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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
()82

تحقيق فيه تفصيل :األمر اما بالمصدر أو إسمه أو بالغرض
ومزيدد التحقيق يقوناقا إ أن األمقر اقارة يتعلق باملصقدر وأخقرم باسقم املصقدر واالرقة بقال ر  ،وأن النسقبة
بققني اعلقققه باسققم املصققدر وال ققر هققي مققن وجققه ،فققال وجققه لتققوهم أن اسققم املصققدر هققو ال ققر فقلمققا اعلق بققه
كان هو هو ،أو العقس وااه كلما اعل بال ر كان من اسم املصدر ،ومنه يعلقم ان الواجقع علقى العبقد ققد

يقون أحد الرالاة حىت إذا مل يتعل بأحدها أمر(.)1
واحلاصل :ان املعىن االسم املصدري واقع بني املصدر وال ر .
وامل قران بققاملعىن االسققم مصققدري ههنققا لققيس خصققول الصققريف منققه بققل النققاا مققن ال ققي س قوا كققان بنحققو
املس قبابا التوليديققة الققي ال يتوسققا االختيققار واةرانة بققني حصققوقا وبققني مقققدمااا أم املس قبابا اةعدانيققة الققي
ميقققن لفاعققل مسقبابااا ان ال يققأ ققا( )2رغققم اةايققان ققا( )3وذلققك كامل ققي لققدخول احلققرم فااققه إذا قطققع املسققافة
كلها م ياً فله ان ال يدخل ،عقس التوليدية فااه إذا ألقى يف النار خرج اةحراق عن كواه اختيارياً له بعده.
واوضققيحه باملرققال التقققوي  :ااققه اققارة يقققولِ ( :
ألقق ِقه يف النققار) قاصققداً كتققاب الاققالل العقققدي أو الفقققري أو
كتع الفسان األخالقي أو نليل اةجرام الذي يعلم كيفية التعذيع مرالً وأخرم يققول( :أحرققه) ،واالرقة :يقأمر
بال ر من اةحراق وهو حموه وطمسه أو إفناؤه ،ومن الواضق اافققاا الرالاقة إذ ققد يلقيقه يف النقار وال ق ق
(كما لو طلي مبانة عازلة) وقد ق ولقن ال يتحق ال ر رغقم امترقال األمقر ،لوجقون صقورة منقه أو اسق ة
يف احلاسوب مرالً؛ فااه إذا كان املتعلا – ولو لباً – ال ر وهو احملو واةفنا فااه ال يتحق الواجقع بححراققه
خاصة ،ولو كان املتعلاق اةحقراق ملقا كفقى اةلققا  ،ولقو كقان املتعلاق اةلققا خاصقة لقفقى وإن مل ق ق ،فهقذا
( )1كما لو علم ب ر املو امللزم وعلم ااه مل يأمر به لعجز أو جهل أو مااع ما كالتقية.
( )2املسبابا .
( )3املسبابا .
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يف التقوينيا واما يف الت ريعيا :
األمر ِ
بالعشرة بالمعروف أو بالرضا واإلرضاء؟

اشددرون بن بِددالْمعر ِ
ِ
ِ
وف )1(فتجققع ولقققن ال ققع
أ -فااققه اققارة يققأمر بالع ققرة بققاملعرو وذلققك كمققا يف وع ه ه
ْه
إرضاؤها ،وحتصيل رضاها فوق العِ رة باملعرو  ،واارة يقون الواجع هو (اةرضا والرضا).
وميقن التمريل ملا كان الرضا هقو الواجقع برضقا فاطمقة الزهقرا  فقحن إحقرازه واجقع ،عققس رضقا الزوجقة
يف املرققال السققاب  ،وإس ق اطها ح قرام ،وقققد يقققال :ان إرضققا ها  بققني واجققع ومسققتحع علققى حسققع نرجققة
رضاها ،وإن إس اطها بني مقروه وحرام ،ولقن ققد يسقتظهر ان اةرضقا واجقع وحقرام امقا اةسق ار فمحقرم
مطلققاً وعلققى هققذا البحققر ابتق فققرو فقهيققة عديققدة ،منهققا :حرمققة التققزوج علققى الفاطميققة ملققا ورن مققن (ان ذلققك
يبل ققط فاطم ققة في ق ق عليه ققا) فق ققد ارا ققأم مج ققع م ققن األع ققالم احلرم ققة اس ققتناناً إ ان مطلق ق إي ققذائها وإسق ق اطها
وإيقاعهققا يف امل قققة ح قرام ،وفص قل قققوم فقققالوا إلرمققة اةيققذا واةس ق ار امققا اةيقققا يف امل قققة فااققه أعققم مققن
اةي ققذا واةسق ق ار ،مم ققا يوك ققل حتقيق ققه ملظاا ققه ..وعل ققى أي ح ققال ف ققان املقص ققون ان العِ ققرة ب ققاملعرو وادخدم ققة
واةحسان اارة اقون واجبة وأخرم يقون املعىن االسم املصدري واحملصل منها هو الواجع.

