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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(54) 

 صور االحتياط المتشابكة في الوضوء بغسالة الحدث األكبر
مث مناقشته مث الدفاع عنه إذ قال بعد كالمهه اله    ال بد لنا من تقوية كالم الشيخ أواًل مبا ذكره هو  ولكن مة:تت

التطههري بهه، ل هن  رك  ته ،(1)ربنقلنا آنفاً )توضيح ذلك: أّن االحتياط يف مسألة التطهري باملها  املسهتعميف يف رفهحل احلهدك األكه
أ خههر، بعاههها أقههوو منههه وبعا ههها أضههعو وبعاههها مسههاو ، فٌنّههه قههد يو ههد مهها   قههد يعارضههه يف املههوارص الشحصههية احتيا هها  

آخر للطهارة، وقد ال يو د معه إال الرتاب، وقد ال يو د من مطلق الطهور غريه، فٌّن االحتياط يف األول هو الطههارة مهن 
اإلمجهاع علهى  هارتههيف ويف ال ها  ههو ما   آخر لو مل يزامحه االحتياط من  هة  أخرو، كمها إذا كهان قهد أههابه مها مل ينعقهد 

 اجلمحل بني الطهارة املائية والرتابّية إن مل يزامحه ضيق الوقت اجملمحل عليهيف
 ويف ال الث الطهارة من ذلك املستعميف والصالة إن مل يزامحه أمر  آخر وا ب أو حمتميف الو وبيف

ارة باملا  املستعميف محل كون االحتياط يف ك ري  مهن ف يو يسوغ للمجتهد أن ي لقي إىل مقّلده أّن االحتياط يف ترك الطه
 ه فقط أو اجلمحل بينه وبني غريهيفمال  املوارص استع

أمهر  ي هاص يل هق باملتعهّ ر، ويظههر ذلهك  -فااًل عن العميف هبها  -وباجلملة: فتعليم موارص االحتياط الشحصية وتعّلمها 
 يف(2)بالتأميف يف الوقائحل االتفاقية(

و مل يزامحهههه االحتيهههاط مهههن  ههههة  أخهههرو، كمههها إذا كهههان قهههد أههههابه مههها مل ينعقهههد اإلمجهههاع علهههى أمههها قولهههه: )لههه وتوضييييح :
، فهان اإلمجهاع غهري منعقهد علهى  هارتهه نها اإلك كما لو كهان فاضهيف سهار ا هرة أو الفهأرة، بهأن نهربت مهن هه ا  لف  هارته(

 ، ومنههها ا ههرة،يههة كمهها يههرو  اسههة السههباع مطلقههاً ألن االخبههار  يههرو  اسههة املسههو ، ومنههها الفههأرة، اسههتناصاً إىل أك ههر مههن روا
 استناصاً إىل مرسلة يونسيف

ييوا ال تصههيف النوبههة للرتابيههة مههحل و ههدان املائيههة لقولههه تعههاىل:  فألنهههوأمهها قولههه: )ويف ال هها يفيفيف(  فَيلَييمت َتُدييدموا ميياء  فَيتَيَيم مم
سهالة احلهدك األكهرب مبنزلهة الفقهدان نهرعاً فنجمهحل ول ن محل ذلك حنتهاط بهاجلمحل بينهمها الحتمهال كهون غ   (3)َصعيدا  طَيِّبا  

 يفإال لو زوحم بايق الوقت عن مجعهما الت ليو الواقعي أيهما كانامت ال احتيا اً للوهول إىل 
لهو  عليهه: كسهقي وا هب النفقهة فههو ا األمهر الوا هبأمهفوأما قوله: )إن مل يزامحه أمهر  آخهر وا هب أو حمتمهيف الو هوب( 

                                                           

 فرض تطهري موضحل النجاسة من قبيف كما هو واضحيفمحل  (1)
 يف045ص 1الشيخ مرتاى األنصار ، فرائد األهول، جممحل الف ر اإلسالمي ه قم: ج (2)
 يف6، وسورة املائدة: اآلية 03النسا : اآلية  سورة (3)
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وامهها حمتمههيف  فَيلَييمت َتُدييدموا...الههدا ن الهه   صخههيف يف كفالتههه فانههه مقههدم علههى الوضههو  بههه فيشههمله  مههناحنصههر املهها  بههه، 
إمها  الو وب ف ا رة أو مطلق الدا ن السائب ال   مل يهدخيف يف عيلولتهه فانهه لتمهيف و هوب سهقيه مهحل عطشهه مبها يتاهرر

 ا ييفك رياً  داً لو مل يسقه، فال تصيف النوبة للوضو  االحتي  مطلقاً أو
يرص على قوله: )ف يو يسوغيفيفيف( انه ال يسوغ لهه اإلاهال بهيف عليهه التفصهييف كمها فّصهيف الشهيخ اآلن به كر ههور  ولكن
 يفالصورة اليت هو عليها نعف  لك تلقى للسائيف أو بت ديد حالته هو و وابه  املسألة

