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مقدمة التحقيق
احلمــُد هلل رّب العاملــن والصاة والســام عىل حممٍد وآلــه الطاهرين 

واللعن الدائم عىل أعدائهم ومنكري فضائلهم من األولن واآلخرين.
آيــُة التطهري الرشيفة من اآليات التي عنــت بذكر وعصمة أهل البيت 

عليهم السام وأثبتت حقوقهم الطبيعية كالعصمة واإلمامة ولوازمهام.
 وُتعترب اآلية الطاهرة من اآليات التي اعتنى هبا األعام رشحًا وتفسريًا 
وتوضيحــًا منُذ العصور الغابرة، ويف الوقت نفســه كانت مثارًا للجدل بن 
مــن خالفنــا يف عقيدته - البعض منهم - فمنهم َمن أدخل فيها نســاء النبي 
األعظم صىل اهلل عليه وآله ، واســتدلوا عليه بأدلــة غري ناهضة، بل واهية، 
وُرّد هــذا الرأي بردود عّدة مــن قبل أعام الطائفة احلّقة - اإلمامية - ومن 
بــن هــذه الردود الرســالة التي بن يديك الكريمتن املســامة بـ )الســحاب 
املطري يف تفســري آيــة التطهــري( التي خطتها يــراُع فحٍل من فحــول الكام 
والفقه واملناظرة - الشهيد املحقق - الذي روى طريق احلق بدمه الزاكي - 
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القايض نور اهلل التسرتي )أعىل اهلل درجاته( املتوىف )#1019(.
فكانت رســالًة شــافيًة ناجعًة رغم حجمها الصغري ولكنها ذات معنى 

سامي وعال.
وهــذا هو شــأن مصنّفهــا يف رســائله االُخر، كــام يف رســالته القرآنية 

األخرى املعروفة بـ )كشف العوار يف تفسري آية الغار(.
وممّن ذكر رسالتنا املحقق اخلبري العامة آقا بزرك الطهارين يف الذريعة: 
ج12، ص 150، رقــم 1005، فــا بــأس قبل الدخــول يف البحث نذكر 
مقدمة نتطرق من خاهلا حلياة الشــهيد الثالث )القايض نوراهلل( وثم كيفية 

علمنا هبذه الرسالة.
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ترجمة المؤلف)))
هو الســيد املســدد ضياء الدين نور اهلل الســيد رشيف الدين بن السيد 
ضياء الدين، املرعيش الُتســرتي،ينتهي نســبه الرشيف مع 21 واســطة إىل 
الســيد اجلليل أيب احلســن عــي املرعيش املتصل نســبه الرشيــف إىل اإلمام 
زين العابدين عي بن احلســن بن عي بن أيب طالب عليهم الســام. ولد يف 
بلدة ُتســرت من خوزستان يف جنوب إيران، ســنة )))956، وهبا نشأ وتربى، 
وأّمــه الســيدة اجلليلــة فاطمة املرعشــية بنت عّمــه)))، وأّما والــده فهو من 
أعام الشــيعة اإلمامّية وقد ينقل عن بعض مؤّلفاته ولده الشــهيد يف بعض 

تصنيفاته)))، وكان شاعرًا.

)1( مصادر ترمجته: أمل اآلمل للحر العامي، تكملة أمل اآلمل، أعيان الشيعة للسيد حمسن 

ث  األمن، طبقات أعام الشيعة والذريعة آلغا برزك، خامتة مستدرك الوسائل للمحدِّ

النوري، روضات اجلنّات للخوانساري، وشهداء الفضيلة للعامة األميني.

)2( طبقات أعام الشيعة: ج5، ص622، شهداء الفضيلة: ص171.

))( مقدمة إحقاق احلق: ص82.

)4( طبقات أعام الشيعة: ج4، القرن العارش، ص)10.
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كان القايض الشــهيد قدس رسه متكلــاًم حاذقًا، حارض اجلواب، ذات 
قرحيــة جّيدة، ومن بديــع ما يدلُّ عىل علــّو فطرته وجــودة قرحيته يف أوائل 

حتصيله؛ ما نقل عنه ولده عاء امللك يف حمفل الفردوس هبذه العبارة:
إّنه مّلا قدم الســيد الفاضل األمري عّز الديــن فضل اهلل اليزدي رمحه اهلل 
لزيارة املشــهد املقــدس الرضوي هاجــر القايض قدس رسه من تســرت إىل 
مشــهد الرضا عليه السام وأقام به سنن مكّبًا عىل اإلفادة واالستفادة، فلاّم 
برّع وفاق يف جّل العلوم عزم عىل الرحيل إىل باد اهلند سنة )99#؛ إلشاعة 
املذهــب اجلعفــري، حيث رأى أّن بتلك الّديــار ال ُترفع آلل حممد صىل اهلل 
عليه وآله راية، فورد بلدة الهور شّوال من تلك السنة، فلاّم وقف السلطان 
جال الدين أكر شــاه التيموري - وكان من أعاظم ملوك اهلند جاهًا وماالً 
ومناالً - عىل جالة السيد ونبالته وفضائله؛ قّربه إىل حرضته وأدناه، فصار 
من املازمن له وممّن يشــار إليه بالبنان، ثم ملا تويّف قايض القضاة يف الدولة 
األكربية عّينه الســلطان للقضاء واإلفتــاء، فامتنع القايض من القبول، فألّح 
امللــك عليه، فقبل عىل أن يقيض يف املرافعات عــىل طبق اجتهاده وما يؤّدي 
إليــه نظــره برشط أن يكون موافقــًا إلحدى املذاهب األربعــة، وبقي مقّربًا 
مبّجًا لدى امللك املذكور، وكان ُيدّرس الفقه عىل املذاهب اخلمســة، متقيًا 
يف مذهبــه وكان يرّجح مــن أقواهلم املطابق ملذهب الشــيعة اإلمامية، فطار 
صيت فضائلــه يف تلك الديار إىل أن توّجهت إليــه أفئدة املحصلن من كّل 

فجُّ عميق لاستفاضة من علومه واالستنارة))).

)1( مقدمة إحقاق احلق: ص158.
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وقال يف التذكرة الشــيخ عي امللّقب بحزين املعارص للعامة املجليس 
بعد أْن نقل اشــرتاط القــايض القضاء طبق أحد املذاهب وقبول أكرب شــاه 
ذلــك: وكان يقــيض عــىل مذهــب اإلمامّيــة، فإذا اعــرتض عليــه يف مورد 
يلزمهم أّنه عىل مذهب أحد األربعة، وكان يقيض كذلك ويشتغل يف اخلفية 
بتصانيفه إىل أن هلك الســلطان وقام بعده ابنه جهانكري شــاه، والسيد عىل 
شــغله، إىل أْن تفّطن بعض علــامء املخالفن املقّربن عند الســلطان أّنه عىل 
مذهب اإلمامية، فســعى إىل الســلطان واستشــهد عىل إماميته بعدم التزامه 
بأحد املذاهب األربعة وفتواه يف كل مســألة بمذهــب َمْن كان فتواه مطابقًا 
لإلمامّية، فأعرض الســلطان عنه، وقال: ال يثبت تشــُيعه هبذا، فإّنه اشرتط 

ذلك يف أّول قضاوته))).
مشايخه:

أخذ السيد الشــهيد العلم يف أوان شبابه من علامء بلدته ُتسرت، وأّوهلم 
والده الســيد رشيــف الدين، فقرأ عليــه الكتب األربعــة، وكتب األصول 
والفقه والكام، وقرأ فيها عىل املوىل عبد الرحيم التســرتي)))، ثم انتقل يف 
سنة 979# إىل مشهد اإلمام الرضا عليه السام وكان عمره يوم ذاك ثاث 

الثاين  الثالثة ضمن ترمجة الشهيد  الفائدة  )1( خامتة مستدرك الوسائل: ج2، ص271، يف 

قدس رسه نقًا عن التذكرة.

ج14،  والذريعة:  ص172،  الفضيلة:  وشهداء   .229 ص  ج10،  الشيعة:  أعيان   )2(

ص52، رقم 1706.
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وعرشين ســنة، وحرض درس املوىل عبد الواحد الُتسرتي وكان من مشاهري 
أهل الفضل يف عرصه، كام أخذ عن غريه من العلامء يف هذه املدينة املقّدسة.

