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 بسم اهلل الةحمن الةحيم
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
(01) 

 سائة محتمالت التوضأ بماء الغدية
 ية التوضأ مباء الغدير الذي سقطت فيه العذرة أو البول:كما وحيتمل يف رواتتمة: 

إذا كووان الغوودير ًتصووالا مبوواء املطوور، أي حووني لسوواقا املطوور عليووه، فا ووه يكووون  ا فيمووااملقصوووب  وويكووون ان  -هـــ
 .ًعتصماا ككل قليل له ًابة

 تقييد ًن غري ًقيد، وكذا االحتمال األول السابق، والرواية ًطلقة؟الال يقال: ا ه 
 ذ يقال: ان املقيد هو الروايات األخرى املفيدة العتصام املاء بكو ه كراا أو ًتصالا به أو مباء املطر. فتأًلإ
 احملاًل السابقة.بعض طرح الرواية ملعارضتها لروايات أخرى وفتوى املشهور، لو مل حنملها على  -و
عون احلييوةمل ملوا قورر يف األموول ًون ان ق...( ال يسوقا ضوي  ًوطن الشاهد وهو آخرها )فإن الدين ليس مب كن  ل

إشوكال فيوه ًون ًوا ال إمجال بعض الرواية أو خمالفتها للقاعدة يستلزم رب  علمها إىل أهلها، ال طرحهوا سونداا، فيبقوى 
 حيث الداللة حية.

ألخوريين  الوضووء، بول االسوتنياء أو غسول اليودين فا وه يطلوق علوى ا ،هراا ظا ،ه)التوضأ( يف الرواية ال يراب ب تنبيه:
ون األول حوديث كثرياا ويف جممو  البرورين: ) وقود يطلوق اُلُوُضووُء علوى االسوتنياء وغسول اليود، وهوو شوائ  فيهموا، ًو

وون الثوواث حووديثهما يف وأِ ُووِت لِوُعلِووُم أِ يووُه يِوبُوووُل ِواِل يِوتِوِوضيووأُ اليهوووبي والنصووراث حيووث قِوواِل ف يووه :  . أي ال يسووتنيي، ًو
َِ ِولِوِوضيووِأ فِوواِل بِووُأ ِ املؤاكلووة حيووث قِوواِل:  وو ًِ . واملووراب بووه غسوول اليوود. قووال بعووض األفاضوول: ويف ظوواهر  إ ِذا ِأِكووِل ِطِعا

نووه موورحيا:  ،الباللووة علووى طهووارة اليهوووبي والنصووراث  طووالك الوون ، وهووو كمووا قوو ووُن ِغِسووِل يِووِدُ  فِوِقووُد لِوِوضيووأِ ًو ًِ .
ُنُه:  ُب الريُجل  ِيُشِرُب ِأويِل الُ وً  ِرُهمُ ِماح   .ِقُوم  ِويِوتِوِوضيأُ آخ 

ِبِوووُر:  َُ نووه ا ووة، وكووان مجاعووة ًوون األعووراب ال  ظ  . أي لِوِوضيووُووا َّ يووا ِغيويِرلُووُه النيووارُ ًو فوووا أيووديكم وأفووواهكم ًوون الزهًو
 يغسلوهنا ويقولون فقرها أشد ًن رحيها.

نه:   .(2). وحنو ذلَ(1)وِء بِوُعِد الطيِعام  يِوُنف ي اُْلِمي اُلُوُضوُء قِوُبِل الطيِعام  يِوُنف ي اُلِفُقِر، ِواُلُوضُ ًو
                                                           

 .2٩٢ص  ٦الكايف ج  (1)
 .441ص 1احلسينی، ا تشارات ًرلضوي: ج -فخر الدين الطرحيي النيفي، جمم  البررين ط (2)
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وون الروايووات الووا سكوون االسووتدالل  ووا علووى إ اطووة األحكووام الكليووة الشوورعية وجوووباا وعوودًاا بالعسوور واليسوور و:  ًو
السوالم قوال : يف الرجول ا نوب يغتسول فينتضو  ًون   عون ا  عبود اهلل عليوهمريرة الفضويل بون يسوار : الغالبني )

