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 ، عو  الفرق في المرتضع  یع أ  ی ونعمی ّنً  عو       ً : 11مسألة  
تهعو،  لإلرضوعّبوشرتهو  ی أ تن  أ ة الفي المستأجر  ًّ    جن ه في ذ

ر ة فعي وعمرة تن ع أ    اإلّع التن ع أف م ّوت الصبًي فعي وعمرة 
 عو     جنع  المبوشرة انفسخت اإلجورة، یخالف ّو لم  وی الملد   ً 

تهو، فإًنه التبط   ًّ     تنًذر الغ ر ّأ وبًي   ممته    ّمتهو إاًل ّیفي ذ
 [1].1ةّرضن

  :في المسألة أربعةالصور المفروضة [ 1]

ن خاص   ي  صب إلرضاع ةیستأجر المرضعتارة:    .معی 

  إلرضاع.ي  اعنوان کل  بیستأجر  :وتارة

  .مباشرة إلرضاعلعملیة ا ةیستأجر المرضع ة:وثالث

تها علی سبیل  ةاألخیرو ففي جمیع الصور  التسبیب.یجعل علی ذم 
ة عقد االجارة، والوجه لذلک حة  :حکم بصح  ة المصر  عمومات الصح 

ُجمَرُهأ﴿في الکتاب المجید: 
ُ
ْرَضْنَأ َلُنْم َفآُتمُهَأً  

َ
 .2﴾َفِإْی  
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عمل محترم مرغوب فیه عند العقالء یبذل  إلرضاعإلی أن  امضافًا 
 يبأن  الغرر الیرتفع بوصف الکل   تین:األخیرفي  اإلشکالو ،بإزائه المال

الً    .أو 

ن ي  عدم الفرق بین الکل  بالخدشة  :وثانیاً    .والمعی 

علی خالف میزان اإلجارة التي مقتضاها تملیک  إلرضاعوثالثًا: إن  ا
الالعین الذي هو مقتضی الرضاع وقد خرج الرضاع  المنفعة

ْرَضْنَأ  ﴿ تعالی: بالتخصیص من جهة اإلجماع وداللة قوله
َ
 ﴾...َفِإْی  

ن و ن،یق  ومقتضی القاعدة فیما خالف االقتصار علی المت  المتیق 
.  هوالتعیین في المرضعة والصبي 

ل: فلوةعت مندفاإلشکاالو ا األو  کما  ،وصفارتفاع الغرر بال ضوح، أم 
ي من  قة بالکل   ، وقد نص  يوالکل   النسیئةفي سائر المعامالت المتعل 

ق األردبیلي بالوصف )کالراکب مثاًل(  باالجتزاءفي المقام  1&المحق 
ة تهذا مضافًا إلی أن  الجهالة ما لم تنجر  إلی السفه ال ضر   بصح 

 لة.مالمعا

ي بعدم الفارق ب اإلشکالما ذکرنا یتضح الکالم في مف ین الکل 
ن  ار المعاملة إلی السفه.رحیث إن  المناط عدم انج ؛والمعی 
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ا  فقد مر  الکالم عنه في المسألة السابعة آنفًا  :األخیر اإلشکالوأم 
ما هو للحضانة وکون اللبن بالتبع أو یکون  االستیجارن  أینا وقو   لعل  إن 

ه وإن استلزم صرف اللب األعمالللرضاع وهو من سنخ  االستیجار ن إال  أن 
للکتابة والخیاطة وإن استلزم کل  منهما صرف  االستیجارنظیر  ،بالتبع
هو الکتابة والخیاطة وهما من قبیل  يصلمع أن  المقصود األ ،العین

 .األعمال

ة وإن لم ینطبق  :وإن أبیت فالبأس بأن یقال بأن  هذه معاملة مستقل 
 الء.ری علیها بناء العرف والعقجعلیه عنوان اإلجارة 

ُجمَرُهأ ﴿والینافیه قوله تعالی: 
ُ
ْرَضْنَأ َلُنْم َفآُتمُهَأً  

َ
؛ ألن  ﴾َفِإْی  

األجر هو العوض کما أطلق األجر علی العوض في قوله تعالی:  معنی
ُجمَرُهأَّ  َ اَل ُجَ وَح َعَ  ُنم﴿

