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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 التزاحم
تحديد موضع كالم العروة والمستند

()99

املصب الثاين السابق وهوو (المحتمل والمصبّ الابا: :
ثم انه قد يستظهر من عبارة العروة ،ان كالمه عن
ّ
ان يكووون قوود اسووتفةر كافووة منافعووه أو امووامو بووني أعمالووه والووع منهووا الصوووم أو االعتكووا فا مووا موون منافعووه إ
يريد منه أن يصوم عن والده امليت مثالً ،يف األيام الع استفةره فيها باعتبار الصوم واحداً من منافعوه ( 1قوال يف
تصواً
وان موون كووان مجيووو منافعووه و ومنهووا منفعووة االعتكووا و ّ
املسووتند (الظوواهر أ ّن مورا ه  بوواألةا اصو ّ
صحة
باملستفةر ومملوكاً له ،كما لو ّاّتذ خا ماً مل ّدة معينة من شهر أو سنة ،وال ريب يف اعتبار اإل ن حينئذ يف ّ
االعتكووا لعووني الوةووه املت و ّدم يف العبوود إ ال فووري بينهمووا إالّ أ ّن العبوود مملووو ملووواله عين واً ومنفع وةً وهووذا مملووو
للمستفةر منفعةً ف ط ،ومن املعلوم أ ّن مناط االفت ار إىل اإل ن إّّنا هو مملوكيّة املنفعة املشرتكة بينهما (. 2
املصب الثالث وهوو (المحتمبل والمصبّ الاالبث :ان يكوون قود اسوتفةره
واما املستند ف د ن ل الكالم إىل
ّ
أي الشو ل لعموول خووان معووا لالعتكووا (ولعوول هووذا هووو وواهر املسووتند  3( .قووال (و ّأمووا يف ألووا األةووا
وان و ف ووال واشووت ل باالعتكووا ،
وان بوواملعز امل بووور ،كموون كووان أةوااً لعموول معو ّوني و كالسووفر يف وقووت خو ّ
اصو ّ
وحة وإن كووان آًواً يف امل الفووة ،لوضوووأ أ ّن األموور بالشوويت ال ي تعووي النهووي عوون ضو ّده ،فوويمكن
فالظوواهر هووو الصو ّ
حينئ ووذ يص ووحيد العب ووا ة باصط وواب الرتيّوول ب ووفن ي وورمر ّأوال بالوف ووات بع وود اإل ووار ،مثّ عل ووى ي وودير العص وويان ي وورمر
(4
وب الثالوث
ص
امل
يف
واهر
وو
ه
و
وحة االعتكوا
باالعتكا من ألا حاةوة إىل اإل ن إالّ يف رفوو اإلمث ال يف ص ّ
ّ
(ق وود اس ووتفةره أي الش و و ل لعم وول خ ووان ون الراب ووو (ان يك ووون ق وود اس ووتفةر عمل ووه أو ص وواحله عل ووى عم وول
معني. ...
خان ...لصراحة قوله (كمن كان أةااً لعمل ّ
( 1راةو الدرس (. 22
( 2الشيخ مريعى الربوةر ي ،املستند يف شرأ العروة الوث ى ،ج 12ن.374-373
( 3راةو الدرس (. 22
( 4الشيخ مريعى الربوةر ي ،املستند يف شرأ العروة الوث ى ،ج 12ن.374
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المناقشة :الترتّ يصحح العبادة من جهة فقد األمر ال من جهة الحكم الوضع

وعل ووى اي ف ووان حكم ووه بالص ووحة من وواقو في ووه وال هك وون يص ووحيحه بالرتيّووب واالس ووتنا إىل ان األم وور بالش وويت
(الوفووات بالع وود ال ي تعووي النهووي عوون ضووده (االعتكووا أو الصوووم و لووأل ألن الرتيّووب ،كمووا سووبق يف اإلشووكال

الثاين ،إّنا يصحد العبا ة من ةهة افت ا ها لألمور في وال بانوه موفمور بوه يريبواً ،لكنوه ال يصوحد العبوا ة مون ةهوة
احلكم الوضعي املبتالة به والذي ليس منشره هذا األمر وةو اً وعدماً ،ككونه م صوباً مثالً وقد سبق فراةو(. 1
الحكم الوضع ف اإلجارة :السلطنة على األجير

