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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
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(43) 
 لمرشدة للرجوع للكتابالروايات ا -3

 الطائفة الرابعة: الروايات المرشدة أو اآلمرة بالرجوع إلى الكتاب
 الطائفة الثانية: الروايات اآلمرة بالرجوع يف املسائل الفقهية وحنوها إىل الكتاب.) :قال السيد األخ

: )هلل ا قللال . (1)ة)أ( مثللل معتللبة عبللد األعلللى مللوىل آل سللام علليمن عثللر عوقللب هفللرر ع عللل علللى ا للبعه مللرار 
 .(2)امسح عليه( ما جعل عليكم في الدين من حرجوأشباهه يعرف من كتاب اهلل، قال اهلل تعاىل: 

مب أّن استفادة ه ا احلكم من اآلية الكرمية حيتاج إىل الدّقة والتأمل، كما ذكرر الشيخ األعظم رضوان اهلل عليله يف 
 .(3)رسائله(

 الظواهر على ال ،قاعدة الميسوراإلشكال بان الرواية حجة على 
مللن  قلد يقلال بلان الروايللة الشلريفة ال ربلي  لا و يللة الظلواهر علان اسلتنباك احلكللم الل   ذكلرر ا ملام أقوول: 

أو اخلا ة بأمثال ه ا املوطن وال   تدل عليه هل ر الروايلة حلو للو    ،قاعدة امليسور العامة ثبوت اآلية متوقف على
 العامة.تثبت قاعدة امليسور 

للوال  (4)واالرتباطيلات ال يتققلا امتثا لا إال بامتثلال مجيلب أج ائهلا ،ان الوضلو  ملن االرتباطيلات الشلرعيةتوضيحه: 
 .(5)الدليل اخلارجي، عان ذلك مقتضى ارتباطيتها عكس االستقالليات حيث ميتثل أمرها بقدر امتثال أبعاضها

                                                           

و  على املِرّة وهي سائل أ فر، وكان ه ا الكيس لعازليته وحيت –وقيل انه يوجد يف كل احليوانات إال البعري  –املرارة هي كيس ملتصا بالكبد  (1)
 عن املا  توضب عيه اال بب وحنوها.

 .22، ح1/363الته يب:  (2)
 . 27-27ص 3تبيني األ ول: ج (3)
 أو أعرادها إذا كانت ارتباطية. (4)
 قدرر.كما لو دعب تسعة دراهم من جمموع دينه ال   كان عشر دراهم عرضاً عان ذمته تبأ ب (5)
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 لوضوءمحتمالت الحكم إذا تعسر المسح على بعض أعضاء ا
 املسح على بعض اال بب عاحملتمالت هي: تعّسر عليهعإذا وعليه: 

إىل سللقوك الوضللو  مللن رأم إذ امتثللال االرتبللاطي بامتثاللله بأمجعلله علللو ع لل  عللن بعضلله ع لل  عللن كللله عينتقللل  -أ
 .(1)فَوَلْم َتِجُدوا َماًء فَوتَوَيمَُّموا َصِعيداً طَيِّباً ل قال تعاىل: الطهارة الرتابية إذ هي البد

سللقوك األمللر بسللح بعللض إ للبعه اللل   عليلله املللرارة، بللدعور ان االرتباطيللة منصللرعة عللن  للورة الع لل  عللن  -ب
 .أو تعّسرها بعض األج ا 

املللرارة اللل   العللازل وهللووهللو املسللح علللى  امليسللور منللهسللقوك األمللر باملسللح علللى اال للبب مباشللرة وانتقاللله إىل  -ج
 على األهفر.