ُ
ی َت ِنُحمُهأَّ ِإَذا َءاَت ُتُممُهأَّ  

َ
ومجرد   1﴾ 

 نه علی نحو اإلجارة... .االسترضاع بعوض أعم  من کو

ة  ،وکیف کان اإلجارة في جمیع الصور فالمانع من الحکم بصح 
ه:  لو مات الصبي  في صورة التعیین أو المرأة في صورة »المفروضة إال  أن 

کشف الموت ل ؛بالخالف والإشکال« المباشرة انفسخت اإلجارةتعیین 
کي  إلرضاعومنها ا لمنافعها بعد الوفاة ةعن عدم کونها مالک األخیرفي 
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کالخیاطة والکتابة...التي  األعمالفي غیره من  کذلککه کما هو یمل  
ت قبل القیام بها، وهکذا في ما إذا مات الصبي  تیوجر نفسها فما

ن فالینعقد  إرضاعهلکشف موته عن عدم قدرة المرأة علی  ؛المعی 
ل، هذا.  الملکیة من األو 

ا  ًا أو جعللو کان الولد »وأم  ه ال کلی  تها فإن  موته أو موتها ببطل تفي ذم 
ر الغیر من صبي  أو مرضع المقتضی د عدم وجو :والوجه .«ةإال  مع تعذ 

ي هو المستأجر علیه و یکون قاباًل لالأللبطالن بعد  نطباق علی ن  الکل 
ره، بمعنی ه مع انحصار الکل   :اآلخر إال  مع تعذ  ضه ري في الفرد الذي عأن 

 صورة التعیین.بلحاقه إالموت الإشکال في 

 ةوهکذا الکالم فیما لو ماتت المرأة المستأجرة إذا کانت اإلجارة واقع
ها قادرة علی التسبیب األعم  علی  قبل الموت  من المباشرة والتسبیب؛ ألن 

ا باستیجار الفرد أو باإلیصاء وإ)  يءبش یتصد  ( فإذا لم ةمن الترک اإلخراجم 
 من ترکتها قبل المیراث. اإلخراجت یجتها والعمل دینًا في ذم   نامنهما ک

من المباشرة  األعم  لخیاطة أو الکتابة ل االستیجاروهذا نظیر 
ة األجیر.  والتسبیب لبقاء العمل دینًا في ذم 

ل  یناألخیر الفرضینعدم الموجب لالنفساخ بالموت في  :فالمتحص 
ة  دة ولو العقد والبد  من الخروج عن العه بنفسلثبوت العمل في الذم 
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لوقوع یصلح زمان  ي  بعد الموت والسیما إذا عرض الموت بعد مض
 العمل فیه.

 استئجور الشوة ل ب هو   األشجور لالنتفوع یأثمورهو، : وجمز11ّسألة
یإتالف   هو می االنتفوع ف وضًر  ال  لالستقوء  نحم ذلک،  اآلیور 
ال بأ ّ فنة  ونًد الم فنة هم النرف  ع دهم   يالم وط ف ؛ألًی األع وی

 لذا ق  و یصًحة استئجور المر ة  ل شوة، الثمر ّ فنة ل شجر، هنذا،
حول نمّهو    یمض   یف ّ هو فن ؛یأی انتف  ی ب هو ونأ  إی لم  ل رضوع
ّبوشرتهو لذلک،فمو  فم الملد ّأ د ی  يف وهوحجرهو  جن  ثد يالملد ف

االنتفوع  ألًی  ؛المذ مرات یّأ إشنول اإلجورة فعأ ینض الن موء 
 [1].1هم خالف  ض  اإلجورة،ال  جه له   األع وییإتالف   هوف

جوبة في المسألة السابعة، حیث واأل اإلشکالقد مر  الکالم عن 
بل الرضاع  ،لإلرضاعبجواز استیجار المرأة » &حکم السید الماتن