األمر بإقامة الدين ،نل نو عنوان مشير أو مستقل؟
ِ
يمدوا الددنين )2(فااقه ققد يققال بااقه عنقوان مسقتقل مقأمور بقه فيجقع
ب -مرال آخر :قولقه اعقا  :أ ْن أق ه
وإن مل يقققن مققا يقققام بققه الققدين مققأموراً بققه مسققتقالً ،وقققد يقققال بااققه م ققخ إليهققا خاصققة أو ااققه كلققي قققد حق ادن
مصانيقه.
اوضققيحه :ان ال قريعة اصقت علققى وجققوب الصققوم والصققالة واحلق وادخمققس وااهققان واظائرهققا ،امققا اأسققيس
املساجد واحلسينيا وشبهها فال نليل على وجو قا بقل هقي مسقتحبة ،فققد يققال بوجو قا – يف ااملقة – مقن
بققاب ان ققا اقققون إقامققة الققدين ،إذ لققو خققال بلققد مققن املسققاجد واحلسققينيا وشققبهها متامقاً فهققل اققرم الققدين فيققه
قائماً؟ أو هل ارم للدين فيه من قائمة؟ وعليه :فتصقل مرقل هقذه ا يقة املقران قا قاهراً املعقىن االسقم مصقدري
لالستدالل على وجوب اأسيس املساجد واظائرها يف ااملة .فتأمل
( )1سورة النسا  :آية .11
( )2سورة ال ورم :آية .13
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إباحة المناكح والمساكن والمتاجر للشيعة ،من الخمس

ج -مث ددال تمريند د  :ان ادخم ققس م ققن الواجب ققا القطعي ققة ب ققل ه ققو م ققن ف ققرو ال ققدين ،وق ققد ورن رواي ققا
مستفياققة – إن مل اقققن مت قواارة إمجققاالً – بتحليققل املسققاكن واملتققاجر واملنققاك لل ققيعة ،وقققد افققىت علققى طبقهققا
امل ققهور ،وقققد وقققع ادخققال يف امل قران ققذه الرالاققة ،ولقققن صققفوة القققول ومل صققه بققدون اطققرق لسققائر األق قوال
واالستدالال :
ان املساكن يقران قا :املسققن القذي كقان فقوق شقأاه فاشق اه ،فااقه إذا كقان مقن شقأاه كقان مقن م واقة السقنة
فال مخس فيه فال معىن لتحليله ،واملعىن ان مرقل هقذا املسققن رغقم وجقون حق األئمقة  فيقه فيجقع ان ابطقل

الصالة فيه لقون ادخمس م اعاً( )1فيقون م صوباً ،ومن شرر صحة الصقالة أن يققون يف مققان مبقاغ ،رغقم
ذلك أباحه األئمة  ل يعتهم كي اص صلواام.
وان املتاجر يران ا :ما وصل إ امل من ب قرا أو غقخه مقن أمقوال الققافر أو امل قالمل غقخ املعتققد بقادخمس
(أو األعققم) والققي اعلق بعينهققا ادخمققس فااققه – حسققع القاعققدة – مل ينتقققل إ املق من ألن عققني ادخمققس ملققك
اةمام  ،لقن اةمام  أباغ لل يعة ذلك لتص صلواام.
واما املناك فاملران ا( :ااواري الال أخذ من القفار يف حال احلرب بقدون إذن اةمقام سقوا قلنقا ا قا
من األافال وان مجيعها لإلمام أو قلنا ان مخسها لإلمام)(.)2
قققال يف الفقققه( :وكيققمل كققان فققدليل املققااع األصققل ،ألن التحليققل تققاج إ الققدليل بعققد ابققو كو ققا كققالً أو
بعااً لإلمام  ،وقد رمى أبو الصالغ األخبار الدالة على اةباحة بال ذوذ.
أقققول :واألصققل وإن كققان يف حملققه إال أن األخبققار الدالققة علققى اا قواز ليسققت شققاذة كمققا قققال ،بققل هققو شققبه
املتقواار إن مل اقققل أ ققا كققذلك ،وهققي عمققدة مسققتند امل ققهور ،ك ق ال قوا عققن الصققانق  :ف ِقيددل لددهه يددا
ِ
ابْن ر هس ِ
استتدر قدائِ هم هك ْم؟ فدقدال  :مدا
ول اللب ِه ما حا هل ِشيعتِ هك ْم فِيما خ ب
ص هك هم اللبهه بِه إِذا غاب غائِبه هك ْم و ْ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ان ْم ،ب ِ
ان ْم وال أ ْحب ْبدن ه ِ
ديح ل هم هدم
ان ْم إِ ْن آخ ْذن ه
أنْص ْفن ه
ديح ل هم هدم الْمسداكن لتصد بح عبدادتهد هم ْم ،ونهب ه
دل نهب ه
ان ْم إ ْن عاقد ْبدن ه ْ

