رشب بول اإلبل عندما يوصف لإلنسان ألجل الوجع،  الثاين: البيان

رشب الرجل أبوال اإلبل  عن× هنا سوى خرب سامعة، قال: سألت أبا عبد اهلل وليس من مهمّ 

 .«به بأس ال نعم،»هل جيوز )له( أن يرشب؟ قال:  ،نعت له من الوجعوالبقر والغنم تر 

 يسأله فلم ،وعدمه املبيحة الرضورة حال من األعمّ  ظاهرها بأنّ  يقال قد الرواية وهذه

 ملطلق رتخيصال طلقنر  بأن يسمح الذي األمر ذلك، ونحو لديه رةمتوفّ  بدائل وجود عن اإلمام

 .مبيحة رضورة غري من ولو العالج حال

صورة االضطرار، من  ين من داللة احلديث هإّن القدر املتيقّ  :قد يقال يف مقابل ذلك لكن

عنده بدائل  السائل مبتىل بالوجع ووصف له هذا العالج، ومن الصعب أن نفرض أنّ  حيث إنّ 

 فسؤاله دواًء، ألخذها األبوال غري نحو طبعال يذهبه لو كانت له بدائل فقد السيام أنّ  ،أخرى

 وجود وفرض املتعارف يف الطبع خالف نحوها الذهاب أنّ  مع والغنم والبقر اإلبل بول عن

 سؤال مفروض يف إطالق بانعقاد االطمئنان عن يمنع قد ،عادةً  الرضورة تستدعي وجع حالة

 .السائل

 رشب تناول عن يسأل ألن معنى ال لعاملطّ  الفقيه وهو مهران بن سامعة بأنّ  جياب قد لكن

 األطعمة باب يف السيام معلوم، ذلك حكم فإنّ  خاّصة؛ املبيحة الرضورة حلال األبوال

 عىل لعاملطّ  سامعة يسأل فكيف االضطرار، حال يف صاً مرّخ  القرآن فيه ورد الذي واألرشبة

 واحلاجة التداوي مطلق رادتهإ احتامل يقّوي ما هذا إنّ  !النوع؟ هذا من سؤاالً  والرشيعة الفقه

 .ةالعرفيّ 

 بصري، وأيب مسلم بن دملحمّ  التالية الطبقة يف كان مهران بن سامعة بأنّ  اجلواب هذا ويردّ 

 حمبوب بن واحلسن والبزنطي عمري، أيب ابن هعن وروي والكاظم، الصادق اإلمامني وعارص
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 .وأمثاهلم

 إطالقًا، عنهام يرو ومل الرضا اإلمام طبقة يف ذكري مل كام الباقر اإلمام طبقة يف سامعة يذكر ومل

 نعرف ال ونحن والكاظم، الباقر اإلمامني وفاة زمانهـ، 183ـ  114 بني عاش هأنّ  يعني وهذا

 سنة، 25 وعمرههـ 140 عام ذلك يكون قد، ففيها اإلمام سأل بمعنى الرواية هذه روى متى

 .غرابة سؤاله يف يكون فال، حينها عاملاً  فقيهاً  يكون ال وقد

 الشمول كان وإنك فيه ا غريها فقد يشكّ ن من هذه الرواية، أمّ فالرضورة مورد متيقّ  وعليه،

 .جداً  قريباً 

قّدم آنفًا يف بحث بول ما يؤكل حلمه ت فقد السند، حيث من أما الداللة، حيث من كّله هذا

 أّن هذا اخلرب ضعيف السند.