نة بمعنی االنتفاع بلبنها وإن لم یکن ة معی   .2«منها فعل مد 

ة أالمعروف في المقام والبحث في استیجار المر اإلشکالوهنا یذکر 
من کون اإلجارة  في بناؤهمفینا األعیاناللبن من قبیل  من أن  »للرضاع 
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هنا من عدم لزوم کون  جاب عنهأوقد « األعیانلنقل المنافع دون 
نظر العرف وعندهم هو المنفعة مناط عراض؛ ألن  المنفعة من قبیل األ

 .1لی آخر کالمهإمن قبیل المنافع و...عد اللبن ی

إن  المنفعة قد یطلق علی النفع في  ـ:وقد مر  آنفاً ـ وقد ُاشکل علیه 
.. .فبهذا المعنی یصدق المنفعة علی اللبن وولد الجاریة و ،قبال الضرر

ها لنـ إال  أن  المراد منها  مایعد  من ـ قل المنافع في باب اإلجارة وأن 
 ،العین وما کان من قبیل الحاالت والحیثیات القائمة بالعین یاتتجل  
 .األعیانطبق علی ینفال

ق النائیني تقریر بنحو آخر: إن  اإلجارة تملیک منفعة  وفي بیان المحق 
فإجارة الشجر للثمر مثاًل یناسب الثاني )إتالف  ،في قبال تملیک العین

ها في حاق  ( دون األو  األعیان  ،المعنی تملیک للثمر وهو عین ل؛ ألن 
ة المنفعة من العین فالمناسب ذکر بیع الثمار في باب وعلی القول بأعمی  

لصدق المنفعة علی  ؛الجاریة لولدها والبذر لزرعهإجارة اإلجارة وجواز 
ها خالف المسل   وألجل ماذکر  م،ولد الجاریة وعلی زرع البذر مع أن 

األجیر وُاجرة الدار ولو کانت المنفعة عینًا لم یحسن طالق ُاجرة إ صح  
في إجارة الشجر لیست  ةن  المنفعة الملحوظأذلک، وبه یدفع دعوی 
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 :وجه االندفاع ،وهو من قبیل المعنی الالعین ،الثمر بل االنتفاع بالثمر
 للشجر بل للثمر نفسه. ةإن  االنتفاع بالثمر لیس منفع

ه یمکن تقریب بیان ا دإال  أن  ن اإلشکاالعلی نحو الیرد علیه  &لسی 
، من أن  تشخیص الموضوعات في 1&ورده المحقق الخوئيأوهکذا ما 

ولم  المخترعةالعرف ولیست من الموضوعات بید أبواب المعامالت 
بل المنفعة  ي،فهم العرفالفي اللغة )في معنی المنفعة( مایخالف  یوجد

ة عنده أعم  مما له عین ومما العین له، ویؤ ده ما ورد في الکتاب والسن  ی 
کما استظهره في ـ الضراب  فحلإجارة  أخبارالواردان في الرضاع وفي 

ها بفاإلجارة وإن کانت هي عـ 2«الجواهر» ارة عن تملیک المنفعة، ولکن 
ة إطالق المنفعة علیها وعدم الدلیل  کون المنفعة عیناً  يالتناف بعد صح 

عد من تمرًا معنویًا أو أبل  عیناً أن ال تکون بأن  المنفعة البد   دعلی  الجمو
ات  العین و من الحاالت و... . تجلی 

  صر  المستشکل علی أن  أ وإن
ُ
 مور المعنویة و...المنفعة من األ

ة اإلجارة بلحاظ ما سیکون فیما بعد والتفصیل بین بفالوجه للقول  صح 
تها بلحاظ ةوغیر الموجود ةالموجود األعیان الثاني  حال العقد وصح 
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ه بناًء علی ثبوت  ل؛ ألن  تکون المعاملة بلحاظ ما  اإلشکالدون األو 
  .السلف والله العالم، هذا عسیکون من مقولة بی

مثال المقام أمبتن علی أن  االنتفاع في  اإلشکالساس أمضافًا إلی أن  
و ما  ةالحالین العین الموجودکال وفي  ،بالعین دون الحیثیات القائمة

 .ـ یکون االنتفاع بالعینـ أي ی نسق واحد ستوجد عل

 