 على البشرة ولم تثبت الحكم وال البديلاآلية نفت وجوب المسح 
يِن ِمْن َحَرج  واآلية الشريفة  نفت وجوب املسلح عللى احلرح مباشلرة النله حرجلي  (2)َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ

  أعللم مللن اخليللارات الللثال ، عيكللون  ديللد ا مللام (3)ونفللي ذلللك أعللم مللن ثبللوت املسللح علللى احلللد العللازل عانلله
اللل   علللى  العللازل )املللرارة(علللى كللون املسللح علللى امليسللور، و لل رًر علللى قاعللدة  كللبرً   ار الثالللث مبنيللاً احلكللم باخليلل

اال بب هو امليسور من املسح على البشرة، وه ا املطلب كما ترر ال يرتبي بالظاهر عانه ليس استدالاًل بالظلاهر عللى 
 امليسور العامة أو املستفادة من ه ر الرواية خا ة.استدالل باآلية بضميمة قاعدة  هو وجوب املسح على العازل بل

يِن ِمْن َحَرج  إذ هي  كله إضاعة إىل ان هاهر اآلية نفي احلكمهذا  وال   استفادر  َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ
ا تنفي املشهور استفادوا من ال ضرر وال حرج وشبهها اهنموذلك ليس بظاهر، بل ان  منها إثبات احلكم  ا مام
وجللوب مسللح البشللرة مباشللرة ملللن وضللب عليهللا مللرارة دععللاً للقللرج، ال اهنللا تثبللت احلكللم كمللا اثبتلله  عتفيللد نفللي احلكللم
يِن ِمووْن َحووَرج  إذ اسللتنبي مللن   ا ملام  الظللاهر مللنوجللوب املسللح عليلله عانلله للليس  َوَمووا َجَعووَل َعلَووْيُكْم ِفووي الوودِّ

ُهمْ ح ة إذ   باطهع انه خالف هاهرر، واستند  النفي إن   ي   لكنه استناد إىل  (4)َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَوْنِبُطونَُه ِمنوْ
علللال يلللتم  ال إىل هلللاهر الكلللالم  للللوات اهلل علللليهم أمجعلللني علللن آبائللله علللن أجلللدادر علمللله بلللرادات اهلل الواقعيلللة وراثلللةً 
                                                           

 .43النسا :  (1)
 .27احلج:  (2)
 املنفي. (3)
 .73النسا :  (4)
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 االستدالل بالرواية على ح ية الظواهر.
 من األجوبة:

 جياب بأجوبة: وقد
 ر النفي في إثبات الحكم عرفاً ظهو 

املسلتفاد عرعلاً منله ان رعلب احللرج هلو قعلل القسليم  وان ان هاهر النفي يف مثل املقام عرعلاً هلو إثبلات احلكلممنها: 
 وهو املسح على العازل، وعيه تأمل

 االستدالل إنما هو بو)وأشباهه(
للليس بلل لك ليقللال بانلله اسللتناد إىل قاعللدة امليسللور ال إىل الظللاهر، بللل االسللتدالل  يف املقللام ان االسللتداللومنهووا: 

  .بل)يعرف ه ا وأشباهه( عان )أشباهه( مجب مضاف يفيد العموم
إذ انللله بعونلللة مناسلللبات احلكلللم واملوضلللوع نلللّ  علللان  ؟وال يلللرد انللله هلللاهر عكيلللف يسلللتدل بللله عللللى ح يلللة الظلللاهر

اعطللا ر كضللابطة  لكللان  (بعللض أشللباهه)أشللباهه( بللل  كاعللةلللو   يكللن املللراد )يف مقللام إعطللا  الضللابطة ع  ا مللام
ان )يعللرف( ال يللراد بلله وذلللك بعللد وضللوح ضللابطة جمملللة ال يعلللم حللدودها وال كليللة  للا؟   إذ كيللف يعطلليل للوا  

مللراد ملن أشلباهه أو العلملا  علإذا كلان اعرف( ا  يعرعه النلام )ي  املراد بلنفسه وإال لقال )نعرف( بل  معرعة ا مام 
 مراداً به غري الكلية ملا  ح القول )يعرف ه ا وأشباهه(. جممالً 

 المناقشة
لليس هلو املسلتدل بله  يف العملوم عانله علان )وأشلباهه( وإن كلان نصلاً  غري جملد  وإن مت و  يناقش عيه، عانه ه ا لكّن 

