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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التزاحممباحث 

(77) 
 ستأِجرصحة االعتكاف بدون اذن الم فرع تمريني آخر:

قاد  كماا نهاإ إلياه صااحإ العاروة   –الفرع الثالث: قال السيد األخ )يشرتط يف صحة االعتكاا  ان  املساتر ر بالنسابة إج أ اخلا ا اا  
 .سرا

).. ماان كااا  أ ااخلا  لعماال معااني كالساافر يف وقااش خااا  عتااالف وااااتهل باالعتكااا  عالظاااهر هااو –ضاامن كااالم لااه  -قااال يف املسااتند: 
يف املتالفة، لوضاو  ا  األمار بالشاي  ال ييتااي النهاي عان ضادا، عايمكن عصاحي  العباااة با طااب الرتعا ، بار  يا مر  الصحة وإ  كا  آمثا  

 .(2).((1)أوال  بالوعا  بعيد اإلجيار، مث على عيدير العصيا  ي مر باالعتكا (
 ة االعتكافإشكاالت على حكم المستند بصح

 ستنااا  إج عصحي  العبااة با طاب الرتّع ، برمور:ولكن قد يستشكل على احلكم بالصحة اأقول: 
 ر أو الوقتالتفصيل بين ما لو كان العمل هو المستأج   -3

هاو املساتر رف عاناه عاارة يساتر ر عملاه باا  يبا ل  (3)انه ينبهي التفصيل بني ما لو كا  )العمل( هو املستر ر وما لو كا  )الوقش(األول: 
ر حينهاا ي هااو خيا ااة الثااوب، وامااا وقااش ا ياااط عهااو ملكااه لايااة األماار انااه  اار  للعماال، لااه األ اارة مياباال خيا ااة  ااوب عاا ا  اململااول للمسااتر ي

يالئااي وعاارة يساتر ر وقتااه باا  يباا ل لاه األ اارة ميابال ا  يكااو  وقتاه ماان الثامناة صاباحا  إج الثامنااة مساا   مااثال  لاه وإ ااا يساتر ر وقتااه لهار  ع
عكاااا ماااا لاااو اساااتر را لعمااال نصاااو  كا يا اااة عاناااه ال  كناااه عكليفاااه  وإ  مل يكلفاااه بشاااي ، ل كاااا مثااال ا  يكاااو  لاااه أ  يكلفاااه بااار  عمااا

 .بالنجارة أو الزراعة، ومثاله اآل  املساعد أو السكرعخل أو املعاو 
   ؟بانه استر ر اجلامع بني األعمال ال ييال:

كماا   ،لاه لهار ي  ة كان عصاوير اساتهجارا الوقاش خاصااقاع، و انياا : إن ييال: أوال : املدار هو مصإ العياد وماا وقاع علياه، وكالكاا وكان وو 
 خيشى ا  يصرعه يف احلرام مثال . لكونهلو أراا استهجار وقته كي ال حيق له التصر  عيه واهله مبا اا  

بالرتعااإ، ولااو  هحعاااألمر كمااا قالااه املسااتند مااع إضاااعة املصااححاة الااثالل السااابية إضاااعة لتصااحي (4)خاصااة وحينهاا ي: علااو اسااتر ر عملااه
عيااد يشااكل احلكاام بصااحة صااومه عيااه إن الوقااش ولااول للهااخل عكيااف يصااوم عيااه؟ عهااو   كمااا سااير (  –وقتااه )أو: عياال لااو اسااتر را هااو أسااتر ر 

 كماان يتوضاار مبااا  مهصااوب أو يصاالي يف عاااا  مهصااوب عانااه مااااام الفاااا  ولوكااا  للهااخل عالصااالة عيااه با لااة أل  احليّااز ميااوم للركااوع والسااجوا
 .؟عإنا كا  ولوكا  للهخل عكيف يص  صومه كما ا  الزوال ميوم للصالة،  للصوم ميوموالييام والعيوا عك لك الوقش )وهو اليوم( 

 ملك؟مناقشة: الوقت ال ي  
 با  الوقش ال  لك؟  :وقد يناقش
قيماة وواا يرلاإ العياال  عياه، مالياة و م كوناه نا و يااملبياع بال املناوع يف أو باهناا معاملاة عيالئياة وال حييياة اارعية يف املعاامالة  :وقد جيااب

                                                           

 .374  12الشيخ مرعاى الربو را ، املستند يف ار  العروة الو يى، ج (1)
 .191الفييه الشخلاز ،  السيد حممد رضا الشخلاز ، الرتّعإ، منشوراة عرال  (2)
 أو الشتص هو املستر ر، كما سير . (3)
 للسفر: حركته ونفا مساعرعه. ابا  أراا من استهجار  (4)
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 عله السلطنة عليه. ر حق االختصا  يف ه ا الوقش، سلمنا لكن للمستر ي (1)والوقش اآل  ك لك
 ا صار حيا  نتصا  للهخل، بالصل  مثال !عكيف يصوم مب ،ولو نوقش يف إ ارعه عال نياش يف املصاحلة عليه

، بااا  (3)(أو  لااإ االسااتفراش) (2)عنااه اصااحة وضااو  ماان هناهااا زو هااوئي يف امليااام مبااا ساابق ماان ععليلااه يشااكل علااى عتااود الساايد ا ااوقااد 
بنهياااه؟ عاااإنا كاااا  املصاااح  لوضاااو  ماااا واملفساااد لاااه ملكهاااا لعملهاااا وعدماااه، عكااا لك وضاااو ها يبطااال  ولااا ا ال عملهاااا )وهاااو الوضاااو ( ولاااول  اااا

