
حتويل املقام من موضعه الفعلي وتأثريه 
يف حكم الطواف وصالته

مساحة العالمة الشيخ حممد القايين

من املسـائل التي تطرح بني آونة و أخرى هـي حكم نقل مقام إبراهيم عىل 
نبينا وآله وعليه السـالم من موضعه الفعـيل الذي هو قبالة باب البيت بفاصل 
إىل موضع آخر، ختليصًا ملا حول البيت للطائفني، و دفعًا لزمحة املقام و املصلني 

عنده  عنهم، و السؤال املطروح هو أمران:



78

38
ج 

الح
ت 

يقا
ـ م

ـ ـ
 ه

14
33

جة 
الح

ذو
ــ 

ب ـ
رج

أحدمه�ا: إنه هل جيـوز نقل املقام 
من موضعه الفعيل بالغّض عاّم ينبغي 

أن ينقل إليه من املواضع؟
وثانيه�ام: إنه لو جاز نقله من هذا 
املوضع فـإىل أّي موضع جيـوز نقله، 

وإىل أّي مكان يسوغ حتويله؟
وهاتان املسـئلتان تتعلقان بشـأن 
املقـام نفسـه؛ مـن حيـث حتويله من 
حمّلـه الفعـيل، و املوضع اّلـذي حّيول 

إليه.
وهناك مسئلتان أخريان ترتبطان 
باملقـام، عـىل أسـاس فقـه اإلمامية، 
الطائـف  وظيفـة  ومهـا  خصوصـًا 
بالبيت، وذلك عىل أساس أّن املطاف 
حمدود عند مجاعة من اإلمامية بام بني 
البيت واملقام، فامذا تكون الوظيفة لو 

حّول املقام من حمّله الفعيل؟
هذا من ناحية.

ومن ناحية  أخرى: وظيفة املصيل 
لطواف الفريضة، حيث إّن املعروف 
بـني اإلمامية إشـرتاط كـون الصالة 
هذه جمـاورة للمقـام وخلفهـا، فهل 

العربة يف حمل الصالة بشخص املقام 
املوضـع  املعيـار  أّن  أو  كان،  حيثـام 
الفعيل، سواء كان فيه املقام موضوعًا 
حـال الصـالة أو منقـواًل إىل موضع 

آخر؟
فكانت املسائل املتعلقة واملرتبطة 
بمقـام إبراهيم7 أربـع ونحن وإن 
بحثنـا عن هـذه املسـائل سـلفًا، إاّل 
أّنـه طلـب مّنـي التعقيب عـىل تلك 
املباحـث، و ملـا كان قـد خطـر ببايل 
بعض االستدراكات، كام الح عندي 
تلـك،  املباحـث  يكمـل  مـا  بعـض 
عزمـت عىل إعـادة البحـث بصياغة 
جديـدة فشـّمرت عـن السـاعد بعد 
التـوكل عىل اهلل، والتعّلق والتوسـل 
بذيـل أوليائه، ال أبتغـي إاّل رضاه يف 
اّتضـاح احلق، و مـا ينبغي العمل به، 

وما توفيقي إاّل باهلل وإليه أنيب.

املسئلة األوىل:
يف حكـم نقـل مقـام إبراهيم7 
من موضعه الفعيل، من حيث اجلواز 
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أال وهـي بيان شـأن املوضـع الفعيل 
للمقـام وتارخيه، فقد أشـبعنا الكالم 
فيـام يتعّلق بذلك يف بعض رسـائلنا، 
وفّصلنا القول فيه بام أظّن أن ال مزيد 
عليـه، و ال أريـد التكـرار واإلعادة، 
والبحـث  النتيجـة  إىل  أشـري  وإّنـام 
بطور اإلمجـال، وأبنّي مـا انتهينا إليه 
ملّخصـًا، ملـا لذلـك مـن االرتبـاط 
الوثيـق بام هو حمّل البحـث، والتأثري 

املبارش يف حكمه.
املتعـددة  النصـوص  نقلنـا  فقـد 
الدالـة  املشـهورة  و  الصحيحـة 
الـذي  املوضـع  أّن  عـىل  بوضـوح 
وضع رسـول اهلل9 املقـام فيه ليس 
هـو موضعـه الفعيل، بـل إّن املوضع 
الفعيل هـو موضع املقام يف اجلاهلية، 
و إّن رسـول اهلل9 حـّول املقـام إىل 
لصق البيت وجنبه، فكان املسـلمون 
يطوفـون بالبيـت وباملقام، فاسـتمر 
النبـي9  حيـاة  هنايـة   إىل  الوضـع 
وبعـده إىل زمان تويّل عمـر اخلالفة، 
ثـم إّن عمـر حّول املقـام إىل موضعه 

واملنع بل الوجوب.
واملنشأ للسؤال هو وقوع التزاحم 
بـني الطائفـني، وبـني املزدمحـني عىل 
أو  املشـاهدة،  أو  للزيـارة،  املقـام 
عنده للصالة، سـّيام صـالة الطواف 
إّن  حيـث  الفـرض،  و  الواجـب 
املشـهور بني فقهاء اإلمامية وجوب 
كون صـالة طـواف الفريضة خلف 
مقـام إبراهيـم7، ويكـون يف نقـل 
املقام دفعًا لزمحة املقام عن الطائفني، 
حـول  الطائفـني  حلركـة  تيسـريًا  و 
البيـت، فإذا جاز نقـل املقام، كان يف 
فعله خدمـة  للحجـاج و املعتمرين، 

وتسهياًل عليهم يف نسك الطواف.
ثـّم الـكالم يف حكم املسـئلة تارة 
من حيث اقتضاء األدّلة االجتهادّية؛ 
وأخرى من حيث األصول العملية، 

حيث قرصت األوىل.
وقبل الورود يف صلب املوضوع، 
هاّمـة  مسـألة  إىل  اإلشـارة  ينبغـي 
ترتبـط بنتيجـة البحـث، وهلـا صلـة 
قريبـة، بل دخل يف اسـتنتاج احلكم، 
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الفعـيل، رعاية حلال الطائفني، ودفعًا 
للزمحة عنهم.

وقـد ذكـر هـذا عـدة مـن علـامء 
الفريقني قدمائهم واملتأخرين ولسـنا 
وال  املباحـث  تلكـم  إعـادة  بـرصد 
تكرارها، بل نحيل من شاء الوقوف 
عـىل تفصيل الكالم إىل ما حّررناه يف 

هذا املجال.

ولكـن الغـرض من اإلشـارة إىل 
نتيجـة ذاك البحـث هـو أّنـه اليبقی 
شـك بعد ذلـك يف عـدم خصوصّية 
للموضـع الفعـيل ملقـام إبراهيم7 
بعد مـا مل يكن فعل النبي9 بل كان 
فعاًل لغريه اجتهـادًا ورعاية ملصحلة 
اقتضـاء  فـرض  فـإذا  الطائفـني، 
الصـالح تغيري ذلـك مل يكن هناك ما 

يوجب تعنّي وضعه القائم فعاًل.
يقتـيض  أيضـًا  واألصـل  هـذا، 
اجلواز لو فرض شـك يف احلكم وال 

شك بعد اّلذي تقّدم.