ما قيل في حّقه:
قال امليزرا عبداهلل األفندي رمحه اهلل: »السيد اجلليل األواه ضياء الدين 
القايض نور اهلل بن الســيد الرشيف الدين احلسني املرعيش التسرتي الشهري 
باألمري، الســاكن بالباد اهلندية، صاحب كتاب جمالس املؤمنن بالفارســية 
وغريه - إىل أّن يقول: فاضل عامل، دّين، صالح، عّامة، فقيه، حمّدث، بصري 

بالسري والتواريخ، جامع للفضائل، ناقد يف كل العلوم، شاعر...«))).
وقال العامة املجليس قدس رسه: »الســيد الرشــيد الشهيد التسرتي 
- حرشه اهلل مع الشــهداء األولن - بذل اجلهد يف نرصة الدين املبن، ودفع 

شبه املخالفن، وكتبه معروفة«))).
وقــال احلرُّ العامــي قدس رسه: »القايض نور اهلل الشوشــرتي فاضل، 

عامل حمقق عّامة، حمدث، له كتب...«))).
مؤّلفاته:

مؤّلفات ومصنّفات السيد القايض الُتسرتي قد جتاوزت )150( مؤّلفًا 
ومصنّفــًا كام أحصاها الســيد املرعــيش النجفي قــدس رسه يف مقدمة كتابه 

)1( رياض العلامء: ج5، ص265.

)2( مقدمة بحار األنوار: ج1، ص41.

))( أمل اآلمل: ج2، ص 6))، رقم 7)10.
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النفيــس )إحقاق احلق وإزهــاق الباطل())) وهذا ُيعترب مــن أبرز مصنّفات 
السيد القايض قدس رسه فَمْن أحّب الوقوف عىل أسامء مصنّفاته، فلرياجع 
مقّدمة إحقاق احلق ص89 - 90، وأعيان الشيعة؛ للسيد األمن، وشهداء 
الفضيلــة، للعامــة األمينــي، والذريعــة للعامــة الطهــراين، وغريها من 

املصادر.
شهادته:

بعد أْن حســده احلاســدون من علامء القوم من القضاة واملفتن وشــوا 
عليه عند الســلطان جهانكري شاه التيموري، فدّســوا رجًا من طلبة العلم 
فازم القايض وصار خصّيصًا بحيث اطمأّن قدس رسه بتشّيعه، واستكتب 
ذلك الشقي نسخة من كتاب إحقاق احلق فأتى به إىل جهانكري، فاجتمع لديه 
علامء أهل السنّة وأشعلوا نار غضب امللك يف حّق السيد حّتى أمر بتجريده 
من اللباس ورضبه بالســياط الشائكة إىل أْن انتثر حلم بدنه الرشيف، وقىض 

نحبه شهيدًا وحيدًا فريدًا غريبًا بن األعداء.
ويف بعض املجاميع املخطوطة أّنه بعدما رضبوه بتلك الســياط وضعوا 
النــار املوقدة يف إناء مــن الصفر واحلديد عىل رأســه الرشيف حّتى غىل خمه 

)1( هذا كتاب واسع وكبري، نقد فيه القايض الشهيد الفضل بن روز هبان يف رّده عىل العامة 

طبع  وقد  واف،  ببيان  منطقيًا  ردًا  فيه  رّده  الصدق،  وكشف  احلق  هنج  كتاب  يف  احلي 

مرارًا، واستدركه السيد املرعيش يف جملدات.
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وحلق بأجداده الطاهرين، وكانت تلك الفجيعة سنة #1019 ))).
ويف اخلتــام َمــْن أراد الوقوف عــىل ترمجة القايض الشــهيد قدس رسه 
فرياجع مقدمة رســالته املســامة بـ »كشــف العوار يف تفســري آية الغار« بقلم 
حممــد جواد املحمودي - فله الشــكر - واملطبوعة يف اجلزء الثاين من تراث 

الشيعة القرآين.
فرحم اهلل شهيدنا يوم ولد ويوم ُقتل ويوم ُيبعُث حّيًا...

عملنا في الرسالة:
الرســالة التي بن يديك - عزيــز القارئ - صغــرية بحجمها ولكنها 
كبرية بامدهتــا، وأمهية موضوعها، ولذا وقع اختيارنــا عليها من يوم عثورنا 
عىل هذه الرســالة الرشيفة يف مركز إحياء الرتاث اإلسامي يف قم املقدسة. 
وكانت مصورة من مكتبة الســيد املرعيش النجفي علاًم أهنا منسوخة يف سنة 

1092# أّي بعد استشهاد مصنفها قدس رسه بأكثر من سبعن عامًا.
وكان عمُلنا هبا كالتايل.

1. حتقيق النص.
2. استخراج املصادر واألقوال.

). وضع عامات الرتقيم يف حمّلها.
4. ثبــت اختافات النســخة اخلطية مــع بعض مصنّفــات املؤّلف إّن 

)1( مقدمة إحقاق احلق: ص158- 159.



)1عملنا في الكتاب

وجدت.
5. إضافة بعض العناوين وجعلناها بن معقوفتن.

6. قام بتنضيد الكتاب وإدخال اهلوامش األخ عاء أمحد نعمة احلفار.
7. قام بإخراج الكتاب األخ أمحد عبدالوهاب حممد زيارة.

هــذا ما أحببنا إيراده يف هذه املقدمة، ونســأله تعــاىل التوفيق والقبول، 
والعفــو والعذر عــن التقصري والقصــور، ونبتهل إىل اهلل املتعــال أّن يوفقنا 

للمزيد بحق من عنتهم آية التطهري.
                      نزار بن نعمة احلسن

1/ربيع الثاين/7)#14      
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15نماذج من النسخة المطبوعة
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احلمُد هلل الذي جعل القلب بمطالعة آياته بصريًا، والصاة عىل سيدنا 
حممــد وآله الذين أذهب اهلل عنهم الرجــس وطهرهم تطهريًا، وعىل خّلص 

أصحابه الذين حفظوا وصية اهلل ورسوله يف أهل البيت ومل يغرّيوا تغيريًا.
ُ ِلُۡذهَِب  وبعد.. لقد قال اهلل تعاىل يف سورة األحزاب: ﴿إِنََّما يُرِيُد ٱللَّ

ۡهَل ٱۡلَۡيِت َوُيَطّهَِرُكۡم َتۡطِهرٗيا﴾))).
َ
َعنُكُم ٱلرِّۡجَس أ

قــال ســّيد املحّدثن مجــال امللــة والدّين عطــاء اهلل احلســيني األصل 
الشــريازي قــدس رسه))) يف كتابه املوســوم )حتفــة األحبــاء())): إن لعلامء 

التفسري رمحهم اهلل يف بيان املراد من أهل البيت ثاثة أقوال:

)1( سورة األحزاب: )).

)2( هو السيد الفاضل عطاء اهلل بن األمري فضل اهلل الشريازي الدشتكي املحدث وهو ابن 

الدين منصور املشهور صاحب املدرسة املنصورية بشرياز  السيد احلكيم األمري غياث 

من أجداد السيد عي خان الشريازي. راجع ترمجته يف هدية االحباب للقمي: ص168، 

وأمل اآلمل: ص170، رقم 505 حيث قال عنه »عامل فاضل..«.

))( ُينقل له كتاب حتت عنوان: )روضة األحباب يف سرية النبي واآلل واألصحاب(.
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أحدمهــا: إن املــراد ممن حــّرم اهلل عليهم الصدقة، والــزكاة من أقارب 
النبــي صىل اهلل عليــه وآله كآل عي، وآل عقيــل، وآل جعفر، وأن املراد من 

التطهري، التطهري من أوساخ الناس التي هي الصدقة والزكاة))).
وثانيها: إن املراد من أهل البيت األزواج املقدســة؛ ألّن سياق اآلية يف 

بيان ذلك))).

)1( الطربي حممد بن جرير، املسرتشد يف إمامة أمري املؤمنن ص692، وتفسري اخلازن: ج5، 

ص259.

)2( هذا القول مروي عن عكرمة بن عبداهلل، وعن مقاتل بن سليامن البلخي، فأما األول 

- أعني عكرمة - كان يرى رأي نجدة احلروري وهو من أشد اخلوارج بغضًا لعي بن 

أيب طالب عليه السام ويرى أيضًا كفر مجيع املسلمن من غري اخلوارج، وهو القائل يف 

موسم احلج: وددت أن بيدي حربة فأعرتض هبا من شهد املوسم يمينًا وشامالً، وهو 

القائل أيضًا عندما وقف عىل باب املسجد احلرام: ما فيه إاّل كافر.

ومن مفاهيمه االعتقادية املنحرفة: إنام أنزل اهلل متشابه القرآن ليضل به وقد اشتهر بكذبه   

ووضعه للحديث، ولذا وصفه حييى بن سعيد األنصاري بأنه كذاب )أنظر ترمجة عكرمة 

يف ميزان اإلعتدال للذهبي ج) ص95، واملعارف البن قتيبة ص455(. أفيصح بعد 

هذا أن نأخذ بحديث يرويه؟!