 الحل بعدم لزوم العسر والحرج
فاهاًل عهن  -وله: )وباجلملة: فتعليم موارص االحتياط الشحصهية وتعّلمهها يلزم من ذلك العسر واحلرج وال ما ذكره بق وال

بههان  لههيس م لفههاً إالأمههر  ي ههاص يل ههق باملتعههّ ر، ويظهههر ذلههك بالتأمههيف يف الوقههائحل االتفاقيههة( وذلههك ألن اجملتهههد  -العمههيف هبهها 
كمهها ي فههي ان يتحهه  وكههال ، يف في فههي ان ي تههب تفصههييف االحتيههاط يف رسههالته العمليههة،   ،صههاليوهههيف بن ههو مههن أحنهها  اإلي

م تبه أو يف املسا د أو عرب األ هزة احلدي ة، جييبون على املسائيف، وأما املقلد فألن يف متناولهه الرسهالة العمليهة أو الوكيهيف، 
 ف لك يف م يف ه ه األزمنة ليس باملتعسر كما هو املشاهد خار ايف

 ىوالنقض بالفتاو 
قد يناقش ه ا اإلن ال ال ها  اله   ذكهره الشهيخل بهالنقو بو هوب تعلمهه أ   ولكنل نه كما سبق نقانا به) سّلمنا:

العامي الوا با  واحملرما  وتعليم اجملتهد له، فما يقال يف تعليمها وتعلمها يقال يف تعلهيم مهوارص االحتيهاط وتعلمهه، وذلهك 
من املسهائيف املتوزعهة بهني وا هب ومسهت ب  ألنه )جيب تعلم املسائيف اليت يبتلى هبا غالباً( وهي منتشرة بني عشرا  األلوف

العسهر واحلهرج، أمها اجملتههد  وتعلمهها وحمرم وم روه و ائز وبني مها يبتلهى بهه ومها ال يبتلهى بهه، ومهحل ذلهك مل يلهزم مهن تعليمهها
د فألنهههه ي تهههب املسهههائيف يف رسهههالته العمليهههة مث ينتصهههب للجهههواب علهههى أسهههولة املقلهههدين نهههفوياً مبانهههرة أو عهههرب وكالئهههه ومل  ههه

استلزام ذلك إليقاعه يف العسر واحلرج، وأما املقلهد فهألن عليهه ان يهتعلم أوليها  املسهائيف مث بعهد ذلهك عليهه سهاال العهامل هبها 
)من الوكييف أو إمام اجلماعة أو غرياا( فما يقال يف تعلم املسائيف اليت يبتلى هبا غالباً يقال يف تعلم االحتيا ا  الهيت يبتلهى 

 يف(1)هبا غالبايف فتأميف(
 دخول الربا في العملة الورقية وعدم صمَور 

ولتوضههيح ههه ا الههنقو نزيههد عليههه مب ههال مههن صائههرة الفتهههوو متعههدص األ ههراف ماههارع مل الههه مههن صائههرة االحتيههاط، فنقهههول: 
هبهها أياههاً، م ههيف ههه ه املسههألة االحتيا يههة، ك ههرياً مهها ت ههون معقههدة متشههاب ة األ ههراف، وذلههك كههال  ري مههن  فىتم  هالههاملسههائيف 
لربا ولن تو ههنا باإلنارة إىل إحداها وهي مسألة بيحل النقوص الورقية متفاضالً بان يشرت  ألو صينار  ديد بألو مسائيف ا

 يفومائة صينار رص   وملوك، فهيف هو ربا أم ال؟
                                                           

 (يف53الدرس ) (1)
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الظاهر التفصييف فٌن قلنا بهان )العملهة الورقيهة( حوالهة علهى الوطها  وا لفيهة، مهن صون ان ت هون  ها موضهوعية ونحصهية 
وإن كهان البهرتول أرهتهن كونهه  -بفٌن كان اله هب أو الفاهة، صخلهه الربها،  -أتقاللية، فاألمر مرهتن بنوع ذلك الوطا ، اس

وإن كهان ال هروا  الطبيعيهة مهن  -جربا ب ونه معدوصاً، بالربامييف، فال يدخله الربا، أو م ياًل ألن الربمييف نوع كيهيف فيدخلهه، 
وإن كانت ا لفية هي اليد  -صيف اخل، مل يدخله الربا ألهنا ليست من امل ييف واملوزون، غابا  وأهنار و بال و بيعة ساحرةيف

