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مسألة  :7یجوز استیجار المرأة لإلرضاع بل الرضاع ،بمعنی االنتفاع
ّ
ّ
مدة ّ
ّ
الصبي الذي
معینة .والبد من مشاهدة
بلبنها وإن لم یکن منها فعل
استوجرت إلرضاعه؛ الختالف الصبیان .ویکفي وصفه علی وجه یرتفع
ً
ً
ّ
الغرر ،وکذا البد من تعیین المرضعة شخصا أو وصفا علی وجهه یرتفهع
ّ
الغرر نعم ،لو استوجرت علی وجه یستحق منافعهها أجمهع التهي منهها
الرضاع الیعتبر حینئذ مشاهدة الصب ّي أو وصفه.
وإن اختلفت األغراض بالنسبة إلهی مکهان اإلرضهاع الختالفهه مهن
ً
ّ
حیث السهولة والصعوبة والوثاقة وعدمها البد من تعیینه أیضا]1[.1
ّ
[ ]1الإشکال في ّ
صحة إجارة المرأة نفسها لإلرضاع بما أنه عمل محترم
ّ
َ ْ َ َ
َ ُ
یبذل بإزائه المال عند العقالء ویدل علیه اآلیة الشریفة﴿ :ف ِإن أ ْرض ْع َن لک ْم
َ ُ ُ ُ
ّ
ً
ّ
الصحة الدالة علی جواز أخذ
وه َّن أ ُج َور ُه َّن﴾ 2مضافا إلی عمومات
فآت
ّ
العوض في قبال المنافع التي لها المالیة ،وإنما الکالم في الرضاع بمعنی
ّ
ّ
مدة ّ
معینة ،بتوضیح :أن المرأة توجر
االنتفاع بلبنها وإن لم یکن منها فعل
نفسها لالنتفاع بلبنها ولو بغیر االرتضاع کأن تحلب اللبن فتشربه المریض

 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.444
 .2الطالق(.5 :)56
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ّ
والصبی ،ومنشأ اإلشکال ما هو المعروف من عدم کون المنفعة في اإلجارة
ً
من األعیان کاستیجار الشجرة للثمرة مثال.

ّ
ّ
ولتوضیح اإلشکال نقول :إن المعاملة إذا تعلقت بنقلل العلین تکلون
ّ
ً
من قبیل البیع والهبة ّ
المعوضة مثال ،وإذا تعلقت بنقل المنفعة تکون ملن
مقولة اإلجارة ،وإذا ّ
صحت نقلهلا بلالعین والمنفعلة کلیهملا یکلون ملن
ّ ّ
ّ
مقولة الصلح ً
(بناء علی القول بکونه عقد مستقل) فلإن تعلقلت بلالعین
ّ
تفید فائدة البیع وإن تعلقت بالمنفعة تفید فائدة اإلجارة.
ّ
وکیف کان ،یکون الضابط الفارق بین البیع واإلجارة :أن البیلع لنقلل

األعیان واإلجارة لنقل المنافع ،فعلی هذا إذا استوجرت الملرأة للرضلاع
ّ
ً
ً
قد یقال بالبطالن نظرا إللی تعللا الملکیلة فیهلا بالمنفعلة ،مضلافا إللی
ّ
ّ
ّ
االنتفاع في أمثال المقام إنما یتحقا بإتالف األعیان مع أن فلي اإلجلارة
ّ
البد من بقاء العین ،فهي مخالفة لما وضعت اإلجارة له (ولذا قد حکلم
ببطالن اإلجارة في البئر لالستقاء والغنم للبنها والشجرة لثمره).
ّ
ّ
تصلدف للدفع اإلشلکال :ملنهم ّ
السلید
ولکن األعلالم بعضلهم قلد
ّ
الماتن& حیث حکم هنا وفي المسألة 12بجواز االستیجار .بدعوی :أن
ّ
المناط في تعریف المنفعة هو العرف والتعد عنده من قبیلل األعلراض،
ّ
بل تعد من قبیل المنافع والیض ّر کون االنتفاع بلإتالف األعیلان ،فیجلوز
استیجار المرأة للرضاع وإن لم یکن منها فعل بأن انتفع بلبنها فلي حلال

