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کالصلووات  ةی  الجیوز اإلجارة إلتیان الواجبات العین :13مسألة 

ملوات وتکفیلن و والصلعة هولی و  ل األیکتغسل ةاخلمس والکفائیل

ه  والقدر الواجب صول الدین وفروهوکتعویو القدر الواجب من أ  

الفتلو  وحولو ومن تعویو القرآن  کاحلمد وسورة منه  وکالقضلا  

رتزاق القلا  االبلأ  بل  ذلک  والجیوز اإلجارة هول  األذان حعلو

واملللّذ ن مللن بیلل، املللال  وجیللوز اإلجللارة لتعوللیو الفقلله  يواملفتلل

دبی لة وتعولیو القلرآن ملا هلدا املقلدار الواجلب واحلدیث والعووم األ

 [1].1كذلوحوو 

 [ مقّدمة: األقوال يف املسألة کثریة:1]

 املنع مطلقًا.  -1

 اجلواز مطلقًا.  -2

التفصیل بنی التعبّدي والتّوصيل فالجیوز يف األّول وجیوز   -3

 يف الثاين. 

 التفصیل بنی الکفائیات الکفائي والعیني.  -4

التفصیل يف الکفائیات التي مقّدمة النتظام معاش العباد  -5

  یری املنتظ.. ويف
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التفصیل يف ما إذا کان الغرض األهّ. اآلخرة فالجیوز وما  -6

 إذا کان الغرض األهّ. الدنیا فیجوز. 

التفصیل بنی العیني والتعییني والکفائي التعبّدي فالجیوز  -7

 فیجوز. يلوالکفائي التوصيل والتخیریي التوّص 

عن انعقاد والعمدة أّنه هل أّن وصف الوجوب والعبادیة مانع 

اإلجارة أم ال؟ هذا من جهة، ومن جهة ُاخری: إّن املانع هو نفس 

الوجوب أو أّن املانع جهة ُاخری مالزمة مع الوجوب، مثل أّن 

من کان  كالنفع هنا الیعود إلی الباذل والیدخل البذل يف مل

 الواجب علی ذّمته. 

وبعبارة ُاخری: یمکن تصویر اإلشکال من جهة ُاخری، وهي 

م عود النفع إلی الباذل، والدلیل علی لزوم وجود النفع يف عقد عد

اإلجارة عبادة عن تبدیل منفعة معلومة بعوض معلوم فالبّد من 

النتفاء ؛ وصول املنفعة إلی املستأجر وإاّل انتفت حقیقة اإلجارة

التبدیل املعترب املقّوم ملاهیة اإلجارة قیام کّل من العوض واملعّوض 

: إّن اإلجارة بدون هذا الرشط سفهیة 1«البلغة»يف مکان اآلخر، و

فعال العبثیة وأکل املال بالباطل، ولذا التصّح اإلجارة علی األ
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وإبداء احلرکات الالییة کالذهاب إلی األمکنة املوحشة ورفع 

 األحجار الثقیلة.

ولکّن اإلشکال: سّلمنا أّن حقیقة اإلجارة قیام کّل من العووض 

قتيض أکثور مون دخوول العمول يف ور وهذه التواملعّوض مکان اآلخ

املستأجر قضاًء لقانون املبادلة، وأّموا کوون املنفعوة راجعوة إلیوه  كمل

 فالموجب له.

حکام املوتی( والصالة أر يف باب الطهارة )کرّ توهذه املسألة قد 

فاة الوجوب اذان و...العمدة يف دلیلها هو منواأل ة( اء)مبحث القر

االُجرة  خذنکاره. ألإبداهة  ؛ة عند العقالءاالُجر خذوتضاّده أل

 يبنی الواجب العین قفعلی هذا الفر ،يف قبال ما هو وظیفة املکّلف

حیث إّن اإلجیاب موجب لسقوط العمل عن املالیة  ؛والکفائي

للامل بالباطل؛ ألّن العمل  کالً أالعوض يف قباله  أخذفیکون 

فبذل املال  ،الغری كهلل تعالی والیصّح العقد علی مل كالواجب مل

علی ما یتعنّی علی األجری لغو وباطل، هذا مضافًا إلی أّن فائدة 

إلی شخص األجری والفائدة فیه بالنسبة  ةالعمل الواجب راجع

 االستیجارکل املال بالباطل، کأکون اإلجارة من تف ،إلی املستأجر

ومن جهة  .لألکل والنوم ونحو ذلک مما الینتفع به األجری، هذا

حرز خارجًا ومن الدلیل )من العمل مما عل. واُ خری إذا کان اُ 
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أو  کتجهیز املیتانًا سواء کان واجبًا دوره وحصوله مّ صالشارع( 

خری یعّد من جرة علیه، فعلی األاألُ  أخذفالجیوز  ،مستحّبًا کاألذان

التي اعتربها الشارع مّانًا والغی مالیته. فهذا یدور مدار  قاحلقو

 ّل علیه ومقدار داللته.الدلیل الدا

وأّما من حیث کون العمل واجبًا، فهل متنع هذه احلیثیة 

  .األجری؟ هذا أّوالً  أخذو االستیجارالوجوبیة عن جواز 

إّن قوام العبادیة موقوف علی قصد القربة فهل العبادیة  :وثانیاً 

االُجرة أم  أخذتمع مع جتوال )سواء کان واجبًا أم مستحبًّا( تضادّ 

 ال؟

 فيالعمل، ف ةیعن عباد الغّض یه الوجوب مع عأّما األّول: مان

به ما جیب علی اإلنسان  ّسباخلامس مما حیرم التک»«: اجلواهر»

أو کفائیًا کتغسیل املوتی  ،فعله عینًا کان کالصالة والصوم

 .1فیه هبه أجد دّ عتوتکفینه. ودفنه. بالخالف م

به ما جیب  بّس اخلامس مما حیرم التک»: &وعن الشیخ األعظ.

 .2«الً ً علی املشهورعلی اإلنسان فعله عینًا أو کفایة تعّبدًا أو توّص 
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ّن إجیاب أمن  :أّوالً و بعد القول بعدم ثبوت اإلمجاع و علیه  واستدّل 

مملوکًا للغری ولو العمل یستوجب صریورته ملکًا هلل تعالی وما کان 

 كاململو إذ ؛الجیوز متلیکه من شخص آخر اهلل سبحانهکان هو 

واحد کام هو  كإاّل مال قاللد الیملکه علی سبیل االستحالوا

 ظاهر.