وإن كانههت ا لفيههة والوطهها  جممههوع ذلههك، كمهها هههو كهه لك إذ ان كافههة العناهههر السههابقة تهها ر يف قههوة  -ههههالعاملههة ف هه لك، 
بقههوة اضفاهههت قيمههة العملههة، وكهه لك إذا اسههتمر  إضهههرابا   الطبيعههة   إذا ضههربت األعاهههري   ههد انهههه العملههة وضههعفها ولهه ا 

العمال لفرتة اضفات العملهة، أو اضفاهت ذخهائر البنهك املركهز  مهن اله هب أو نهبه ذلهك، أقهول فهٌن كانهت ا لفيهة ههي 
يقصد بيحل غطائه  ل من وامل من بانا بنيسلة من معدوصا  وم يال  وموزونا  فقد يقال بص ة املعاملة إذا قصد التواير 

مههوع ل ههن علههى حنههو تقابههيف املتوههايرا  ال اجمليف مقابههيف د اجملمههوع قصههيمب يههيف الطههرف اآلخههر أو الع ههس أو  )خلفيههة( املعههدوص
 امل يال  واملوزونا يفتقابيف 

هه يح علهى  (1)وذلهكينظهر إليهه اسهتقاللياً ال آليهاً، وكونهه ممها وذلك على الع س مما لو قلنها بهان للنقهد قيمهة موضهوعية 
علهى مسهتوو االقتصهاص ال لهي كمها سهبق مهن تهأ ر النقهد بأوضهاع الوطها  ان األمهر إذ  ل لهيمستوو االقتصاص اجلزئي صون ال

ول ا  د انه إذا احرتقت عملته )الدينار، الهدوالر، الريهاليفيفيف اخل(  لالأما على مستوو االقتصاص اجلزئي ف ،يهافهو حوالة عل
الهيت إذا  والشهي ا  يطالب املصرف بتعوياه بدعوو ان النقد حوالة علهى تلهك ا لفيهة، ع هس احلوالهةان  له فانه ال مي ن
فعلى مستوو االقتصاص اجلزئي فهان الظهاهر ان  أ   له املطالبة بوريها مما ي شو عن كوهنا آلية هرفة، وعلى  تاناحرتقت ك

علهى هه ا يه: ال يدخلها الربها ألهنها مهن املعهدوص حينوه  ، وال فهر  وتباع وتشرتو مبا هي هي، فعلالعملة الورقية  ا املوضوعية 
 بعملة بلد آخر أو بعملة بلده نفسهايف بلدهبني ان يبيحل عملة 

والشاهد: ان التعقيد يف م يف ه ه املسألة مما قد يفيت الفقيه هبا على حسب هورها املحتلفهة لهيس بأقهيف مهن التعقيهد يف 
رههها الشههيخ، فههان غالههب النههاس يصههعب علههيهم فهههم ههه ه التفاهههييف والههدقائق، بههيف حههىت مههن تلههك املسههألة االحتيا يههة الههيت ذك

 يصعب عليه ان يست كر وقت احلا ة ه ايفقد يفهم فانه 
 دفاعا  عن الشيخ: الفرق بين الفتوى واالحتياط

افة مسائلهما املبتلى ول ن لنا ان ندافحل عن الشيخ: بالفر  بني الفتوو واالحتياط، بعد تسليم العسر واحلرج يف تعلم ك
املسهائيف ههعب وعسهر علهى عامهة النهاس خاههة العهوام، بهيف قهد تصهعب مهن لهوف األتآ  إن مل ي هن املم لّ ع  ته   نّ أهبال لبداهة 

 ذلك مبسائيف احل  اليت يصعب على العامة  داً تعلمها، واعترب أيااً اعترب الطالب الفاضيف، و حىت أحياناً على الطالب بيف 
 كافة مراحله، من االبتدائية إىل اجلامعة، نا  ومرهق، نعم املصل ة امللزمة فيه اجلأتنا إليهه، وإال فهال باملدارس فان التعلم يف

                                                           

 انه ينظر إليه استقاللياً محل قطحل النظر عن غطائهيف (1)
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 نك يف انه مرهق لوالب الطلبة فهماً وحفظاً ووقتايفيفيف اخليف
وا مههس الظههاهر ان العسههر واحلههرج يف تعلههم املسههائيف املبتلههى هبهها، بههدً  مههن الصههالة والصههوم واحلهه  والزكههاة ان  والحاصييل:

يف كونههه ووهههواًل إىل البيههحل واإل ههارة والههرهنيفيفيف وانتهههاً  بههأبواب اإلرك والقصههاص والههديا ، مههن أهههعب األمههور ممهها ال نههك 
 : ا ، إال ان هنا فرقاً بني الفتاوو واالحتياعسراً وحر اً 