املسئلة الثانية:
فيـام جيـوز نقـل املقـام إليـه مـن 

املسجداحلرام أو يتعنّي.
هنـاك نصـوص وردت صحيحة 
و متضافـرة عن أهل البيت: دّلت 
عـىل وجـوب كـون صـالة الطواف 
خلف املقام وعنده، وحيث تتم هذه 
النصوص ـ وهي تاّمة يف هذا الصدد 
ـ فيسـتفاد منهـا اعتبار كـون موضع 
املقام بحيث يمكن للطائفني الصالة 
خلفـه ومعه فالجيوز وضـع املقام يف 
موضـع اليمكن الصالة خلفه بوجه 
كدفنه يف أرض املسـجد، أو جعله يف 
بعض اجلدر املحيطة باملسجد بحيث 
اليمكن استقبال البيت و املقام قّدام 
املصيل بل يكون خلفه، بعد ما وجب 

أن يكون املصيل خلف املقام.
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واملوانع غري الثابثة كالزحام و نحوه.
وعـىل هـذا فالجيوز تثبيـت املقام 
يف موضـع ال يتمكـن املكّلفـون معه 
من الصالة بالوصف اخلاص، أعني 

االستقبال للمقام و املجاورة له.
وأّمـا تعيـني موضـع املقـام أكثر 
مـن هذا املقـدار فاليسـتفاد من هذه 

النصوص.
تعيـني  يسـتدّل عـىل  رّبـام  نعـم، 
وضعـه  الـذي  األصـيل  موضعـه 
اتبـاع  فيـه رسـول اهلل9 بوجـوب 
فعـل  بنصـوص  و  رسـول اهلل9 
املهـدي ذلـك لـو ظهـر، فـإّن هناك 
عـن  وردت  النصـوص  بعـض 
أئّمـة أهل البيـت: تـدّل عـىل أّن 
إىل  املقـام  رّد  ظهـر  إذا  املهـدي7 
موضعـه األصـيل اّلـذي هـو جنـب 
يف  ورد  قـد  و  ولصقـه،  البيـت 
بعـض الكلامت كثـرة األخبـار هبذا 

املضمون.)))

1. روضة املتقني 4: 133 كتاب احلج، فضل 
الكعبة   و احلرم.

ثـّم إّنه حيث يفرض وجوب نقل 
املقـام إىل جنـب البيت ابتـداًء، فهل 
جيب ذلـك ولو اسـتلزم عـدم متكن 
الطائفـني من الصالة عنـده و جماورًا 
لـه و قد عرفـت إّن مقتيض نصوص 
وجوب الصـالة عند املقام هو جعل 
املقـام يف موضـع يكن الصـالة عنده 

والكالم هنا يف فرضني:
الفـرض األّول: تعيـني موضعـه 
بعـد نقل املقـام من موضعـه الفعيل، 
من حيث مواضع املسجد أو خارجه.
الفرض الثاين: وجوب نقل املقام 
مـن موضعـه الفعـيل لغـرض حتقيق 

جماورة الصالة.
أّما حكم الفرض األّول، فالظاهر 
عـن  النصـوص  يف  القصـور  أّنـه 
الداللـة عىل اشـرتاط كـون املقام يف 
موضع يمكن الصـالة عنده و خلفه 
فإّن األمر بالصالة عند املقام و خلفه 
يسـتدعي املفروغّية عن كون موضع 
املقـام ما يمكـن معه حتقيـق الصالة 
بالوصـف اخلـاص لـوال العوارض 
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فقـد روی املفيد يف اإلرشـاد عن 
أيب بصـري قـال: قـال أبوعبداهلل7: 
»إذا قـام القائم هدم املسـجد احلرام 
حتـی يرده إىل أساسـه وحـّول املقام 
فيـه...«  كان  اّلـذي  املوضـع  إىل 

احلديث.)))
وقـد رواهـا الشـيخ الطـويس يف 

الغيبة.
جمـال  يف  بالبـال  خيطـر  والـذي 
فقـه هـذا النـص وأمثاله أهّنـا بصدد 
االعـرتاض عـىل الوضـع القائـم يف 
ظـرف صـدور النـّص، وأّن القضية 
الواقعـة يف اخلـارج ليسـت مرضّيـة 
لألئمـة: واهّنـم لعـدم بسـط اليد 
والتغيـري،  بالتبديـل  اليتعرضـون 
بيـد  والسـلطة  اخلالفـة  إّن  حيـث 

غريهم ممن تقّمصها واعتم هبا.
والتعبري باملهدي كناية  عن اإلمام 
العـادل املتمكن؛ وليس منظوري أن 
كل مـن بـارش العمـل املنسـوب إىل 

 :52 البحار  يف  عنه   383  :2 اإلرشاد   .1
338، احلديث 80.

املهـدي لو ظهـر فهو مهـدي يف نظر 
هـذه النصوص كّله بـل منظوري أّن 
نسـبة الفعل املطلـوب إىل املهدي لو 
ظهر ـ وهو اإلمام املعهود يف مذهب 
أهل البيت:ـ  اليقتيض اختصاص 
وقـوع الفعـل منه7 بحيـث الحيّق 

لغريه أو ال يتحقق منه ذاك العمل.
فالتكـون هذه النصـوص منافية 
جلواز الفعل بل وجوبه عىل كّل إمام 
عـادل، بـل عـىل كّل مؤمـن متمكن 
و إن كان املهـدي7 هـو شـخص 
خاص الينطبق عىل سواه، حيث إّنه 

إمام بعينه وعد اهلل به األمم.
بـل نفـس هـذه النصـوص تعبري 
متمكـن،  كّل  وظيفـة  عـن  كنائـي 
النصـوص  هـذه  مضمـون  فيكـون 
والوضـع  ظهـر  لـو  املهـدي7  أّن 
قائـم، لغـرّي وبـدل وفعـل، فالتنايف 
وقـوع التغيري قبـل ظهـوره والعمل 
من غريه مـن املؤمنني، بـل وغريهم 
بالرجـل  الديـن  يؤيـد  قـد  فـإّن اهلل 
الفاسـق. ومّما يؤكد عدم اختصاص 
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الفعـال املذكورة يف هـذه النصوص 
باملعصوم7 ما ورد فيها من توسعة 
الشـوارع لو ظهر، كـام أّن ما تضمنه 
هيـدم  املهـدي7  أّن  مـن  النـص 
املسـجد احلـرام ويـرده إىل موضعـه 
األصيل، اليعني أنه7 يرد املسـجد 
إىل املقـدار الـذي كان عليـه يف عهد 
رسول اهلل9، بل هو أيضًا اعرتاض 
عىل الوضـع القائم آنذاك، ال أّن هذا 
النـص يـدل عـىل أّن املهـدي7 إذا 
ظهـر يصّغـر املسـجد حتى يتشـدق 
بعـض اجلهلـة ومن اليفقـه احلديث 
ببعض الرتهـات، وسـيأيت له بعض 

التكميل.
وبعد هذا نقول: هل يسـتفاد من 
هـذه النصوص لـزوم إرجـاع املقام 
إىل لصـق البيـت يف هـذه األعصـار 
اّلذي كنت استظهره سلفًا هو ذلك؟ 
وأّنـه جيـب ويتعنّي مـع التمكـن ردّ  
املقـام إىل موضعـه اّلـذي وضعه فيه 
رسول اهلل9 وأّن اإلمام املهدي7 
لـو ظهر وبـدت قدرتـه لعمل ذلك، 

وكذلك تكون الوظيفة لو متكن غريه 
قبل ظهوره.