بأّنه إن ُارید من ملکیته سبحانه إاللزام بالعمل  :وُاشکل علیه

من شخص  كمع التملی فمنافاتهواستحقاق العقاب علی املخالفة 

أّول الدعوی. فهذه  كخر بحیث یکون له املطالبة أیضًا بام أّنه مالآ

من  ء، بل الینبغي التأّمل يف أّن وجوب اليشةة واضحمصادر

حیث هو الیمنع عن تعّلق حّق الغری به بحیث یستحّق املطالبة 

مل یستشکل أحد يف جواز جعل الواجب رشطًا يف  .  أیضًا ومن ث  

فالتنايف بنی الوجوب  ،لزام املرشوط علیه بالوفاء بهإقد وعضمن ال

 للغری. یةوبنی اململوک

شیاء ة األلعامّ  التاّمةاحاطته  أعني:ة ید به امللکیة التکوینوإن ُاری

عدم التنايف بنی هذه امللکیة  البدهیيلکّل موجود فمن  كوأّنه مال

فامللکیة االعتباریة  ،وبنی امللکیة االعتباریة املجعولة لشخص آخر

 ة.یاحلقیق ةملکی التنايف
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مطالبته بل  وثانیًا: إّن العمل إذا کان واجبًا علی األجری جاز

وقوعه مورد  قبلمن یری رضاه حتی  وول هعاقإیجباره بإلزامه وإ

ومعه کیف تصّح اإلجارة وما  ،لفرض وجوبه علیه رشعاً  ؛اإلجارة

املستأجر  یعتربثر املرتّتب علیها من هذه اجلهة لکي ألهي فائدهتا وا

 ؟مالکًا للعمل

کان العمل  بار وإن کان ثابتًا فیام إذاجوُاشکل علیه: بأّن اإل

باملعروف  مرمن باب األ ي، إاّل أّنه حّق نوعاً تعیینی اً عینی اً واجب

القابل لعرضه علی  كولیس بحق شخيص من باب املطالبة باملل

 أمرالبام أّنه  كاملطالبة بام أّنه مالفاملحاک. الرشعیة والقانونیة، 

 باملعروف التثبت إاّل باإلجارة.

ن یکون أ»نی األّول: یبرقبت &ینيوثالثًا: ما عن املحّقق النائ

األجری أو القائل بإزائه االُجرة واجلعل ملکًا له،  أخذالعمل الذی ی

اب أو رحری. رشعي علیه؛ ألّنه جیبأّن الیکون مسلوب االختیار بإ

در قعلیه فالی ماً إذا کان واجبًا علیه فالیقدر علی ترکه وإذا کان حمرّ 

علی العمل کون فعله وترکه  يف صّحة املعاملة تربعیعلی فعله و

 .1«رحت سلطنته واختیاره
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ن یکون األجری مالکًا للترصف يف عمله أ: یلزم ةوبعبارة واضح

تکوینًا  كبید املال ءوملکیته الترصف تاّمة إذا کان اختیار اليش

وترشیعًا وفیام نحن فیه لیس اخیتار العمل بید صاحب العمل 

ملمتنع رشعًا کاملمتنع ترشیعًا )يف صورة الوجوب واحلرمة، وا

 عقاًل(.

أّن اقتضاء اإلجیاب »بو: &وأجاب عنه املحّقق اإلصفهاين

 ممساوق للسلطنة وحقیقتها زما كمالحظة أّن امللبّما إ كللمل

للمکّلف هبذا  كالفعل قبل اإلجیاب مملوو العمل بیده فعاًل وترکاً 

 مراألم زما أخذمن یده و مرع األزتنوجبه علیه فقد اأفإذا  ،املعنی

وإن کان یری  كّما بمالحظة أّن امللإ، ومرلأل كبیده فهو املال

حاطة، فقبل اإلجیاب بل کان بمعنی االحتواء واإل ،السلطنة

له هو املکّلف، فإذا  يبل کان املحتو ،الاحتواء من الشارع لنفسه

وله  هنه لشخصتواه لنفسه وعیّ حوجبه الشارع وعّینه علیه فقد اأ

 .ذا، هحاطة علیهاإل

االعتباري باملالحظة االولی فهي  كفإن کان دعوی املل

له فعله وله  هأنّ  :بید املکّلف، بمعنی مرکون زمام األ بأنّ  ة:مدفوع

واّنام للشارع زمام دائاًم للعبد الللشارع  یترکه تکوینًا، وهبذا املعن

قبل ترشیعًا فله رفعه ووضعه وهذا املعنی ثابت للشارع  مراأل
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فلیس  ،تزول باإلجیاب السلطنة التکلیفیة ،ه نع.اإلجیاب وبعد

ة وهذا معنی زوال اإلباحة اخلاّص  ،زمام العمل بید املکّلف رشعاً 

م العمل بید کون زما ّن اإلجیاب یقتيضأأّما  .ة للوجوباملضادّ 

  .فتدبّره جّیداً  ،کام عرفت الشارع تکوینًا أو ترشیعًا فال

: بأّن طبیعة ةیة فهي مدفوعباملالحظة الثان كوإن کان دعوی املل

منه التعینی  بّدیتهتعینی العمل علی املکّلف وال اإلجیاب تقتيض

ز جهیاجیاب عمل للغری کالت نّ أ ومنه تبنّی  ،العمل لنفسه أو لغریه

جیاب العمل إجعل العمل للغری ال بل املقتيض ،الغری كمل يضتالیق

ید، أو بناء ثوب ز ةاستیجار األجری خلیاطکوهل هذا إاّل  ،للغری

داره، فإّن مّرد کون العمل له مساس بالغری الیوجب کونه مملوکًا 

  .1«للغری

وتوضیح ما أفاده: إّن لنا قسمنی من السلطنة: التکلیفیة 

رشیعًا، ت كوالوضعیة، واالولی: عبارةعن جواز الفعل والرت

والوضعیة: عبارة عن نفوذ املعاملة واالولی من لوازم اإلباحة 

هذه السلطنة  لزام من ناحیة املولی ینايفإواإلجیاب و الرشعیة

ة يف اإلجیاب مع السلطنة یری مّض  مزامحةاحلرمة، ولکن  كذلوک
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باب املعاملة؛ ألّن صّحة املعاملة یری موقوفة علی السلطنة 

وهي عبارة عن  ،التکلیفیة، بل هي مرتتّبة علی السلطنة الوضعیة

رتاط يف املتعاقدین والعوضنی أي اجتامع اشو اخلصوصیات اخلاّصة 

و ان الدیّ  وعدم کونه مرهونًا أو متعّلقًا حلّق  طلقیة املبیعمثل 

واإلجیاب الیکون رافعًا هلذه السلطنة مع أّن املفروض عدم 

من مجیع اجلهات  ةفالسلطنة الوضعیة حمفوظ ،املحجوریة للمتعامل

تکلیفیة، فام بل اإلجیاب ینايف السلطنة ال ،والیزامحها إجیاب املولی

ی أّن لالیرجع إلی حمّصل، هذا مضافًا إ &ينذکره املحّقق النائی

بیان أّنه کام أّن هني الشارع موجب ب)قیاس اإلجیاب بالتحری.