ّ
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نومها أو بوضع الولد في حجرها وجعلل ثلدیها فلي فلم الوللد ملن ون
مباشرتها لذلک .وکذا یجوز استیجار الشلاة للبنهلا واألشلجار لالنتفلاع
بأثمارها واآلبار لالستقاء ونحو ذلک ،فما عن بعض العلماء من إشلکال
ّ
اإلجارة في المذکورات؛ ألن االنتفاع فیها بإتالف األعیلان وهلو خلالف
وضع اإلجارة الوجه له.
ولکن اإلشکالّ :أنه ً
ّ
تارة یرا ملن المنفعلة والنفلع ملا یقابلل الضلرر
ّ
وضده ،فعلیه یصدق المنفعلة عللی الللبن للملرأة والشلاة وهکلذا وللد
الجاریةً ،
وتارة یرا منها ملا یقابلل العلین ونقلل المنفعلة ون العلین ،و

ً
صدق المنفعة في باب اإلجارة لیس منوطا بحصول النفلع بمعنلی علدم
ّ
الضرر ،ولذلک لو استأجر اره أو کانه وخسر فیها الیقال بعلدم ملکیلة
المستأجر المنفعة بل المستأجر ملک المنفعة ،فصلدق عنلوان المنفعلة
ً
لیس منوطا بحصول النفع وعدم الضرر ،بل المرا من المنفعة في بلاب
اإلجارة مایقابل العین ،فلذلک التصدق علی العین والثمر و. ...
ّ
ّ
بأن ّ
صحة االسلتیجار
وتصدف في «الجواهر» 1لدفع اإلشکال وقال:
للرضاع علی خالف قاعدة اإلجارة وقلد خلرب بالتخصلین ملن جهلة

 .1جواهر الکالم :ج ،22ص.292
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َ ْ َ َ

َ ُ َ ُ

ُ

ُ
وه َّن أ ُج َور ُه َّن﴾ علی
اإلجماع و اللة قوله تعالی﴿ :ف ِإن أ ْرض ْع َن لک ْم فآت
ّ
ّ
الصحة وما أرسله غیر واحد من فعل ّ
واألئمة^ ذلک.
النبي
والحاصل ّأن العمومات قابللة للتخصلین ّ
وأف ملانع ملن أن یقلال
ب ّ
صحة االستیجار للرضاع وخروجها بالتخصین من جهة قیلام اللدلیل

علیها.

ّ
ویر علیه :إن إعمال قاعدة العام والخاص راجع إللی األحکلام ون
ّ
الموضوعات والتخصین الملدعی الیوجلب صلیرورة ملالیس بإجلارة
ّ
ً
إجللارة لغللة وعرفللا بعللد أن لللم یتحقللا الحقیقللة الشللرعیة فللي ألفللا
المعامالت ،فالیستفا من اآلیة والروایات تنزیلل ملالیس ملن اإلجلارة
ّ ً ّ
ألن غایة مایستفا منها ّ
صحة هذه المعاملة وإن لم
بمنزلة اإلجارة تعبدا؛
ینطبا علیها عنوان اإلجارة ،فالمانع من أن تکون معاملة مسلتقلة جلری
علیها بناء العرف والعقالء ،والتعبیر باألجر (في اآلیلة) بمعنلی العلوض
ُ َ
ً
َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َْ
هاَ عل ْهیک ْم أن تن ِک ُحهوه َّن ِإ ا
کما أطلا أیضا في قوله تعلالی﴿ :وال جن
َ ُُ ُ ُ
ً
ّ
وه َّن أ ُج َور ُه َّن﴾ 1هذا مضافا إلی أنله للم یعللم ملن فعلل النبل ّي و
آت ْیتم
األئمة^ علی االسترضاع کونه علی نحو االستیجار.

