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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
 التزاحممباحث 

(16) 
 معضلتان تواجهان صحة االعتكاف الترتّبي

ال جيتمع معع االعتكعاف والصعوم،  ان صحة اعتكاف وصوم من استؤجر لعمل خاص كالسفر يف وقت مضيق  بارة أخرى: وبع
 تواجهها مشكلتان:

حعق النعا  واما اسعتناااً إىل انعه باملضيق مقدم على املوسع،  إىل ان األمرنظراً اما ان الصوم واالعتكاف غري مأمور به األولى: 
أو لغععري كلععي مععن امهععاأ كمععا سععيأ   ألنععه واجععال واالعتكععاف مسععتحال تععال  ععي يف تقدمععه عليععهأو وهععو مقععدم علععى حععق اهلل، 

 حتقيقها.
 يصّححها األمر الرتّتيب. -ا ما غري مأمور هبمكوهن  –وهذه املشكلة 

ه مسععلع عليععه ال سععلطنة لععه علععى نفسععه وعملععه بععل غععري  مععثاًل، كاأليععام الثال ععة القاامععة  ،ر يف الوقععت اصععاصان املسععتأج  الثانيةةة: 
أي اكنعه ، وسعلطنتهكمعه الوضععي حلإال لعو تعرإ إقعالك لكالمعه يسعتظهر منعه إسعقاقه  ،ال يصححه الرتّتالمما وهذا  ،وعلى عمله

 .وسيأ  انه ال إقالك له للحكم الوضعي إك ليس يف مقام البيان من هذه امهة ،له
، كمععا سععّلم بععه هعتكاتععإه مبععا تيهععا منفعععة االعتكععاف  تانععه ال يصععّ  مناتععع ة  ه كاتّععلععي عليععه غععرير ن م  م عع نّ أوبعبععارة أخععرن: انععه كمععا 

لكنهععا مسععتغرقة لوقتععه ضيععم تتضععاا مععع  خاصععةً  ه منفعععةً لععي عليععه غععرير ن م  منفعتععه مملوكععة للغععري، كععذلي م ععمسععتند إىل ان  قععد  سععره
 ال حمالة يكون مبطاًل.تانه  ،االعتكاف

 وال فرق بين ملك كّلي المنفعة أو جزئيها
 ي عليه الكلِّي ال املصداك.ل  م   نهإإن قلت: 

تيمعا لعو اسعتأجره يف وقعت مععني مضعيق ألااك عمعل كالسعفر هعو العروة  مفروإقلت: أواًل: الفرإ انه ملي عليه املصداك إك 
؟ تكيععي يصععرتها يف االعتكععاف ،تهععي مملوكععة للغععريخععارجي مشععّ   هععذه املنفعععة مصععداك ان أي  جزئععي ولععيس كليععاً مععثاًل، وهععذا 
 ق هبا العبااة؟وكيي تتحق
 ي  عليعه الكلّع لعي  تعذكا م   ،وجوا الكّلي بوجوا امزئعي، تان يتمصدك يف امزئيال حمالة ، لكنه عليه الكّلي   لي  منا انه م   انياً: سلّ 

 .وقد متصدك يف االعتكاف تهو باقل به،ي عليه ما يتمصدك ل  م  
كما لو ا رتاه بعينه، تكذلي ما لو ملي تيكون  كه ل  صدك تيه م  متويوضحه: انه لو ا رتن كّلي الكتاب مث سّلمه كتاباً تانه إك 

، بععل األمععر  إكا كععان مععن الضععدين اللععذين ال  الععم  مععاصععدك إال يف السععفر أو االعتكععاف الععال ال نكععن ان تتم ةعليععه منفعتععه الكليعع
إحعدن البعدائل األخعرن كعان قعد صعرف مصعدقه يف تيف وقعت مععني  عليعه الكلعي   ي  ل  إكا كانا من كواأ األضداا تانه إكا م  كذلي 

 امها بفعل ما هو مسلع عليه ال ما كعان ملكعاً للغعري بعدون اكنعه ورضعاه.ه الغري( يف العبااة والعبااة قو مملوك الغري )أو ما تسلع علي
 ولعله يأ  لذلي مزيد توضي .
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 الوفاء بالعقود الصوم مشروط بالقدرة الشرعية عكس -1
الصععوم واالعتكععاف مشععروقان بالقععدرة الشععرعية، امععا الوتععاك بعقععد االجععارة تغععري مشععرت  إال بالقععدرة ان انععه قععد يقععال الثالةةث: 