ولكـن عـرض يل الـرتدد يف ذاك 
االسـتظهار أخريًا وطرء عيّل الشـك 

يف ذلك احلكم حديثًا.
والوجـه يف ذلك ليس هو احتامل 
اختصـاص مـا ورد مـن األعـامل يف 
النصـوص باإلمام املعصوم7، فإّن 
هـذا االحتامل كنت متفّطنًا له سـابقًا 
و مـع ذلـك ال أقول بـه، فليس عدم 
مصـريي إىل هـذا االحتـامل غفلتـي 

منه.
بـل الوجـه أّن هـذه النصـوصـ  
و كـام بّينـا ـ تنقـم الوضـع املعـارص 
لصدورهـا و تعرتض عـىل الرشائط 
املوجـودة آنذاك و أّنه بحسـب تلك 
الرشوط و االوضاع لو ظهر املهدي 

لفعل كذا و كذا.
وال ريـب أّن ذاك الوضع و تلك 
حتقـق  مهـام  املوضـوع  و  الـرشوط 
تتطلـب مثلام كانـت تتطّلبه الرشوط 
واألوضاع آنذاك؛ و ليس معنی هذه 
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النصوص أّن املهدي يفعل ما ينسب 
إليه، حتى إذا تغرّيت الرشائط وتبّدل 

املوضوع.
مثاًل ما ورد من أّن املهدي7 إذا 
ظهر وّسـع الطريـق األعظم إّنام يدّل 
عىل أّنـه إذا ظهر و كان هناك شـارع 
عـام مثاًل بحسـب العمـوم املوجود 
يف ظـرف صـدور هـذا النـص، فإّنه 
يوسـعه كذا ذراعًا، فهـو داّل عىل أّن  
املهدي يوسـع الشارع و حّد توسعته 

أيضًا كذا مقدار ذراع.
فإذا فـرض أّن اإلمام ظهر و كان 
الطريق مـرتوكًا اليتطرق، فهل تدّل 
هذه النصوص أّنه7 أيضًا يوسعه؟ 

كاّل.
املشـار  األعظـم  الطريـق  أّن  أو 
إليـه يف النـّص إذا اختلفـت عظمتـه 
بـأن كان ذاك الطريـق مسـلكًا لعدد 
خـاص كأهل قريـة أو بلـدة صغرية 
وكان يسـلكها األشـخاص بـدواب 

ووسائط حمدودة و... 
ثّم صار الطريق مسلكًا الضعاف 

ذاك العدد و لوسـائط نقلّية بحسـب 
الرشوط احلديثة، فهل املهدي يوسع 
الطريـق األعظـم بـذاك العـدد مـن 

الذراع؟
احلكـم  مثـل هـذا  أّن  ولعمـري 
توسعة له إىل غري موضوعه وشمول 
منه لغري حمّله؛ فإّن النصوص حلظت 
واعتـربت  قضـت؛  ثـّم  املوضـوع 
القضيـة ثـّم حكمـت فـكان إرساء 
احلكـم فيها إىل غري موضعه أردء من 
القياس وأدون، ومل يقل و اليقول به 
قائل هذه النصوص فضاًل عن غريه.
أّن  النصـوص  هـذه  فمعنـی 
زمـن  يف  ظهـر  لـو  املهـدي7 
الصادق7 لوسـع الطريق األعظم 

يف ذاك العرص بكذا ذراع.
ال أّنـه7 إذا ظهـر يف عرص آخر 
ختتلـف الـرشوط و األوضاع، عمل 

ذاك العمل بعينه.
ورّبـام كان نقـل املقـام إىل لصـق 
البيت يف عـرص الصادق7 يف جهة 
عـدم منافاتـه لصـالة الطائفني عنده 
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فهـل يسـتلزم ذلك جواز نقـل املقام 
إىل ذاك املوضـعـ  فضـاًل عن وجوبه 
ـ يف عرص اليمكن للحجاج الصالة 

عنده لو كان املقام هناك.
هـذا، وأيضـًا مل يعلـم اختصاص 
مـا يفعلـه املهـدي7 بالواجبـات، 
فإّنه رّبام يفعل ما الجيب بل يستحب 
حيـث الجيب عىل اإلمـام أن يقترص 

عىل فعل الواجب.
لصـق  إىل  املقـام  ردّ   كان  ورّبـام 
البيت من هـذا القبيل، فاليتعنّي عىل 

غريه العمل به.
واّمـا مـا ورد يف النـص مـن أّن 
املهدي إذا ظهر هدم املسجد احلرام و 
رّده إىل أساسه، فقد فّصلنا الكالم يف 
مضمونه يف كتاب املبسـوط وحمصل 
مـا حّررنـاه هنـاك أنه ليس املـراد رّد 
املسـجد إىل ما كان عليـه من احلّد يف 

زمن النبي9.
بـل املـراد رّد املسـجد إىل حـّده 
األصـيل اّلـذي حـّده إبراهيـم عـىل 
نبّينـا و آلـه و عليـه السـالم، و قـد 

ورد يف النصـوص أّن حـّد املسـجد 
يف تقديـر إبراهيم7 هو املسـعی، و 
أّن الزيـادات التي حدثت بعد عرص 
املسـجد  النبـي9 كلهـا داخلـة يف 
األصـيل بل هـو أوسـع؛ وأّن ما زيد 
يف املسجد بعد رسول اهلل9 يف عهد 
اخللفاء بعد مل يستكمل احلد األصيل، 
احلـدود  أّن  بصـدد  النـص  وهـذا 
السـابقة يف عرص األئمة: البد من 
هدمهـا توسـيعًا للمسـجد، و رّدًا له 
إىل موضعـه األصيل الذي أشـري إليه 

يف نصوص أهل البيت:.
وهـذا أيضًا اعرتاض عىل الوضع 

القائم يف تلك األعصار.  
بل ذكرنا أّن املسـتفاد مـن النّص 
أّن مقدار املسـجد أوسع مّما هو مبني 

اآلن و يف عرصنا احلارض.
أّن  بصـدد  النصـوص  وهـذه 
املهـدي7 هيـدم املسـجد ليوسـعه 
األصـيل،  املسـجد  مقـدار  بإدخـال 
يف  كان  اّلـذي  املقـدار  إىل  وضّمـه 
أّن املهـدي7  زمـن األئمـة: ال 
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ق به  هيدم املسـجد ليضّيقه كام يتشـدّ
بعض العوام ممن ال فهم له، وال يفقه 