 .1املمتحنة(.14 :)54
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ّ
نعم ،لو قلنا بثبوت االستیجار بفعل ّ
واألئمة^ أو قلام اللدلیل
النبی
ّ
ّ
ّ
اللفظي (وال نسلم کون العمل هذا معاملة مسلتقلة) ،فالمنلاص لنلا إال
ّ
توجیه کون اإلجارة متعلقلة (فلي أمثلال المقلام) بالحیثیلات التلي هلي
أعراض قائملة بلذوات األعیلان المسلتأجرة ملن الشلاة والشلجر والبئلر
فالمستأجر یملک المنفعة بتبع ملکیته لهذه الحیثیات ،والبلأ بلالقول
ً
ّ
بملکیة العین (أف اللبن والماء و )...تبعا لملکیة المنفعة کما یقلال بلأن
المنافع تتبع األعیان في الملکیة.
وبعبارة واضحة :یمللک المسلتأجر هلذه األعیلان ،ولکلن للم تنشلأ
ّ
الملکیة في عقد اإلجارة لینافي مع مفهوم اإلجارة بل المنشأ به للیس إال
ّ
ملکیة المنفعة ل أف الحیثیة المذکورة ل وإنملا هلذه یمللک بتبلع ملکیلة
ّ
المنفعة والسیرة العقالئیة المدعاة جاریة علی هذا.
کما في إجارة البساتین واألراضي والدور في األزمنة السلابقة والملاء
ً
المستقی فیها مملوکا للمسلتأجر بعقلد اإلجلارة ،فاللذف ینلافي مفهلوم
ّ
ً
ابتداء ّ
تعلا التملیک بالعین ً
وأما بتبع ملکیة المنفعة فالمانع أبدا.
اإلجارة
ّ
فما أفا ه في «المستند» 1یستفا من بیان المحقا اإلصفهاني& فلي
ّ
کتاب اإلجارة حیث قلال« :إن منفعلة العلین هلي الحیثیلة القائملة بهلا
 .1موسوعة اإلمام اخلوئي :ج ،24ص.251
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الموجو ة فیها بنحو وجو المقبول بوجو القابل ،فمنفعة الدار لیست ما
ّ
هو فعل الساکن ،فإنه من أعراضه ال من شلوون اللدار ...فحیثیلة کونهلا
ً
مسکنا في قبال ما لیس له هذه الحیثیة هي منفعتهلا وباسلتیفاء السلاکن
ً
ّ
القوة إلی الفعل وکذا حیثیة کون ّ
تخرب من ّ
الدابلة مرکبلا ...کلالبئر فلإن
منفعتها کونها مستسقی وباالستفاء تصیر هلذه الحیثیلة فعلیلة وتسلتلزم
خروب عین هي مملوکة بملک تلک الحیثیة التي للمستأجر إخراجها من
ّ
ّ
القوة إلی الفعل وکالشاة فإنها محلب ولها هلذه الحیثیلة فلي قبلال غیلر
الحلوب.1 »...
ً
ّثم ّ
فصل بین الموار إشکاال في عدم صدق التبعیة.
ُ
ولکن اشکل علیه بصدق التبعیة في جمیع الموار .2
ّ
ّ
ّ
فالمتحصل :أن اإلجارة صحیحة فلي جمیلع هلذه الملوار ؛ ألنهلا
مملوکة بتبع ملکیة الحیثیة القائمة بالعین.
ّ

والبد من مشاهدة الصب ّي]1[. ...

ّ
[ّ ]1
صرح بذلک في «الجواهر» بقوله« :والبد من مشلاهدة الصلب ّي
الذف استوجرت إلرضاعه بالخالف أجده فیه؛ الخلتالف الصلبیان فیله
 .1کتاب اإلجارة(لإلصفهاين) :ص.181 - 184
 .2موسوعة اإلمام اخلوئي :ج ،24ص.251
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باختالفهم في الصغر والکبر والنهمة والقناعة وغیر ذللک مملا تختللف
ُ
ّ
االجرة باختالفه علی وجه تتحقا الجهالة مع عدمه ،بل لو فلرض علدم
معرفة ذلک بالمشاهدة هذه النظریة وجب اختباره لمعرفة ذلک».1
ّ ّ
وهذا ّ
مبني علی القول بالشتراط معرفة العوضین وأنه البد من التعیین
في قبال اإلبهام.
والعمدةّ :أن المعامالت العقالئیة (من البیلع واإلجلارة) ّ
مبنیلة عللی
ُ
ّ
ّ
التحفظ علی أصول األموال والتبدل في أنواعها ل کما ّمرل فالمعاملة علی
ّ
المتضمن للغرر التکون مشمولة لدلیل النفوذ واإلمضاء.
المجهول
ّ
الصبي.
والکالم في تعیین المرضعة هو الکالم في تعیین
ّ

نعم لو استوجرت علی وجه یستحق منافعها]1[. ...