( )1غخ مفروز.
( )2الفقه كتاب ادخمس ج 33ل 654وراجع بقية األقوال والتفاصيل يف ل.645-653
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الْمناكِح لِت ِطيب ِوالدتهد همم ،ونهبِيح ل همم الْمت ِ
اجر لِيد ْزهكو أ ْمواله هم ْم.)2())1(
ْ
ه ه

دت يددا
(وخق اةمققام العسقققري عققن آبائققه عقن اةمققام أمققخ املق منني  ااققه ققال لرسققول اهلل  :قد ْد علِ ْمد ه
ِ ِ
ر هسول اللب ِه أنبهه سي هكو هن بد ْعدك همل ٌ
ْك ع ه
ضو ٌ
ض وج ْبد ٌدر ،فديه ْسدتد ْولع علدع هخ همسد مدن ال بس ْدب ِ والْغندائِ ِم ويبِيعهوندهه
صدديبِ ِم ْنددهه لِ هكد نل مددن ملددك شد ْديِاع ِمددن ذلِددك ِمددن ِشدديعتِ
دت ن ِ
فد ي ِحددل لِم ْشددت ِر ِيهِ ،أل بن ن ِ
صدديبِ فِيد ِده فدقد ْد ون ْبد ه
ْ
ْ
ْ
ه ه
دول
لِت ِح بل ل هم ْدم مندافِعه هم ْم ِمد ْن مأْكدل وم ْشدرب ولِت ِطيدب موالِيد هد هن ْم وال ي هكدون أ ْوال هد هن ْدم أ ْوالد حدراق .فدقدال ر هس ه
اللب ِه  :ما تص بدق أح ٌد أفْضدل ِم ْدن صددقتِك ،وقد ْد تبِ ْعدك ر هسدول اللب ِده فِد فِ ْعلِدك ،أحد بل لل نشديعة هكد بل مدا
ِ ِ ()3
صيبِ ِه علع و ِ
كان فِ ِيه ِمن غنِيمة وبد ْيع ِمن ن ِ
احد ِم ْن ِشيعتِ وال أ ِهحلُّما أنا وال أنْت لغ ْي ِرن ْم
ْ
ْ
إباحة المكان واللباس من شرائط الص ة فمل التحليل تنزيل؟
ومورن البحر ان قوله ( لِت ِ
ص بح ِعبادتهد هم ْم) هل هو ِعلة ليقون املباغ من املساكن مبقدار الصقالة فيهقا
ومققا عققداها مققن التصققرفا ح قرام أو امل قران حليتهققا مطلقققا أي حليققة مطل ق التصققرفا فيهققا؟ وكققذلك (لِت ِطيددب
ِوالدتهد هم ْم) هل املران خصول املواقعة يف صورة إاعقان النطفة حىت اطيقع القوالنة أو حليتهقا مطلققاً حقىت ملسقها

أو املواقعة اجملرنة عن ااعقان النطفة ،وكذا املتاجر؟ قد يقال :ان املتفاهم العريف على األعم.
وعلى أي فمورن ال اهد ان من شرائا الصالة ان يقون املقان مباحاً وكذا اللبقا ِ ،
فصقحة الصقالة يف مقا
فيققه ادخمققس مققن املسققاكن واملتققاجر (يف امللبققو منهققا) هققل هققي انزيليققة أو هققي واقعيققة أي هققل هققي لتنزيققل البسققه
منزلققة البققس اللبققا املبققاغ وسققاكنه منزلققة سققاكن املنققزل املبققاغ؟ أو هققي لتحقق ال ققرر القواقعي؟ أو ل ققخ ذلققك؟
وهل هو متليك أو حتليل؟ فتدبر.
وصلع اهلل علع محمد وآله الطانرين
اتيسر مالحظة اص الدر على املوقع التا m-alshirazi.com :

ت الْو ْحش ِة أنا
عن أيب عبد اهلل  :قال :إِ بن لِلْق ْب ِر ك ماع فِ هك نل يد ْوق يد هق ه
ت الْغه ْرب ِة أنا بد ْي ه
ول :أنا بد ْي ه
الد ِ
ود أنا الْق ْبد هر ،أنا رْوضةٌ ِم ْن ِري ِ
ت ُّ
اض الْجن ِبة أ ْو هح ْفرةٌ ِم ْن هحف ِر النبا ِر القايف :ج 3ل.262
بد ْي ه
( )1ابن أيب مجهور األحسائي ،عوا الآللئ ،نار سيد ال هدا  - قم1645 ،هق ،ج 6ل.5
( )2السيد حممد احلسي ال خازي ،الفقه /كتاب ادخمس ،نار العلوم للتحقي والطباعة والن ر1111 ،م ج 33ل.656
( )3اةمام العسقري  ،افسخ اةمام العسقري  ،مدرسة اةمام املهدي  - قم1641 ،هق ،ل.14
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