النصوص، فإّن لكّل أمر أهاًل.  
وباجلملـة، فمثل هذا النص ناظر 
إىل أّن املهـدي بصـدد احقـاق احلـّق 
وحتقيـق العـدل، و مـن مجلـة ذلـك 

إحياء املسجد األصيل.
بل التنايف هذه النصوص توسعة 
املسـجد أكثـر مّمـا حـّده إبراهيم7 
أّن  النصـوص  إذ غايـة مـا يف هـذه 
املهدي7 حييي املسجد اإلبراهيمي 
بعـد أن اختذ الناس قسـاًم كبـريًا منه، 
و بنـوه منـازل، و رصفـوه إىل غـري 
اجلهـة التي أعده لذلـك إبراهيم7 
يف  حمـذور  ثبـوت  بصـدد  وليسـت 
توسعة املسجد أكثر من ذلك املقدار 
إذا اقتضت احلاجة و املصلحه ذلك؛ 
و إن شـئت مزيـد توضيـح لذلـك 
فراجـع مـا حّررنـاه يف هـذا املجـال 
عند التعّرض لنصوص حّد املسـجد 

احلرام يف كتاب املبسوط.
وأّمـا حكم الفـرض الثاين، أعني 

موضعـه  مـن  املقـام  نقـل  وجـوب 
الفعـيل لغرض حتقيق جماورة الصالة 
لـه حتقيقـًا لـرشط الصـالة الواجبـة 
للطـواف، أو حتقيقـًا لـرشط الكامل 
يف الطـواف املسـتحب، فالظاهر أّنه 
ال موجـب لذلك، والـّس فيه هو إن 
الرشطّيـة ملـا كانـت خاّصـة تفرض 
التمكـن ـ حيث اليشـرتط املجاورة 
بدونـه ـ فمع عدم التمكـن ال مثبت 
للمقتيض لذلـك، فرّبام يكون حتويل 
املقام من موضعه ممنوعًا و إن استلزم 
تـرك التحويـل لعدم وقـوع الصالة 

جماورًا للمقام.
املوجـب  إن  قلـت:  شـئت  وإن 
إلشـرتاط جمـاورة الصـالة للمقـام، 
هـو ذلـك عىل تقديـر وضعـه القائم 
والتمكـن من ذلـك؛ ال أّنه يشـرتط 
املجـاورة عىل اإلطـالق، حتى جيب 
حتقيـق ذلـك و لو بتحويـل املقام إىل 

موضع آخر.
ومن هنا ورد الرتخيص يف تأخري 
الصـالة عـن موضـع املقـام وبعيدًا 
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منـه يف الزحام، ومل حيكـم بقلع املقام 
مـن موضعـه وحتويلـه إىل املصّلـی، 
مـع أن الزمحـة عـىل املقـام وصعوبة  
الصالة عنده أحيانـًا كان بمرأى من 
املعصومني: سّيام يف املوسم؛ ومع 
ذلك فلم يرد اإلشارة إىل لزوم تأخري 
املقام إىل موضع يتمكن معه احلجاج 

من حتقيق جماورة الصالة للمقام.

املسئلة الثالثة:

عـىل  الطـواف  صـالة  حكـم  يف 
تقدير نقل املقام عن موضعه الفعيل.

متهيد:
املستفاد من النصوص أن للمقام 

إطالقات:
فقد يطلق املقام و يراد به املسـجد 

احلرام؛ و قد يطلق و يراد به الصخرة 
التـي عليهـا أثـر أقـدام إبراهيم7، 
موضـع  بـه  يـراد  و  يطلـق  وثالثـة 
الصخـرة األصـيل الـذي هـو لصق 

البيت قريبًا من احلجر األسود.
باملعنـی  املقـام  فيـه  أطلـق  ومّمـا 
األخـري، مـا روي مـن مسـائل داود 
الرصمي عن الرضا7 قال: و سألته 
عـن الصـالة بمكـة يف أّي موضـع 
أفضـل فقـال: »عنـد مقـام إبراهيـم 
األّول فإنـه مقام إبراهيم وإسـامعيل 

وحممد:«.)))
واّلـذي  األّول  املوضـع  واملـراد 
كانت الصخرة فيه منذ زمن النبي9 
و بفعله قبل موضعه األخري الذي كان 

يف عرص األئّمة: وبفعل غريهم.
يقـم  مل  النبـي9  أّن  وواضـح 
عـىل الصخـرة، بل صـىّل خلفها بعد 
جعلهـا بلصق البيت فمقام حممد9 

 :  3  ) )ط.اإلسالمية  الشيعة  وسائل   .1
أحكام  يف   53 الباب  الصالة  كتاب   54

املساجد.
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كان  والـذي  صالتـه،  موضـع  هـو 
خلف الصخـرة وكذا مقـام إبراهيم 
وإسـامعيل عـىل نبينا و آلـه و عليهام 

السالم.
وأّما إطالق املقام بمعنی الصخرة 
فهـو كثري يف النصـوص اآلمرة بفعل 
صالة الطـواف بعد الفـراغ منه عند 

املقام و خلفه و غريها.
ففـي رواية حممد بن مسـلم قال: 
سـألته عـن حّد الطـواف اّلـذي من 
خرج منه مل يكن طائفًا بالبيت؟ قال: 
كان النـاس عىل عهد رسـول اهلل9 
يطوفـون بالبيت و املقام و أنتم اليوم 
تطوفـون مـا بني املقـام و البيـت ... 

احلديث.)))
ويف رواية عبـداهلل بن ميمون عن 
جعفـر عن أبيـه8 قـال: كان املقام 

الزقًا بالبيت فحّوله عمر.)))
أيب  بـن  إبراهيـم  صحيـح  ويف 

1. وسائل الشيعة )ط. اإلسالمية (  9 : الباب 
28 من الطواف، حديث 1.

2. التهذيب 5 : 454، حديث 1586.

حممود قال: قلـت للرضا7: أصيّل 
ركعتي طـواف فريضة خلـف املقام 
حيـث هو السـاعة أو حيث كان عىل 
عهد رسول اهلل9؟ قال: »حيث هو 

الساعة«.)))
إذا حتقـق إطالقات املقام وموارد 

استعامله، نقول:
هـذه  مـن  املسـتفاد  أّن  ريـب  ال 
الصـالة  كـون  اشـرتاط  النصـوص 
للطواف عند املقـام بمعنی الصخرة 
حسـب موضعهـا زمـن األئمـة: 
وعـدم جـواز الصـالة عنـد موضع 
بلصـق  كان  اّلـذي  األّول  املقـام 
البيت املسـتلزم للتقّدم عىل الصخرة 

واستخالفها.
هـذه  داللـة  يف  الـكالم  وإّنـام 
النصـوص عـىل أن اشـرتاط الصالة 
بذاك املـكان باعتبار الصخرة، و أهّنا 
كل املوضـوع بحيـث يتغـري موضع 
الصالة بتغرّي موضع الصخرة وتدور 

3. وسائل الشيعة )ط . اإلسالمية( 9 : 478، 
احلديث 1.
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معهـا حيثـام دارت، أو أّن اشـرتاط 
الصـالة بـذاك املوضـع خلصوصيـة 
فيه مضافًا إىل الصخرة بحيث تكون 
لعـل  و  املوضـوع،  جـزء  الصخـرة 
اجلـزء اآلخـر حمـاذاة املـكان للمقام 
األصيل الذي كانت الصخرة فيه منذ 