االُجرة  أخذوج العمل عن رحت سلطنته فالیقدر علی فعله فرخل

باطل  (كالیمل مری ماأکل املال بالباطل ومصداق لوهب األ

ألّن يف باب التحری. لنا الدلیل علی احلرمة  وقیاسه مع الفارق؛

 1«م ثمنهإن  اهلل إذا حرم شیئًا حر  »: الوضعیة وهو قوله

وبمقتضی هذا الدلیل حیک. بفساد املعاملة ومن حرمة الترّصف يف 

الثمن یکشف عدم کونه مالکًا، فعلی هذا المعنی جلعل امللکیة مع 

  .احلرمة األبدیة
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 اإلجارةکتاب   991
 

 

ضعف سند الروایة وعدم ب :الً أوّ  ولکّن اإلشکال خمدوش

  .ثبوت جربها بالعمل

وثانیًا: الیتّ. داللتها إاّل بإلغاء اخلصوصیة عن البیع والتعمی. 

بالنسبة إلی اإلجارة واجلعالة؛ ألّن الثمن واملثمن یطلق علی 

يف  ّك العوضنی يف باب البیع والیطلق يف باب اإلجارة، والش

 تنقیحبإلغاء اخلصوصیة أو  اإلطالق یوجب سقوط االستدالل إاّل 

 املناط.

ط نفوذ ئ(: أّنه من رشا&ينأّما التقریب الثاين )عن املحّقق النائی

و مع الوجوب القدرة له علی الفعل  ،املعاملة القدرة علی التسلی.

م بطرف الفعل فقط أو بطرف ة الیتقوّ ررشعًا، والقد معاً  كوالرت

لعدم  ؛لی. العملفقط، ففي ما نحن فیه الیقدر علی تس كالرت

 .1ة و علی ماقّرره املحّقق اخلوئي وفاإلجارة باطل كقدرته علی الرت

: إّن القدرة املعتربة يف متعّلق اإلجارة متقّومة بالطرفنی &ومراده

ّن التحری. الرشعي سالب هلا أفکام  ،ن الیفعلأو له أن یفعلأي 

و  ومن ثّ. الیصّح اإلجارة علی املحّرماتو من ناحیة الفعل 

 فالتصّح  ،كسالب هلا من ناحیة الرت ياإلجیاب الرشع كفکذل
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م القدرة وتعّلقها اإلجارة علی الواجبات أیضًا بعنی املناط من تقوّ 

 ،مقدور رشعًا الذي يف قّوة املمنوع عقالً احلرام  بالطرفنی: فال

فإذا کان األجری مسلوب القدرة  ،واحد كوالالواجب بمال

 .ةلاإلجارة باط تفالجرم کان

 ض أّي هة بتساوي الطرفنی مل یناملفّس  ةبأّن القدر وا ورد هویه:

ساغ جعل الواجب  .ّ ومن ث   ،دلیل علی اعتبارها يف صّحة اإلجارة

رشطًا يف ضمن العقد مع أّن القدرة معتربة يف الرشوط أیضًا 

تعّلق بالواجبات مع اعتبار تالنذر والعهد والیمنی، فإهّنا  كذلوک

عّلق تشکال ومل حیتمل أحد بطالن النذر املإ ا بالهتقاالقدرة يف متعلّ 

ن من عترب يف صّحة اإلجارة القدرة بمعنی التمکّ بالواجب، وإّنام امل

لعدم  ؛ذا مل یتمّکن عقاًل بطلتإالتسلی. خارجًا عقاًل ورشعًا، ف

رشعًا  كذللعقالئیة باإلضافة إلی یری املقدور وکااعتبار امللکیة 

لعجزه عن التسلی. حینئذ، بخالف ما إذا کان  ؛اً فیام إذا کان حرام

وکذا  ،لقدرته عندئذ علی التسلی. عقاًل کام هو واضح ؛واجباً 

 ،منع عنه نع.یه یؤکّد التسلی. واإلتیان خارجًا الأّنه أمررشعًا فإّنه ب

، لکن و تساوي الطرفنی مفقودة :أعنيو م قدّ تالقدرة باملعنی امل
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املعنی حسبام عرفت، هذا ما عن  الدلیل علی اعتبارها هبذا 

 .1«املستند»

ونزید إلی ما أفاده علی ما یستفاد من کلامهت.: أّنه قد مّر الکالم 

نظرًا إلی أّن املنفعة  ؛ط العوضنی أن یکونا مقدوري التسلی.ئيف رشا

 أمرمور القاّرة الباقیة وإّنام هي کن من األُ تکسکنی الدار مثاًل مل 

علیها صّح اعتبار  مسیطراً  كکان املال احلصول...فإذا يتدرجی

باق يف العبد ستیفاء خارجًا، إلکن قابلة لالتوأّما إذا مل  ،ملکیته هلا

 كومعه کیف یکون املال ،متقدّ ت آنًا فآناً أو مرض ونحومها، فهي 

، فإّن لألجریکها بنفسها حتی یملّ تتلف مالکًا هلذه املنفعة التي 

فلیست هي  ،ضافة إلی تلک املنفعةالعقالء الیعتربون امللکیة باإل

 باإلجارة. العنی فکیف متلیکها للغری كالملة مملوک

املعّلق  كتعّذر التسلی. مانع عن صدق عنوان التملی وباجلموة:

الحمیص من اعتبار القدرة فيف مفهوم اإلجارة،  ةباملنفعة املأخوذ

ل فمن کان عاجزًا عن عم ،ق العنوان املزبورلتحقّ  علیه متهیداً 

که الغری. فالدلیل علی علیه ومالکًا له حّتی متلّ  اً فلیس هو مسّلط

اعتبار القدرة علی التسلی. )يف البیع وکذا اإلجارة( عدم قابلیة 
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لعدم القدرة علی التسلی.، مضافًا  ؛ارةجًا لإلاملفقود فیه املنفعة حمطّ 

من  لة. ومن املعلوم أّن القدر املتیّقنأإلی اإلمجاع املّدعی يف املس

مکانه إالتسلی. املعترب هو القدرة علی التسلی. للعمل تکوینًا و

التسلی. تکوینًا  یمکنهفیها الوجوب؛ ألّن مع الوجوب یناترشیعًا و

 رشیعًا، فاملستأجر بعد رحّقق اإلجارةتوالیکون ممنوعًا عن التسلی. 