، وكلي من مرجحاأ باب التزاحم كما سيأ  تفصيله، وإمجاله: ان مثل احلج مشرت  بالقدرة الشرعية، وقد تسرأ بثالث العقلية
وجعال عليعه أاا ه  عقليعةً  العقلية تذكا قدر علعى أااك العدين قعدرةً غري مشرت  إال بالقدرة تمثل أااك الدين واما تفسرياأ كما سيأ ، 

ةةَت َاَب ِللَي ةةِ  َلةةِبيالا )تيكععون معّزععزاً مولويععاً عععن احلععج املعلععق علععى االسععتطاعة لقولععه تعععاىل:  ِْ َمةةِن ال  َي ال بَةي ةة  (1)(َوِللّةةِ  َعلَةةى الن ةةاُِّ ِحةة
للحج )يف ترإ تضاامها( كما سيأ  تفصيله، تكذلي املقام تان الوتاك بالعقوا غري مشعرت  إال  واملأمور بأااك الدين غري مستطيع

بعان ال يلععزم منععه و  (2)حمرمعاً  ععرعاً مععا توقعي عليععه بالقعدرة العقليععة، امعا االعتكععاف والصعوم تمشععرتقان بالقعدرة الشععرعية بععان ال يكعون 
أمعره املعوىل بالسعفر أااك  تعذكا –أيضعاً  مصعبا  األصعولاآلتيعة والعال أختارهعا  على إحعدن التفسعرياأ –حتليل احلرام أو حترمي احلالل 

 ا  رعية.ممولوي عن االعتكاف والصوم وال عكس إك القدرة املشرتقة تيه كان كلي معّززاً مولوياً حلق االجارة  
 كالم الميرزا النائيني

يكون مشروقا بالقدرة الشرعّية على ما يكون مشعروقا هبعا، قال يف توائد األصول: )االمر الثاين: من املرجحاأ، ترجي  ما ال 
، كمعا يف احلعّج وأمثالعه ممّعا قيّععد املتعلّعق بالقعدرة يف نفعس اصطععاب. (3)واملعراا معن القعدرة الشعرعية هععي معا إكا اخعذأ يف لسعان الععدليل

الغععري املشععرو  هبععا يصععل  الن يكععون  والّسععر يف تععرجي  مععا ال يكععون مشععروقا بالقععدرة الشععرعية علععى مععا يكععون مشععروقا هبععا، هععو انّ 
تعزيزاً مولوياً عن املشرو  هبا، حيم إّن وجوبه مل يكن مشروقا بشعر  سعون القعدرة العقليعة واملفعروإ اهّنعا حاصعلة تعال معانع معن 
كا مل وجوبه، ومع وجوبه خيرج ما كان مشروقا بالقعدرة الشعرعية ععن حتعت سعلطانه وقدرتعه  عرعا، للعزوم صعرف قدرتعه يف كلعي ، تعذ

 يكن قااراً  رعا مل جيال، النتفاك  ر  وجوبه، وهو القدرة.
ما يكون مشروقا بالقدرة العقلية يصل  ان يكون معززا مولويا عما يكون مشروقا بالقدرة الشرعية، الن وجوبه  واحلاصل: انّ 

 (4)(خرر  وجوب الواجال األال يتوقي على أزيد من القدرة العقلية احلاصلة بالفرإ، ومع التعزيز املولوي مل يتحقق  
لكربن الال ككرها، لكن يبقى إ باأ ان االعتكاف والصوم والعمعل مشعروقان بالقعدرة الشعرعية، لاملقام صغرن  عى هو انواملد  

وسيأ  الكالم عن كلي بذكن اهلل تعاىل كما سيأ  نقل تعريي مصبا  األصول للقدرة الشرعية مبا ينطبق علعى املقعام. تتأمعل حع  
 لي احلني.ك

 وصلى اهلل على محمد وآل  ال اهرين
 

َني  َوَثَمَرُة فُةَؤاِدي َيُسوُؤِني َما َلاَءَها))انه قال:  صلى اهلل عليه واله وسلمروي عن النيب  َعٌة ِمنِّي َونُوُر َعية  َوَيُسريِني  ،ِلن  فَاِطَمَة َبض 
ِل بَةي ِتييِلنة َها َأو ُل َمن  و  ،َما َلر َها  ((...ل َحُقِني ِمن  َأه 

 .484 )للصدوك(: صاألمايل
                                                           

 .79سورة آل عمران: آية  (1)
 تتأمل ولعله يأ  وجهه. (2)
 الكالم عن كلي كربن وعن انطباقه على املقام صغرن. بذكن اهلل تعاىل سيأ  (3)
 .322ص 1قم، ج -الشيخ حممد علي الكاظمي اصراساين، توائد األصول، مؤسسة النشر االسالمي  (4)