وترجم لعكرمة وأظهره عىل حقيقته وصورته الواقعية سيدنا األستاذ املياين يف نفحات   

األزهار: ج20، ص89.

وأما الراوي الثاين بعد عكرمة، فهو ُمقاتل بن سليامن البلخي األزدي اخلراساين، كان   

   أحسن ما  املبارك:  ابن  فيه  قال  حتى  اخلاصة،  طريقته  عىل  الكريم  للقرآن  مفرسًا 
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تفسريه لو كان ثقة. )انظر ميزان االعتدال للذهبي ج4، ص)17(.

وكان من غاة املجسمة يشبه اخلالق باملخلوقن، حتى قال أبو حنيفة: أفرط جهم يف نفي   

التشبيه حتى قال: إنه تعاىل ليس بيشء، وأفرط مقاتل يف اإلثبات حتى جعله مثل خلقه. 

املصدر السابق(.

وقال النسائي: والكذابون املعروفون بوضع احلديث: ابن أيب حييى باملدينة، والواقدي   

ببغداد، ومقاتل بن سليامن: )ميزان االعتدال: ج)، ص562 يف ترمجة حممد بن سعيد 

املصلوب(.

عن  ويأخذ  ص205(  ج4،  حزم:  البن  )الفصل  املرجئة.  مذهب  عىل  مقاتل  وكان   

اليهود،والنصاري ويغرر باملسلمن، حتى قال فيه الذهبي: كان مقاتل دجاالً جسورًا. 

)ميزان االعتدال: ج)، ص562(.

عود عىل بدء: كيف يفرس عكرمة أو مقاتل بأن اآلية نزلت يف نساء النبي صىل اهلل عليه   

الرجس  إذهاب  يلزم  الذنب؟! وهذا  الرجس هو مطلق  املراد من  أن  مع  وآله خاصة 

 ﴾..ۚ َقۡيُتَّ َحٖد ّمَِن ٱلّنَِسآءِ إِِن ٱتَّ
َ
ِ لَۡسُتَّ َكأ عنهن وبالتايل ال يصح أن يقال: ﴿َيٰنَِسآَء ٱنلَِّبّ

ِت ِمنُكنَّ بَِفِٰحَشةٖ 
ۡ
سورة األحزاب: 2)، وملا صح قوله تعاىل: ﴿َيٰنَِسآَء ٱنلَِّبِّ َمن يَأ

ِ يَِسرٗيا﴾ سورة األحزاب: 0). ۚ َوَكَن َذٰلَِك َعَ ٱللَّ َبّيَِنةٖ يَُضَٰعۡف لََها ٱۡلَعَذاُب ِضۡعَفۡيِ مُّ
الرجس عنهن؟ حيث ذكر  إيذاءهن له صىل اهلل عليه وآله مع إذهاب  وكيف يفرسان   

البخاري: إن النبي صىل اهلل عليه وآله هجر عائشة، وحفصة شهرًا كامًا، وذلك بسبب 

إفشاء حفصة احلديث الذين أرسه هلا عن عائشة، فقالت للنبي صىل اهلل عليه وآله: إنك 

أقسمت أْن ال تدخل علينا شهرًا. )صحيح الُبخاري: ج)، ص4)(.

  املصدر  )نفس  شهر«.  منهن  »آليت  وآلــه:  عليه  اهلل  صىل  قال  أنــس:  روايــة  ويف   
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وثالثها: إن املراد من أهل البيت حممد رســول اهلل، وعي بن أيب طالب 
وفاطمة الزهراء والسبطن عليهم الصاة والسام وظاهر اآلية عىل صحة 
هذا القول؛ ألّن تذكري ﴿َعنُكُم﴾ ﴿َوُيَطّهَِرُكۡم﴾ يقتيض أن يكون املخاطب 

الرجال دون النساء.
وعــىل تقديــر إرادة األزواج كان حــق العبارة أن تكــون )ويطهركن( 
بتأنيــث الضمــري، والقول: بــأن اآلية الكريمة قد نزلت يف شــأن اخلمســة 
املذكوريــن الذيــن هــم آل العباء عليهم الســام قد وصلت عنــد اإلمامية 
وســائر الشيعة إىل حد التواتر، وقد ذهب إليه من غري فرق الشيعة مجع كثري 

السابق( وها هو ابن عباس يقول: مل أزل حريصًا عىل أن أسال عمر بن اخلطاب عن 

 ِ إَِل ٱللَّ املرأتن من أزواج النبي صىل اهلل عليه وآله اللتن قال تعاىل فيهام: ﴿إِن َتُتوَبآ 

َفَقۡد َصَغۡت قُلُوُبُكَماۖ﴾ سورة التحريم: 4.
حتى حج وحججت معه... حتى قال إبن عباس: فقلُت للخليفة: من املرأتان؟ فقال   

البخاري:  )صحيح  وحفصة  عائشة  مها  العباس  يابن  لك  واعجبًا  اخلطاب:  ابن  عمر 

ج7،ص28 - 29، وج)، ص))1(.

وها هي عائشة وتعقبها للنبي صىل اهلل عليه وآله بعدما فقدته يف ليايل نوبتها، قوله صىل   

اهلل عليه وآله هلا: »مالك يا عائشة أغرت؟ فقالت: ومايل أن ال يغار مثي عىل مثلك؟ 

فقال هلا صىل اهلل عليه وآله: أفأخذك شيطانك«؟! )أنظر مسند أمحد: ج6، ص115، 

وتفسري الطربي: ج28، ص101، وصحيح البخاري: ج)، ص7)1، وج4، ص22، 

وصحيح مسلم كتاب الطاق: ح1) - 4)(.
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أيضًا))).
وروى أهــل احلديث يف كتبهم أحاديــث متعددة صحيحة دالة عىل أن 
املراد هو اخلمسة املذكورون عليهم السام. ثم ذكر السيد السند قدس رسه 
من مجلة ذلك مخس))) أحاديث، إثنان منهام ومها املسندان إىل أم سلمة ريض 
اهلل عنهــا نص رصيح يف الباب األول، أحدمها: وهــو الذي نقله من جامع 

الرتمذي))) وذكر: إن احلاكم حكم بصحته))).
وقد إشتمل عىل أنه ملا قال النبي صىل اهلل عليه وآله يفِ شأن أهل البيت، 
قال: قالت أم سلمة ريض اهلل عنها: يا رسول اهلل ألست من أهل بيتك؟ قال 

إنك عىل خري، أو إىل خري.
واحلديــث الثــاين: وهو الــذي نقله عن كتــاب املصابيح يف بيان شــأن 
النزول، أليب العباس أمحد بن احلســن املفرس الرضير االسفرايني قد تضمن 

املسمى  البغوي  وتفسري   ،(( األحزاب:   ،8  ،7 ص6،  ج22،  الطربي:  تفسري  راجع   )1(

البيت عليهم  انظر كتابنا أهل  التطهري، وللمزيد  آية  التنزيل(: ج)، يف تفسري  بـ )معامل 

السام يف تفاسري أهل السنة ط قم املجمع العاملي ألهل البيت عليهم السام.

البيهقي ج6،  املنثور: ج4، ص198، ومسند أمحد: ج6، ص06)، وسنن  الدر  انظر   )2(

ص 00).

))( سنن الرتمذي: ج5، ص 621، باب املناقب، وأسد الغابة: ج4، ص29.

)4( املستدرك عىل الصحيحن: ج2، ص416، كتاب التفسري. وكذلك الذهبي يف تلخيص 

املستدرك: ج2، ص416، وافق احلاكم عىل التصحيح.



السحاب المطير22

إنه عليه الســام ملا دخل عليًا وفاطمة وسبطيه يف العباء قال: »اللهم هؤالء 
أهل بيتي وأطهار عرتيت، وأطياب أرومتي من حلمي ودمي إليك ال إىل النار 
إذهــب عنهم الرجس وطهرهم تطهــريًا«. وكرر هذا الدعاء ثاثًا، قالت أم 

سلمة ريض اهلل عنها: يا رسول اهلل وأنا معهم؟
قال: »إنك إىل خري، وأنت من خري أزواجي«))).