  .واستیفاء العمل جیب علیه دفع العوض

 خذلیل املذکور آنفًا هو األوببیان آخر: مقتضی اإلمجاع والد

 ،جروالعمل قابل للتسلی. إلی امل وهو عبارة عن أنّ  ،بالقدر املتیّقن

 متامیة اإلجارة والمنافاة. 1﴾ودق  ع  ال  وا ب  ف  و  أ  ﴿ومقتضی قوله تعالی: 

العتبار القدرة علی التسلی.  كهذا مضافًا إلی أّنه إن کان  املدر

... هن بیع ول اهللرس  هن»املشهور:  عبارة عن النبوي

لعدم  ؛إلی ضعف السند: إّن مقتضاه عدم الصّحة مضافاً  2«الغرر

صول آکد فالینافیه ومکان الدفع، مع أّن يف املقام الدفع والإ

 .كالوجوب والدلیل علی اعتبار القدرة أزید من ذل

                                                 

 .1(: 5ائدة)امل. 1

 .3، ح43، أبواب التجارة: ب448، ص17وسائل الشیعة: ج. 2
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اعتبار القدرة اقتضاء العقد أي مقتضی قوله  كوإن کان مدر

فاء موقوف علی ووجوب الوفاء وال ﴾ودق  ع  ال  وا ب  ف  و  أ  ﴿تعالی: 

االقتضاء  ااإلجیاب سلب القدرة، ففیه: إّن هذ القدرة واحلال أنّ 

  .یؤکد باإلجارة والتنايف بنی اإلجارة ووجوب التسلی.

 ةبقي وجه آخر ذکره املحّقق النائیني: إّن اإلجیاب یسلب القدر

  .1مالتدّلة نفوذ املعاأة فالتشمله یکون املعاملة سفهتف

ّن اإلجیاب أة ی. بطالن املعاملة السفهعلی فرض تسلّ  :وفیه

شهد به یکام  والترشیعاً علی التسلی. التکوینًا  ةسلب القدریال

 يف صورة احلرمة یکون مسلوب القدرة. ،الوجدان نع.

 أّنه علی مجیع املباين الیکون إجیاب الدفع منافیاً  :فاحلق  

. أو تسلّ  هبعض هذه الوجو لإلجارة. هذا ومع التنزل وداللة

ملستأجر علیه حیک. بالبطالن فیام إذا کان العمل ا يدبّ اإلمجاع التع

عّلق اإلجارة هو متعّلق تعلی األجری وکان م واجبًا تعیینًا عینّیاً 

الوجوب، دون ما إذا کان الواجب ختیرییًا؛ ألّن الواجب حینئذ إّنام 

املباح  مهاحدأص هو اجلامع بنی الفردین ومورد اإلجارة خصو

اختیاره للمکّلف، وهکذا المانع من الصّحة فیام إذا کان الواجب 
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 کام أنّ کفائیًا؛ ألّن موضوع الوجوب إّنام هو طبیعي املکّلف )

فالفرد  ،( الخصوص الفردياملتعّلق هو الطبیعی يف التخیری

 علیه. ةجراألُ  أخذفالمانع من  ،هو الجیب علیه يشء والشخص بام

ر الکالم: أّنه إذا کان العمل مما عل. دقّدمنا يف صهذا وقد 

سواء  ،انجّ حرز من مذاق الشارع لزوم صدوره علی وصف املواُ 

 أخذأم مستحّبًا کاألذان و... الجیوز  کتجهیز املوتیکان واجبًا 

 االُجرة علیه.

االُجرة للعمل الواجب وقد  أخذا عدم منافاة کام أّنه قد تقّدم منّ 

هبا واجلواب عنها )األّول( منها ما  ةاملستدلّ  هوذکرنا بعض الوج

 أخذمن أّن التنايف بنی صفة الوجوب و»ساطنی: ورده بعض األأ

 هلل سبحانه كالعوض علی الواجب ذايت؛ ألّن العمل الواجب مملو

إلجارة؛ ألّن ل اً فالیصّح أن یکون مورد ،للغری كکالعمل اململو

االُجرة علی عمل  أخذ ثانیًا یری معقول ولذا الجیوز كالتملی

 .كقد وقعت اإلجارة علیه قبل ذل خاّص 

ّما يف الصغری )لزوم اجتامع إ :ولکّن اإلشکال يف متامیة کالمه

سّل. تّما يف الکربی )عدم جواز هذا االجتامع(، وقد إ( وامللکنی
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عدم مانعیة اجتامع بم زوالت امللکنیجواز اجتامع  1املحّقق اإلیرواين

 امللکنی.

حاصلة بنی ضافة إاعتباري )أي اعتبار  أمرأّن امللکیة  :بدعوی

 املالک واململوک ویعرّب عنها بإضافة الواجدیة أو إضافة اإلحاطة

ّدة( والإشکال يف اجتامع االعتبارین، وکأّن أو اعتبار مقولة اجل

علی دفع  السلطنة تبطینهاو كن املل. االمتناع نشأ من تضمّ توهّ 

، وهو السلطنة إنشائيبة من عقدین: کّ املزاح. فکانت امللکیة مر

الجیتمع  شأنهّن ما هذا أومعلوم بالمزامحة أحد، فات علی الترّص 

ثننی منها من قبیل اجتامع املتناقضنی. إبل یکون اجتامع منها، ثنان إ

نا بالعقد اإلجیابی کام ینا اعتبار العقد السلبي فیها واکتفیفنوأّما لو 

 فإنّ  ،امللکیتنی اجتامع العوضنی هو الظاهر فالیلزم من اجتامع

حد للترصف يف مال الینايف بوجه استحقاق آخر يف أاستحقاق 

 نی.وصیاء املستقلّ عرضه کام يف الوکالء واأل

 كاهلل تعالی وملکیة خلفائه وملکیة املاّل  ةوقد اجتمعت ملکی

  .الشخصیة علی مال واحد
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العرف   أفاده: إّن امللکیة )يف ارتکازامولکّن اإلشکال فی