 ع لورود الحكم مورد الحرجو فالعسر في تعلم الفتاوى غير مر 
فَيلَيوت ال  َيَفيَر كقولهه تعهاىل:   فهال يرفعهها صليهيف ال حهرج ا لهوروص أصلهة تعلمهمها مهورص احلهرجففي األوىل نلتهزم بو هوب تعلمهمه

َمهممت ُارا رََجعميوا ُالَييتُهمت َلَعل   نُن َولُييمنتيُررموا قَييوت هممت طائَُفٌة لَُيتَيَفق هموا ُفي اليدِّ يَررمو َ ُمنت كملِّ ُفرتَقٍة ُمنيت فهان التفقهه مهأمور بهه  (1)هميمت َنحت
َررمو َ و اَولُييمنتُررمو صة حر ي والتقليد املستفاص من وهو عا يُدُد  :وكه لك قولهه  ،لككه   َلَعل هممت َنحت ْت ُفيي َمست ُلي اجت

لمي َ  ييَعُتي ُمثيت ُِ َن َأ ت نيميَرى ُفيي  ُِ الن ياَ  فَيِّ ِّي أمُحي َِ )بههوكه لك االعهرتاض علهى اجلاههيف  (2)التَمُدنَنُة َوَأفتي ( ومتهام يفيفيفَأفَياَل َعُملتي
هار ون  ع هِن ابْهِن زِي هاص  ق هال   :سياألمايل للشيخ الطو كما يف رواية هو:  ال اْلم ِفيد  ع ِن اْبِن ق ول و ْيِه ع ْن حم  مَّد  احلِْْمهري ِ   ع هْن أ بِيهِه ع هْن ه 

ْعت    ْعف ر  ْبن  حم  مَّد   لُيُ  تَيَعياَل :  َسِ  فَيَقياَل: ُا   الل يَ  تَيَعياَل  نَيقميولم لُلتَعبتيُد  التباُلغَيةم قميلت َفُلل يُ  التحمد يةم َوَقدت سمُئَل َعنت قَيوت
؟ َوُا ت قَيالَ  َِ َِ ُبَما َعُلمت َِ َعاُلما ؟ فِّ ت قَاَل:  َيَعمت، قَاَل َل م: َأَفاَل َعُملت َم التُقَياَمُة َعبتُدي َأكمنت ًُال  قَياَل لَي م: َأفَياَل نَيوت ِم َجيا : كمنتي

َِ َحت   تَيعتَمَل  َصمم فَُتلتَ  التحمد ةم التَباُلَغةم تَيَعل مت  يفورص مورص احلرج ال ترفعه ال حرج وكلما (3)فَييمخت
 عو فمر أما في االحتياط ف

األمهر انهه عنهد انسهداص  نقهي السهند والداللهة، غايهةاالحتياط ال   مل يهدل عليهه صليهيف نقلهي تهام من ع س وذلك على ال
حاكم علهى هه ا  (رجح ال)صلييف  ل نّ و عن عهدة الت ليو اإلمجايل القطعي،  خرو اً عليه نا العقيف دلّ يباب العلم والعلمي 

الدلييف العقلي ال الع س، وذلك ألنه ح م تعليقي أ  ان العقهيف ل هم بو هوب االحتيهاط إذا مل ميهّش الشهارع علهى عبيهده 
 لب ث هلة بٌذن اهلل تعاىليفبعدم إجيابه، وصلييف )ال حرج( امتنا  فيفيد رفحل ه ا احل م العقلي التعليقييف فتأميف ول
 وصل  اهلل عل  محمد وال  الطيبين الطاًرنن

َمعتَها (4)َ ض رَ  :قال رسول اهلل  ا َوَحُفَظَها َوبَيل َغَها َمنت َلمت َنست ًَ رم  ،الل  م َعبتدا  َسُمَع َمَقاَلُتي فَيَوَعا ٍ  َغييت فَيرمب  َحاُمُل ُفقت
ٍ  ُاَل   ،َفُقي ٍ  َق م ُمنت م َورمب  َحاُمُل ُفقت َو َأفيت ًم  (043ص 1جال ايف: )   َمنت 

                                                           

 يف122سورة التوبة: اآلية  (1)
 يف14صأمحد بن علي النجاني، ر ال النجاني، ماسسة النشر اإلسالمي ه قم:  (2)
 يف9الشيخ الطوسي، األمايل، صار ال قافة للنشر ه قم: ص (3)
ِيههق ، وِإ هها أ   (0) ههه، يههروو بههالتحفيو والتشههديد مههن النَّاههارة، وهههي يف األ هههيف ح ْسههن الو ههه والرب  ح ْسههن  خل ِقههه راص ن ا ههره ون اَّههره وأ ْنا ههره: أ   نه عَّم 

 (يف212ص  5العرب: ج  يف )لسان وق ْدرِه
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