ثم قال السيد قدس رسه بعد نقل األحاديث اخلمسة قد حتقق من هذه 
األحاديــث أن اآلية إنام نزلت يف شــأن اخلمســة املذكورين عليهم الســام 

وهلذا يقال هلم: آل العباء، وهلل در من قال من أهل الكامل:
توكي ــور  األم كل  يف  اهلل  وباخلمس أصحاب العباء توسيعىل 
وبنته ــًا  ــق ح ــعــوث  ــب امل وسبطيه ثم املقتدى املرتىض عيحمــمــد 

إنتهى ما إقترصنا عىل ذكره من كام السّيد قدس رسه))).
وقد علم من كامه موافقًا لترصيح غريه أن أقوال املفرسين))) دائرة يف 

)1( راجع مصابيح السنة للبغوي: ج2، ص278، معامل التنزيل، ج) يف تفسري اآلية. وشواهد 

التنزيل، للحسكاين: ج2، ص)1، ح7)6 و641و644و648و)65و656و661...

ونور األبصار؛ للشبلنجي: ص)10، وذخائر العقبي، للطربي: ج1، ص95، وسنن 

الرتمذي: ج5، ص 6)، ح)96)، والتهذيب البن حجر: ج2، ص297.

)2( راجع الصوارم املهرقة يف الرد عىل الصواعق املحرقة، ص 4)1- 5)1، ط بريوت، 

مؤسسة الباغ.

  ))( قد أورد السيوطي يف تفسري آية التطهري من كتابه )الدر املنثور( عرشين رواية من 
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الثاثة املذكورة واحتامل أن املراد جمموع اخلمسة املذكورين عليهم السام، 
واألزواج خــرق إلمجاعهــم، والقول به إنام حدث من فخــر الدين الرازي 
عنــد عدم إهتدائــه إىل التقيص عن إســتدالل اإلمامية عــىل عصمة أئمتهم 
باآليــة الكريمة، وهلذا نســبه صاحب احلاصل))) يف هــذا املقام من مباحث 

اإلمجاع إىل التعصب كام سيجيء بيانه.
]داللة آية التطهري[

ووجــه داللة اآلية عــىل العصمة أهنا دلت عىل إذهــاب الرجس الذي 
هــو الذنوب الذي يدنس هبا عرض املغرتف هبا كام يتدنس بدنه باألرجاس 
وعىل التطهري بمازمة التقوى التي يصري الغرض هبا نقيًا كام ينقى البدن من 

األرجاس بتطهريه مع ما فيها من املؤكدات)))، مثل إّنام الدالة عىل احلرص.

الطربي  إنام هم اخلمسة ال غري. وذكر  هنا  البيت  أهل  املراد من  أن  طرق خمتلفة يف 

ابن جرير يف تفسريه مخس عرش رواية بأسانيد خمتلفة يف حرص اآلية هبم عليهم السام.

)1( إن كتاب )احلاصل( لألرموي وأخذ كتابه من )املحصول( لفخر الدين الرازي: راجع 

معجم املطبوعات العربية: ج1، ص618.

)2( قال السيد عبد احلسن رشف الدين قدس رسه يف كتاب )الكلمة الغراء( ص 0): إن 

اآلية دلت عىل عصمة اخلمسة؛ ألن الرجس فيها عبارة عن الذنوب كام يف )الكشاف( 

أمرهم  يف  تعاىل  اهلل  إرادة  أن  فأفادت  )إنام(،  وهي  احلرص  بأداة  تصدرت  وقد  وغريه، 

مقصورة عىل إذهاب الذنوب عنهم وتطهريهم منها وهذا كنه العصمة وحقيقتها.

ما بكل  فتوحاته  من   29 الباب  يف  الرجس  لفظ  عريب  بن  الدين  حمي  ذكر  وقد    



السحاب المطير24

واألخبــار عن إرادة اهلل تعاىل إذهاب الرجــس عنهم وتطهريهم بأبلغ 
الوجه ومراد اهلل واقع ال حمالة.

والتأكيــد بذكر التطهــري الذي هو التنزيه عن كل أثــم، وعن كل قبيح 
كــام ذكره صاحب جممل اللغــة ورصح به فخر الدين الرازي يف تفســريه))) 
وغــريه يف غريه))) بعد إذهاب الرجــس الذي ال ينفك عنه ثم باملصدر، وال 
معنى للحرص إاّل احلالة التي يفعلها اهلل سبحانه بمن اعتنى بشأنه بحيث ال 

يقارب الذنوب واملآثم وهذا جي وأضح لو صادف أذنًا واعية.
وليــس املــراد باإلذهاب إزالــة الرجس املوجــود، بل دفــع ما يقتيض 
الرجس؛ والدليل عىل ذلك إن احلســن واحلســن عليهام السام كانا وقت 
نــزول اآلية طفلــن ال يتصور فيهام الرجس، فعلم أن املــراد عدم اتصافهم 

بالرجس.

يشن، وإليك عبارته، قال وقد ذكر النبي صىل اهلل عليه وآله: قد طهره اهلل وأهل بيته 

تطهريًا وأذهب عنهم الرجس وهو بكل ما يشينهم، فإن الرجس هو القذر عند العرب. 

هكذا حكى القراء...

)1( راجع هنج اإليامن البن جرب: ص87، عن جممل اللغة ألمحد بن فارس: ج)، ص645، 

 :17 الرازي  الفخر  تفسري  ص107.  املبن:  الوحي  خصائص  يف  البطريق  ابن  وعنه 

.168

القذر،  الرجس:  فقال:  مادة رجس،  منظور: ج6، ص94،  العرب، البن  لسان  انظر   )2(

وقيل: اليشء القذر- إىل أن قال -: الرجاسة النجاسة.
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ثم ان للقوم هنا إيرادات.
األول: إن ســياق اآلية يأبى عن محلها عىل آل العباء؛ ألّن ما قبل اآلية 

وما بعدها خطاب مع األزواج))).
واجلواب عنه: بعد تسليم صدق أهل البيت عىل األزواج أنه ال بعد يف 
أن يكون ذلك عىل طريق اإللتفات إىل النبي وأهل بيته عليهم الســام عىل 

)1( راجع الكلمة الغراء: ص25. وقال سيدنا األستاذ يف نفحات أزهاره: ج20، ص 86: 

وثانيًا: إن اآلية املباركة نزلت يف واقعة معينة وقضية خاصة، وال عاقة هلا بام قبلها وما 

بعدها... وال ينافيه وضعها بن اآليات املتعلقة بنساء النبي، إذ ما أكثر اآليات املدنية بن 

اآليات املكية وبالعكس، ويشهد بذلك.

1. جمئ الضمري: ﴿َعنُكُم﴾ و ﴿ُيَطّهَِرُكۡم﴾ دون: عنكن ويطهركن.  

2. إتصال اآليات التي بعد آية التطهري بالتي قبلها، بحيث لو رفعت آية التطهري مل خيتل   

الكام أصًا... فليست هي عجزًا آلية وال صدرًا ألخرى... كام ال خيفى.

ثم ما ألطف ما جاء يف احلديث جوابًا لقول أم سلمة: »ألسُت من اهل البيت«؟ قال:   

العنوانن:  بن  ومصداقًا  مفهومًا  التفصيل  يعطي  فإنه  اهلل«!!  رسول  أزواج  من  »أنت 

عنوان )أهل البيت( وعنوان )األزواج( أو )نساء النبي(.

﴾ خاصة بـ )األزواج( واآلية ِ فتكون اآليات املبدوة - يف سورة األحزاب - بـ ﴿َيٰنَِسآَء ٱنلَِّبّ   

خاصة  َتۡطِهرٗيا﴾  َوُيَطّهَِرُكۡم  ٱۡلَۡيِت  ۡهَل 
َ
أ ٱلرِّۡجَس  َعنُكُم  ِلُۡذهَِب   ُ ٱللَّ يُرِيُد  ﴿إِنََّما 

بالعرتة الطاهرة. وحديث مروره صىل اهلل عليه وآل بباب فاطمة وقوله: الصاة أهل 

َوُيَطّهَِرُكۡم َتۡطِهرٗيا﴾...  ۡهَل ٱۡلَۡيِت 
َ
أ ُ ِلُۡذهَِب َعنُكُم ٱلرِّۡجَس  البيت ﴿إِنََّما يُرِيُد ٱللَّ

رواه كثريون إنتهى كامه دام ظله.
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معنى أن تأديب األزواج وترغيبهن إىل الصاح والســداد من توابع إذهاب 
الرجس والدنس عن أهل البيت عليهم السام فحاصل نظم اآلية عىل هذا 
أن اهلل تعــاىل رّغب أزواج النبي صــىل اهلل عليه وآله إىل العفة والصاح بأنه 
إنــام أراد يف األزل أن جيعلكم معصومن))) يــا أهل البيت ولائق أن يكون 

ّيِبَِي﴾))))))). ّيَِبُٰت لِلطَّ املنسوب إىل املعصوم عفيفًا صاحلًا كام قال: ﴿َوٱلطَّ
وحاصل النظم عىل ما فهم أهل الســنة ورصح به فخر الدين الرازي: 
إن اهلل تعاىل إنام أراد برتغيبكن إىل العفة والصاح نفعكن وإذهاب الرجس 
عنكــن، وهذه اآلية تدل عىل إرادة إذهاب الرجس عنهم يف األزل، بل عىل 

إرادة إذهابه عنهم بعد الرتغيب والتذكري فا يدل عىل العصمة))).
وفيه: إن إذهــاب الرجس فعله تعــاىل وإرادة اهلل تعاىل واجب الوقوع 
مطلقــًا عند اجلمهور وعند اإلماميــة يف أفعاله تعاىل، كــام رصح به العامة 

احلي يف كتاب النهاية))).