ويف امل ام ن ول انه إ ا استفةره لعمول معوني ،كوان لوه عليوه سولطنة بوف ات هوذا العمول ،والسولطنة حكوم وضوعي
يستتبو وةوب عمله به ،ففي كل إةارة حكمان وضعي ويكليفي ،فمثالً لو استفةر الودار فوان حكموه الوضوعي
انوه مالووأل ملنافعهوا وحكمووه التكليفوي هووو ةوواف اسووتيفائها ككوواف السووكن يف الودار ،و لووأل علوى املبووز املشوهور بوول
شبه اجملمو عليه يف األحكام الوضعية خالفاً للشيخ  ال ائول بوان احلكوم الوضوعي منتو ن مون التكليفوي لبداهوة
انووه بووال واج حيوودح حكووم وضووعي وهووو (ال وةيووة وهووي عل ووة اعتباريووة بينهمووا ،ولوويس ان الو واج هووو عبووارة عوون وور
ةواف االستمتان ووةوب النف ة وشبه لأل ،بل هذه أحكام يوابو لكو ا فوةة يريبو ا عليها كما هو كذلأل عند
الع الت كافة ،وكذلأل البيو فانه به هلأل ويتفرن علوى ملكوه انوه ووف لوه التصور فيوه وبيعوه وهبتوه اا ال انوه بوالبيو
ال حيدح له اعتبار امللكية وال حيدح له حكم وضعي بل احلا ح هو ر أحكام يكليفية ككواف بيعه ..اا.
ويف امل ووام إ ا اسووتفةر اصيوواط لي وويط لووه أو املكوواري لين وول متاعووه أو الش و ل ليسووافر إىل مكووان مووا لي وووم
بعمل ما هنا أو يف الطريق ،فانه يكون مسلطاً عليه وضعاً كما ب عليه الوفات بالع د يكليفاً.
وعليووه فووك ا كووان املسووتفةر مسوولطاً عليووه يف عملووه يف هووذه األيووام الثالثووة فكيو يصوود ان يعتكو فيووه بوودون
رضووا املسووتفةر؟ فانووه يصوور يف سوولطنة ال ووا أو ملكووه وهووو با وول( 2كمووا صوورأ بووه هووو أيعواً يف الصووورة األخوور
ب وله (إ ال فري بينهما إالّ أ ّن العبد مملوو ملوواله عينواً ومنفعوةً وهوذا مملوو للمسوتفةر منفعوة ف وط ،ومون املعلووم
أ ّن مناط االفت وار إىل اإل ن إّّنوا هوو مملوكيّوة املنفعوة املشورتكة بينهموا فوك ا كوان كوون املنفعوة مملوكوة لل وا مانعواً عون
صحة االعتكا كان كو ا مسلطاً عليها لل ا مانعاً من صحته كذلأل.
( 1راةو الدرس (. 27
( 2وال أقوول موون انووه حيتوواج لوودفو وةوواب ،واألموور الرتيوول ال يدفعووه بوول ي تعووي وةووو األموور ف ووط سوواكتاً عوون سووائر امهووا الوضووعية
اللهم إال إ ا نطق هبا ،وسيفيت يف املنت.
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وبعبارة أخر الرتيّوب ان ي وول املووىل لعبوده (أفل النكاسوة فوكن عصويت فص لول فهوو ّتول( 1عون األمور األول
(نظراً لعصيان العبد أو نظراً لليوفس عنوه كموا اخرتنواه وأمور بالثواين لكون لوأل لويس إال ور رفوو موانو عون صوحة
الصووالة موون ةهووة عوودم وةووو األموور ووا (فووان الرتيّووب يتكفوول بوةووو ه وال يرفووو موانووو الصووالة موون ةهووا أخوور
ككون املكان م صوباً أو الوقت ألا اخل.
ويف امل ووام ال يص وود ان ي ووال ل ووه (علي ووأل بالوف ووات باإلة ووارة ف ووكن عص وويت ف وواعتك أو صو وم إال إ ا ين ووافل
املستفةر عن ح ه يف اإلةارة ورفو يده عن سلطته عليه وهو خارج عن الرتيّب ،اما إ ا مل يوف ن لوه ومل يرفوو يوده
عوون سوولطنته علي ووه ليعموول ل ووه فكي و ي ووال (فووكن عصوويت ومل ي و فوواعتك إ بالعص وويان ال يس و ط الس وولطنة
واألحكام الوضعية وإن س طت ،فرضاً ،األحكام التكليفية.
ِ
فاعتكف)
الفرق بين (أ ِزل وإال فصل) و(سافر وإال
وبعبووارة أخوور الفووري بووني (أفل فووكن عصوويت فصو لول وبووني ( باإلةووارة فووكن عصوويت فوواعتك إن يف األول
حكم يكليفي ف ط ويف الثاين حكمان يكليفي ووضعي ،والرتيّب ال حيل املشكلة إال من ناحية احلكم التكليفي.

وصل حكم وضعي إ العبد ووقته ملأل له يعاىل؟
ال ي ال يف (أفل ل
إ ي ال لأل هو امللأل التكويين ،والكالم يف عوامل التشوريو ،ومل يلت مووا ككوم وضوعي فيوه بول الت مووا بواحلكم
التكليفي ف ط ،ولوو الت مووا هبموا ملوا كوان الرتيّوب مصوححاً اللهوم إال باسوتنباط أن املووىل إ ا قوال (أفل وإال فص لول
يكووون قوود رفووو يووده عوون احلكووم التكليفووي وعوون الوضووعي بوواال ن ،وهووذا ألووا ةووا جر يف امل ووام إ ا مل يووف ن املسووتفةر
لألةا باالعتكا لذا صومه يكون با الً ج
حينئذ فتدبر ةيداً.