[ّ ]1
نن علی ذللک فلي «الجلواهر» 2واحتملل ذللک؛ لعلدم کونله
ً
موضوعا لإلجارة کما لو استوجرت ّ
الدابة بجمیع منافعها الرتفاع الغلرر

ّ
بذکر المدة والمرجع في کیفیة االنتفاع هو العرف.
واختلف األغراض]1[. ...

 .1جواهر الکالم :ج ،22ص.298
 .2جواهر الکالم :ج ،22ص.298
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ً
ً
ّ
[ ]1وفاقا للقواعد 1وعلدة ملن األعلالم وخالفلا للجلواهر ،وخلالف
ّ
«الجواهر» 2بدعوی :اختالف األغراض الیتوقف علیه ارتفلاع الجهاللة،
ّ ّ
إال أن العرف شدید االهتمام بتعیین مکان اإلرضاع وهکذا.
مسألة :8إ ا کانت االمرأة المسهتأجرة ّ
مووجهة ،ال یعتبهر فهي صهحة
ّ
استئجارها إ نه ،ما لم یناف لك لحق استمتاعه؛ ألن اللهبن لهیل لهه،
ُ
فیجوز لها اإلرضاع من غیر رضاه .و لذا یجوز لها أخذ األجرة من الووج

علی إرضاعها لولده ،سواء کان منها أو من غیرها .نعم لهو نهافی لهك
ّ
ً
ّ
حقه لم یجو إال بإ نه ،و لو کان غاببا فآجرت نفسها لإلرضاع فحضر في
ّ
ّ
أثناء المدة و کان علی وجه ینافي حقه ،انفسخت اإلجارة بالنسهبة إلهی
ّ
بقیة المدة]1[.3

[ ]1للمسألة المفروضة صور:
المزوجة لنفسها من ون مزاحمة ل ّ
تارة :تستأجر المرأة ّ
حا اسلتمتاع
ً
ً
زوجها ،کأن یکون الزوب غائبا أو مریضا أو غیر ذلک ،ففي هذه الصلورة

 .1قواعد األحکام :ج ،2ص.292 - 291
 .2جواهر الکالم :ج ،22ص.299
 .3العروة الوثقی :ج ،2ص.444
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ّ ً ّ
قد حکم بالجواز حتی مع منع الزوب معلال :بأنه لیس للزوب منع زوجته
ّ
ّ
حقه بعد کونها ّ
حرة مالکة ألمرها (وهذا خیرة «الشرائع»).1
عما الینافي
ّ
ووجهه في «الجواهر» :باألصل ووقوع اإلجلارة للرضلاع حلال علدم

معارضته حا الزوب؛ ضرورة اعتیا عدم استغراق األوقات في االستمتاع
ّ
الذف لیس للزوب غیره من باقي منافعها فهي مسلطة علیها .2ولهذا یجوز
ُ
لها أخذ االجرة من زوجها علی إرضاعها لولده وإن کان منها ،والیجلب
ّ ً
لها اإلرضاع مجانا بعد أن لم یکن الللبن منله (وا ّ علی عللی ذللک فلي
«الجواهر» :3عدم الخالف واإلشکال).
وقال :لیس له اإلجبار باإلرضاع کما ور في األخبلار کلالمروف علن

سلیمان بن اوو المنقرف :قال :سئل أبوعبدالله× عن الرضاع؟ فقال:
ُ
ّ
«التجبر ال ّ
حرة علی رضاع الولد وتجبر أ ّم الولد» ،4وهو لیلل عللی أنله
لیس للزوب ّ
حا في إرضاعها .وعلی الجمللة التجلب علیهلا اإلرضلاع
ّ ً ّ
ألن اللللبن لللیس للللزوب ،وأن اإلطاعللة الواجبللة علیهللا ّ
خاص لة
مجانللا؛
ومنحصرة باالستمتاع والتمکین فقط ،فالإشکال فیما أفا ه الماتن& فلي