يِن ِموْن َحوَرج  َوَما َجَعَل عَ بل املستدل به هو املستدل عليه بل)ه ا وأشباهه( أ   وأشلباهه وهلو غلري  لَوْيُكْم ِفوي الودِّ
علال تلدل الروايلة عللى ح يلة الظلواهر بلل كانلت  : امسلح عليله( كملا سلباهاهر يف إثبات حكم املسح )إذ قال 

 . عتأمل (1)دلياًل على ح ية أمر آخر
 ومتام الكالم يف ذلك يف قاعدة ال ضرر ويف ال حرج.

 خبار العرض على الكتابأ -5
 أخبار العرض على الكتابلطائفة الخامسة: ا

                                                           

 هو قاعدة امليسور وثبوت احلكم بقاعدة ال حرج وشبه ذلك. (1)
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 (اً ومثل أحاديث العرض على الكتاب الع ي  مطلق -قال األخ )ج
 َفَما َواَفَق ِكَتاَب اللَِّه َفُخُذوهُ صحيحة جميل: 

افَوَق ِكتَواَب ِإنَّ َعلَوى ُكولِّ َحوَق َحِقيَقوًة َوَعلَوى ُكولِّ َصوَواب  نُووراً َفَموا وَ  وذلك مثل  لقيقة مجيلل بلن دراجأقول: 
 (1)اللَِّه َفُخُذوُه َو َما َخاَلَف ِكَتاَب اللَِّه َفَدُعوهُ 

واحلقيقللة يشللار ىلللا إىل عللا  ا ثبللات أ   ،عللا  الثبللوتمللا هللو يف يشللار بلله إىل مللا هللو ثابللت يف الواقللب أ   والحووق
ا اجتمعلا وإال أطللا كلل منهملا عللى ، ه ا إذ، عالدال هو احلقيقة واملدلول عليه هو احلا مقابل الباطلاملشري إىل احلا

 اآلخر.
َفَموا َوافَوَق   وقولله:  ،عللى الصلواب ملادام لكلل  لواب نلورالبهلان اال  عل)النور( هلو  َوَعَلى ُكلِّ َصَواب  نُوراً و

ئب لكلون مواعلا عموماتله مواعقلاً للكتلاب باحلملل الشلا الكتلاب يسلتدل بله عللى ح يلة هلواهر  ِكتَواَب اللَّوِه َفُخوُذوهُ 
 .(2)عان خمالف هاهر الكتاب خمالف له عرعاً وقطعاً وك ا املخالف للظاهر

نفسلله أو خمالفللاً لكالملله ل  مناقضللاً ين مللن كالملله واملخص للون املسللتثِ مللا اخلللاص عللليس بخللالف عرعللاً وللل ا ال يعللدّ أ
يستشلكل باسلتل امه علدم  لقة عال  كثرياً،السابا العام املتصل به أو املنفصل مطلقاً أو عيمن اعتمد على املنفصالت  

 ختصي  عمومات الكتاب بالروايات. عتدبر
 كوهنلاح لة ملب   هواهرر عكيف ال تكون ،هكنصو   ،هو مواعقة عمومات الكتاب وسائر هواهرر عإذا كان املقيام

 ؟ةم يف احل ة منها من غري احل كح واحلح  املرجب يف ح ية الروايات أ  املرجب يف ح ية سائر احل ج االقتضائية
يسللتدل ىللل ر الروايللة علللى  للول أدلللة احل يللة للعللام املعللارض باخلللاص اقتضللاً  وإن كللان اخلللاص يتقللدم عليلله تنبيووه: 

 باالههرية أو احلكومة أو غريها. عالحظ
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .117ص 22وسائل الشيعة: ج (1)
 ة أجوبة على ذلك.وال يرد ا شكال السابا من ان )ما( مو ول وهو هاهر يف العموم و)خ ور( أمر وهو هاهر يف الوجوب  إذ سبقت أربع (2)


