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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
 التزاحممباحث 

(88) 
 تفصيل المناقشة األولى للمستند:

شكال األول على ما ذهب إليه املستند من تصحيي  اعتكحام محن  حاري أ حعال لعمحك معحني  السحفر يف وقح  اإلوتفصيل 
 ب، يعتمد على بياري مقدمة هي: بالرتت   ؛خاص

 العقد اما الشيء أو الشخص أو وقته أو عمله مصب  
يكحوري هحو الشحأو أو يكحوري  ارياما  ،(1)إضافة إىل الشيء اري مصب العقد، بيعال  اري أو إ ارة أو صليال أو غع ذلك،

 أو  امع األعمال: الوق  )أي وقته( أو العمك )أي عمله(
فكمحا اري إ حارة الحدار هحي لليصحول علحى  ،ليأحي  لحه)اخلياط مثالل( كبيع العبد و ذا استئجار الشأو ف ،ما الشأوأ

ه أو ححححرب ختويتحححه لليصحححول علحححى منفعحححة خيارتحححه أو  ارتححح تكحححوريمنفعحححة السحححكن فيهحححا فكحححذلك إ حححارة الشحححأو  فسحححه قحححد 
 مبشورته.

ا حه ينبيحي التفصحيك بحني محا لحو  حاري )العمحك( هحو املسحت  ر ومحا األول: ما سبق من )فهو  (2)والعمكواما استئجار الوق  
 :لو  اري )الوق ( هو املست  ر

خيارحة الثحوب،  فاري اململوك للمست ِ ر حينئٍذ هو هذا الثوب،فا ه تارة يست  ر عمله باري يبذل له األ رة مقابك خيارة 
 ولذا لو أمكنه اري خييطه ال يف زمن فرضال  اري فاعالل ملا التزم به. واما وق  اخلياط فهو ملكه غاية األمر ا ه ظرم للعمك

وإمنحا يسحت  ر  ،وتارة يست  ر وقته باري يبذل له األ رة مقابك اري يكوري وقته محن الثامنحة صحباحال إىل الثامنحة مسحاءل محثالل لحه
حيجزه عن صرفه يف محا يشحتهيه  حا ال يرضحاه لحه املسحت  ر  جلسحال البطحالني أو ارتكحاب بعح   اري ئي مثكوقته ليرض عقال

اري  احملارم أي ا ه يست  ر وقته ليكوري مسلطال عليه ليمنعحه محن القيحام ب فعحال معينحة وإري  حاري مباححة بحك ححرب مسحتيبة، ومثحك
مححا لححو اسححت  ره لعمححك يصححوص  اخليارححة فا ححه ال  كنححه  يكححوري لححه أري يكلفححه بحح ي عمححك  ححاري وإري ، يكلفححه بشححيء، عكحح 

 .(3)تكليفه بالنجارة أو الزراعة، ومثاله اآلري املساعد أو السكرتع أو املعاوري(
ولو  وقش يف صية إ ارة الوق  مبا هو هو أو بداعي ما يسحتتبعه محن العمحك فحال لحال للمناقشحة يف الصحل  عليحه، علحى 

                                                           

  بيع األرض أو الكتاب.  (1)
 ا،  ما سي يت.مصاحلة عليهأو امل (2)
 ( بتصرم وإضافال.22الدرس ) (3)
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رته بك وبيعه أيضال ألهنا معامالل عقالئية وليس  حقائق شرعية فكلما  اري للعقالء فيه غحرض ا ه ال لال للمناقشة يف إ ا
رة فهو  ضىل شرعال، إال ما دل  الحدليك باخلصحوص علحى بطال حه  الربحا، ولحي  املقحام عقالئي وصدق عليه البيع عرفال أو اإل ا

 منه.
أتلف أفعاله ومنافعه فهو عريف و ثع الوقوع فا ه تارة يسحت  ر واما استئجار اجلامع بني األعمال أو استئجار الشأو مب

شأصال ليأي  له فال حيق له اري يكلفه بالزراعة أو الكتابة أو التجارة، وتحارة يسحت  ره بكافحة منافعحه أو يسحت  ر منافعحه  افحة 
اخلححادم واملسححاعد أو السححكرتع  فا ححه  لححك عليححه  ححك أعمالححه وا تفاعاتححه فلححه اري يكلفححه بحح ي عمححك شححاء، وذلححك هححو املتححداول يف

واجلامع بني سلسلة معينة منهحا   صحنام منضحوية  مهما  ا  ، وهو على حنوين: اجلامع بني  افة منافعه وأعماله ،اموشبهه
 حت  إحدى الكليال.