 كونه  ليا  أو ال.  هو املصح  ملا قوامه الوقش
 الحيازة لنفسه ر المقام: لو قصد المستأجرنظائ

 .وللمسرلة نظائر قد جتلي احلال يف امليام
انااه لااو حااازا لنفسااه عماان املالااك؟ عيااد يف وهنااا جياار  البحااث  ،عملااه مسااتر ر لااه عااا ّ ومنهااا: مااا لااو اسااتر را ليحااوز لااه األرااال أو الطيااور 

ر عااق  قااوام احليااازة باليصااد وقااد قصاادا لنفسااه عكيااف يصااخل ملكااا  للمسااتر ر؟ وامااا  ييااال: ال أحااد منهماااف امااا انااه ال ياادخل يف ملااك املسااتر ي
وياارا عليااه  بالتشااريك بينهماااكااا  لااه؟ وقااد ييااال نااه ياادخل يف ملااك املسااتر زر )احلااائز( عااق  عملااه ملااك لهااخلا عكيااف يكااو  هاا ا العماال ول  أل

وساان كر الحيااا  كااالم  – لااه عهااو مااا حااازوا   ،ونهااإ ناااار إج أ  مثاال احليااازة لااخل قاباال لالسااتهجار أصااال  عاإل ااارة با لااة اإلاااكاال  معااا ،
 .بعض الفيها  بإن  اهلل ععاج

 األاكل من نلك ما لو استر ر وقته عحاز عيه لنفسه.و 
 .(4)حبسه، بل أو وقفه. عترملومن النظائر: ن ر الوقش، أو 

 رهاالترّتب ال يصحح األحكام الوضعية وال يغيّ  -7
  ا. حكام الوضعية بل ال معىن لتصحيحهإ ا يصح  األحكام التكليفية الطولية، وال يصح  األ –بنا  عليه  –ا  )الرتّعإ( الثاني: 
ا باه الادين )ألناه أهام ألناه مان حياو  لوضاو  أو للهسسال، عيياال لاه: ساد  لو كا  له مال يكفي اما لتساديد ايناه أو لشارا  ماا  باه لفمثاًل: 

أل  للوضااو  باادال  ولاايا ألاا  الاادين باادل ومااا ال باادل لااه مياادم مطليااا ( عااإ   :، وعلااى مبااىن آخاارالنااا  والوضااو  ماان حيااو  اهلل، علااى مبااىن  
 لبدل بالرتّعإ.عهك ا يصح  احلكم التكليفي للمهم أو ملا له ا ،عصيش عاارت به ما  وعوضر

 .اما احلكم الوضعي عال  كن أبدا  عصحيحه بالرتّعإ
 ال ييال: الرتّعإ إ ا هو يف احلكم الوضعي إن الصحة حكم وضعي؟.

األمار كمصاح  للعمال، بال عان احلكام الوضاعي لاخل النااائ مناه كالهصاإ،  و اواإن ييال: ليا الكالم عن احلكم الوضعي الناائ مان 
عماثال  لاو كاا  املاا  مهصاوبا  عا طااب  ا برسابااا ا اصاة األخارد،ق وعدماه بال عنهاصحة من حياث و اوا األمار بااملتعل  أ  ليا الكالم عن ال

وعصايا  األمار األول ال  ،عإ  عصيش عتوضر باه! ونلاك أل  التوضائ ال يصا  باملاا  املهصاوب ملالكههو أر عه ملالكه، وال يص  قوله: ار عه 
 املا  لخل مهصوب، عالوضو  به با ل إن ال مصح  جلهة لصبيته أ  ال مصح  حلكمه الوضعي. احلكم الوضعي ليكو  يهخّل 

الرتعا  ملكيتاه باا  يياال ماثال : ااعاع ا ماا للماام والساااة  مثال آخر: املشهور ا  ا ما يتعلق باالعني ال بال ماة، وال يصاح  ا طاابس 
   ليا و لكا .وا طاب الرتعّ  )ماله( هوعإ  مل عفعل عسدا به اينك! إن عسديد الدين موضوعه 

ر باإل ارة أو صار له باه حاق االختصاا  عاا  ا طااب الرتعّا  ال يصاححه  (5)وامليام من ه ا اليبيل عانه لو اخل الوقش يف ملك املستر ي
م عاإ  مل عفعال عصسا اساتر رة لاه،أو ملاا  غ وقتاك للمساتر را  ال يسيطه عن ملكية املستر ر له أو حيه عيه عال يص  ا  خيا إ هكا ا: عار  

   لدا  بإن  اهلل ععاج.رالهخل.. عهل األمر ك لك؟ سي املسلط عليهإن قوام الصوم بالوقش لخل  فعيه
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 سير  مسّلمية صحة استهجار الشتص. (1)
 وه ا مورا كالم صاحإ العروة. (2)
 كما سبق.  –وه ا مورا كالمه  (3)
  كن حبسه إن ال يبيى، وعيه كالم. ألنه حبا األصل وعسبيل املنفعة، والوقش ال (4)
 وال خيفى ا  ه ا اإلاكال مبين على اإلاكال السابق. (5)

(77) 
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م اِت اْلِفْقِه اْلِحْلم  و اْلِعْلم  و  ِمْن ع  )): عليه السالمقال اإلمام الرضا   الصَّْمت  ال 
ْير  ِإنَّ الصَّْمت  ب   ِة ِإنَّ الصَّْمت  ي ْكِسب  اْلم ح بَّة  ِإنَّه  د لِيٌل ع ل ى ك لِّ خ  صلى اهلل عليه واله حتف العيول عن آل الرسول  ((اٌب ِمْن أ بْ و اِب اْلِحْكم 

 .445:  وسلم