وقــد صدر عن بعض األزواج بعد الرتغيــب أيضًا ما هو رجس واثم 

)1( يف املخطوطة )معصومًا( ولكن يف الصوارم املهرقة: )معصومن(.

)2( سورة النور: 26.

))( راجع الصوارم املهرقة: ص5)1.

)4( راجع الصوارم املهرقة: ص147.

)5( لعل السيد املصنف يقصد كتاب هناية األصول للعامة وال يزال خمطوطًا؛ ألن ما ذكره 

مل نعثر عليه يف هناية اإلحكام.
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وفاقًا، فلو كان املقصود من اآلية إرادة إذهاب الرجس عنهن بعد الرتغيب 
ملــا صدر عنهن بعده ما ينايف ذلك فا نظام لبيان النظم عىل الوجه املذكور. 
وأيضــًا إن ما قبــل اآلية خمتصة باملذكورين؛ ألن اخلطــاب لفظ الذكور وما 
قبــل من أن التذكري ال ينفــي إرادهتن، حرص له فيهن كام ذكــره فخر الدين 

الرازي يف تفسريه)))، وتبعه القايض البيضاوي)))، وصاحب التحصيل.

فمدفوع بام مر من أنه ال قائل بالرتكيب. وأيضًا الطهارة يف اآلية تقتيض 
العصمة كام بيناه فا يمكن شمول اآلية هلن؛ لعدم عصمتهن باالتفاق))).

قال بعض الفضالء: احلق أهننَّ لو كّن معنيات ملا خرجت عائشــة عىل 

)1( التفسري الكبري: ج25، ص 168، ط مرص املكتبة التوفيقية.

)2( تفسري البيضاوي: ج)، ص82)، ط بريوت األعلمي.

عليه  اهلل  صـــىل  املــصــطــفــى  ــول  ــرسـ الـ تـــؤذيـــن  ــا  ــت كــان وحــفــصــة  عــائــشــة  ان    )((

ــكــام  ال وتـــقـــدم  ص4)(  )ج)،  صــحــيــحــه  يف  الــبــخــاري  ــر  ــذك ي كـــام  وآلــــه 

ــاىل: ــع ــان، قــولــه ت ــت ــم ــري ــك ــان ال ــتـ ــن اآليـ ــدت ــي ــس  عــنــه، فــــإذن تــنــطــبــق عـــىل ال

ِهيٗنا﴾  َعدَّ لَُهۡم َعَذاٗبا مُّ
َ
ۡنَيا َوٱٓأۡلِخَرةِ َوأ ُ ِف ٱدلُّ َ َورَُسوَلُۥ لََعَنُهُم ٱللَّ ِيَن يُۡؤُذوَن ٱللَّ ﴿إِنَّ ٱلَّ

ِلٞم﴾ 
َ
ِ لَُهۡم َعَذاٌب أ ِيَن يُۡؤُذوَن رَُسوَل ٱللَّ سورة األحزاب: 57. وقوله تعاىل: ﴿ ... َوٱلَّ

سورة التوبة: 61.

وللوقوف عىل شناعة أفعال وسرية عائشة راجع كتاب )أخريًا أرشقت الروح( للكاتبة   

كام  اسرتاحتها،  حمطات  إحدى  الفتنة  مجل  كان  حيث  محادة،  ملياء  املستبرصة  القديرة 

عربت الكاتبة.
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اإلســام وعصت اإلمام، وأي رجس أعظم من ذلك، عىل أنه ذكر الشــيخ 
ابــن حجــر املتأخر يف الباب العارش من كتاب الصواعــق املحرقة له ما يدل 
عــىل أن املراد بأهل البيــت يف مثال هذه اآلية عرتتــه وذريته دون األزواج، 
حيث قال: أخرج مســلم، عن زيد بن أرقم أنه عليه الســام قال: أذكركم 
اهلل يف أهــل بيتي. قلنا لزيد: من أهل بيته نســاءه؟ قــال: ال، أيم اهلل أن املرأة 
تكون مــع الرجل العرص من الدهر ثم يطلقها فرتجع إىل أبيها وقومها أهل 

بيته ههنا أهله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده))).
وهو مذكور يف )جامع األصول( أيضًا))).

أقــول: يفهــم من قول زيــد ريض اهلل عنــه إّن املرأة تكــون مع الرجل 
العــرص من الدهر الخ. إن إطاق أهــل البيت عىل األزواج ليس عىل أصل 
وضــع اللغة وإنام هو اطاق جمــازي، ويمكن أن يكون مراده أن الذي يليق 
أن يــراد به يف أمثال هذه اآلية من أهل البيت أصله وعصبته الذين ال تزول 

نسبته عنهم أصًا دون األزواج وعىل التقديرين فهو مؤيد ملطلوبنا.
الثاين))): إن أهــل بيت يف اللغة خمتص باألزواج ففي العدول إىل غريه 

خمالفة لوضع اللغة))).

)1( الصواعق املحرقة: ص85.

)2( جامع األصول، البن األثري: ج10، ص 100- 101.

))( هذا االيراد الثاين عىل آية التطهري.

 4( البد لنا من حتديد معنى )األهل( لغة واصطاحًا كام ورد يف كتاب اهلل، وأحاديث(



29القاضي نور اهلل التستري

عىل  الطريق  لقطع  وذلــك  العربية،  اللغة  وقواميس  وآلــه  عليه  اهلل  صىل  رسوله 

املتاعبن؛ وإلغاء احلجة عىل اآلخرين، وليكن حتديدنا عىل نحو االستعراض الرسيع.

وأهل  وأهات،  أهلون،  مجعه:  قرباه؛  وذوو  عشريته،  الرجل،  أهل  اللغة:  يف  فاألهل   

يأهل أهوالً وتأهل وأهتل: أختذ أهًا. وأهل األمر: والته، وللبيت سكانه، وللمذهب 

من يدين به، وللرجل زوجته كأهلته، وللنبي صىل اهلل عليه وآله أزواجه وبناته، وصهره 

عّي عليه السام أو نساؤه، والرجال الذين هم آله، ولكل نبي أمته، ومكان أهل، له أهل 

ومأهول، فيه أهل )انظر القاموس املحيط للفريوز آبادي ): 1))(.

والزوجة،  والعشرية،  األقارب،  األهل:  لألهل:  آخر  تعرفًا  الوسيط  املعجم  يف  وذكر   

وأهل اليشء أصحابه، وأهل الدار ونحوها: سكاهنا.

لغة:  واألهالة  اإلهالة،  من  فقال:  األهل  عنى  الصحاح  خمتار  صاحب  الرازي  وذكر   

واألقارب،  واألهل  الرجل...  عيال  والبيت  األهالة،  يأخذ  الذي  هو  واملتأهل  الودك 

والعشرية، والزوجة، وأهل اليشء أصحابه، وأهل الدار سكاهنا. خمتار الصحاح: 24.

أو  فقط،  الزوجة  تعني  فربام  معان،  عدة  حتتمل  فإهنا  تطلق  عندما  »أهل«  كلمة  إذا   

ولذا  ذلك،  غري  إىل  والعشرية،  األقارب  أو  معًا،  واألوالد  الزوجة  أو  فقط،  األوالد 

ا  نجد كل واحدة من هذه املعاين قد وردت يف القرآن الكريم، حث قال تعاىل: ﴿۞فَلَمَّ

 ٓ ۡهلِهِ ٱۡمُكُثٓواْ إِّنِ
َ
ورِ نَاٗرۖا قَاَل ِل ۡهلِهِۦٓ َءانََس ِمن َجانِِب ٱلطُّ

َ
َجَل َوَساَر بِأ

َ
قََضٰ ُموَس ٱۡل

ۡو َجۡذَوةٖ ّمَِن ٱنلَّارِ لََعلَُّكۡم تَۡصَطلُوَن﴾ سورة 
َ
َبٍ أ

ٓ َءاتِيُكم ّمِۡنَها ِبَ َءانَۡسُت نَاٗرا لََّعّلِ
القصص: 29.