 .مطلقاً  اإلبل ببول التداوي حتبي نتيجة إىل الوصول الصعب من وعليه،

جعل  أنّ  متقدّ  وقد الشفاء، فيه أنّ  عن وتتكّلم اإلبل بول ّصفوت التي وهي :لثالثا البيان

 داّلة جعلها.. الساباطي عامر وموثقة صالح، أيب عن أبان وخرب سامعة كخرب السابقة الروايات

 أو ةضبّ  بني حادثة صيغ بعضال إ صحيح، غري الشفاء فيه وأنّ  اإلبل لبول ةاألئمّ  توصيف عىل

 لو هوأنّ  ةالطبيّ  بالشؤون اإلمام أو النبّي  علم عدم عىل برني لو بل ذلك، فيهاف عكل أو عرينة بني

 أوضح، األمر كان زمانه، يف اخلربة لهأ إىل الراجعة ةيّ العاد علومه بمقتىض إرشاده كان أرشد

 .الغيب طريق عن بذلك علمه دتؤكّ  قرينة تقم مل ما

 نصوص تصف بول اإلبل للشفاء، عرض وحتليل

 :وهي للشفاء، اإلبل بول وصف عىل ةالدالّ  الروايات بعض توجد متقّد  ما جانب وإىل

 خريٌ  اإلبل أبوال»يقول: × قال: سمعت أبا احلسن موسى األوىل: خرب اجلعفري، الرواية

 .«ألباهنا يف الشفاء وجل عزّ  اهلل وجيعل ألباهنا، من

 فيه يكون الذي اإلبل لبن عىل اإلبل بول أفضلّية وهو طبيًا، واقعاً  توّصف ايةالرو فهذه
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 .املوضوع يف الطبي البعد عىل ةتامّ  الداللة حيث من فهي الشفاء،

وأّما القول بأهّنا ال تريد مدح بول اإلبل، بل تريد ذّم ألبان اإلبل، فهي تقول بأّن ألباهنا ال 

 ا، فالبول الذي ال خري فيه هو خرٌي من لبن اإلبل..فائدة فيها؛ إذ بوهلا خرٌي منه

فهو وإن كان ممكنًا بوصفه صيغًة تعبريّية هادفة لذّم ألبان اإلبل، لكّن ذيل الرواية يساعد 

 أكثر عىل أهّنا بصدد مدح بول اإلبل ال ذّم ألباهنا.

 .املضع ف صالح بن ببكر ـ متقدّ  كام ـ السند ضعيفة اأهّن  إال

 مورد عىل فيقترص يشء، الرواية يف فليس األبوال هذه تناول جيوز متى ستوىم عىل اوأمّ 

 اً رشعيّ  ترخيصاً  ليس فهذا للمعدة، مفيد الدواء هذا إنّ : يقول أن مثل متاماً  ة،الرشعيّ  الرضورة

؛ ألّن احلديث ليس ناظرًا ملواضع استعامل بول اإلبل حتى الرضورة حال لغري ولو تناوله يف

 .يؤخذ بإطالقه

إال إذا قيل بأّن املقارنة مع األلبان تعطي أّنه إذا كان خريًا من األلبان فهو يرشب كام ترشب 

هي، بل وأكثر، فتدّل الرواية حينئذر عىل مطلق تناول بول االبل ولو لغري االستشفاء، فضالً عن 

 .الرضورة

أشياخنا يقولون:  قال: سمعت الثانية: خرب موسى بن عبد اّلل بن احلسن )احلسني(، الرواية

 .«أبواهلا( و  ب  )الر   ن  ط  الب   ولصاحب وعاهة، داء كّل  من شفاءٌ  اح  ق  الل   ألبان (إنّ )»

 أو نط  الب   لصاحب ونافعاً  مفيداً  احللوب، الناقة وهي ،اللقاح بول جيعل احلديث فهذا

 .بوالرّ 

 :مشاكل من تعاين الرواية هذه أن إال

ة األئمّ  لسند وردت عند الربقي يف املحاسن وابني نيسابور يف طّب ا بعينها بنفس اإهّن  :الً أوّ 

 طّب  يف بل ،ة إىل األبوالرط باأللبان بال إشاقًة فقعلّ تن..( أي مط  )ولصاحب الب   :لةمجدون 