 لعمل خاص مناف له المستأَجرالمستند: يصح اعتكاف 
أ حعال لعمحك معحني  السحفر يف وقح  خحاص فأحالف واشحتيك  إذا اتض  ذلك فنقول اري ما التزمه املستند من ).. من  حاري

 :يرد عليه (1)باالعتكام فالظاهر هو الصية...(
 اإلجارة المناقشة: محتمالت مصب  

اري احملتمالل يف املست  ر هي أربعة اي اري مصب العقد يف اإل ارة هو واحد من هذه األربعة إمكا ال ووقوعال، ومقتضحى 
 على  قاش يف الرابع. طالري.القاعدة فيها ب مجعها الب

 ان يكون قد استأجر وقته، فال وجه لصحة صومه
أو صاحله على وقتحه، وحينئحٍذ فسحواء أقلنحا  –بناء على صيته  –اري يكوري قد است  ر وقته  األول: المحتمل والمصب  

؛ وذلحك ألري الوقح  كافحهومحن َّ  اعت ب ري وق  األ ع ملحك للمسحت  ر أم قلنحا ب  حه ذو سحلطة عليحه، فحال و حه لصحية صحومه
ولححي  شححرط الوا ححب وظرفححه فححاري اليححوم للصححوم  ححالزوال  (2)واالسححتيباب م فا ححه شححرط الو ححوبلححي  ظرفححال للصححوم بححك هححو مقححو  

 . ما سبق  –للصالة 
ويوضيه أ ثر: اري بع  الوا بال يكوري الزماري ظرفال هلا وذلك  حاألمر بحاملعروم والنهحي عحن املنكحر، والشحاخو لحذلك 

ين )مححن وا بححال أخححرى  الصححوم فححاري احلححد  بعحح  الا عححن الزمححاري ملححا سححقطا عححن الو ححوب، عكحح  إمكححاري درد حح ا ححه لححو فححرض
،  محا لحو فحرض إمكحاري دحرد الصحالة عن النهار ملا  اري وا بال  الصوم م لو وبه فلو فرض إمكاري دردقو   ا املالفجر للميرب( 

 .عن الزوال
م و اري مست  رال أو مصاحلال عليه، ملحا  حاري حتح  سحلطنة األ حع بحك  حاري  لو حال مال للصو وعليه: فإذا  اري الوق  واليوم مقو  

                                                           

 .323ص 12الشيخ مرتضى التو ردي، املستند يف شرح العروة الوثقى، ج (1)
 صوم اليومني األولني مستيب واليوم الثالث وا ب. (2)
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  إذ ال و وب وال استيباب له إذ لي  الوق  رلقال له  ي يؤمر بصومه، بك ا هلليع أو حت  سلطنة اليع، فال يص  صومه 
محال للر حوع لحي  مقو   اليصح  الحذي أشحيله ضحاءفضحاء امليصحوب فا حه مبطحك هلحا بحك املقحام أوىل بحالبطالري فحاري الف الصالة يف ال

فمقحو م  محا  امحا الزمحاري ،فلو أمكنا بدو حه لكا حا  حافيني إذ  حا املتعلقتحاري للو حوب والرت يب ا ضمامي والسجود بك هو ظرم
ححسححبق مولححوي،  مححا سححي يت فا ححه و ححه آخححر، بححك لعححدم  ز، فححإذا  ححاري حتحح  سححلطة اليححع ، يصحح  الصححوم فيححه، ال  ححرد ا ححه معج 

 .وشررال لو وبه، فت مك  لو يته له أو لعدم  و ه حت  سلطنته مع  وري الوق  مقومال للصوم
 األولان يكون قد استأجر كافة منافعه، فك

أو االعتكححام اري يكححوري قححد اسححت  ر  افححة منافعححه أو اجلححامع بححني أعمالححه والحح  منهححا الصححوم  الثللا:ي: المحتمللل والمصللب  
 .باعتبار الصوم واحدال من منافعه إذ يريد منه أري يصوم عن والده املي  مثالل، يف األيام ال  است  ره فيها ؛فاهنما من منافعه

 ومن الواض  بطالري صومه لنفسه واعتكافه حينئٍذ إذ وقته، وضعال، حت  سلطة غعه.
 أن يكون قد استأجره هو، فكذلك

لعمححك خححاص مضححاد لالعتكححام )ولعححك هححذا هححو ظححاهر  أي الشححأو اري يكححوري قححد اسححت  رهلللث: الثا المحتمللل والمصللب  
 الصوم واالعتكام فيه. ،وضعال  ،املستند( وحينئٍذ فهو من هذا احليث ال سلطة له على  فسه بك اليع مسل  عليه فال يص  له

 أن يكون قد استأجر عمله، ففيه كالم
أو صاحله على )عمحك خحاص( مضحاد لالعتكحام، فههنحا قحد  (1)عمله ست  راري يكوري قد ا الرابع: المحتمل والمصب  

جيري الكالم يف صية صومه بالرتت ب إذ وقته ملك له وهو ظرم لذلك العمك، واألمر بالشيء ال يقتضي النهي عحن ضحده، 
 وسي يت غدال تتمة الكالم عن املصب الثالث والرابع فا تظر.