فأهل موسى عليه السام يف اآلية الكريمة هي الزوجة التي خرج هبا عائدًا من مدين   

  إىل مرص، وليس يصحبه أحد سواها، فا تنرصف كلمة )أهله( إىل معنى آخر. )انظر
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تفسري السيد عبد اهلل شرب: ص)7)، ط) دار إحياء الرتاث(.

ِلٞم﴾ 
َ
أ ۡو َعَذاٌب 

َ
أ ن يُۡسَجَن 

َ
أ  ٓ إِلَّ ۡهلَِك ُسوًٓءا 

َ
بِأ َراَد 

َ
أ وقال تعاىل: ﴿قَالَۡت َما َجَزآُء َمۡن   

سورة يوسف: 25. واألهل هنا أيضًا تعني الزوجة، وهي زوجة عزيز مرص ال غري.

سورة  ٱۡلَغِٰبِيَن﴾  ِمَن  َكنَۡت  تََك 
َ
ٱۡمَرأ إِلَّ  ۡهلََك 

َ
َوأ وَك  ُمَنجُّ ﴿إِنَّا  تعاىل:  قوله  وأما   

﴾ سورة طه:  َعلَۡيَهاۖ  َوٱۡصَطِبۡ  لَٰوةِ  بِٱلصَّ ۡهلََك 
َ
أ ُمۡر 

ۡ
تعاىل: ﴿َوأ العنكبوت: )). وقوله 

.1(2

واألوالد،  الزوجن،  من  املكونة  األرسة  تعني  الرشيفتن  اآليتن  يف  )األهل(  فكلمة   

ومتعلقي الرجال، عىل الرغم من استثناء زوجة لوط عليه السام فناهلا العذاب. وأما 

نَت 
َ
ۡهِل ِإَونَّ وَۡعَدَك ٱۡلَقُّ َوأ

َ
أ بَُّهۥ َفَقاَل َرّبِ إِنَّ ٱبِۡن ِمۡن  قوله تعاىل: ﴿َونَاَدٰى نُوٞح رَّ

ۡهلَِكۖ..﴾ سورة هود: 45- 46.
َ
ۡحَكُم ٱۡلَحِٰكِمَي ٤٥ قَاَل َيُٰنوُح إِنَُّهۥ لَۡيَس ِمۡن أ

َ
أ

فكلمة األهل هنا تعني أرسة الرجال السالكن لدربه، والسائرين عىل خطه، ولذا خرج   

إبنه عن األرسة، ولذا مل يعده أحد من ابنائه؛ ألنه خرج عن خط أبيه عليه السام وكان 

للطربي  البيان  السام حيمل زوجه وأوالده وزوجات أوالده. جامع  نوح عليه  النبي 

 .212  :( اجلصاص  البن  القرآن  أحكام   .20(9  :6 حاتم  أيب  ابن  تفسري   .67  :12

تفسري القرطبي 9: 46.

ۡهلِهِۦ﴾ سورة النساء: 
َ
وأما قوله تعاىل: ﴿ِإَوۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق بَۡينِِهَما فَٱۡبَعُثواْ َحَكٗما ّمِۡن أ  

ۡهلَِهآ﴾ سورة يوسف: 26، فكلمة )األهل( يف 
َ
5)، وقوله تعاىل: ﴿وََشِهَد َشاهِٞد ّمِۡن أ

الثانية فتعني أقارب وعشرية  اآلية األوىل تعني أقارب وعشرية الزوجن. أما يف اآلية 

امرأة عزيز مرص. )الحظ تفسري اآلية يف كتب التفسري وخاصة تفسري اجلالن، والحظ 

 تفسري امليزان: ج12، ص142(.      
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واجلــواب عنه: إنا ال نســّلم أن أهل البيت يف اللغــة خمتص باألزواج، 
ولو كان كذلك ملا ســألت أم ســلمة ريض اهلل عنها النبي صىل اهلل عليه وآله 

عن دخوهلا فيهم، كام مّر روايتها عن الرتمذي وصاحب املصابيح)))؟

َعُهۡم رَۡحَٗة ّمِۡن  ۡهلَُهۥ َوِمۡثلَُهم مَّ
َ
ٖۖ َوَءاَتۡيَنُٰه أ وأما قوله تعاىل: ﴿فََكَشۡفَنا َما بِهِۦ ِمن ُضّ  

ِعنِدنَا َوذِۡكَرٰى لِۡلَعٰبِِديَن﴾ سورة األنبياء: 84. فكلمة )أهل( يف اآلية هنا تشري إىل أبناء 
النبي أيوب عليه السام بعد كشف الرض عنه.

﴾ سورة فاطر: )4. وقوله تعاىل:  ۡهلِهۦِۚ
َ
ّيُِئ إِلَّ بِأ أما قوله تعاىل: ﴿َوَل َيِيُق ٱلَۡمۡكُر ٱلسَّ  

ۡهلَِها﴾ سورة النساء: 58. وقوله تعاىل: 
َ
َمَٰنِٰت إَِلٰٓ أ

َ
واْ ٱۡل ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُكۡم أ

ۡ
َ يَأ  ﴿۞إِنَّ ٱللَّ

اآليات  هذه  يف  )أهل(  فكلمة   .71 الكهف:  سورة  ۡهلََها﴾ 
َ
أ ِلُۡغرَِق  َخَرۡقَتَها 

َ
أ ﴿قَاَل 

الرشيفة تعني أصحاب اليشء أو أصحاب العمل.

املعجم  )أنظر  مرة   )54( الكريم  القرآن  يف  وردت  قد  )أهــل(  كلمة  إن  واخلاصة:   

من  عديدة  مواطن  يف  وردت  التي  )بيت(  كلمة  أما  الكريم(  القرآن  أللفاظ  املفهرس 

املسجد  منها:  معان،  عدة  محلت  أيضًا  وآله،  عليه  اهلل  صىل  نبيه  وسنة  تعاىل  اهلل  كتاب 

احلرام. ومنها البيت النسبي، ومنها: البيت املادي املعد للسكن، وغري ذلك، ألهنا من 

األلفاظ املشرتكة.

أما إذا أضفنا كلمة )البيت( إىل األهل فقد وردت يف القرآن الكريم مرتن كام يف قوله تعاىل:   

﴾ سورة هود: )7. وقوله تعاىل: ﴿إِنََّما  ۡهَل ٱۡلَۡيِتۚ
َ
ِ َوَبرََكُٰتُهۥ َعلَۡيُكۡم أ ﴿رَۡحَُت ٱللَّ

ۡهَل ٱۡلَۡيِت...﴾ األحزاب )). بعد هذا تبن لنا أن 
َ
ُ ِلُۡذهَِب َعنُكُم ٱلرِّۡجَس أ يُرِيُد ٱللَّ

مصطلح )أهل البيت( غري خمتص باألزواج يف اللغة كام أدعوا.

 :1( قد تقدم خترجيه، فراجع. ولكن أيضًا انظر فتح القدير: ج4، ص279، إحقاق احلق(
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ولو ســّلم فنقول: النقل جابــر، بل جيب إرتكابه عنــد وجود الدليل، 
والدليل ههنا موجود وهو األخبار املذكورة))).

الثالــث))): إن ما ذكره مــن األحاديث معارض بام روي أن أم ســلمة 
قالت لرســول اهلل صىل اهلل عليه وآله: ألســت من أهل البيت؟ فقال: بىل إن 

شاء اهلل.
واجلواب: إنا ال نســلم صحة ســنده، ولو ســلم نقــول: إهنا ريض اهلل 
عنهــا يف هذه الرواية يف معرض التهمة جتر نفع ورشف لنفســها فا ُيســمع 
قوهلا وحدها، ولو ُسلم نقول: إن كوهنا من أهل البيت قد ُعلق فيها بمشيئة 
اهلل))) تعــاىل فا تكون مــن أهل البيت جزمًا، واملذهــب عنهم الرجس من 
أهل البيت جزمًا، مع أهنا لو كانت منهم))) ملا سألته؛ ألهنا من أهل اللسان، 

والرتجيح معنا بعد التعارض وهو ظاهر.
الرابــع: إن ظاهــر اآليــة يــدل عــىل حــرص إرادة إذهــاب الرجس يف 

البيهقي:  وسنن  اآلية،  ج1  الستة:  الصحاح  من  اخلمسة  والفضائل  ص10،  ج9، 

ج2، ص149.