زمن النبي9.
اإلنصـاف أّنـه ال داللـة يف هـذه 
النصوص عىل وظيفة املصيّل إذا غرّي 

موضع املقام إىل مكان ثالث.
فلّعل وجوب الصـالة عند املقام 
مـن  لألئمـة  املعـارص  موضعـه  يف 
حيث كون الصالة عنده خلف مقام 
إبراهيـم األّول اّلـذي كان مالصقـًا 

للكعبة املرشفة.
واليستلزم ذلك وجوب الصالة 
عند املقام بمعنی الصخرة لو جعلت 
يف مكان ثالث التكون الصالة عنده 
خلـف املوضع األصـيل للمقام؛ فإن 
نصوص الصالة عند املقام بني ما هو 
خطاب ألشـخاص الزمـوا الوضع 
اخلاص للمقام، أعنـي كون املقام يف 

عرصهـم يف املوضع اخلـاص، وبني 
مـا مل يعلم كونه بصدد بيان اشـرتاط 
اإلطـالق،  عـىل  الصخـرة  جمـاورة 
ليشـمل فرض نقلهـا إىل مكان آخر، 
وإّنـام هو بصدد الرد عىل أهل السـّنة 
الذين ينكرون اشـرتاط جماورة املقام 
عـىل اإلطـالق، ويكتفـون بالصالة 
يف أّي موضـع مـن املسـجد أو يرون 
جمـاورة الصالة للمقام أمـرًا مندوبًا؛ 
وال أقـل من عـدم إحراز كـون هذه 
الطائفـة بصـدد اإلطـالق مـن هذه 

اجلهة، و ال أصل حيرز ذلك.
أّمـا مـا كان مـن قبيـل اخلطـاب 
اخلاص اّلذي ال موجب للتعّدي عنه 
إىل الغـري إاّل بإلغـاء اخلصوصّية غري 
الثابت عىل تقدير حتويل املقام: فمثل 
روايـة  زرارة عـن أحدمهـا8 قال: 
»الينبغـي أن تصـيّل ركعتـي طواف 
الفريضـة إاّل عنـد مقـام إبراهيم7 
مـن  شـئت  فحيـث  التطـّوع  فأّمـا 

املسجد«.)))

1 . الكايف، الشيخ الكليني 4 : 424.
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أمـر  تضّمـن  ممـا  غـريه  ونحـوه 
األشخاص بإتيان املقام للصالة بعد 
الطواف؛ ومقتىض قاعدة االشـرتاك 
وإلغـاء خصوصيـة املخاطـب، وإن 
كان شـمول احلكم لغـري املخاطب، 
ولكنـه بمقدار حيـرز االشـرتاك بني 
املخاطـب وغـريه يف اخلصوصيـات 
املوضـع  ومنهـا  الدخـل،  املحتملـة 
اخلـاص للمقـام، وعىل تقديـر طرّو 
خصوصيـات خيتلـف معهـا وضـع 
الغائبني عـن احلارضين اليكاد حيرز 

االشرتاك.
وأّمـا ما مل يكـن بلسـان اخلطاب 
ولكنـه مل يتحقـق اطالقه مـن حيث 
مـن  فكثـري  املقـام،  حتويـل  فـرض 
النصوص تضّمنت تقييد حمل صالة 
الطـواف يف احلـج و العمـرة باملقام، 
مثـل صحيح معاوية بن عامر عن أيب 
عبداهلل7 قال: »عىل املتمتع بالعمرة 
إىل احلـج ثالثـة أطـواف بالبيـت و 

سعيان بني  الصفا واملروة...«.)))

1 . الوسائل 11 : 212.

»... فعلـی املتمتـع إذا قـدم مكة 
عنـد  وركعتـان   بالبيـت،  طـواف 
مقـام إبراهيم7 وسـعي بني الصفا 
واملـروة، ثـم يقـرص و قـد حـّل هذا 
للعمـرة و عليـه للحـج طوافـان و 
سـعي بني الصفا واملروة ويصيّل عند 
كّل طـواف بالبيت ركعتني عند مقام 

إبراهيم7...«.)))
ونحـوه غريه؛ إاّل أّن من الواضح 
أن مثل هذا النص إنام هو بصدد بيان 
صـورة حج التمتع، عـىل وجه يمتاز 
عـن سـائر أنـواع احلـج مـن القران 
اشـرتاط  فيـه  نعـم ذكـر  واإلفـراد، 
جماورة صالة الطـواف للمقام، وأما 
كـون العـربة بصخـرة املقـام ـ التـي 
هي املنظـورة باملقـام ـ عىل االطالق 
أو عىل تقدير كوهنـا يف مقام خاص، 
فلم يعلـم كـون اخلـرب بصـدد بيانه، 
وكون األصل يف القضية أهنا حقيقية 
ال خارجية، يراد به عدم كون املكلف 
هو شخص خاص متعني يف اخلارج، 

2 . املصدر السابق 11 : 213.
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بل كل من صـدق عليه عنوان البالغ 
العاقـل مـع سـاير القيـود املعتربة يف 

التكليف عمومًا وخصوصًا.
هـذه  إّن  قلـت:  شـئت  وإن 
اشـرتاط  بيـان  بصـدد  النصـوص 
للمقـام،  الطـواف  صـالة  جمـاورة 
وليفرض أهنـا يف هذه الداللة مطلقة 
شاملة للمتمكن، والعاجز، والرجل 
واملرأة، وغري ذلك من وجوه انقسام 
لفـرض  إطالقهـا  وأمـا  املكلـف؛ 
حتويـل املقـام إىل موضـع آخـر، فال 
أقل من الشـك يف إطالقهـا من هذه 
الناحي ـة، والريب أّن هـذه جهة غري 
سـاير اجلهات، البد من إحراز كون 
املتكلـم بصدد البيان مـن هذه اجلهة 
أيضًا، واليكفـي كونه يف مقام البيان 
مـن سـاير اجلهـات؛ واملتيقـن كونه 
بصـدد البيـان من سـاير اجلهات بال 

ريب.
وباجلملة: فاليبعد أّن عمدة النظر 
يف هذه النصوص إىل عدم جواز فعل 
صـالة الطـواف الواجـب يف سـاير 

مواضـع املسـجد، كام هـو املتعارف 
بني أهـل السـنة؛ ال أهنا بصـدد بيان 
وجـوب فعل صـالة الطواف خلف 
املقـام، و إن حـّول إىل موضـع آخـر 

ولو خارج املسجد.
أال ترى إىل لسان مرسلة صفوان 
عن الصـادق7 قـال: »ليس ألحد 
أن يصـيل ركعتـي طـواف الفريضـة 
إاّل خلف املقـام، لقول اهلل عّزوجّل: 
)واتَِّخُذوا ِمْن َمَقاِم إْبَراهِيَم ُمَصّلى(،«.))) 
فـإّن هذا اللسـان لسـان النفي ال 
لسـان اإلثبات، فهـو متضمن للمنع 
عن الصالة يف ساير املواضع؛ وليس 
ناظـرًا إىل حيثيـة اإلثبـات والصـالة 

خلف املقام حيثام حّول.
وهنـاك بعض النصـوص اآلمرة 
بالصـالة عنـد مقـام إبراهيم7 ملن 
نيس فعلهـا عنده، واحليثيـة املنظورة 
النسـيان  أيضـًا  النصـوص  يف هـذه 
والإطالق هلا من حيث حتويل املقام.