املزاح.، مضافًا إلی أّن  قبلعة( هي االختصاص وهذه التواملترّش 

بل امللکیة هي اإلضافة  ،تفسری امللکیة بالسلطنة حمضًا الشاهد له

طون علی الناس مسلّ » ةل للمزامحة والشاهد قاعدبیریالقا

از شخصان حوالسلطنة من لوازمها العینها، ولذا لو « نفسه.أ

هلام، وأّما الوکالة  كاز قائل بتبعیض امللفاالرتک واحداً  شیئاً 

یة، ، والوصایة هي الوالمربل هي تفویض األ ،ةفلیست ملکی

 یته العدم عقلیته.نفمنشأ عدم تعّقل املالکنی عدم عقال

)يف احلاشیة علی املکاسب( قد تصّور اجتامع  &والسید

 إّن الفعل قد یکون متعّلقاً »مع رحلیل وقال:  العرضیتنیامللکیتنی 

بأن یکون  ،للطلب علی وجه یکون مقصود الطالب إجیاد الفعل له

 وأ نفعه عائدًا إلیه ویکون کأّنه هو الفاعل له، کام إذا قال: ص. يل

له علی وجه ، وقد یکون كثوبا ونحو ذل يل خطأو  ص. عنّي

جیاد الفعل يف اخلارج من یری أن یکون بعنوان إیرضه مرد یکون 

ثوبه أو نحو  خطّ دار زید أو  اکنسکام إذا قال:  ،أّنه له أو نیابة عنه

مملوکًا له علی کون بمعنی کون الفعل تامللکیة قد  كل، وکذكذل

کون بمعنی تن نفعه عائدًا إلیه أو کأّنه هو الفاعل. وقد ووجه یک

وجده يف اخلارج من یری نظر إلی کونه یاستحقاقه علیه أن یفعل و
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علیه کنس دار  كملین أک ،خصوص کونه لغریهبله أو لغریه أو 

د حصوله يف بل بمجرّ  النیابةلکن البعنوان  ،زید أو کنس املسجد

وقد  ،يف عرض واحد انأو امللکنی قد یکون الطلبنیاخلارج. ث. إّن 

یکون أحدمها يف طول اآلخر. أّما اجتامع الطلبنی علی النحو األّول 

خصنی شلجیاد فعل واحد إالیمکن  أو)ويف عرض واحد( فالجیوز 

ه أمرصوم عنه یوم اجلمعة ویه الوالد بأن أمرأو نیابة عنهام، فلو 

إذا کان و، أحدمها أمريف امتثال  أیضًا بذلک کان خمرّیاً  ةالوالد

 يکام إذا قال احدمها: ص. عنّ  ،بهحدمها يف طول اآلخر فالبأس أ

من اجتامعها حینئذ، المانع فإّنه ص. عنه  :یوم کذا و قال اآلخر

فإّن الفعل مطلوب هلل وهو  ،اهللمرآطع أإذا قال الوالد:  کام وهذا

 بعنوان کونه هلل مطلوب للوالد.

يف عرض  اأّما اجتامعها علی النحو الثاين فالمانع منه ولو کانو

کذلک وکان یرضهام مرد  ةه الوالد بفعل والوالدأمرفلو  ،واحد

انع من وجود الفعل يف اخلارج کان واجبًا علیه من اجلهتنی وال م

  الوجوبنی... .اجتامع 

الوجه األّول الجیوز قطعًا إاّل إذا علی و اجتامع املالکنی، فإّنه 

 .یخرنی يف طول االُ یتامللک یحدإکان 
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إذ المانع من أن یکون أیضًا؛ وأّما علی الوجه الثاين فالمانع منه 

 یفعل کذا بمعنی أن یوجده يف اخلارج وکانن أزید مالکًا علیه 

اد إجیمالکًا إذا کان لکّل منهام یرض عقالئي يف  كضًا کذلأیعمرو 

الفعل يف اخلارج من یری نظر إلی عود نفعه إلیه وإلی یریه وجیوز 

 .1استیجارمها له علیه

 ورده السّید مع الترّصف والتلخیص.أهذا متام ما 

وافقه يف ذلک؛ ألّن يف الطلب نف ،جیوز اجتامع الطلبنی :أّما قوله

، وأّما بالنسبة إلی امللکنی كالشوق والتحری إجیادمن  کثرأالیزید 

إاّل بوجه  هفالیمکن املوافقة مع ،حیث احتاج إلی اإلضافة

خالص وأّنه يف مبحث قصد اإل يسنبحث عنه يف الواجب التعّبد

 االُجرة علی الواجب؟ أخذجواز  هل ینايف

 )وبعبارة: عدم &وأّما ماذکره جوابًا عن املحّقق کاشف الغطاء

 طریقاً  كسلمکان اجلمع بنی املالکنی وإتسل. الکربی( أي عدم 

اهلل تعالی بالنسبة إلی  ةأّوالً: بأّن مالکی للخدشة يف الصغری

 .بینهام نايفتوملکیة املستأجر اعتباریة وال ةعامل تکوینیالذوات واأل

                                                 

   .26، ص1(: ج&ة املکاسب )للسید الیزدي. حاشی1
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أي إّن  ،حدمها يف طول اآلخرألکون  ؛یری متنافیان أهّناموثانیًا: 

 كستأجر للعمل يف طول مالکیته تعالی له، بل مالکیة املاّل ملکیة امل

جلمیع  كفإّن اهلل تعالی مال ،تعالیله ألمواهل. يف طول مالکیته 

 عنها عند الفالسفة )ویعرّب  إجیادیةاملوجودات مالکیة تکوینیة 

رشاقیة( وقد سّلط اإلنسان علی سائر املوجودات باإلضافة اإل

ته، عامله وذمّ الشخص أل كکملکیة ذاتیة ا مالوجعله مالکًا هلا إمّ 

امللکیة االعتباریة  بإنکاروإّما اعتباریة کاملکیة ألمواهلا، وربام یقال 

فالوجه للبحث عن وقوعها طولیًا أو  ^األئمة هلل سبحانه

ولویة الترّصف وهي أ: هي ^وهل. هلل سبحانهعرضیًا والتي 

 .^هل.وامللکیة له تعالی  لتوه.صارت منشأ 

حیث إّن املستدل نظره إلی  ةولکّن اخلدشة يف األّول واضح

 كاهلل تبارامللکیة احلاصلة من إجیاب الشارع ولیس تکوینیًا، نع. إّن 

قبل الرشع واإلجیاب، أّما  بالنسبة إلی مجیع الکائنات كمال وتعالی

 ه وإجیابه.أمروجبه باعتبار تعّلق أبالنسبة إلی ما مالکیته

الثاين: أّن هذا تنايف رضورة الفقه؛ ألّن لسان وأّما اإلشکال يف 

املوات وکذا سائر  رضأل ×الروایات بالنسبة إلی مالکیة اإلمام

 أرض کل  »: ×موال لسان امللکیة االعتباریة کمضمون قولهاأل
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یة الترصف؛ ألّن ولوّ أولیس هذا لسان  1«اهلا... ف و لن الرب  