 .1رشائع اإلسالم :ج ،2ص.145
 .2جواهر الکالم :ج ،22ص.292
 .3جواهر الکالم :ج ،21ص.222
 .4وسائل الشیعة :ج ،21ص ،462أبواب أحکام األوالد :ب ،52ح.1
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صدر المسألة من عدم اعتبار إذن الزوب في ّ
صحة االستیجار مالم ینلاف
ذلک ّ
لحا استمتاعه...إلی آخر کالمه.
ّ

ّ

نعم ،لو نافی لک حقه لم یجو إال بإ نه]1[. ...
ّ
[ ]1ففي هذه الصورة ً
الصلحة ،وإن
تارة أذن لها الزوب فالإشکال في
ّ
ّ
لم یأذن فعن الشیخ 1والحلي  2اللبطالن ،کملا اختلار المحقلا فلي
ً
منافیا ّ
لحا اللزوب فلالبطالن و إن للم
«الشرائع» التفصیل بین ما إذا کان
ّ
ً
ّ
فالصلحة وإن للم یلأذن لله
یکن بإذنه ،و بین أن الیکون مانعا علن حقله
الزوب.

ّ
ّ
والظاهر أن ما استدل به (في کالم الشلیخ وإبلن إ ریلس) ملن کلون
ً
الزوب مالکا لجمیع منافع الزوجة ممنوع؛ لعدم قیلام لیلل عللی کونهلا
ّ
ومسخرة لزوجها بتمام شوونها ،بل الثابلت لله ّ
حلا االسلتمتاع،
مقهورة
فمع عدم کون اإلجارة منافیة لجهة فال لیل عللی للزوم إذنله ،فاإلجلارة
الواقعللة صللحیحة ّ
حتللی إذا کانللت بللدون إذن الللزوب والتنللافي ّ
حللا
االستمتاع.

 .1املبسوط :ج ،2ص.229
 .2الرسائر :ج ،2ص.421
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نعم ،یقع اإلشکال في ما إذا لم یأذنها ووقعت المنافلاة بلین وجلوب
اإلرضاع باإلجارة والقیام ّ
بحا الزوب ،کما علیه المشهور من عدم ملکیة

ً
المنافع المتضا ّ ة ل کما ّمرل (کما لو آجر نفسه لبناء الدار ملثال فلي یلوم
ً
ّ
ّ
معین وآجر نفسه أیضا في ذلک الیوم للکتابة) حیث إن األجیر الیمللک
ً
المنفعتللین المتضللا ّ تین ویصللیر حل ّلا المسللتأجر ّ
األول مضللا ّ ا لحل ّلا
ّ
المستأجر الثاني ،ولو لم یسلتفد المسلتأجر ّ
األول ملن حقله ،فالقاعلدة
ّ
تقتضي بطالن إجارتها بغیر إذن زوجها وإن لم یستفد اللزوب ملن حقله
ولم ّ
یتمتع بها ،کما علیه المشهور من عدم ملکیة المنافع المتضا ّ ة سواء
ّ
استفا ذو ّ
الحا من حقه أم لم یستفد.
ّ
هذا ّ
تام ً
بناء علی القول بأن ما کان للزوب ل من جواز االسلتمتاع فلي
ّأف زمان ومکان وعلیها ا ّ
لتهیو لالستمتاع ل من مقولة الحقوق.
ً
وأما إذا أشکلنا في ذلک وقلناّ :إن من آثار ّ
ّ
الحا کونه قابال لإلسلقاط
حلا االسلتمتاع الأثلر لله؛ إلسلقاط اللزوب ّ
والنقل واالنتقلال وأ ّن ّ
حلا
استمتاعه ولیس بقابل للنقلل واالنتقلال ،فالینلدرب المقلام فلي ضلابطة
ّ
تزاحم الحقوق وعدم ملکیة المنافع المتضا ّ ة ّ
حتی یقلال بعلدم تمللک
الزوجة إجارة نفسها لإلرضاع وإن لم یستفد الزوب منها ،فما هو الثابلت
ّ
من األ لة للزوب جواز االستمتاع و هو من مقولة األحکام الالحقوق.