أثبتت خاف السياق، ثم إن  التي مر خترجيها -  النقلية -  )1( يعني لو قلنا بذلك فاألدلة 

السياق يقبل إذا مل يكن هناك دليل خارجي، وهو الروايات واألخبار اآلنفة الذكر.

)2( هذا اإليراد الثالث عىل آية التطهري الرشيفة.

))( وهو قوله صىل اهلل عليه وآله: »بىل إن شاء اهلل«.

)4( يف األصل: )منهن( واملناسب يف املقام ما أثبتناه.
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املذكوريــن وأنه تعــاىل أراد إذهاب الرجس عــن كل أحد فابد من رصف 
الكام عن ظاهره وحينئذ ال يصري حجة فيام قصده اإلمامية.

واجلواب: إنا ال نســلم أهنا حلــرص إرادة إذهاب الرجس يف املذكورين 
عليهم السام وأنه تعاىل أراد إذهاب الرجس عن كل أحد.

أما األول: فلجواز أن يكون املراد حرص األمر الدائر بن إرادة إذهاب 
الرجس عنهم وعدم إرادته عن غريهم يف إرادته عنهم.

أي ليس بيشء من األمر الدائر بن إرادة إذهاب الرجس وعدم إرادته 
اإلرادة، وال يلزم من انحصار األمر املردد يف إرادته تعاىل إلذهاب الرجس 
عــن أهل البيت انحصار إرادته تعــاىل مطلقًا يف إذهاب الرجس عنهم حتى 
يلزم احلرص الــكاذب املهروب عنه، إذ جيوز إرادة إذهاب رجس غريهم يف 
ضمن غــري هذا املردد يف إرادة إذهاب الرجس عــن األنبياء واألئمة وعدم 
إرادة الغــري وهذا الذي ذكرنــاه أوالً كان رصف الكام عن ظاهره لكنه مما 
يتوقــف عليه اســتقامة أصل الكام ومع هذا ال ينــايف ما قصده اإلمامية يف 

هذا املقام.
واحلاصــل: إن اإليــراد املذكــور متوجــه عىل ظاهــر اآليــة مطلقًا وال 
خصوصية له باإلمامية املســتدلن هبا عىل عصمة أهل البيت عليهم السام 
فإرتكاب خاف الظاهر يف توجيهه الزم لكل من آمن بالقرآن من اإلمامية 

وغريهم من املسلمن.
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فإن سنح ألحد توجيه اآلية بوجه آخر أوىل وأحسن مما ذكرنا ومع هذا 
يكون منافيًا ملا قصده اإلمامية فنحن يف صدد االستفادة.

وقد جياب عن هذا اإليراد أيضًا: بأن يف اآلية إضامر والتقدير )إنام يريد 
اهلل بخلــق العلوم واأللطــاف الزائدة عىل ما هــو رشط التكليف لكم أهل 

البيت إذهاب الرجس عنكم وتطهريكم(.
وبأنــه جيوز أن تكون كلمة ]إنام[ ها هنا لغري احلرص جمازًا هبذا، وذهب 
اآلمــدي))) إىل أن لفظ ]إنام[ ال يفيد إالّ التأكيد وقال: إنه هو الصحيح عند 
النحوين ونقله أبو حيان يف رشح التســهيل عــن البرصين ومل يصحح ابن 

احلاجب شيئًا منها، فتدبر.
وأمــا الثاين))): فانا ال نســلم أنــه تعاىل أراد إذهــاب الرجس عن كل 
أحــد، إذ مراد اهلل تعاىل واجب الوقوع يف أفعاله اتفاقًا كام مر، وال شــك أن 
إذهاب الرجــس فعله تعاىل، فلو كان مراده تعــاىل إذهاب الرجس عن كل 
أحــد لكان الرجس منفيًا عــن كل أحد والثاين باطل فاملقــدم مثله. نعم إن 
اهلل تعــاىل أراد ذهــاب الرجس عن كل أحد ال إذهابه، فمنشــأه الغلط عدم 

التفريق بن إرادة الذهاب وإراد اإلذهاب، واهلل أعلم بالصواب.
َ لَُكۡم ﴾))) وقوله تعاىل: ﴿يُرِيُد  ُ ِلُبَّيِ وأيضًا فقوله تعاىل: ﴿ يُرِيُد ٱللَّ

)1( اإلحكام يف ُأصول األحكام لآلمدي ):92..

)2( هذا االحتامل الثاين للرد عىل اإليراد الرابع من اإليرادات عىل آية التطهري.

))( سورة النساء: 26.
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﴾))) لفظ عام يف اآليتن فلو مل يكن بن اإلرادة املذكورة يف  ُ بُِكُم ٱۡلُيۡسَ ٱللَّ
آيــة التطهري وبن اإلرادة املذكورة))) يف هاتــن اآليتن وأمثاهلام فرق ملا كان 
لتخصيصها ألهل البيت عليهم الســام معنى؛ ألنه تعاىل أراد هبا املدح هلم 

وال حيصل املدح إاّل بوقوع الفعل كام مر.
اخلامس))): إنا ال نســلم داللــة اآلية عــىل زوال كل رجس؛ جلواز أن 
يكون )الســام( يف الرجس للعهد الذهني، أو اجلنيس دون االستغراق قد 

يثبت العصمة.

واجلــواب: إن )الــام( حُتمــل عــىل االســتغراق إذا مل يكــن ثــم عهد 
خارجــي، وأيضًا مقام املــدح واإلمتنان عىل أهل البيــت الذين من مجلتهم 
سيد األنبياء عليهم السام بتخصيص الطهارة هبم أول دليل وأعدل شاهد 

عىل االستغراق، فقرينة االستغراق كنار عىل علم.
وأمــا إحتــامل إرادة إذهاب جنــس الرجس فا ينايف االســتغراق، بل 
يســتلزم اســتلزامًا ظاهــرًا، إذ عىل تقديــر اختصــاص إرادة: ذهاب جنس 
الرجــس هبم لو ثبت فرد مــن إرادة إذهاب الرجــس لغريهم لكان اجلنس 

)1( سورة البقرة: 185.

)2( يف األصل هكذا: )... فلو مل يكن بن إرادة املذكور يف آية التطهري وبن إرادة املذكور يف 

.)...

))( هذا اإليراد اخلامس عىل آية التطهري.



السحاب المطير6)

ثابتًا يف ضمنه فا يكون اجلنس خمتصًا به واملقدر خافه.
وأيضًا صحة االستثناء معيار العموم كام حقق يف أصول الفقه.

وأيضــًا محله عىل العموم يســتلزم أعامل اللفظ وكثــرة الفائدة يف كام 
الشــارع، ولو مل يعــم لزم اإلمجال إن مل يكــن الرجس معينــًا أو التحكم إن 
كان، ونقول بوجه آخر: إن الرجس املعرف )بالام( ليس بمعن حتى يشار 
إليها ولو أردنا رجسًا من األرجاس مل يكن لإلمتنان عليهم خاصة معنى، إذ 

يشاركهم فيه غريهم من األمة.
فبقي أن تكون لإلســتغراق أو المًا جنســيًا مفيدًا لنفي طبيعة الرجس 
عنهم، فا يوجد فيهم فرد منه حتى ال يلزم وجد الطبيعة فيهم؛ ألن الطبيعة 
موجــودة يف ذلك الفرد با ريبة كام مر عــىل أن املفرد املحىل بالام يعم عند 

بعضهم.

ثم أقول: الظاهر أن مناقشة اجلمهور يف هذا املقام إنام نشأت من محلهم 
)البيت( يف اآلية واحلديث))) عىل البيت املبني من الطن، واخلشب املشتمل 
عىل احلجر التي كان يسكنها النبي صىل اهلل عليه وآله مع أهل بيته وأزواجه، 
إذ لو أريد بالبيت ذلك الحتمل ما فهموه، لكن الظاهر أن املراد بأهل البيت 

عىل طبق قوهلم: أهل اهلل، وأهل القرآن أهل بيت النبوة.
وال ريب أن ذلك منوط بحصول كامل األهلية واالستعداد املستعقب 

)1( آية التطهري وحديث الكساء.