 .أمامنا الصورة يشّوش قد الذي األمر، أيضاً  باأللبان تتصل أخرى زيادة وردت ةاألئمّ 

 ؛بتقديم نقل الكليني عىل النقلني اآلخرين ن من تفادهياد نتمكّ املالحظة جيدة، لكن ق وهذه
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ام وضعا هذه الرواية حتت ة الرواية؛ ألهّن ته يف العادة، مضافًا إىل احتامل حذفهام بقيّ لرجحانه ودقّ 

 احلديث كان حيث بالعنوان اتصاهلا لعدم مقاطعها؛عنوان ألبان اللقاح، فلم يقصدا ذكر سائر 

 حمّل  فيها ورد التي الكليني صيغة ترجيح يبعد ال ومعه فلرياجع وخصائصها؛ األلبان أنواع عن

 .الشاهد

 مشايخ عن نقالً  ذلك ولعّل  اإلمام، أو النبّي  إىل تسند مل حيث موقوفة، الرواية إنّ  :ثانياً 

 فال ومعه واألنبياء، األئمة عن يكون وأن البدّ  ينقل يشء كّل  وليس وقناعتهم، وخربهتم القوم

 .أساساً  لإلمام الرواية هذه نتساببا اجلزم يعنستط

 بنسبتها يقينهم شاهد كتبهم يف هلا نيوالنيسابوريّ  والربقي الكليني إدراج إنّ  :يقال قد

 .فيها الوقف مشكلة لرفع كافر  وهذا لإلمام،

 ال من ككتاب لإلفتاء فوهامؤلّ  فهاصنّ  التي الكتب غري يف عليه دليل ال ذلك إنّ  :واجلواب

؛ غري فهو بيقينهم سّلمنا لو حتى بل الفقيه، هحيرض  دفعتهم التي القرائن نعلم ال ناألنّ  كافر

 تكريس يف لغريها اً مؤّيدبوصفها  الرواية هذه ذكروا وربام عليها، نوافقهم ال فقد للرتجيح،

 سبةبن الوثوق يصعب ذلك ومع ،ةاحتامليّ  قرينةً  هاجيعل مما لإلمام، نسبتها احتامهلم مع املفهوم

 .لإلمام واقعاً  الرواية

 فقد السند، ضعيفة الشاهد حمّل  املقطع هذا فيها التي الرواية فإنّ  ،سبق ما يناختطّ  لو :ثالثاً 

 احلسن بن اهلل عبد بن موسى أنّ  كام مرسلًة، فتكون أصحابنا، بعض عن شعيب بن نوح رواها

 ،بدليل واضح شعيب بن حنو وثاقة ثبوت كعدم ثانية، إرسال جهة فهذه أشياخه، عن رواها

                                           
(1)  : نا إمد الفضل بن شاذان، قال: سأل أبو عبد اهلل الشاذاين أبا حم: يف نوح بن صالح البغدادي»قال الكيّشّ

وا علينا أن أن ندخل البيت عند خروجنا من املسجد فيتومه   ينا مع هؤالء صالة املغرب، فال نحّب ربام صلّ 

ينا معهم، فنتدافع بصالة املغرب إىل صالة العتمة. فقال: ال ال إلعادة الصالة التي صلّ إدخولنا املنزل ليس 

أو مخس تكبريات،  وا يف مرة واحدة ثالثاً يتم معهم فتكرب  عليكم لو صلّ تفعلوا هذا من ضيق صدوركم، ما 

 :وتقولوا يف الركوع ،مامهمإ وها عندما يتمّ ة سورة شئتم بعد أن تتمّ أيّ  ،ركعة احلمد وسورة وتقرأوا يف كّل 

 موا معهم، وقدلكم معهم، ويف السجود كمثل ذلك، وتسل   ىسبحان ريب العظيم وبحمده بقدر ما يتأت