555

کتاب اإلجارة

ّ
الحلا والحکلم والفلارق بینهملا مجلال واسلع
وللبحث في تعریف
ً
ّ
إجماال؛ حیث ّإن الحکم قد ّ
ّ
عرف :بأنه ما جعلل بلالتکلیف
نتعرض إلیه
ّ
أو الوضع بما یتعلا بفعل اإلنسان من حیث المنع عنه والرخصلة فیله أو
ّ
ترتیلب األثلر علیله (وموضلوع الحکلم فعلل المکللف) وهلو الیسلقط
باإلسقاط والینتقل بالنواقل.
ّ ّ
ّ
الحا :بأنه سلطة مجعولة لإلنسلان عللی غیلره (ملن ملال أو
وعرف
ّ
شخن أو کالهما) ولو باالعتبلار کلالعین المسلتأجرة ،فلإن للمسلتأجر
الخاص ،فهو ً
ّ
تارة یطلا في مقابلل المللک،
سلطة علی الموجر في ماله

ً
وتارة فیما یرا فه ،و علی ّ
األول یکون مرتبته أضعف ملن مرتبلة المللک؛
ّ
ّ
الحلا فلله القلدرة عللی
وکیف کان :أنه سلطنة مجعولة زمامها بیلد ذف
اإلعمال واإلسقاط.

ّ
ّ
ّ
ومما ذکر ظهر أن ملا یعلد ملن جمللة الحقلوق (ملع أنهلا الیسلقط
ّ ُ
کحا األ ّبوة ووالیة الحاکم
باإلسقاط والینتقل بالنواقل والینتقل باإلرث)

وحا الجار ّ
وحا االستمتاع ّ
ل علی القول به ل ّ
وحا الملومن عللی أخیله
ّ
ّ
محل نقاش؛ إذ ال ّ
حا ل کما حقا سلطنة ل ضلعیفة عللی الشليء وقابلل
لإلسقاط بمقتضی طبعه (وهو المحکي عن الشهید&).1

 .1مسالک األفهام :ج ،6ص.248
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ّ
فالنتیجةّ :إن المذکورات لیست من ّ
الحا المصطلح وإنما هي ملن
ّ ُ
ّ
کحا األ ّبوة ،فإنه حکلم إلزاملي عللی الوللد بالنسلبة إللی
قبیل األحکام

الخاص ،وکلذلک الکلالم فلي ّ
ّ
حلا الواللد ملن أن
والدیه الثابت بدلیله
ّ
ی ّ
تصرف في مال إبنه ،فإنه حکم ترخیصي لله ملن الشلارع عنلد مسلیس
حاجته إلیه.

التصلرف فلي أملوال ّ
ّ
الغیلب
وهکذا بالنسبة إلی والیة الحاکم (علی
ّ
ّ
والقصر) فهي محمولة لمصالحهما وإنما هي حکم من الشلارع لله فلي
ّ
ّ
التصدف لذلک رعایة لمصلحة المولی علیه والیعو منله نفلع للحلاکم
الحا یعو النفع إلی صاحب ّ
غیر األجر والثواب ،مع ّأنه في ّ
الحا.
ّ
ففي ما نحن فیه (وهو ّ
حا االستمتاع) کذلک؛ ألن مرجعه إلی حکم
الشارع علی الزوجة بعدم جلواز امتناعهلا و إبائهلا علن ذللک عنلد إرا ة
الزوب.
فعلی هذا الوجه للحکم ببطالن اإلجارة وإن لم یأذن لها الزوب ملع
ّ ً
عدم منافاتها ل ّ
حا الزوب؛ معلال بمانعیة ملکیة المنافع المتضا ّ ة (لعلدم

صدق عنوان ّ
الحا بمعنی مرتبة ضلعیفة للمللک عللی عملیلة اسلتمتاع
الزوب علی الزوجة) هذا.
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ً
وثانیا :قد ّمر في المسألة السا سة من الفصل الخامس إمکان ملکیة
ّ ً
ّ
المنافع المتضا ّ ة؛ معلال بعدم التضا بین نفس الحقوق والمنافع وإنملا
المانع هو استفا ة المستأجر ّ
األول.
وبعبارة واضحة :أ ّن الملکیة أمر اعتبارف خفیلف الموونلة ،فالتضلا ّ

بللین الملکیتللین والیسللرف التضللا ّ بللین المنفعتللین إلللی التضللا ب لین
االعتبارین.