1 . وسائل الشيعة )ط. اإلسالمية ( 9: 481، 
الباب 73 من أبواب الطواف.
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وهناك طائفة ثالثة من النصوص 
للصـالة،  املقـام  تعيـني  تضمنـت 
ولكنهـا بصـدد الفرق بـني الطواف 
الواجـب واملنـدوب، وأنـه جيوز يف 
األخـري فعل الصـالة يف أّي جوانب 
املسـجد اختيـارًا، بخـالف الطواف 
الواجـب حيـث يتعني الصـالة عند 
املقـام؛ وأمـا اشـرتاط ذلـك ولو مع 
نقـل املقـام إىل موضـع آخـر فعهدة 

دعوهيا عىل مدعيها.

املسئلة الرابعة:
وظيفـة املصـيّل للطـواف إذا كان 
املقـام يف موضـع اليمكـن الصـالة 
عنـده أو خلفـه؛ وليعلـم أن العجـز 
إَمـا أن يكـون بسـبب غـري ازدحـام 
الطائفـني و قد يكـون اإلزدحام هو 

السبب.
والكالم يف الوظيفة تارة بحسب 
القاعـدة و أخـري بحسـب الدليـل 
اخلـاص، و ملّـا كان اعتبـار جمـاورة 
الصالة للمقام رشطًا ال جمرد تكليف 

فيقع الكالم يف كون الرشطّية مطلقة 
أو خاّصة بحال التمكن.

أّما أن اعتبار املجاورة رشط فيدّل 
عليه أمران:

األّول: ظهور األمر باخلصوصيات 
يف  املتعّلـق  دخالـة  يف  املركبـات  يف 
الصّحـة ال جمّرد التكليف كام يف األمر 
بالصـالة متطّهـرًا، أم مسـتقبل القبلة 

ونحو ذلك.

مقتـض  األمـر  إطـالق  الثـاين: 
لعـدم سـقوطه إاّل بامتثالـه فام مل تقع 
فاملكّلـف  للمقـام  جمـاورة   الصـالة 
مأمـور بذلك و إن صّلـی يف موضع 
آخـر، وهذا معنی مـا يقال: إّن األمر 
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يقتيض كـون الوجـوب تعيينيـًا فإّنه 
و إن ذكـر يف بحـث اقتضـاء األمـر 
للوجـوب التعييني اّلـذي هو حكم 
تكليفـي ولكنـه ال خصوصية لذلك 
بعـد عموم النكتة، وشـموهلا للمقام 
فإّنـه بعـد إرادة الرشطّيـة مـن األمر 
يـدور األمـر بـني الرشطّيـة التعيينّية 
بحيـث اليسـقط األمـر إاّل بذلـك، 
و بـني عـدم الرشطّيـة و كـون ذلك 
جمّرد تكليـف أو الرشطّية التخيريية، 
و إطـالق األمر ينفـي األمريـن معًا 
و يعـنّي الرشطّيـة أّواًل بحيـث يبقی 
األمر داعيًا بعد اإلتيان بفاقد الرشط 
كـام و يعـنّي الـرشط و ينفـي وجود 

بديل جيزي عنه.
وبعـد ذا يقـع البحـث يف اقتضاء 
القواعد لكون رشطّيـة جماورة املقام 
أو خلفّيتـه مطلقـة أو خاّصـة بحـال 

التمكن.
هـو  املطلـق  اإلشـرتاط  ومعنـی 
سـقوط املرشوط بالعجز عن الرشط 
ال ثبـوت التكليـف بواجـد الـرشط 

حـال العجز فإّنـه غري معقـول؛ فإن 
ـ وكـذا  املطلقـة  الرشطّيـة  معنـی 
اجلزئيـة و املانعّيـةـ  هـو أّن التكليف 
متعّلـق بخصـوص العمـل الواجـد 
اإلتيـان  يمكـن  مل  فمتـى  للـرشط، 
بالعمـل مـع الـرشط فـال أمـر لعدم 
تعّلق األمـر بالعمل املجرد عاّم اعترب 
رشطًا؛ بخالف ما إذا كانت الرشطّية 
خمصوصة بحـال التمكن، فإّن  األمر 
اختصـاص  بـال  بالعمـل  متعّلـق 
بالواجـد للرشط عـىل اإلطالق؛ بل 
اختصاصـه بالعمـل الواجد للرشط 
خمصوص بحـال التمكن، و إاّل فمع 
عـدم التمكن فـال رشطّيـة ليختّص 
األمر بالواجد للرشط فيسقط املقّيد.
ثمّ  إّنـه ال ريب يف ثبوت الرشطّية 
املطلقة يف الرشيعة يف موارد باإلمجاع، 
كالعجـز عن اإلمسـاك يف جـزء من 
النهـار يف الصوم، فإنـه يبطل الصوم 
بال ريب؛ كـام ال ريب يف اختصاص 
بحـال  املـوارد  بعـض  يف  الرشطّيـة 
التمكـن إمجاعـًا كجملـة يف رشائـط 
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الصالة  ومنها الوضوء، و إّنام الكالم 
يف أن إطـالق الرشطّيـة هـو مقتىض 
القاعـدة حتی يكون خالفـه بحاجة 
إىل دليل، أو أّن  مقتىض القاعدة عدم 
إطـالق الرشطّية فاإلطـالق بحاجة 

إىل إثبات.
وليعلم إّنـه تارة  تكـون الرشطية 
ثابتـة بغـري األدّلـة اللفظيـة، بل كان 
مصدرهـا مثـل اإلمجـاع اّلـذي هـو 
دليل لّبي، فيشـك يف الرشطية بدون 
التمكن من الرشط؛ فهذا مّما ال كالم 
يف اختصـاص الرشطيـة معـه بحال 
التمكـن، إذا كان هنـاك إطـالق يف 

دليل أصل الواجب.
وإاّل فمجّرد قصور دليل الرشطّية 
عن اإلطالق اليسـتلزم إطالق دليل 
دليـل  كان  فلـو  الواجـب،  أصـل 
أصـل الواجـب أيضـًا إمجاعـًا و هو 
دليل لّبـي مل حيكم بوجـوب األصل 
بمجـّرد قصور الدليـل عىل الرشطية 
عن حـال العجـز، بـل كان مقتضی 
القاعدة عدم وجوب أصل املرشوط 