ـةع   ملاء يف اال اء؟ فقوال : ال بوأ  ا ـنم حع ْ مم  اـد الـدمينا ما َعـ ع لعيعـيم ا وه ينتضو  ًون ًوا إ. واملقصووب: (1) )(2)مـا جع
علوى ا  واء الوذي  ،ينًاء الُغسوالة الوا علوى األرا والوا  معوت ًون املواء الوذي موب ه علوى بد وه وهوو ًتونيس بوامل

علوى بد وه وفيوه الونيس، علوى ا  واء، أو املقصووب ينتضو  ًون بد وه أو املقصوب ينتض  ًن املاء ا اري  يغتسل ًنه،
ظاهر كالم ا ًام النياسة، وعلى أي فان  لعني)أو ًن األرا( ًن غري ان يعلم بإمابة املاء املنتض  على ا  اء، 

ًواا للكول، لكون ًستنداا إىل اآلية الكرسة، رغم ان احلرج يف اجتناب هذا ا  اء والليوء إىل غوري ، لويس عا (3)طهارله
 فتأًل مجيعاا. عم هماحلكم 

 روايات أرخةى تفيد مدارية الحة  النولد
حعةا  :وقولوه  -ز نايفايَّةا السَّمم الكليوة الوا جواء  وا كوذلَ،  وهوو ظواهر يف ان أحكاًوه  (4)ب َاثمت  باالمحع
 ًن ذلَ. املقصوب األعمأو 

ــلعلا ع ذااعا ظعظـع :عون أ  عبود اهلل  وقوال  -ح ـي   وعلعــمم وعكع ـداق  اــد ضا ــدم أعحع َا ــيعاءا لـعمم تع َم ع يـاا األم ةمتع  اــد جعما
َ وا اء وا صعنـع َع يئعة  وعَّلع أعق ول  ذاظَـّه مم معا  ة  وعلايَّها  ايها الممعشا ََّ دم أعحعداق ذاَّلَّ وعلايَّها لعيعيمها المح  َا  تع

داي وعي ضا  :الع ث مَّ قع  َعدم وعمعا أ   :الع وعقع  ،   ذانَّ اليَّهع يـعهم َعتاهامم وعك     َ ونع لـعه   ماة وا ذاَّلَّ باد ونا سع ـ ء  أ ماةع النَّاس  بـاها  ـعه ـمم يعسع
َعدم  ـةع  اـيهامم ثـ مَّ تـعالع  وعك     يـم ْانَّ النَّاسع َّلع رخع ه مم وعلع َ ونع لعه   ـعه وع معومض وٌع لعنـم َعفاءا وعَّل  ء  َّلع يعسع َع لعيعـا الض ـ لـعيم

ـباي   وع اليَّـه  وع   لعيعا الممعةمضا ـنم سع ـناينع ما سا ه مم مـا لعيعـا المم حم ـاع لعـنـم ـةعٌ   ـعو ضا د ونع ما يـ نمفاق ونع حع َا َّل لعيعا الَّلاينع َّل يع
ــيمٌ  يعه مم  * غعف ــوٌر رعحا ما ْع لاــتعحم ــوم ــد ونع  (5)وعَّل لعيعــا الَّــلاينع ذااا مــا أعتـع َا ــمم َّلع يع عظَـّه  ه مم ألا ــاع لعــنـم ولوويس يف  (٦)قعــالع  ـعو ضا

 .فا ه كالتفري  وليس حصراا. فتدبرشخصياا  احلرج تها إال إشعار بكونلتم
وون ال حيضوور  الفقيووه  ًنووهاألًووا ، ويقوورب  خوورو  -ط ناينع لعياــدم بمــنا أعباــد ًووا يف هنووب البالغووة ًو ما ــيم يــةا المم  ــنم أعما لع

                                                           

 .343ح  ٩ب  212ص  1، وسائل الشيعة : ج  7ح  13ص  3الكايف )فروع( : ج  (1)
 .4٩ص ٩السيد حممد احلسيين الشريازي، الومائل اىل الرسائل، ًؤسسة عاشوراء و قم: ج (2)
 .، على الوجهني األولني بون األخريينًن عموم أبلة لنييس املتنيس ناءا تثاس (3)
 .381ص 1عوا  الآللئ: ج (4)
 .٩2-٩1سورة التوبة: اآلية  (3)
 .1٦4ص 1ثقة ا سالم الكليين، الكايف، بار الكتب ا سالًية و طهران: ج (٦)
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: قعالع رعس ول  اليَّها  طعالاب   ْ مم ح   قعالع َعالعا حعدَّ لع ْ مم  ـعةعائاضع  عالع ذانَّ اليَّهع تـع َمتعد وهعا وع ـعةعضع لعيعيم د وداق  عالع تـع
ـمم لعـنم أع   ْ ـا وعلعفعـا لع ْ وهع ْ مم ح ة معـات   ـعالع تـعنمتعها َع لعيعـيم ـةَّ ـا وعحع َ وهع ـمم س ـنعناق  عاتَّبا  ْ َ وهعا وعسعنَّ لع ـنم ت ضعيـم نمـه  ما ـةق ما مع ـيعاءع رعحم َم