مام عندكم واحلائط بمنزل واحدة، فإذا فرغ من الفريضة فقوموا معهم متت صالتكم ألنفسكم، وليكن اإل

فهل  ،أفليس جيوز إذا فعلت ما ذكرت؟ قال: نعم ،فقال: يا أبا حممد ،وا السنة بعدها أربع ركعاتفصلّ 

 



  

 .جهات من السند ضعيف فاخلرب

، فضاًل روايات من متقدّ بعض ما  يف ببالس لعني ؛االضطرار حال غري يشملهذا، وال 

 .عن اختصاصها ببول الناقة احللوب ال مطلق اإلبل

، رسول اهللقلت: يا ابن × قال: سألت أبا عبد اهلل ل بن عمر،الثالثة: خرب املفّض  الرواية

 يف ودارك داري بني ماإذا مشيت، حتى لربام جلست يف مسافة  شديد إّنه يصيبني ربوٌ 

 .قال: فرشبت ذلك فمسح اهلل دائي ،«اللقاح أبوال رشبإ مفضل، يا»: قال .موضعني

ال ة لعالج الربو من خالل بول اللقاح، طبيّ  الرواية واضحة يف تقديم اإلمام وصفةً  فهذه

ها ال ا كانت ناجحة، فمن حيث الداللة يتضح متامية هذه الرواية. لكنّ وأهّن  مطلق بول اإلبل،

تفيد جواز ذلك لغري حال الرضورة؛ إذ لعّله مل يكن متوّفرًا دواٌء آخر ليصفه له اإلمام أو كان يف 

احلالة كانت حرجة فيقترص يف االستفادة من  حصوله عليه العرس واحلرج، ومن الواضح أنّ 

                                                                                                             
ق صدري عن الصالة وكان يضي ،كنت بالعراق ،؟ قال: نعمةمن أصحابنا يفعل هذه الفعل سمعت أحداً 

نوح بن شعيب، فأمرين بمثل الذي أمرتكم  :معهم كضيق صدوركم، فشكوت ذلك إىل فقيه هناك يقال له

من مشايخ  هل يقول هذا غريك؟ قال: نعم، فاجتمعت معه يف جملس فيه نحو من عرشين رجالً : فقلتر ، به

ا سألته من هذا. فقال نوح بن مم أن جيري بحرضهتم ذكراً ـ يعني نوح بن شعيب ـ  أصحابنا، فسألته

يف نفسه أنه أكرب من هشام بن  شعيب: يا معرش من حرض أال تعجبون من هذا اخلراساين الغمر يظنّ 

من املشايخ كقول  احلكم، ويسألني هل جيوز الصالة مع املرجئة يف مجاعتهم؟ فقال مجيع من كان حارضاً 

الطويّس (؛ وقد ذكره 833ـ  832: 2معرفة الرجال )اختيار  «نوح بن شعيب، فعندها طابت نفيس وفعلته

 عاملاً  ه كان فقيهاً أنّ نوح بن شعيب البغدادي، ذكر الفضل بن شاذان » قائاًل: اجلواداإلمام يف أصحاب 

نوح بن شعيب »: (؛ وقال العالمة احليل379)الرجال:  «ه نوح بن صالح، وقيل: إنّ اً مرضيّ  صاحلاً 

نوح بن صالح  .ه كان فقيهاً نّ أ. ذكر الفضل بن شاذان حممد بن عيل الثاين البغدادي، من أصحاب أيب جعفر

البغدادي. ذكر الكيش عن أيب عبد اهلل الشاذاين، عن أيب حممد الفضل بن شاذان ما يشهد بأنه من شيعة 

 (.284)خالصة األقوال:  «أهل البيت

وثاقتهام، فام نقله الطويس عن الفضل نوح بن صالح ونوح بن شعيب سواء احتدا أم تعّددا مل تثبت  أقول:

بن شاذان يف حّقه، مرسٌل ال سند له، والرواية التي نقلها الكيش يف حّق نوح بن صالح، يوجد يف سندها 

