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ً

عو،

الفي المستأجرة ی أ تن أ ّبوشرتهو لإلرضوع جن ه في ً
ذّتهعو،
ً
الصبي فعي وعمرة التن ع أ اإلّعر ة فعي وعمرة تن ع أ
ف م ّوت
ً
المبوشرة انفسخت اإلجورة ،یخالف ّو لم وی الملد عو جنع
ً
ً
ً
في ً
تنذر الغ ر ّأ ً
وبي
ذّتهو ،فإنه التبط یممته ّمتهو إال ّ
ّرضنة]1[.1
[ ]1الصور المفروضة في المسألة أربعة:
تارة :یستأجر المرضعة إلرضاع صبي معین خاص.
وتارة :یستأجر بعنوان کلي اإلرضاع.
وثالثة :یستأجر المرضعة لعملیة اإلرضاع مباشرة.
واألخیرة یجعل علی ذمتها علی سبیل التسبیب .ففي جمیع الصور
حکم بصحة عقد االجارة ،والوجه لذلک :عمومات الصحة المصرحة
َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ ُ
مه ًَأ ُج َمر ُهأ﴾.2
في الکتاب المجید﴿ :ف ِإی ْرضنأ لن ْم فآت

 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.441
 .2الطالق(.5 :)56
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ً
مضافا إلی أن اإلرضاع عمل محترم مرغوب فیه عند العقالء یبذل
بإزائه المال ،واإلشکال في األخیرتین :بأن الغرر الیرتفع بوصف الکلي
ً
أوال.
ً
وثانیا :الخدشة بعدم الفرق بین الکلي والمعین.
ً
وثالثا :إن اإلرضاع علی خالف میزان اإلجارة التي مقتضاها تملیک
المنفعة الالعین الذي هو مقتضی الرضاع وقد خرج الرضاع
َ ْ َ َ

بالتخصیص من جهة اإلجماع وداللة قوله تعالی ﴿ :ف ِإی ْرض ْن َأ﴾...
ومقتضی القاعدة فیما خالف االقتصار علی المتیقن ،و المتیقن

هوالتعیین في المرضعة والصبي.
واإلشکاالت مندفعة ،أما األول :فلوضوح ارتفاع الغرر بالوصف ،کما
في سائر المعامالت المتعلقة بالکلي من النسیئة والکلي ،وقد نص
ً
المحقق األردبیلي& 1في المقام باالجتزاء بالوصف (کالراکب مثال)
ً
هذا مضافا إلی أن الجهالة ما لم تنجر إلی السفه التضر بصحة
المعاملة.
فمما ذکرنا یتضح الکالم في اإلشکال بعدم الفارق بین الکلي
والمعین؛ حیث إن المناط عدم انجرار المعاملة إلی السفه.
 .1جممع الفائدة والربهان :ج ،11ص.21
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ً
وأما اإلشکال األخیر :فقد مر الکالم عنه في المسألة السابعة آنفا
وقو ینا أن االستیجار لعل إنما هو للحضانة وکون اللبن بالتبع أو یکون
االستیجار للرضاع وهو من سنخ األعمال وإن استلزم صرف اللبن إال أنه
بالتبع ،نظیر االستیجار للکتابة والخیاطة وإن استلزم کل منهما صرف
العین ،مع أن المقصود األصلي هو الکتابة والخیاطة وهما من قبیل
األعمال.
وإن أبیت فالبأس بأن یقال :بأن هذه معاملة مستقلة وإن لم ینطبق
علیه عنوان اإلجارة جری علیها بناء العرف والعقالء.

َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ ُ ُ
مه ًَأ ُج َمر ُهأ﴾؛ ألن
والینافیه قوله تعالی ﴿ :ف ِإی ْرضنأ لن ْم فآت

معنی األجر هو العوض کما أطلق األجر علی العوض في قوله تعالی:

َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ ُ ُ ُ
مه َّأ ُج َمر ُه َّأ﴾ 1ومجرد
﴿ ال ج وح ع نم ی ت ِنحمهأ ِإذا ءات تم
االسترضاع بعوض أعم من کونه علی نحو اإلجارة. ...