ـا يَّف وهع ْع ـيعان   ـعالع تـعتع نمـه  وظواهر ) (1)غعيمـةا ظاسم ـةق ما مع ـيعاءع رعحم َم ـمم لعـنم أع  ْ ( العفوو الكلوي وعودم جعول أحكوام كليوة وعلعفعـا لع
 أخرى.

 ذَْال الشيخ: ر ا الحْم لمن َّل حة  لييه، رخالف اَّلمتنان
حيوث قوال:  على عدم وجوب االجتناب عن أطراف الشبهة غري احملصوورةالشيخ أشكل على االستدالل  ولْن

ووه يف أغلووب أفووراب هووذ  الشووبهة ألغلووب (2)ا اسووتدل بووه مجاعووة)ًوو : ًوون لووزوم املشووقة يف االجتنوواب. ولعوول املووراب بووه لزًو
ــةع أفوراب املكلفووني، فيشوومله عمووم قولووه لعوواىل:  َ سم ــم  الم  ْ ــةع وعَّلع ي ةايــد  با ــم  المي سم  ْ وعمعــا ، وقولووه لعواىل: ي ةايــد  اليَّــه  با

ْ مم  اد الدمينا  َع ع لعيعيم بناء علوى أن املوراب أن ًوا كوان الغالوب فيوه احلورج علوى الغالوب فهوو ًرلفو  عون  مانم حعةع    جع
بوووان وروبهوووا ًوووورب االًتنوووان بليووول علوووى ان املوووراب احلووورج والعسووور  (3)مجيووو  املكلفوووني حوووج ًووون ال حووورج بالنسوووبة إليوووه(

ت والروايوات ال لودل إال علوى أن الشخصيني قال: )ويف هذا االستدالل  ظر، ألن أبلة  في العسر واحلرج ًن اآليوا
ًووا كووان فيووه ضوويق علووى ًكلووع فهووو ًرلفوو  عنووه، وأًووا ارلفوواع ًووا كووان ضوويقا علووى األكثوور عموون هووو عليووه يف غايووة 

 .(4)(لتكليع ًن غري لداركها بالتسهيلالسهولة، فليس فيه اًتنان على أحد، بل فيه لفويت ًصلرة ا
 األجوبة

 قد يناقش كالًه بوجو : أقول:
 لد ا  اظه كالة االنقض با

فيوه فليقول بوه ههنوامل إذ الفورا ان الشويخ  النقض بالدف ، فا ه كالرف  بل هو أسوأ حاالا، فما يقولوه  أوَّلق:
َ ـ َّ لعيعـا أ مَّتاـد...م، كسائر األعالم، بان بعض األحكام مل  عول، كالسووا ، ملصولرة التسوهيل سل  ي  لـعوم َّلع أعنم أع

ليست عسراا وحرجاا عليوه  عم ناألحكام ال لرف  سب ًا استدل به الشيخ ههنا ان ً  ان ًقتضى االًتنان على ح
)فيوه لفويوت  لووروب  فوس ًوا قالوه ًون انعليه، ال ان ال  عول علوى الكول، ليست عسراا وحرجاا على ًن  وان لوض 

يسوري وعودم جعول احلكوم ألمول الت (الودف )ًصلرة التكليع ًن غري لداركها بالتسوهيل( فموا يقوال يف ا وواب عون 
                                                           

 .138األًا  للمفيد، ص (1)
 .224، وروا ا نان: 1٦٦: 2 كاحملقق والشهيد الثا يني، يف جاً  املقامد  (2)
 .238-237ص 2الشيخ ًرلضى األ صاري، فرائد األمول، جمم  الفكر ا سالًي و قم: ج (3)
 .238ص 2: جاملصدر (4)
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ة  بعد الوض  ألجل لزوم احلورج ًون االحتيواط يف   (الرف )يقال يف  ،فيهالنوعي ال الشخصي رغم وجوب ًصلرة ًلًز
 كافة أطراف الشبهة غي احملصورة.