 .، لكّن احتامل الوثاقة هو األرجحأبو عبد اهلل الشاذاين وهو جمهول احلال، فلم تثبت وثاقتهام بدليل

 يعني انتفاخ البطن. بضيق النفس، وقد ( يفرّس عادةً 1)

 .103ة: األئمّ  ( طّب 2)



 

، كونه القدر املتيّقن بعد عدم وجود صيغة إطالق، بل عىل صورة االضطرار املبيحرواية هذه ال

 .هي عالج حلالة خاّصة شخصيّة وموردّية

 ومل سنان بن حممد فيها فإنّ  صحيحة، غري عندي اأهّن  إال كثريين، عند معتربة الرواية وهذه

 عمر بن لاملفّض  اوأمّ  أيضًا، تهوثاق تثبت ومل الربقي خالد بن دحممّ  فيها أنّ  كام وثاقته، تثبت

 تتثبّ  ملزيد حتتاج الصادق اإلمام عن رواياته بأنّ  قلنا نالكنّ  ،توثيقه بحوثنا يف حنارّج  فقد نفسه

 املتهمني أحد الصادق عن لروايته الناقل كان لو السيام ،الالحقني ةاألئمّ  عن رواياته بخالف

 وما الغلو بقضايا متصالً  الرواية مضمون وكان هنا؛ سنان بن دحممّ  مثل الضعف أو بالغلوّ 

 .السند ضعيفة الرواية فهذه ،وعليه ..و ةاألئمّ  مقام يف املبالغة من به يتصل

 لغري اإلبل بول رشب جواز إىل تشري ال الثالثة املجموعة روايات أنّ  ذلك إىل يضاف

 فهي مطلقًا، الرضورة حال غري يف اإلبل أبوال رشب حرمة عىل أيضاً  تدّل  وال الرضورة،

 .املوضوع هذا عن ساكتة

وعليه، مل يسلم خرب هنا عدا موثقة الساباطي التي تفيد اجلواز حال الرضورة، وقّصة بني 

ضّبة )عيينة، عكل( يف مصادر أهل السنّة، والتي توحي بأّن النبي وصف بول اإلبل يف بعض 

قلنا بحرمة أبوال ما يؤكل حلمه، املوارد، فيجوز تناول بول اإلبل عند الرضورة ال مطلقًا، لو 

 وإال فهو عىل القاعدة جائز مطلقًا إال لو لزم منه الرضر.

وأّما كون بول اإلبل وصفة دينّية أو نبوّية فاخلرب آحادي، وخرب الواحد ليس بحّجة، فضالً 

 عن أّن بعض الروايات خاّص ببول اللقاح ال مطلقًا، والعلم عند اهلل.

ن ُيعرض اليوم عىل العلوم احلديثة للتأّكد من مديات الفائدة يف بول وهذا كّله البّد له أ

خطري ملرىض  هالبعري وغريه، فلو ثبت ـ كام قيل ـ أّنه مّض جدًا وفيه مواّد سّمّية عالية، وأنّ 

 تناوله مشكل  للغاية.إطالقّية سّكري والفشل الكلوي وأمثاهلم، فإّن األمر يف ال

البد أن نرجع فيه جلامع الرواية الرشيفة والعلوم احلديثة معًا، فلو  وحتديد أّنه رافع للرضورة

تعارضا فقد يسقط الظّن هبام فنرجع ملقتىض القواعد، وقد يثبت الظّن يف واحد منهام دون 

 اآلخر، فيعمل عليه بناء عىل حجّيته.

