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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 
(14) 

 تطوير اإلشكال الرابع، ومناقشات
راً لعمل أخر مضاد لو، يعاين منن كال الرابع إبضافة وتطوير: ان القول بصحة االعتكاف أو الصوم ممن كان مستأج  اإلشوصفوة 

 الفناردامنا ان يكنون منا ىنو مصنداا الواجنق مصنداا احلنرام وامنا ان يكنون الفنرد مننو إشكال آخنر رينا الثال نة السنابقة وىنو ازنو يلن م 
 :ال ميكن االلت ام بوواجباً بوجوبني متضادين، وكالمها مما 

 وجهان لكون الواجب مصداقاً للحرام
 ما كون ما ىو مصداا الواجق مصداقاً للحرام فبأحد وجهني، سبقت اإلشارة إليهما:أ

ما القول ابن األمر ابلشيء يقتضي النهي عن ضده العام أو اخلاص وازو حيث كان مأموراً ابلسفر كان منهياً عن الرتك، إاألول: )
 .(1)الرتك متحداً مع االعتكاف كان ما ىو حرام مصداا ادلستحق أو الواجق( وحيث كان

 .(2)الثاين: )أو القول ابن أحدمها وىو االعتكاف كان مقدمة لتفويت اآلخر وىو الوفاء ابلعقد(
اب لليمننني واحلاصنل: ان وجنود أحند الضندين مقدمنة لعندم الضند اآلخنر كمننا ان عندم أحندمها مقدمنة لوجنود اآلخنر، فمنثاًل الن ى

 مضاد لل ىاب إىل اليسار فعدم ال ىاب لليمني مقدمة من مقدمات ال ىاب إىل اليسار وال ىاب إليو مقدمة لعدم ال ىاب لليسار.
 بوجوبني متضادين اً وجه كون الفرد واجب

أو وقتنو كناسنو ودصندقو يف واجباً بوجوبني متضادين فلما سبق )وادلقام من ى ا القبينل ألن منفعنة األجنا  الفاردما كون الفرد أو 
واحلاصنل: ازنو منادام مسنتأجراً يف األلم الثال نة  (3)االعتكاف كالفصل فالوجود واحد ال اهنما حيثيتان ازضمت أحندامها إىل األخنر (

لوجود الواحد وجود واحد ممتد يف األلم الثال ة( فان ى ا اأي القادمة مثالً للسفر ومادام الشخص لو وجود واحد يف الوقت الواحد )
ق الوجنوبني ادلتضنادين: وجنوب الوفناء بعقند اإلجنارة ابلسنفر ووجنوب االعتكناف أو اسنتحبابو، ابللبنث يف ادلسن د فكين  يعقنل متعل  
 ذلك؟

 اجلواب عن اإلشكاالت
 يكون أبحد وجوه: اإلشكاالت الثال ة قدواسواب عن 

 للضد اآلخر ،ال عينية لرتك أحد الضدين
ية ترك أحد الضدين لوجود الضد اآلخر؛ اسنتناداً إىل ان النرتك أمنر عندمي وىنو رينا الكن و )وىنو وجنودي، رد دعو  عين األول:

بعينينة تنرك السنفر للمكنوث يف ادلسن د، وكلمنا فالحظ حبثهما يف الصوم( والعدم عدم وال وجود لو يف اخلنارج بوجنو فنال يعقنل القنول 
 وذلك يعين القول ابجتماع النقيضني. اطلق فهو رلاز، وإال لل م ان يكون العدم موجوداً 

                                                           

 (.32راجع الدرس ) (1)
 ادلصدر زفسو. (2)
 ادلصدر زفسو. (3)
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 .؟االعدام ادلضافة ذلا حظ من الوجود ال يقال:
( وال عدم مضاف )كعدم اإلزسنان أو الشن ر أو مبا ىو ىو ذلك يف ال ىن اما يف اخلارج فال يوجد عدم مطلق )العدم إذ يقال:

بندعو  ان عندم  ؛الواسطة بنني الوجنود والعندمادلدعى اهنا بن)احلال( ما أشبو( وإال لل م القول ابجتماع النقيضني أو ارتفاعهما اباللت ام 
 .وبديهي البطالن وىو الت ام برفع النقيضني ،لكنو ريا موجود فالواقعية واسطة بني الوجود والعدم زيد يف اخلارج واقعي  