وکیف کان ،فالمانع من الحکم بصحة اإلجارة في جمیع الصور
المفروضة إال أنه« :لو مات الصبي في صورة التعیین أو المرأة في صورة
تعیین المباشرة انفسخت اإلجارة» بالخالف والإشکال؛ لکشف الموت
في األخیر عن عدم کونها مالکة لمنافعها بعد الوفاة ومنها اإلرضاع کي
 .1املمتحنة(.11 :)51
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یملکه کما هو کذلک في غیره من األعمال کالخیاطة والکتابة...التي
یوجر نفسها فماتت قبل القیام بها ،وهکذا في ما إذا مات الصبي
المعین؛ لکشف موته عن عدم قدرة المرأة علی إرضاعه فالینعقد
الملکیة من األول ،هذا.

ً
وأما «لو کان الولد کلیا أو جعل في ذمتها فإنه التبطل بموته أو موتها

إال مع تعذر الغیر من صبي أو مرضعة» .والوجه :عدم وجود المقتضی
ً
للبطالن بعد أن الکلي هو المستأجر علیه و یکون قابال لالنطباق علی
اآلخر إال مع تعذره ،بمعنی :أنه مع انحصار الکلي في الفرد الذي عرضه
الموت الإشکال في إلحاقه بصورة التعیین.
وهکذا الکالم فیما لو ماتت المرأة المستأجرة إذا کانت اإلجارة واقعة
علی األعم من المباشرة والتسبیب؛ ألنها قادرة علی التسبیب قبل الموت
(إما باستیجار الفرد أو باإلیصاء واإلخراج من الترکة) فإذا لم یتصد بشيء
ً
منهما کان العمل دینا في ذمتها و یجت اإلخراج من ترکتها قبل المیراث.
وهذا نظیر االستیجار للخیاطة أو الکتابة األعم من المباشرة
ً
والتسبیب لبقاء العمل دینا في ذمة األجیر.
فالمتحصل :عدم الموجب لالنفساخ بالموت في الفرضین األخیرین
لثبوت العمل في الذمة بنفس العقد والبد من الخروج عن العهدة ولو
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بعد الموت والسیما إذا عرض الموت بعد مضي زمان یصلح لوقوع
العمل فیه.
ّسألة :11وجمز استئجور الشوة ل ب هو األشجور لالنتفوع یأثمورهو،
اآلیور لالستقوء نحم ذلک ،ال ً
وضر می االنتفوع ف هو یإتالف
ً
ً
األع وی؛ألی الم وط في الم فنة هم النرف ع دهم وند ال بأ ّ فنة
ً
یصحة استئجور المر ة
ل شوة ،الثمر ّ فنة ل شجر ،هنذا ،لذا ق و
ل رضوع إی لم ونأ ّ هو فن ؛یأی انتف ی ب هو فی حول نمّهو یمض
الملد في حجرهو جن ثدوهو في فم الملد ّأ د ی ّبوشرتهو لذلک،فمو
ً
عأ ینض الن موء ّأ إشنول اإلجورة فی المذ مرات؛ ألی االنتفوع

ف هو یإتالف األع وی هم خالف ض اإلجورة،ال جه له]1[.1
قد مر الکالم عن اإلشکال واألجوبة في المسألة السابعة ،حیث