ً
نعم ،إذا کان الرضاع منافیا لما ثبت للزوب من االستمتاع فالمشلهور

بطالن اإلجارة.

ّ
وفي «المستند»« :لعله لم یستشکل فیله أحلد» 1لمنافلاة اسلتحقاق
االستمتاع الستحقاق اإلرضلاع ،وملع سلبا ثبلوت ّ
األول بعقلد النکلاح
المجال لثبوت الثاني بعقد اإلجارة.
ُ
ًّ
ّ
بأن هذا ّ
یتم إذا کان اللزوب مسلتحقا علیهلا االسلتمتاع فلي
واشکل:
ّ
ّ
الخاصّ ،
یستحا
وأما إذا لم
جمیع األوقات بنحو االستغراق بنحو األجیر

الزوب االستمتاع المستغرق بجمیع أوقاتها فال محالة یکلون االسلتمتاع
ّ
المملوک للزوب بنحو الکلي في الم ّعین في وقت إرا ة الزوب ،فعلی هذا
ّ
ّ
المنافللاة بللین االسللتحقاقین؛ ألن اسللتحقاق أحللد لکلللي فللي المعل ّلین
 .1موسوعة اإلمام اخلوئي :ج ،24ص.252
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ّ
لکلي آخر في ّ
المعین یجتمعان (کما في تملیک صاع
واستحقاق اآلخر
من الصبرة لزید وصاع آخر لعمرو).
ً
خللال فلي شلرط ّ
ّ
صلحة
ومجر منافاة الوالیة علی التعیین الیوجب
ّ
ّ
اإلجارة؛ ألن صرف مطالبة الزوب باالستمتاع الیوجب خروب الکلي عن
ّ
الکلیة ّ
بالتفر والشخصیة حتی یسلتحیل مللک ضلده ،وکلذلک الیللزم
ّ
سلب القدرة علن تسللیم کللي اإلرضلاع ،ولهلذا ال لیلل عللی بطلالن
اإلجارة؛ لعدم مانعیة الواجلب بعقلد النکلاح لمقتضلی عقلد اإلیجلار،
ّ
ووزانه وزان البیع وقت النداء وغایته ترتب الحرمة التکلیفیة والأکثر.
وإن أبیت وقلت باستقرار المزاحمة ل في مفروض المقام ل بین الوفاء
بعقد اإلیجار وما هو ثابلت علیهلا بعقلد النکلاح فالمنلاص ملن القلول
ّ
ّ
المتقدم ل ً
بناء علی أنه من الحقوق ل.
ببطالن العقد المزاحم للواجب
ّ
هذا کله فیما إذا کانت المنافاة حین اإلیجار.
ً
ّ
وأما «لو کان غائبا فآجرت نفسها لإلرضاع »...فقلد حکلم بانفسلا
ّ
ّ
اإلجارة بالنسبة إلی بقیة الملدة ،والظلاهر أن ملرا ه صلورة اللر ّ ؛ لعلدم
تمامیة مقتضی االنفسا بل وثبوت العقد مع إجازته.
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مسألة :9لو کانت االمرأة ّ
خلیة فآجرت نفسها لإلرضاع أو غیره مهن
ّ
ّ
ّ
األعمالّ ،ثم ّ
تووجت ،قدم حق المستأجر علی حهق الهووج فهي صهورة
ًّ
ّ
مضرا بالولد منع منه]1[.1
المعارضة ،حتی أنه إ ا کان وطؤه لها

[ ]1ما أفا ه من تقدیم ّ
ّ
المصرح به في کلمات غیر
حا المستأجر هو
ّ ّ
ألنها حینما کانلت ّ
خلیلة لهلا أن تمللک
واحد من األعالم لسبا الحا؛
ّ
منفعتها إلی الغیر باإلجارة ولیس لزوجها الممانعة فلي ذللک ،کملا أنله