 ال مقدمية لرتك أحدمها، لآلخر
مقدميننة تننرك أحنند الضنندين لوجننود اآلخننر؛ وذلننك اسننتناداً إىل ان وجننود الشننيء وعدمننو يف رتبننة واحنندة ولننيو رد دعننو   الثااا :

أحننندمها مقننندماً علنننى اآلخنننر فنننان ادلاىينننة زسنننبتها للوجنننود والعننندم متسننناوية فننندن وجننندت علنننة الوجنننود وجننندت وإال   توجننند )أو فقنننل 
ذلنك كنان وجنود أحند الضندين يف رتبنة وجنود الضند  حندة.. فندذا  و عدمت(، فكن ا حنال الضند اآلخنر فنان وجنوده وعدمنو يف رتبنة وا

ذلك كنان وجنود أحندمها وعندم اآلخنر يف رتبنة واحندة: أي ان ىن ه األربعنة )وجنود  اآلخر وعدم أحدمها يف رتبة عدم اآلخر.. فدذا    
 ة لآلخر بوجو.ا مقدميف رتبة واحدة فال يعقل كون أحدىى ا الضد وعدمو ووجود الضد اآلخر وعدمو( كلها 

 كالم اآلخوزد فان كان ك لك فبها وإال اعتربانه وجهاً جديداً.ما يفسر بو  وى ا ىو 
 لوجوبني متضادين اً وجهان لرد كون الواحد مصداق

ال يكنون مصنداقاً لوجنوبني متضنادين وان ادلقنام منن ذلنك ورد الندعويني السنابقني أيضناً وذلنك  الفناردرد دعو  ان الفنرد  الثالث:
 اداً إىل أحد وجهني:استن

 االستناد لباب اجتماع األمر والنهي -5
األول: ان ادلقنام علننى الننوجهني األولننني )ادلقدميننة، وعينيننة الننرتك( يكننون منن اجتمنناع األمننر والنهنني وىننو ممكننن إذا كازننت احليثيننات 

قدمننة لننرتك السننفر وتننرك الوفنناء ويف ادلقننام: اللبننث يف ادلسنن د مننن حيننث ازننو اعتكنناف مسننتحق أو واجننق ومننن حيننث ازننو م ،تقييديننة
ال أبس ب لك إذ تعدد احليثيات يوجق تعدد ادلوضوع واقعاً، وك لك: اللبنث مسنتحق أو واجنق ، و حرام (ابلن ر )بناء على ادلقدمية

 من حيث ازو اعتكاف وحرام من حيث ازو ترك للسفر.
ووجنوده  ،الوجنوب واألمنر ابالعتكناف دلسن د متعلنقيند منن حينث اللبنث يف او: ان وجنود ز وادلقام على الوجو األخا ىكن ا يوجون
 فتأمل متعلق أمر الوفاء ابلن ر ووجوبو. ىو من حيث كوزو متعلق عقد اإلجارة

 االستناد للرتّتب -2
 دلس د.الثاين: الرتتوق، وىو ما استند إليو السيد اخلوئي، وىو ان األمر موجو لو ابلسفر والوفاء ابلعقد فدن عصى فهو مأمور ابللبث يف ا

ىننو ادلصننح  دون مننا قالننو؛ فنندن  قنندس سننرهبننث يف ادلسنن د ىننو عنندم الرتتوننق ال الرتتوننق، أي زقنني  مننا قالننو وفيننو: ان ادلصننح  للو 
زفنو الرتتونق الرتتوق يعين وجود األمر ابألىم أو ادلضيق فدذا وجد ل مت اإلشكاالت السابقة فكان ال بد من اسواب عنها فلم يكنن 

ادلصنح  لالعتكناف وىنو شكاالت الثال ة السنابقة ال ي يدفع اإلااللت ام برفع ادلوىل يده عن األىم فهو  حاًل، اما زقي  الرتتوق وىو
 بدون توق  على ضميمة أخر .

 ستأيت ادلناقشة يف بع  الوجوه فازتظر.كما وسيأيت بيان ذلك إبذن هللا تعاىل،  
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

ميَاِن ِِبَّللِه ُمَدارَاُة النهاِس ِف َغْْيِ تَاْرِك َحقّ  رَْأُس الْ )): صلى هللا عليو والو وسلمقال رسول هللا  حت  العقول عن آل  ((َعْقِل بَاْعَد اإْلِ
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