 بعض فتاوى العلماء في المسألة
الفتاوى فالكثع منها على ما ذ ر اه وهي تتوزع بني  وري مبناها ملكي ة الوقح  أو السحلطنة عليحه أو ملكي حة املنفعحة أو واما 

 املنافع والسلطنة عليها.
قححال يف العححروة: )يشححرتط يف صححية االعتكححام أمححور: األول: اإل ححاري فححال يصحح  مححن غححعه، الثححا  العقححك...( إىل أري قححال: 

سيد بالنسبة إىل  لو ه... و ذا يعتت إذري املست  ر بالنسبة إىل أ عه اخلاص وإذري الحزوج بالنسحبة إىل الزو حة )السابع: إذري ال
إذا  اري منافيا حلقه وإذري الوالد أو الوالدة بالنسبة إىل ولحد ا إذا  حاري مسحتلزما إليحذائهما وأمحا محع عحدم املنافحاة وعحدم اإليحذاء 

 .(2)صوصا بالنسبة إىل الزوج والوالد(فال يعتت إذهنم وإري  اري أحوط خ

                                                           

 لكنه ال يطلق عليه استئجار العمك. فت مك (1)
 11هحححح ج1331لعحححروة الحححوثقى والتعليقحححال عليهحححا، مؤسسحححة السحححبطني )عليهمحححا السحححالم( العامليحححة، السحححيد حممحححد  حححاظم الطباربحححائي اليحححزدي، ا (2)

 .361-363ص
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: )فيحه ت م حك، بحك منحع إذا ، يكحن قحدس سحره قحال السحيد احلكحيم تعليقال على )و حذا يعتحت إذري املسحت  ر...( ويف احلواشي
)إذا  حاري : قحدس سحرهوقحال الشحيخ اآلملحي : )إذا  اري االعتكام منافيال حلق حه( قدس سرهالسيد املرعشي  وقال (1)منافيال حلق ه(
 ، وإال فال( أقول:منافيال حلق ه

 .(2)ك بني ما  اري منافيال حلق ه فصوم األ ع بارك وإال فصيي ، لكن سي يت من ا تفصيك يف التفصيكفهو مفص  
 .(3)وقال السيد العم )دام ظله(: )إذا  ا   اإل ارة على الزماري دوري العمك(

وهححو تصححري  بححاري  (3)ر ال مطلقححال(: )إذا  ا حح  منافعححه أوقححال االعتكححام ملكححال للمسححت  قححدس سححره وقححال السححيد الوالححد
 ق.ل ما سبق ا ه وإري ،  قك مبملو يته فاحلكم  ذلك أل ه غع رِ   ،لك، وقد سبق ا ه لكذلكالوق   ُ 

ص   وإال  : )أي يف عمك ال جيتمع مع االعتكام، لكن  ذلك يف ما ال  لك عمك  فسه، قدس سره وقال السيد امليال 
 وسي يت. الوالدفهو تفصيك  السيد  (1)ؤِ ر عليه(اعتكافه و اري عاصيال برت ه لحِما استُ 

)إذا  اري حبيث ال  لك األ ع عمك  فسه، وإال فمعصحيته يف تحرك الوفحاء ال يو حب : قدس سره الگلپايگا وقال السيد 
ال للوا ححب(. املححدار لديححه عححدم ملححك األ ححع لعمححك وهححو  سححابقه مححن حيححث اري  (6)بطححالري االعتكححام، غايححة األمححر يكححوري ضححد 

 وهو املصب الثا . فسه، 
: )أي إذا آ ر  فسه جبميع منافعه ب ري يكوري مجيع تصر فاته للمست  ر  العبد، وحينئٍذ )دام ظله( وقال السيد السيستا 

وهو املصحب الثحا  اآل حف. وللبيحث  (2)فلو  اري لازال يف  ف  املكث و، يكن اعتكافه لال تساب يص   ولو من دوري إذ ه(
 .صلة بإذري اهلل تعاىل

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

ْ:ساُن ِإلى) ))يف قول اهلل عز و ك:  عليه السالمعن اإلمام الباقر  قَاَل: قُلْلُت َما َطَعاُمُه؟ قَاَل: ِعْلُمُه  (َطعاِمهِ   فَلْليَلْنظُِر اإْلِ
 .34ص 1الكايف: ج ((الَِّذي يَْأُخُذُه، َعمَّْن يَْأُخُذهُ 

                                                           

 .363املصدر  فسه: ص (1)
 حسب  وع االستئجار. (2)
 .333ص 2العروة الوثقى، مع حاشية السيد صادق الشعازي، ج (3)
 11هحححح ج1331قحححال عليهحححا، مؤسسحححة السحححبطني )عليهمحححا السحححالم( العامليحححة، السحححيد حممحححد  حححاظم الطباربحححائي اليحححزدي، العحححروة الحححوثقى والتعلي (3)

 .363ص
 .361املصدر  فسه: ص (1)
 املصدر  فسه. (6)
 املصدر  فسه. (2)