 .بلاإل بول يف هكلّ  هذا



  

 بول غري اإلبلـ  ـ 

وملطلق  مطلقاً  زواري اإلبل ممّا هو حمّلل األكل وحمّرمه هو اجليف أبوال غقتىض القاعدة مإّن 

 عامر موثقة فإنّ  حتريمه عىل دليل ثبت لو اوأمّ  حتريمه، عىل دليل وجود بعدم قلناالتداوي، لو 

 صورة منها ناملتيقّ  القدر إنّ  وحيث ببوهلام، التداوي جواز يف والغنم البقر تشمل الساباطي

 بل ،هبام خيتّص  ال وهذا االضطرار، مورد يف والغنم البقر أبوال تناول بجواز نحكم االضطرار

 .القاعدة عىل البول مطلق يشمل

 ومل يرد يف بول غري اإلبل نصوص تشري للشفاء هبا غري ما تقّدم من نصوص التداوي بالبول.

 ؛له مل يثبت حكم خاص ببول اإلبالصدر من أنّ حمّمد باقر يصّح ما قاله السيد  ،هنا ومن

 .ه من أبوال ما يؤكل حلمهلضعف خرب اجلعفري، بل حاله حال غري

 نتيجة البحث يف حكم البول

 :هو اآليت هاكلّ  األبوال يف البحث ونتيجة

املؤيدة  الساباطي، عامر موثقة سوى هناك فليس الثقة، الواحد خرب ةحجيّ  عىل بناءً  اأمّ ـ 1

 الرضورة حال يف إال غريها دون الثالثة نعاماأل أبوال رشب حرمة عىل تدّل  وهيبخرب سامعة، 

 بول يف ةخاّص  ةطبيّ  وصفة الديني النّص  تقديم يثبت ومل .التداوي ملطلق ال للحرام املبيحة

 .، إال بتصحيح طرق أهل السنّة للرواية النبوّيةاإلبل

 ثبوت عدم فالظاهر ـ الصحيح هو كام ـ بصدوره املطمأنّ  اخلرب ةحجيّ  عىل بناءً  وأماـ  2

 حيكم وما أكله، حيرم وما أكله حيّل يف ذلك ما  سواء مطلقًا، احليوانات أبوال من يشء حرمة

 عىل ينبر  لو السيام ،اخلنزير حتىربام  بل ،وغريها الثالثة األنعام ومن طهارته، أو بنجاسته

 .بلحمه التحريم اختصاص

 حسن االحتياطو حرام. ولو كان مرّضًا بحّد غري رشعي للرضر وثبت ذلك علمّيًا فه نعم

 .، بل هو قوّي يف أبوال ما ال يؤكل حلمهالثالثة األنعام أبوال يف

 رواياته وكّل  ،علمّي  بدليل يثبت مل فهذا األبوال يف يةطبّ  لوصفة الديني النص تقديم اوأمّ 

                                           
 .3 امش رقم:اهل، 454 :2( انظر: التعليقة عىل منهاج الصاحلني للحكيم 1)



 

 ، لكّن تعّددها وتنّوع مصادرها مع عدم املعارض هلا يرفع جداً ةحاديّ آ ةظنيّ  أو السند ضعيفة

من قّوهتا االحتامليّة، غري أّنه يبقى أّنه هل كانت هذه الوصفة منطلقة من شخصّية النبّي واإلمام 

الغيبّية املّطلع من خالهلا عىل الغيب أو من خالل علوم عرصه؟ وهل يمكن نسبتها للدين أو 

 ال؟ سبق أن أرشنا هلذا األمر.

 .ومدفوعها احليوانات غائط يف جيريكّله تقريبًا  والكالمهذا، 

 واإلفرازات الرطوبات حكمثانيًا: 

 من جمموعة هناك سنجد ،واحليوان اإلنسان جسم يفرزه ما سائر يف لننظر البول جتاوزنا إذا

 ذلك، وغري والودي واملذي والدمع والقيح والعرق والبلغم والنخامة البصاق مثل الرطوبات

ـ  رضر ال حيثـ  وأحالت الرضر، ينلعناو األمر تركت الرشيعة أنّ  وأ رشعي حكم هلا فهل