مـع العجز عن الـرشط، بعد أن كان 
املتقـني من دليـل وجوبـه هو فرض 

وجدان الرشط و التمكن منه.
عـىل  الدليـل  أّن  يفـرض  وقـد 
الرشطّية هـو األدّلـة اللفظّية، و هذا 
الفـرض هـو  املقصـود بالبحـث يف 
املقـام، و أّن مقتضـی إطـالق دليـل 
الـرشط هو ثبـوت الرشطّيـة املطلقة 
أو أّن مقتضـاه اختصـاص الرشطّية 
بحـال التمكن و الأقـل من اإلمجال 
واملتيّقـن مـن الداللـة هـو الرشطية 

حال التمكن.
وتظهـر الثمرة بني داللـة الدليل 
بحـال  الرشطّيـة  اختصـاص  عـىل 
اختصـاص  كـون  بـني  و  التمكـن 
الرشط عىل أسـاس كونـه املتيّقن من 
دون داللة الدليل عىل االختصاص، 
الـرشط  عـىل  الدليـل  كان  لـو  فيـام 
الواجـب،  أصـل  بدليـل  مّتصـاًل 
فعـىل اإلمجال يسي ذلـك إىل أصل 
الوجوب، فاليمكن احلكم بوجوب 
األصـل مع العجز عـن الرشط، بينام 
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عـىل القول بظهـور دليـل الرشط يف 
اختصـاص الرشطية بحـال التمكن 
يكون متقضی نفس الدليل املتضمن 
لوجوب األصل هـو وجوب الفاقد 

للرشط مع العجز.
وعـىل الوجهـني ال ثمـرة فيـام لو 
كان دليل الـرشط منفصاًل عن دليل 

أصل الواجب.
كـام أّن الثمرة بـني دعوی إطالق 
الرشطّيـة حلال العجـز، وبني دعوی 
اإلمجال إّنام تكـون يف فرض انفصال 
دليل الرشط، حيث يتمّسك بإطالق 
دليل أصل الواجب عىل تقدير إمجال 
دليل الرشط عىل األخري، بينام يكون 
املحكـم هو إطـالق دليـل الرشطّية 
 املتقـيض لنفـي الوجوب عـىل تقدير 

العجز عن الرشط.
اختصـاص  عـن  البحـث  ثـّم 
الرشطّيـة بحال التمكن عىل أسـاس 
دليل من خارج دليل الرشط كقاعدة 
امليسـور بحـث حمّول إىل غـري املقام؛ 
وإّنـام املقصـود بالبحـث هنـا هو ما 

يقتضيه نفس إطالقات أدّلة األجزاء 
و الـرشوط، و مع الغض عن القرينة 
 والدليـل اخلارجي، فهـل أّن  مقتىض 
إطالقات أدّلة األجزاء و الرشائط هو 
الرشطّية املطلقـة ـ كام هو املعروف ـ 
بحيـث يكـون التخصيـص بحاجـة 
إىل دليـل أو أّن متقـىض اإلطالقـات 
هـو االختصاص أو الأقـل من عدم 
الداللـة عـىل الرشطّيـة املطلقـة و لو 

لإلمجال؟
اهلل:  عـىل  التـوكل  بعـد  فنقـول 
املعـروف بـني العلـامء هـو إطـالق 
يف  واملانعّيـة  واجلزئيـة   الرشطيـة 
مـورد الشـك، ورّبام يرسـل إرسـال 

املسلامت.
تفصيـل  املسـألة  يف  يل  ويبـدو 
وبيانه: إّن الدليل عىل الرشط واجلزء 
قد يكـون مجلة إنشـائية سـواء كانت 
كاملضـارع  غـريه  أو  األمـر  بصيغـة 
واملايض و قد يكون الدليل عىل ذلك 
مجلة خربّية مثـل ال صالة إاّل بطهور 

و نحوه.
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كـام أّن الدليـل عـىل املانعّيـة قـد 
يكـون مجلـة  إنشـائية كالنهـي، و قد 
يكـون مجلة خربّية مثـل ال صالة ملن 

تكّلم يف صالته.
الـرشط  عـىل  الدليـل  كان  فـإن 
و اجلـزء و املانـع مجلـة خربيـة – ال 
هـو  إطالقـه  فمقتضـی   – إنشـائية 
مـا ذهـب إليـه املشـهور مـن ثبوت 
الرشطّية املطلقة إاّل مع ظهور الدليل 
يف كون املقصـود باجلملة اخلربية هو 
اإلنشـاء؛ فمثل ال صيـام ملن مل يبّيت 
الصيـام مـن الليل ظاهر يف اشـرتاط 
الصيـام بالنّيـة، بـال فـرق بني فرض 
التمّكـن و عدمـه؛ فمـن غفـل و مل 
ينـو مل يصـح صومـه عـىل القاعـدة، 
فـكان إجزاء الصـوم مّمن بدا له ذلك 
بعـد الفجـر و يف هنار شـهر رمضان 
خـالف هذا اإلطـالق؛ كام أّن صحة 
الصوم ممن كان جاهاًل بدخول شهر 
رمضان فعلم أثناء النهار قبل الزوال 

أو بعده ينايف اإلطالق املتقّدم.
وإّمـا إذا كان الدليـل عـىل مثـل 

الـرشط هـو مجلـة إنشـائية مـن أمـر 
وغريه من الصيـغ، فهذا ال ظهور له 
يف الرشطّية املطلقة لو مل نقل بظهوره 
يف اختصاص الرشط بحال التمكن.
الوجـه  هـو  ذلـك  يف  والوجـه 
املذكـور يف ظهور أدّلـة التكاليف يف 
اختصاصهـا بفـرض التمكـن، و أن 
اعتبـار القدرة عىل متعلـق التكاليف 
ليـس مقتضی حكم العقل فحسـب 
حتـی يكون هناك جمـال إلنكاره ممن 
ينكـر التحسـني و التقبيـح العقـيل، 
كاألشـعري الذي يصحح التكليف 
بغري املقدور، بـل ذلك مقتىض نفس 
ظهـور دليـل التكاليـف، حيـث إن 
ظاهر مثل األمر هو أن إنشاء الطلب 
إنـام صدر بداعي التحريك والبعث، 
اإلنبعـاث  هـو  بـه  املقصـود  وأن 
والتحّرك إاّل إذا كان املكلف عاصيًا؛ 
فعـدم اإلنبعـاث للعجـز مفـروض 
العـدم يف نفـس دليـل التكليف، كام 
أّن عـدم اإلنبعـاث بسـبب العصيان 
التكليـف؛  بنفـس  العـدم  مطلـوب 
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وعـىل هذا األسـاس حيـث اليعقل 
العاجـز،  التحـرك واإلنبعـاث مـن 
فاليعقل التحريك والبعث يف فرضه 
من احلكيم، والجيوز له إنشاء احلكم 
بعـد مـا كان الغـرض والداعي عىل 
اإلنشـاء  هو ما اليمكن حتققه؛ وهبذا 
ظهر الفرق بني ا لعاجز وبني العايص 

وإن اشرتكا يف عدم حتقق االمتثال.
بيـان الفـرق هـو أن الغـرض مما 
يمكـن حتققه يف شـأن العـايص و إن 
كان اليتحقق االمتثال مع العصيان، 
حيث إّن الغرض ليـس هو االمتثال 
بالفعـل؛ بـل الغـرض هـو االمتثال 
وجـه االختيـار، و ملـا كان العصيان 
وحتقيـق  العصيـان  فعـدم  اختياريـًا 
غـرض املولی ممكن باختيـار الطاعة 
فاليكـون التكليـف لغـوًا حتـی لـو 
اختص التكليف بمن يعلم عصيانه، 
فإنـه تتم احلجة عليه بذلك وعصيانه 
فـرع كونـه مكلفـًا؛ و هـذا بخـالف 
العاجز، فإّن الغـرض اليعقل حتققه 
لعدم التمكن، فيكون التكليف لغوًا 

يف شأنه.
وإن شـئت قلـت: الغـرض مـن 
التكليف هو إمكان اإلنبعاث بسـببه 
وهـذا متحقـق يف شـأن كل مكّلـف 
خمتار ومنه العايص بخالف العاجز.