واحلاصل ان حكمه التكليفي بوةوب السفر (الوذي اسوترةر عليوه يوابو حلكموه الوضوعي بسولطنة املسوتفةر
علوى وقتووه أو عليووه بووف ات العموول أي عليووه موون هووذا احليووث ،والرتيّووب ال يصووحد احلكووم الوضووعي وهووذا فووري امل ووام
وهوو (سوافر فوكن مل يفعول فلوأل االعتكوا فانوه ال معووز لوه إال إ ا ا ن املسوتفةر لوه أي انوه ّتلوى عون ح وه عوون
فصل إ هنا حكم يكليفي هلل وال حكم وضعياً مبملوكية وقع للصالة.
(أفل وإال ل
وبعبووارة أخوور ان منفعووة املسووتفةر مملوكووة ووقتووه مسوولط عليووه ولوويس مالك واً لنفسووه ومسوولطاً عليهووا يف أيووام
استئكاره لسفر أو ألاه من حيث اعتكا وألاه ،فاعتكافه با ل إ كي يت رب إىل اهلل يعاىل مبوا كوان ألصوباً
حلق ال ا أو شبيهاً به؟
( 1أو هو من مجو الطلبني ،فراةو األقوال األربو ساب اً.
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وأنووت يوور بوان هووذا اإلشوكال ممووا ال يوودفو بووال ول بووان األموور بالشوويت ال ي تعووي النهووي عوون ضووده ليصووحد
باصطاب الرتيل ،كموا الت موه  ،إ مل يكون اإلشوكال مون هوذه امهوة (ان أموره بالوفوات بالع ود ي تعوي النهوي
عوون ضووده وهووو الصوووم أو االعتكووا ليوودفو بانووه ال ي تعووي النهووي عوون ضووده ،بوول اإلشووكال كووان موون ةهووة
مسوولطية ال ووا علووى نفسووه وعملووه يف هووذه األيووام (أيووام اإلةووارة فووال يصوود وضووعاً الت وورب إىل اهلل يعوواىل مبووا ال ووا
مسلط عليه سوات متصدي بصوم أو اعتكا أو ألا لأل .وللكالم يتمة بك ن اهلل يعاىل.
وال فرق بين كون الكالم عن الصوم أو عن االعتكاف

تنبي ب  :الكووالم يووارة يكووون عوون الصوووم وأخوور يكووون عوون نفووس االعتكووا وانووه إ ا اسووتفةره لعموول معووني يف
وقوت معويق فهول يصود اعتكافوه؟ وهوول يصود صوومه؟ وووا أموران ويتصووور االنفكوا بينهوا ايواً أو عرضواً بوةوووه،
قووال يف املسووتند ( وواهر كالمووه (قوودس سووره حيووث ةعوول اإل ن موون السوويّد وكووذا الو وج والوالوود واملسووتفةر شوور اً
برأسووه أ ّن هووذا يعتوورب بنفسووه يف االعتكووا موون حيووث هووو اعتكووا ال موون حيووث اشووتماله علووى الصوووم ليكووون
ط نظوره (قودس سوره يف
وحة الصووم املنودوب ،فوك ّن لوأل كوث آخور أةنول عون حمو ّ
لأل من شرون اشورتا ه يف ص ّ
امل ام كما ال خيفى .
فلو فرضنا أ ّن صوم املعتك كان وةوبيّاً ألا مشرتط باإل ن امل بور قطعاً ،أو بنينا على عدم اعتووبار اإل ن يف
التطون و كما ي و ّدم و أو فرضونا حصوول اإل ن بالنسوبة إىل الصووم ون االعتكوا  ،ةور هوذا البحوث أيعواً
صوم ّ
صحة االعتكا اإل ن من هرالت أو ال؟ (. 1
وأنّه هل يشرتط يف ّ
أقووول ال فووري يف ةهووة البحووث إشووكاالً وةوابواً بووني كووون الكووالم عوون الصوووم أو عوون االعتكووا و لووأل ألن
كليهمووا عبووا ة فووكن صوود األموور الرتيوول علووى مووا الت مووه املسووتند صوود كالوووا وإن مل يصوود ملووا أوضووحناه موون وةووو
احلكووم الوضووعي بالسوولطنة عليووه وعلووى منفعووة عملووه اصووان ،مل يصوود الصوووم وال االعتكووا وال وودي يف أي
منهما األمر الرتيل.
وصلى اهلل على محمد ولل الطاررين

ُّ
ات يَب ْوِم ال ِْقيَ َام ِة
ْم فَِإ ُ َّ:ظُلُ َم ُ
قال رسول اهلل صلى اهلل عليه واله وسلم ((اتَّب ُقوا الظل َ
الكايف ج 2ن.332

( 1الشيخ مريعى الربوةر ي ،املستند يف شرأ العروة الوث ى ،ج 12ن.273-272
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