لیس للزوجة المستأجرة اإلباء عن وفائها.
وهذا واضح ،ونظیرها بیع العین مسلوبة المنفعة مع عللم المشلترف
ّ
ّ
ّ
المقلررة؛ ألنله أقلدم
والبد من اإلغماض عن االستمتاع أوقات اإلجلارة
علی تزویجها مسلوبة االنتفاع في تلک األوقات نعم ،في فرض الجهلل
ّ
یحتمللل القللول بخیللاره فللي فسللخ العق لد؛ لتخلللف الشللرط الضللمني
ً
االرتکازف ل أف ثبوت االستمتاع له في ّأف وقت شاء ل ؛ نظرا إلی استقرار
ً
بناء العقالء (في مقام البیع) علی اتصاف المبیلع بکونله مطلقلا بحیلث
ّ
ّ
التصرف فیه واالنتفاع منه کیفما شاء من ون ملانع
یتمکن المشترف من
ورا ع.

 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.441
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وهکذا الکالم فیما إذا کان الزوب ممن الیلیا بحاله رضلاع زوجتله،
ّ
وتضرره.
الیبعد القول بثبوت الخیار من جهة التدلیس لغروره
ًّ
مضرا بالولد منهع
وأفا في ذیل المسألة بقوله« :حتی إ ا کان وطؤه لها

منه]1[.»...

[ ]1وفي «القواعد»« :للزوب وطوها وإن لم یرض المستأجر».1
وجه في «المستمسک»« :ک ّأنه ّ
وقد ّ
2
منزل علی صورة عدم الضلرر»
ّ ّ ّ
والبأ به بقرینة لزوم تقدیم ّ
حا المستأجر علی اللزوب ،إال أن الترقلي
ّ
حا ذف ّ
عن القاعدة المذکورة ل من تقدیم ّ
الحا المتقدم ل إلی الفلرض
ًّ
مضرا بالولد ،فإن کان من مصا یا تفویلت
األخیر وهو ما إذا کان الوطئ
ّ
مال الغیر فالإشکال في عدم الجواز کما حقا والخصوصیة لإلضرار في
ّ
ترتب الحکم.
ً
منافیا ل ّ
نعم ،البحث ّ
حا المسلتأجر الینلدرب
عما إذا لم یکن الوطئ
ُ
ّ
وأجنبی عنها ،بل یبحث عنه تحت قاعدة اخری
تحت القاعدة المذکورة
تصرف المالک في ملکه للو اسلتلزم ّ
وهي ّأنه هل یجوز ّ
تضلرر الغیلر أم
ّ
الیجوز؟ وهي من فروعات قاعدة الضرر ،والمتیقن منه عدم جواز ذلک
 .1قواعد األحکام :ج ،2ص.292
 .2مستمسک العروة الوثقی :ج ،12ص.121
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إذا کان مو ّ ًیا إلی الهالک أو ما یعلم بعدم رضا الشارع بوقوعهّ .
وأما فلي
ّ
ألنه ً
التصرف في ملکه لدفع ضرر ّ
ّ
یتوجله علیله
تارة یکون
غیره فیشکل؛
التصرفً ،
ّ
ّ
التصرف في ملکه لجللب نفلع ملن ون أن
وتارة :یکون
بترک

یکون هناک ضرر بترکه ،وعلی ّ
األول :الیبعلد القلول بمرجعیلة «النلا
ّ
ً
ّ
مسلطون علی أموالهم» مضافا إلی «قاعدة نفي الحرب» بدعوی :أن منع
المالک لدفع ضرر الغیر حرب وضیا علیه.

وللکالم مجال واسع فما یقال في الصورة االولی جاریة فلي الصلورة
ّ
الثانیة لو قلنا بأن عدم النفع ضرر مشمول لحدیث نفي الضرر.

ّ ً
تبرعها،
مسألة  :11یجوز للمولی إجبار أمته علی اإلرضاع إجهارة أو
ّقنة کانت أو ّ
مدبرة أو ُأ ّم ولدّ ،
وأما المکاتبة المطلقة فالیجوز له إجبارها،

بل وکذا المشروطة کما الیجوز في ّ
المبعضة ،والفهر بهین کونهها ات
ولد یحتاج إلی اللبن أو ال؛ إلمکان إرضاعه من لبن غیرها.1

 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.441