 ؟للناس العام املزاج إىل

 تكون سوف األهّن  العني؛ نجس حيوان من كانت لو الرطوبات هذه حرمة إىل الفقهاء ذهب

 مل قاعدة وهي النجس، تناول حرمة عىل مبنيٌّ  وهو أكله، جيوز ال والنجس العني، نجسة حينئذر 

 .تقّدم كام تثبت

بل نرسب إىل  ،قول باحلرمةفقد ذهب بعض الفقهاء أيضًا إىل ال ،نيينا نجس العختطّ  وإذا

ده بام لو أكثر الفقهاء وجدنا كلامهتم خالية عن هذا املوضوع، وبعضهم قيّ  ولكنّ  ،املشهور

احلكم عندهم ال يشمل ابتالع اإلنسان لنخامته  . كام ومن الواضح أنّ لزم منه رضٌر معتّد به

 إّن جوازه من الواضحات.نحو ذلك فولعابه و

 هنا يف كّل  ام استندوارواية واحدة، إنّ  حتى يف هذا املوضوع كّله حسب الظاهر وال وليس

 السيد الطباطبائي ذهب إىل أنّ  بل إنّ  ،ها ملسألة اخلباثة وتنّفر الطباعهذه الرطوبات أو بعض

                                           
 .17: 3 الرشعّية ( انظر: الدروس1)

 )مستثنيًا اللبن والريق(. 399: 7؛ وابن حزم، املحىّل 224: 12( راجع: رياض املسائل 2)

 .389: 3 ( انظر: فضل اهلل، فقه الرشيعة3)

؛ والشيخ عادل بن يوسف العزازي، متام املنّة 145: 15؛ ومستند الشيعة 17: 3ة الدروس الرشعيّ انظر: ( 4)

 .22يف فقه الكتاب وصحيح السنّة: 



  

 األمر باالجتناب عن السموم كام يف ،احتامل اخلباثة لوحده كافر هنا يف احلكم بلزوم االجتناب

 .من باب املقّدمة

 انرصاف من سابقاً  قلناه ما ديؤكّ  مما نفسه، احليوان حرمة لدليل هنا استنادهم نالحظ ومل

 .واملظروفات واإلفرازات الرطوبات عن األدّلة هذه

 :ملناقشات ويتعّرض تعّرض ،اخلباثة عنيت هنا، عندهم العمدة الدليل وهذا

 الطبع منه ينفر ما بمعنى خبيث هو ما كّل  حتريم يثبت فلم القاعدة، إنكار :األوىل املناقشة

 .حرمتها عىل دليل ال الرطوبات هذه فكّل  وعليه ذلك، ونحو

ق اخلباثة يف بعض ما ذكره غري واحدر من الفقهاء من املناقشة يف حتقّ  الثانية: ناقشةامل

 .الطبائع ختتلف  أنّ والعرق مبّيننيالرطوبات، مثل البصاق واللعاب 

أة واالبنة والتي هذا األمر ببعض الروايات التي دّلت عىل الرخصة يف بصاق املر ويتّعزز

| النبي   ه قد ورد أنّ ستطاب من املحبوب، وأنّ البصاق قد ير  وأنّ  ،أوردت يف الصوم

ل يف بعض ب ،ا كانت ممزوجة باللعابآخر مع أهّن أخرج لقمته من فمه وأعطاها لشخصر 

بدين عندما غلبه العطش ، ومّصه للسان ولده زين العاالروايات ورد مّص احلسني للسان النبّي 

 اللعاب مثل يف باخلباثة اجلزم من ـ الفقهاء هؤالء عند ـ يمنع مما ذلك وغري ،يف كربالء

 .ونحوه

ـ د لنا هي تؤكّ  بل ،املناقشة جّيدة برصف النظر عن حتقيق حال الروايات الواردة فيها وهذه