م لال، ونسبة اهلا رّب التي  رضحتی األ أرضیة هل. يف کّل ولوّ األ

ت و   ﴿هنا نسبة الالم يف آیة اخلمس  م 
ن  حََّم  غ 

وا أ  و م  اه  ن   و 
 ش    م 

أ ن       هلل َّ  ف 

ه   ول   و   ُخ  س  س  ورَّ
ي و   ل  ب   ل ذ  ر  امللکیة االعتباریة  تفیدوهذه  2﴾ ال ق 

 .3«حوونا لشیعتناأقد »باحة اخلمس إمضافًا إلی ما ورد يف 

، وأّما اإلشکال يف تصویر ×تدّل علی امللکیة لإلمام أیضاً فهي 

ثر أرشیعًا فالتتکوینًا و كوأّنه تعالی مالامللکیة الطولیة هلل سبحانه 

( يف 4العتبار امللکیة االعتباریة له تعالی ولذا قیل )کام عن الفخر

ک نفسه ترشیفًا بخالف الرسول بأّن اهلل رّش  :آیة اخلمس

وااللتزام بإمکان تصویر امللکیة الطولیة  ، ومع التنّزل^واألئمة

وتعالی هل یتّ. املطلب أم ال؟ وبعبارة ُاخری:  كيف قبال ذاته تبار

هل یفید اإلجیاب من جانبه امللکیة له تعالی فیکون هو مالکًا 

 حتی جیاب بالطولیة؟ كوملکیة امللو تهوالیمکن اجلمع بنی ملکیّ 

کون منشأ مللکیة اهلل رّصح بأّن اإلجیاب الی &والشیخ األعظ.

ولیس استحقاق الشارع »... وقال: تنیتعالی وفرق بنی امللکی

                                                 

 .1، أبواب األنفال: ب524، ص9. وسائل الشیعة: ج1

 .41(: 8. األنقال)2

 .4، أبواب األنفال: ب524ص ،9وسائل الشیعة: ج. 3

 .171، ص15. تفسری الفخر الرازي: ج4
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که ومتلّ  ياملنتزع من طلبه من قبیل استحقاق اآلدم هکلّ متللفعل و

 .1«الغری واستحقاقه... كالذي ینايف متلّ 

حیتاج إلی  يانتزاع أمرکه( امللکیة سلّن )علی مأکالمه  ّس و

زعة عن األحکام تاألحکام الوضعیة منمنشأ االنتزاع وبام أّن 

التکلیفیة )وفیام نحن فیه امللکیة منتزعة عن إباحة الترّصف( 

ری ئواز البیع وسجل ةفبالنتیجة امللکیة االعتباریة العقالئیة املوضوع

، وأّما امللکیة االعتباریة بالنسبة يبالنسبة إلی اآلدم ةالعقود معقول

کون منشأ للملکیة االعتباریة، تبه الإلی اهلل تعالی املنتزعة عن إجیا

اختصاص هذا  سنخختصاص ولکن المن کون منشأ لالتنع. 

 ة بنی زید وهند.یّ لزید أو اعتبار الزوج

شکل املحّقق اإلصفهاين علی الشیخ: بأّنه کام أّن ترخیص أو

وامللکیة لیست  صبید املرّخ  مرمجیع الترّصفات یفید أّن زمام األ

واإلجیاب  قهرًا ینتزع امللکیة عن الرتخیص.شیئًا آخر یری هذه ف

عن رحت ید طرف اإلجیاب واإللزام  ءخراج اليشإعبارة عن 

وامللیکة لیست إاّل  ،واحتواء املوجب مورد الوجوب بید نفسه

ص له ص بید املرّخ فکام أّن الرتخیص یستفاد منه أّن املرّخ  ،هذا

                                                 

 .131، ص2. کتاب املکاسب: ج1
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ب( بید ب )الواجاملوج   أمر نه أنّ مجیاب یستفاد اإل كفکذل

 .1رقافینتزع عنهام امللکیة االعتباریة بالف ،املوجب

)مع تسّل. مبنی الشیخ(  &واإلشکال علی املحّقق اإلصفهاين

زع ومنشأ انتزاعه مثل الزوجة تیلزم تصویر النتیجة العقالئیة بنی املن

بل ینتزع  ،يحک. تکلیف مع أهّنام الیمکن انتزاعهام من أّي  ةوالرقی

ص يف کّل الترّصفات، واإلجیاب یری صالح ألن  عن الرتخیاممثله

لزام بل معنی اإلجیاب هو اإل ،یکون منشأ النتزاع امللکیة االعتباریة

املکّلف نحو الفعل وبحسب مقام الترشیع فیکون منشأ  كورحری

ستحقاق )ملکیة مطالبة الفعل( وهذا اال ،الستحقاق مطالبة املولی

 الشیخره خلارجیة کام تصوّ یفرتق مع امللکیة املوضوعة لآلثار ا

 الفارق بینهام.

االُجرة علی  أخذعلی جواز  &ورده الشیخ األعظ.أثانیهام: ما 

لکون العامل  ؛لکنّه یری حمرتم لالواجب: من أّن عمل املسل. ما

فاإلجیاب مسقط العتبار  ،ورضاه إذنهمقهورًا علیه من دون دخل 

  .منی الحرتام املالورضاه املقوّ  إذنه

                                                 

  .199. کتاب اإلجارة لإلصفهاين: ص1
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رة ُاخری: إّن اإلجیاب من املولی یوجب سقوط حرمة وبعبا

املکّلف فیه،  لنظرعمل املسل.؛ ألّن العمل الزم االستیفاء والدخل 

فالعمل خارج عن رحت قاعدة احرتام مال املسل. فغری قابل 

 اإلجارة.

ال املسل. مل من أنّ »بقوله:  &وأجاب عنه املحّقق اإلصفهاين

  :حیثیتنی من االحرتام

أن  ااحرتامه وهذه تقتيض ،ا: حیثیة اضافته إلی املسل.مهاحدإ

ورضاه وله السلطان علی ماله ولیس  إذنهترّصف فیه أحد بغری یال

[ »: ×بقوله ةثابتالسلطانه وهي  مزامحتهد حأل الجیوز ]الحیل 

ف يف مال غریه بغری  مال  الحیل  »: وبقوله 1«إذحهألحد أن یترص 

  .2«مسوو إال  هن طیب حفسه أمرئ

حد يف أاحلیثیة عدم جواز ترّصف  هإّن مقتضی هذ :فاملتحّصل

 مال یریه بدون رضاه.