7)القاضي نور اهلل التستري

للتنصيــص والتعيــن مــن اهلل ورســوله عىل املتصــف به كام وقــع يف اآلية 
واحلديث، وهلذا احتاجت أم ســلمة إىل الســؤال عن أهليتها للدخول فيهم 

كام مر.
ونظــري ذلــك أن املتبادر من اإلرث يف قوله تعاىل: ﴿َوَورَِث ُســلَۡيَمُٰن 

َداوُۥَدۖ ﴾))) هو إرث املال، وقد قيل: املراد به إرث النبوة والعلم فافهم.
هــذا وال خيفــى أن اإلماميــة احتجــوا يف كتبهــم األصوليــة باآلية))) 
املذكورة مع احلديث الذي رواه الرتمذي)))، عن أم ســلمة عىل حجة امجاع 
العــرتة الطاهرة، وهــم عي وفاطمة وابنامها عليهم الســام، وكذا احتجوا 

عليه بقوله عليه السام:
»إين تارك فيكم الثقلن ما أن متســكتم بــه لن تضلوا كتاب اهلل وعرتيت 

أهل بيتي«))).
واعرتض فخر الدين الرازي يف كتاب املحصول عىل األول: بإن املراد 
 بأهل البيت زوجاته بقرينة ما قبل اآلية وما بعدها والتذكري يف و﴿َوُيَطّهَِرُكۡم﴾ 

و ﴿َعنُكُم﴾ ال يمنع من إرادهتم، بل يمنع من القرص عليهن.

)1( سورة النمل: 16.

)2( أي: آية التطهري.

))( صحيح الرتمذي: ج5، ص27) - 28).

)4( أمايل الطويس: ج1، ص )16، مسند أمحد بن حنبل: ج)، ص 14، وسنن الرتمذي: ج5، 

ص662.
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وحديث))) لف الكســاء معارض بام روي عن أم سلمة ريض اهلل عنها 
أهنا قالت له عليه السام: ألست من أهل البيت يا رسول اهلل؟ فقال: بىل إن 
شــاء اهلل. واعرتض عىل الثاين))): بأن احلديث من باب اآلحاد وهو مروي 
عند اإلمامية. ســّلمنا لكن يدل عىل أن جمموع الكتاب والعرتة حجة ال عىل 

أن قوهلم وحده حجة))).
وقال صاحب احلاصل مشريًا إىل اعرتاض الرازي عىل وجهي إحتجاج 

اإلمامية: وهذا تعصب وإاّل فاحلجتان جيدتان.
وقال شــارح التحصيل أيضًا: إن ما قاله اإلمــام ومن تبعه تعصب كام 
قاله بعــض الفضاء وإاّل فاحلجتــان جيدتان عىل القواعــد األصولية التي 

قررها هو وغريه.
وقال بعض الشافعية من شارحي املنهاج يف هذا املقام أيضًا: إنه الشك 
أن أهــل البيت يف مهبــط الوحي والنبي صىل اهلل عليه وآلــه كان مدة حياته 
مهتاًم برتبيتهم وإرشــادهم غاية اإلهتامم فكل ما قالوا به واتفقوا عليه يكون 
أقرب إىل احلق والصواب وأبعد عن اخلطأ والفســاد، وهذا املقدار كاف يف 

إفادة املراد.

)1( هذا اعرتاض الرازي عن القول الثاين.

)2( يف املصدر عىل )الثالث(.

))( السيد املصنف نقل كام الرازي بام يف مضمونه، راجع املحصول: ج4، ص)17.
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وأقــول يف دفع االعرتاض األول: إن التذكــري يف ﴿َوُيَطّهَِرُكۡم﴾ وإن مل 
يمنــع من إرادهتن لكن الطهارة املأخوذة يف ﴿َوُيَطّهَِرُكۡم﴾ يمنع منه لداللته 

عىل العصمة وعصمة األزواج منفية باإلنفاق.
وأيضــًا أن اآليــة بضم احلديــث املروي عن أم ســلمة متنع مــن إرادة 
األزواج؛ لداللة احلديث عىل خروج أم ســلمة وهي من األزواج وال قائل 
بالفصــل فيــدل عىل خروج الكل عىل أنــه قد يفهم من قوله عليه الســام: 
هؤالء أهي دون غريهم ردًا عىل من اعتقد أن األزواج أيضًا من أهل البيت 

فيكون قرصًا أفرادًا.
وأما ما ذكــره أوالً يف اعرتاضه الثاين))) من أن خرب الواحد مردود عنه 

اإلمامية.
مردود بأن هذا افرتاء عليهم فإن ســلم فلعلهم متسكوا بذلك احلديث 

إلزامًا؛ ألن اخلصم سلم صحته وسلم إن اخلرب الواحد حجة.
وما ذكره ثانيًا مدفوع بأن املتبادر من احلديث التمسك بكل من الكتاب 

والعرتة فيدل عىل كون العرتة مستقًا باهلداية.
قال صاحب النقود والردود: احلديث يدل عىل إستقال العرتة باهلداية؛ 
لكون الكتاب مستقًا فلو مل تكن العرتة مستقًا هبا ملا جاز اجلمع بن العرتة 
والكتاب بقوله عليه الســام: »هبام«؛ ألنــه كاجلمع بن مباح وحمظور؛ ألنه 

)1( اعرتاضه الثالث كام يف املصدر.
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مجع بينهام، انتهى.

ثم أقول األوىل يف الرد أن يقال:

العرتة مســتقل به بدون انضامم الكتــاب دون العكس وإاّل مل يكن هلم 
مزية؛ ألن من عداهم أيضًا هبذه املشــاهبة ويؤيد هذا ما ذكره املوىل الفاضل 

املتأله قطب الدين الشريازي الشافعي))) يف مكاتبته املشهورة حيث قال:

راه يب راهنام بســيتوان بافت وكفتن آنكه جون كتاب اهلل وسنة رسول 
اهلل در ما نســت مرشد جه حاجتست بآن ما ند كه مريض كوبد جون كتب 
هســت كه طبيب نوشته را بااطبا مراجعت بايد كردكه اين سخن خطاست 
باري آنكه نه هر كس رافهم كتب طب ميرس است واستنباط زان ميتوندكرد 

مراجعــت باهل اســتبناط مي بايد كرد كه ولو ردوه إىل الرســول وإىل أويل 
األمــر منهم لعلم الذين يســتنبطونه كتاب حقيق صدور أهل علمســت كه 
﴾))) نه بطون دفاتر  وتُواْ ٱۡلعِۡلَمۚ

ُ
ِيــَن أ ﴿بَۡل ُهَو َءاَيُٰتۢ َبّيَِنٰٞت ِف ُصُدورِ ٱلَّ

جنانجه أمري املؤمنن عليه السام فرمود:

)1( هو حممود بن مسعود بن مصلح الكازروين الفاريس الشافعي، الفاضل الفهامة امللقب 

بقرب  ودفن   ،710 سنة  بتربيز  تويف  الطويس.  الدين  نصري  اخلواجه  تلميذ  بالعامة، 

البيضاوي. الكنى واأللقاب ): )7.

)2( سورة العنكبوت: 49.
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»أنا كام اهلل الناطق وهذا كام اهلل الصامت«))))))).
انتهى كامه وبه انتهى توضيح ما أوردناه

واحلمد هلل رّب العاملن
وصىل اهلل عىل حممد واله

الطاهرين الطيبن.

)1( عيون أخبار الرضا عليه السام: ج2، ص22)، والبحار: ج0)، ص546.

وسنة  اهلل  كتاب  إن  قيل:  وما  الوجود،  حمتمل  مرشد  بــدون  الطريق  »ان  املعنى:   )2(

أن  بام  يقول:  الذي  املريض  كام  يشبه  فهذا  املرشد!  إىل  حاجتنا  فام  عاج  الرسول 

الطب  كتب  ألن  خطأ؛  الكام  وهــذا  للطبيب،  حاجتنا  فام  موجودة  الطب  كتب 

مراجعة  من  فابد  منها،  االستنباط  يستطيع  لكي  شخص  لكل  متيرسة  ليست 

ِيَن  ٱلَّ لََعلَِمُه  ِمۡنُهۡم  ۡمرِ 
َ
ٱۡل ْوِل 

ُ
أ ِإَوَلٰٓ  ٱلرَُّسوِل  إَِل  َردُّوهُ  ﴿َولَۡو  االستنباط،  أهل 

العلم  أهل  صدور  يف  احلقيقي  فالكتاب  النساء:)8(  )سورة  ِمۡنُهۡمۗ...﴾   يَۡسَتۢنبُِطونَُهۥ 
 )49 العنكبوت:  )سورة   ﴾... ٱۡلعِۡلَمۚ وتُواْ 

ُ
أ ِيَن  ٱلَّ ُصُدورِ  ِف  َبّيَِنٰٞت  َءاَيُٰتۢ  ُهَو  ﴿بَۡل 

وليس يف بطون الدفاتر، قال أمري الؤمنن عليه السام: »أنا كام اهلل الناطق وهذا كام 

اهلل الصامت«.
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