 النقض بسّن القاظون
الوونقض بكافووة ًوووارب ضوورب القووا ون أو سوون ه، لوودى الشووارع والعقووالء، فموون األول اسووتراء الوورحم يف عوودة  ثاظيــاق:

ًصولرة اسوتراء الورحم وعودم ، إال ان يف أشود أ واعوهعسر أو اليف  ن  ضهيوقعها أو يوق  بع ذلَ قد رجعية، ً  انال
أهم، لكن الشارع أوجوب العودة علوى الرجعيوة حوج ًو  القطو  بعودم كوهنوا حواًالا وضياع األ ساب طع الن  اختالط 

وة )ل ون الثواث:  (1)فتأًول فورا العلوم بعودم الهوا(أبداا، فهو إيقاع للمكلع يف عسر ًن بون وجوب ًصولرة ًلًز ًو
م ا ه ال لوجد سيارة أخورى، فا وه لوو ل  وعِ حكمهم مبن   اوز ا شارة احلمراء حج لو ومل إليها بعد ًنتصع الليل 

وة )ر  ُغوخوالع  االمووطدام بالسويارات األخورى( ًترققوة فوال وجووه وهوي الوترفع عون م، ًو  القطو  بوان املصوولرة امللًز
 ،لَكووذسووي دهم  لووه يف العسوور واحلوورج إال ان العقووالء يفعلووون ذلووَ، والشوورع ًوو  كو ووه ًوقعوواا اًووه بووالوقوف  لز حينوووذ  

 سن  القا ون هي حفع النظام واال تظام فاهنا ًصلرة لكافئ ًصلرة الواق  فتدبر.يف صلرة املو 
 الح  بان اإللزاَ حةجد وذن لم يْن الفَ  حةجياق 

مل يحرجوكن حرجياا، يف السوا  وغري  ويف غري احملصورة وغريها، إال ان ا لوزام بوه احلل بان الفعل وإن مل ي ثالثاق:
اا أو أكثر ًنشغالا بالتأليع ًثالا ملا أحسست بالضيق واحلرج ًن عدم اَوروج  أال لرى ا َ لو جلست يف بار  يًو

ملوودة سوواعة  لووو كووان ذلووًَوون الوودار، لكنووَ لووو أحسسووت با ووَ حمبووو  سوويني فيهووا فا ووَ ستشووعر بالضوويق حووج 
( حرجوي، بول ألن ا لوزام يف هوذ  احلالوة وليس ذلَ ألن الفعل  فسه )البقاء سواعة أو أكثور يف البيوتفقا، واحدة 

احلرج، وعليه  قول: ان ا لزام بالسوا  ًثالا حرجي وإن له العسر و يوجب يوق  ا  سان يف ضيق و بالبقاء يف البيت 
ة، فاالًتنان إمنا هو لتدار  لفويت املصلرة املحرجياا  ،عضب، يف حق المل يكن السوا   فسه برف  حرج ا لزام.  ،لًز

 فتأًل. وللبرث ملة بإذن اهلل لعاىل.
 وصيا اهلل ليا محمد واله الطيبين الطاهةين

 
نني قال  : رعج    يـعزمدعاد   ايهعا ك  َّ يـعوم : أًري املًؤ عحعدا رعج يعيمنا ظـميعا ذاَّلَّ ألا ةع  اد الد  يـم ْ  َّلع رخع ارع سعاظاق، وعرعج    يـعتعدع َ  ذاحم

قعطااع ل نـ ق ه  معا قعبا ع ال تَّا يـعنـم دع حع َع بعةا  ـعوع اليَّها أعنم لعوم سع بعةا، وعأعظَّا لعه  باالتـَّوم يَّه  لعزَّ وعجع َّ مانمه  لعمعالق ذاَّلَّ معنايَّتعه  باالتـَّوم
يعتانعا أعهم ع المبـعيمتا   .(128ص 8الكايف: ج)   باوعَّلع

                                                           

ِكم أخرى يف لشري  العدة الرجعية. (1)  لوجوب ح 
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