 یذهب هدراً الهام: حیثیة مالیته ومقتضی حرمتها أن توثانی

لة اخلمر مفالجیوز أن یعامل مع مال املسل. معا ،كوبالتدار

                                                 

 .4، ح1، کتاب الغصب: ب386، ص25وسائل الشیعة: ج. 1

 .339، ح113، ص2. عوايل اللئايل: ج2
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 هوهذ)، صالً أ ءتدراک بيشیله رشعًا وال ةواخلنزیر مما المالی

 (اإلضافة ع للضامن من جهة مالیة املال المن حیثاحلیثیة موضو

 إذنهوسقوط  واملقهوریةبدیةلالومن الواضح أّن اإلجیاب وا

لسقوط احرتام املال من احلیثیة االولی دون  ةورضاه کّلها موجب

جنبیّة عن هذه احلیثیة من أمور االُ  كتلکّل احلیثیة الثانیة، فإّن 

مع  إذنهمن دون  املخمصةيف کل مال الغری أولذا جاز  ،االحرتام

 .شکالإمن احرتامه ولذا یضمن قیمته بال هبقاء املال علی حال

کام يف مال الکافر احلريب،  ،مضافًا إلی أّن هدر املال یری هدر املالیة

بغری  هکلّ مته منه وأخذفإّنه ساقط االحرتام من اجلهتنی فیجوز 

ولذا جیوز  ،للحريب كومع ذلک فهو مال ومملو ،إذنهعوض بدون 

باإلجارة کام  یقاع املعاملة علیه واستیجاره علی عمله، وما یّض إ

فإّنه املنايف جلعل الثمن يف  ،بالبیع هدر املالیة کاخلمر واخلنزیر یّض 

 .1«االُجرة علیه الهدر املال خذقباله وأل

در املال ولکن هدراملال یری هدر هیوأجاب ثانیًا: بأّن اإلجیاب 

در املال معناه أّنه جیوز االستیفاء والضامن فیه، مثل املالیة؛ ألّن ه

بیوت األصدقاء ویأکل والضامن وکذلک حّق املاّرة ن یدخل أ

در املال هی كويف املال املشرت ،در املالیة واملالهی ولکن يف الرشاب

                                                 

 .199 – 198. کتاب اإلجارة لإلصفهاين: ص1
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ع ماله، فعلی هذا جیوز اإلجارة بیحیث الیقدر علی  ؛والاملالیة

 علی املالیة.

: ×بأّنه الدلیل علی احرتام العمل إاّل قوله وأجاب ثالثًا:

ومدلوله عدم جواز الترّصف « حرمة مال املؤمن کحرمة دمه»

إن تّ. به  &فکالم الشیخ ،تکلیفًا ولیس مدلوله احلرمة الوضعیة

فالوجه یری  ،جهة امللکیة فهو وإاّل فهو ناظر إلی اجلهة التکلیفیة

 تاّم.

: من أّن عمل املسل. 1ي(ورده بعض )عن النائینأ: ماثالثهاو

لکون عمله حمرتمًا وإجیابه  ؛االُجرة علیه أخذّنام یصّح إامل ولیس ب

  .یوجب سقوط احرتامه

ب یزع عن کّل مایرتإّن املالیة تن»وأجاب املحّقق اإلصفهاين: 

إلیه العقالء ملا يف العمل من األیراض والفوائد العقالئیة، وأّما 

حرتام عمل اعلیه ب االستیجار نفي املالیة عن العمل وتصحیح

حرمة ماله » :حرتام إاّل قولهالل مدرکاملسل. فمدفوع بأّنه ال

                                                 
 .04، ص1: جيالمکاسب للنائیني لآلمل . تقریرات درس1
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ّنه مال المن حیث إ، فالعمل له احلرمة من حیث «دمه کحرمة

 .1«نفسه

ودلیل  ئیاً راد تصحیح املالیة للعمل عقالأ قدوهبذا اجلواب 

روایة مضی املالیة وإاّل فنفس الأقد « حرمة ماله...»الرشع: 

 کثر من احلرمة التکلیفیة.أالیستفاد منها 

ل الوضع قبالی ءت إلی يشفضیواإلشکال علیه: إّن احلرمة لو اُ 

 أمرت إلی فضیولکن لو اُ  ،فیختص باحلرمة التکلیفیة ،والضامن

الوجه له، واحللیة بالتکلیفیة  ةص احلرمیخصتقابل للوضع ف

ًا ضعواحلرمان وواحلرمة )من حیث اللغة( عبارة عن املمنوعیة 

فمقتضی  ،ص مما الوجه لهوتکلیفًا واختصاصهام بأحدمها بالخمّص 

بالدم  ریظالتنالروایة حرمة املال وضعًا وتکلیفًا، مضافًا إلی أّن من 

وضعًا بمعنی عدم وین؛ ألّن يف الدم حیرم تکلیفًا مریستفاد کال األ

 مهدوریته.

 ؛سیاق الروایةب ملا ادعاه استدّل  &ثّ. إّن املحّقق اإلصفهاين

اله تفسوق وق املّمنسباب »: حیث إّن صدرها قال رسول اهلل

                                                 

 .197. کتاب اإلجارة لإلصفهاين: ص1
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وحیث إّن  1«ورمة دمهککل حلمه معصیة وحرمة ماله أکفر و

فبمقتضی  ،التکلیفیة  ةاملوارد السابقة الیستفاد منها أکثر من احلرم

 خریة علی احلرمة التکلیفیة.األ ةظهور السیاق رحمل الفقر

 يرفع عن ُاّمت»حدیث الرفع: ب ضبالنقنه أّوالً اجلواب ع نّ ولک

بام ختصاص والقول بأّن املرفوع فیام الیعلمون هو اال 2 ....«ة:تسع

شبهات املوضوعیة، وعدم االستدالل الالعل. له باملوضوع و

حیث إّن الفقرات ناظرة  ؛كبالشبهات احلکمیة بینام الیلتزمون بذل

حلال أّنه الیلزم بذلک فیام کراه، واإلی املوضوع کاالضطرار واإل

منها حفظًا  فقرةمالت علی ما دّل علیه اجل حمل کّل ب اً ضنقذکرناه 

 السیاق. ةلوحد

بل  ،ر العباداتئلإلطالق يف سا اً وثانیًا: إّن السیاق الیکون مقّید

: ×عمل بمقدار مادّل علی مورده اخلاص والشاهد قولهبالتقیید 

مسل.  ءأمرالحیّل مال »ن فیه وفیام نح« ایتسل للجمعة واجلنابة»

حرمة مجیع الترّصفات  طالق احلک. یقتيضإ« طیب نفسهبإاّل 

« م الرباالبیع وحرّ  حّل أ»ًا وتکلیفًا، کام أّن يف قوله تعالی: ضعو

                                                 

 .3، ح158، أبواب أحکام العرشة: ب297، ص12. وسائل الشیعة: ج1
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ًا وتکلیفًا، ضعیة واحلرمة  إلی املال وضافة احللّ إأي  كیستفاد ذل