الفقهاء أسقطوا يف بعض األحيان أمزجة أعرافهم وجمتمعاهتم عىل  كيف أنّ من جهة أخرى ـ 

تسيغ س، فهل هناك طبع اليوم يواألعراف خمتلفة جدًا بني الطباع راألمو موضوع اخلباثة مع أنّ 

                                           
 .225: 12( رياض املسائل 1)

؛ 260: 2ة( ق الكركي )جوابات املسائل الفقهيّ ؛ ورسائل املحقّ 214: 11( انظر: جممع الفائدة والربهان 2)

؛ وحترير الوسيلة 393: 36؛ وجواهر الكالم 145: 15؛ ومستند الشيعة 617ـ  616: 2وكفاية األحكام 

2 :144. 

 .102: 10تفصيل وسائل الشيعة  :( انظر3)

 .220ـ  218: 25؛ وانظر: تفصيل وسائل الشيعة 145: 15( مستند الشيعة 4)

 .146: 15وراجع: مستند الشيعة  ؛43: 45، و198: 44األنوار  ؛ وبحار465: 1( الكايف 5)



 

غري  لسان شخص آخر أكل لقمة بعد أن أخرجها آخر من فمه؟! وهل يستسيغ مّص 

؟! بل يتعّزز ما ذكروه بام ورد يف باب األسآر من الرتخيص يف تناول سؤر احليوانات جةالزو

 .عىل كراهة يف غري مأكول اللحم

موردًا عىل كالم صاحب الرياض من كفاية ـ ق النجفي ما ذكره املحقّ  الثالثة: املناقشة

ملخاطرة مما يكفي فيه احلرمة يف السموم قائمة عىل اخلوف وا وحاصله أنّ  ـ احتامل اخلباثة

رز انعدام وف، بل اإلنسان حير خلا ما نحن فيه فليس منشؤه املخاطرة وااالحتامل املعتّد به، أمّ 

بل املفرتض اخلطر يف تناول هذه الرطوبات مثل البصاق، فال موجب لتنجيز االحتامل هنا، 

 .الرجوع لعمومات احلّل 

 .عليه غبار ال تامّ  النجفي الشيخ أفاده وما

 نّص  ما غري واحليوان اإلنسان رطوبات حتريم عىل معتمد دليل يوجد ال هإنّ : الكالم ونتيجة

 ،األكل حمّرم من أو خبيثاً  أو نجساً  كان ما مطلق رتكب االحتياط كان وإن.. و كالدم حتريمه عىل

 .به بأس ال ،اجلملة يف اإلنسان ريغ
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 413......................... اخالت الفقهاء عىل حتليل النار الطعاَم الذي وقع فيه الدم، بيان ونقدمد

 421.......................................................................... نتيجة البحث يف الدم

 

 423.......................................................................................... متهيد

 423.............................................................................. أّوالً: حكم البول

 424.............................................................. ـ بول احليوانات مأكولة اللحم 1

 424 .................................................. ـ اجتاه التحريم، األدّلة واملناقشات 1ـ  1

 429 .................................................. ـ اجتاه التحليل، األدّلة والتعليقات 2ـ  1

 433.......................................................... ـ بول احليوانات غري مأكولة اللحم 2

 436............................................................................ ـ التداوي بالبول 3

 437 ........................................................................ ـ بول اإلبل 1ـ  3

 438 ............ وقفة مع التوصية النبوّية ببول اإلبل )القّصة الشهرية مع الضّبيني أو العرنيني..(

 440 ................ هل الطّب النبوي من علوم الغيب أو هو متناسٌب مع خربات ذلك العرص؟

 442 ......................................... نصوص تصف بول اإلبل للشفاء، عرض وحتليل

 447 .................................................................... ـ بول غري اإلبل 2ـ  3

 447................................................................... حكم البولنتيجة البحث يف 



  

 448............................................................. ثانيًا: حكم الرطوبات واإلفرازات

 451............................................................................. فهرس املحتويات