حکم السید الماتن& «بجواز استیجار المرأة لإلرضاع ،بل الرضاع
بمعنی االنتفاع بلبنها وإن لم یکن منها فعل مدة معینة».2
وهنا یذکر اإلشکال المعروف في المقام والبحث في استیجار المرأة
للرضاع «من أن اللبن من قبیل األعیان فینافي بناؤهم من کون اإلجارة
 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.441
 .2العروة الوثقی :ج ،2ص.441
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لنقل المنافع دون األعیان» وقد أجاب عنه هنا من عدم لزوم کون
المنفعة من قبیل األعراض؛ ألن مناط المنفعة هو نظر العرف وعندهم
یعد اللبن من قبیل المنافع و...إلی آخر کالمه.1
ُ
ً
وقد اشکل علیه ـ وقد مر آنفاـ :إن المنفعة قد یطلق علی النفع في
قبال الضرر ،فبهذا المعنی یصدق المنفعة علی اللبن وولد الجاریة و...
إال أن المراد منها ـ في باب اإلجارة وأنها لنقل المنافع ـ مایعد من
تجلیات العین وما کان من قبیل الحاالت والحیثیات القائمة بالعین،
فالینطبق علی األعیان.
وفي بیان المحقق النائیني تقریر بنحو آخر :إن اإلجارة تملیک منفعة
ً
في قبال تملیک العین ،فإجارة الشجر للثمر مثال یناسب الثاني (إتالف
األعیان) دون األول؛ ألنها في حاق المعنی تملیک للثمر وهو عین،
وعلی القول بأعمیة المنفعة من العین فالمناسب ذکر بیع الثمار في باب
اإلجارة وجواز إجارة الجاریة لولدها والبذر لزرعه؛ لصدق المنفعة علی
ولد الجاریة وعلی زرع البذر مع أنها خالف المسلم ،وألجل ماذکر
ُ
ُ
ً
صح إطالق اجرة األجیر واجرة الدار ولو کانت المنفعة عینا لم یحسن
ذلک ،وبه یدفع دعوی أن المنفعة الملحوظة في إجارة الشجر لیست
 .1موسوعة اإلمام اخلوئي :ج ،01ص.071

ّ
متفرقة
مسائل

349

الثمر بل االنتفاع بالثمر ،وهو من قبیل المعنی الالعین ،وجه االندفاع:
إن االنتفاع بالثمر لیس منفعة للشجر بل للثمر نفسه.
إال أنه یمکن تقریب بیان السید& علی نحو الیرد علیه اإلشکاالن

وهکذا ما أورده المحقق الخوئي& ،1من أن تشخیص الموضوعات في

أبواب المعامالت بید العرف ولیست من الموضوعات المخترعة ولم
یوجد في اللغة (في معنی المنفعة) مایخالف الفهم العرفي ،بل المنفعة
عنده أعم مما له عین ومما العین له ،ویؤ یده ما ورد في الکتاب والسنة
الواردان في الرضاع وفي أخبار إجارة فحل الضراب ـ کما استظهره في
«الجواهر»2ـ فاإلجارة وإن کانت هي عبارة عن تملیک المنفعة ،ولکنها
ً
التنافي کون المنفعة عینا بعد صحة إطالق المنفعة علیها وعدم الدلیل
ً
ً
ً
علی الجمود بأن المنفعة البد أن ال تکون عینا بل أمرا معنویا أو تعد من
تجلیات العین و من الحاالت و. ...

ُ
وإن أصر المستشکل علی أن المنفعة من األمور المعنویة و...

فالوجه للقول بصحة اإلجارة بلحاظ ما سیکون فیما بعد والتفصیل بین
األعیان الموجودة وغیر الموجودة حال العقد وصحتها بلحاظ الثاني

 .1موسوعة اإلمام اخلوئي :ج ،01ص.071
 .2جواهر الکالم :ج.296 - 294
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دون األول؛ ألنه ً
بناء علی ثبوت اإلشکال تکون المعاملة بلحاظ ما
سیکون من مقولة بیع السلف والله العالم ،هذا.
ً
مضافا إلی أن أساس اإلشکال مبتن علی أن االنتفاع في أمثال المقام
بالعین دون الحیثیات القائمة ،وفي کال الحالین العین الموجودة و ما
ستوجد علی نسق واحد ـ أي یکون االنتفاع بالعین ـ.