إذا عرفـت ذلك قلنـا: إّنه ال فرق 
يف النكتـة بـني كـون األمـر صـادرًا 
بداعـي بيـان احلكـم التكليفـي، أو 
صدر بداعي بيـان احلكم الوضعي، 
فـإّن ظهـور األمـر يف كونـه بداعـي 
االنبعـاث مشـرتك بـني الفرضـني، 
غايتـه أّن الداعي عىل الداعي خمتلف 
حيـث إنـه يف أحـد الفرضـني بيـان 

التكليف، ويف اآلخر بيان الرشط. 
النكتـة  كانـت  إذا  قلـت:  فـإن 
بالتمكـن  التكليـف  اختصـاص   يف 
والقادر هـو لغوّية تكليـف العاجز، 
فهذه النكتة منتفيـة فيام كان املقصود 
باألمـر هـو احلكـم الوضعـي، فـإن 
ثبـوت الرشطّية املطلقـة ال لغوّية فيه 
بل نتيجتها عدم  التكليف باملرشوط 

عىل تقدير العجز عن الرشط.
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إثبـات  يلغـو  ال  نعـم  قلـت: 
الرشطّية املطلقـة يف حال العجز عن 
الـرشط و لذا قلنا بإطـالق الرشطّية 
فيام كان الدليل عليه مجلة خربية مثل 
األمر، ولكّن إثبات إطالق الرشطّية 
يف الفـرض إّنام يكـون يف طول األمر 
بالـرشط، و ليـس املسـتعمل فيـه يف 
األوامر تكليفية كانت أو وضعّية إاّل 
معنی واحـدًا، و اليكون املسـتعمل 
فيـه يف الثاين هـو عنـوان الرشطّية و 
نحوها حتی يعقل إطالقها يف فرض 

العجز عن الرشط.
بل املعنى االستعاميل لألمر مطلقًا 
هو النسبة الطلبية أو اإلنشانية بداعي 
االنبعـاث يف قبال داعي االسـتهزاء 
والتعجيـز ونحومها؛ ثّم الداعي عىل 
إنشـاء الطلب بداعـي اإلنبعـاث قد 
يكـون هو بيان وجوبه النفيس و بيان 
احلكم التكليفي، و قد يكون الداعي 
هـو الوجوب الغـريي و بيان احلكم 
الوضعـي، و كيـف كان فداعي بيان 
احلكـم الوضعـي أو التكليفـي إّنـام 

يكون يف طول إنشـاء الطلب بداعي 
البعـث  أّن   واملقصـود  اإلنبعـاث، 
والتحريك قد يكون يف مورد يستلزم 
عـدم االنبعاث جمرد العصيان، وهذا 
مـا يسـمی باحلكـم التكليفـي، و قد 
يكـون املقصـود البعـث و التحريك 
االنبعـاث  عـدم  يسـتلزم  مـورد  يف 
العمـل وبطالنـه، وهـذا مـا  فسـاد 
يسـمى باحلكم الوضعـي، وال يعني 
الثاين عـدم كون البعـث والتحريك 

مقصودًا أصاًل.
وهـذه النقطـة هـي التـي أوقـع 
القائلـني بإطـالق الرشطّيـة يف هـذه 
مدلـول  أن  حسـبوا  حيـث  املقالـة ، 
األخـري هـو الرشطّيـة يف مثـل هـذه 
املوارد، و حيث ال حمذور يف الرشطّية 
املطلقـةـ  بخـالف التكليف املطلقـ  
فيؤخـذ بإطالق دليـل الرشطية، مع 
أنـه غفلـة عـن أّن الرشطّيـة بعنواهنا 
ليست مدلواًل لألمر، بل هي منتزعة 
واملفـروض  الطلـب،  إنشـاء  عـن 
اختصاص ذلـك بـام إذا كان متعّلقه 
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مقـدورًا للمكلف، و لو عىل أسـاس 
إذا  بـام  إنرصافـًا  األمـر  اختصـاص 
مل  البعـث وإن  بداعـي  كان صـادرًا 
يكـن اسـتعامله يف موارد االسـتهزاء 
والتعجـب جمـازاً. فالحـظ وتأّمـل 

جّيدًا يف املقام فإنه حقيق به.

إذا عرفت مـا مّهدناه فلنرجع إىل 
أصل املسـألة التي كنا بصدده، وهي 
وظيفـة املكلـف حيـث ينقـل املقـام 
إىل موضـع اليمكن الصـالة خلفه، 

فنقول:
أمـا عىل مبنـى القوم مـن القضاء 
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لـه إلفـادة االشـرتاط، كان مقتـىض 
القاعـدة وجوب أصـل الصالة بعد 
العجـز عـن الـرشط، بـال حاجة إىل 
دليـل آخر غـري دليل أصـل وجوب 
الصـالة، فـإّن املتيقن مـن تقييده هو 
فـرض التمكن مـن اسـتقبال املقام، 
ويف غريه يكون املرجع هو اإلطالق.
ومثـل األمر بإتيـان املقام يف عدم 
اإلطـالق لفرض العجـز، ما تضّمن 
األمـر بإعـادة الصالة لـو صاّلها يف 
موضـع آخـر مطلـق ويف خصوص 

النايس.)))

2 . وسائل الشيعة )ط.اإلسالمية (  9 : 480، 
الباب 72 من أبواب الطواف.   

عـىل  واجلزئيـة  الرشطيـة  بإطـالق 
القاعـدة  مقتـىض  كان  اإلطـالق، 
سقوط صالة الطواف رأسًا، بالعجز 
املقـام  جمـاورة  أعنـي  رشطـه،  عـن 
واسـتقباله؛ إاّل أن يسـتظهر ممـا ورد 
يف وجـوب الصـالة يف أي مكان ملن 
ارحتل عن مكة، ثم تذّكر أنه مل يصّلها 
ونحوه، كون الرشط مقيدًا بالقدرة.

وأمـا عىل مسـلكنا مـن التفصيل 
املتقـدم، فحيـث إّن األمـر بالصـالة 
خلف املقام بمثـل األمر بإتيان املقام 
والصالة عنده وخلفـه؛))) ال إطالق 

1 . وسائل الشيعة )ط.اإلسالمية ( 9 : 479، 
الباب 71 من أبواب الطواف. 