 ص.املخّص فمقتضی القاعدة تعمی. احلرمة والتخصیص حیتاج إلی 

ویمکن دفع اإلشکال )من النائیني: إّن إجیاب العمل یوجب 

کثر من البعث أسقوطه عن احلرمة(: بأّن يف اإلجیاب لیس لنا 

وهذا الیوجب سقوط  ،نشائي أو االعتبار املربزوالتحریک اإل

العمل عن املالیة )واالحرتام( والقول بالسقوط حمتاج إلی الدلیل 

ستیفاء مانًا الینايف اململوکیة مثل ما يف باب کام أّن احلک. بجواز اال

وت االصدقاء وکذا استیفاء الوالد عن مال ولده، يف بیأو  املاّرةحق 

 عم ةاملذکورة يف موارد خاّص  االستبعاداتمکن االشکال بأّن أوإن 

 .كأّن يف الواجبات لیس کذل

رابعها: مانسب إلی کاشف الغطاء: وهو أّنه من لوازم اإلجارة 

براء املستأجر العمل املستأجر علیه بحیث یکون له اإل كن یملأ

مناف لوجوب  كوکّل ذل ،قالة والتأجیل لدلیل السلطنةواإل

 .1العمل املستأجر علیه علی األجری

  :ّن للواجب املستأجر علیه ناحیتنیإ :وفیه

 ي.تکلیف يمولو أمرل اهلل تعالی بب  حدامها: حیثیة وجوبه من ق  إ
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عدم  ومن املقطوع به أنّ اإلجاري به،  مریثیة تعّلق األهام: حتثانی 

ّنام هو من الناحیة إيف الواجب  التأجیلبراء وواإل اإلقالةصّحة 

 .مور من الناحیة الثانیةاألُ  كفیه تل ين جترأ كذل والینايف ،االولی

ّما بنحو إ یتعّلقتأجیل لشکال الیتّ. يف التأجیل؛ ألّن اإاّل أّن اإل 

د املطلوب أو بنحو وحدة املطلوب. وعلی األخری الرشط وتعدّ 

عه يف وأي العمل املقّید وقو ل املؤّج  عّلق العقد هو العملتیکون م

 ،الیکون متعّلق الوجوب أمرفهذا عقد وقع علی و الزمان اآليت 

أي نفس و د املطلوب أو الرشطیة وعلی فرض تعدّ  باطل.فهذا 

فهذا أیضًا  باطل؛ و العمل مطلوب ووقوعه يف زمان مطلوب آخر 

قًا أو ة؛ ألّنه إن کان الواجب مضیّ ألّنه رشط خمالف للکتاب والسنّ 

 ییقضالتعًا فالرشط یوجب التوسعة واخلروج عن الوقت أو موّس 

 فیام جعل اهلل فیه التوسعة.

  والجیوز اإلجارة هو  األذان كوکالقضا  والفتو  وحوو ذل

 [1]. ن من بی، املال...ملّذ  وا يواملفت رتزاق القا االبأ  ب  حعو

 ففیه  ،عل من املتحاکمنیوجلا ذوأخو وأّما ل»: «عئرشاوال»ويف [ 1]

 نی وحصول ویوعوتودم الوع عوموف ،لویوصوفوتوه الووجوالف والوخ

 



555مسائل متفّرقة                                                                                                     
 

 

  .1«ولی املنعوز واألجی :قیل

تعطیل الوظیفة الدینیة  عدم اجلواز یقتيضببأّن القول  :ویوّجه

نی عقاًل ورشعًا، بل ربام کان من یرج املنفأو رحمل الضر واحل

 فراده.أتکلیف ماال یطاق يف بعض 

لو تّ. اقتضی جوازه حتّی مع التعینی؛  كشکل فیه: بأّن ذلأُ و

السعی لضورة الرزق  كمن تر ئألّن وجوبه الیدفع الضر الناش

االُجرة فیه إن  أخذومن هنا نقول: إّن  ،اجلهدووالصرب علی اجلوع 

؛ ألّن احلاجة لیس شیئًا یوجب كًا فمطلقًا وإاّل فکذلکان جائز

 .2انقالب املوضوع

العوض عنه مطلقًا و  أخذوالتحقیق عدم جواز «: اجلواهر»ويف 

ًا کان علیه أو کفائیًا أو مستحّبًا مع احلاجة وعدمها و من یعین

هل البلد أو بیت املال أو یری أأو  يجنبأحدمها أو أاملتحاکمنی أو 

؛ ألّنه من مناصب السلطان الذي کان ذاکفایة أو ال سواء كذل

راً ﴿اهلل تعالی بأن یقول: أمر  أ ج 
ی ه  و  و  ه  ئ و ک  ل  ال أ س  وجب أو 3﴾ق 

ل ئس :الثالثة املحّمدونبه، والصحیح الذي رواه  التأّس 
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من السلطان علی القضاء  أخذقنی ییعن قاض بنی فر ×أبوعبداهلل

 .1«السو، كذل»فقال:  ؟الرزق

طلقت علی مطلق العوض يف ولبعض أخبار الرشوة التي ربام اُ 

وظاهره  2«اخلالف»عن  بعض النصوص، ورصیح اإلمجاع املحکّي 

 ،علی رحری. اجلعل الذي هو أعّ. من االُجرة 3«املبسوط»يف 

 كمؤّیدًا ذل ؛والفرق بینها وبینه )ُاجرة وجعل( بل مطلق العوض

إلی  هب العبد معلطف الذي یقرّ وهو اشتامله علی ال ،کّله باالعتبار

مما  كونحو ذل ةوعدم التهمة والنفر املعصیةد عن اعة ویبعّ طال

 .4«الخیفی

هّنا إحیث  ؛والخیفی فیام أفاده من االستدالل باآلیة الرشیفة

 الوظائفع ما علیه من الشؤون ویيف حّق الرسول بجم ةوارد

لرسالة مضافًا إلی عدم صدق عنوان الرسول وا ،ومنها القضاء

فالوجه  ،من احتامل اخلصوصیة وقضائه، والأقّل  علی القايض

 .أّس تإلثبات مدلول اآلیة يف یریه بدلیل ال

                                                 

 .1، ح8: بآداب القايض، أبواب 221، ص27. وسائل الشیعة: ج1

 .233، ص6اخلالف: ج. 2

 .85، ص8املبسوط: ج. 3

 .123 - 122، ص22جواهر الکالم: ج. 4
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املرویة عن املشایخ الثالثة، فهي ظاهرة يف املّدعی، وأّما الروایة 

کل  »: ×عامر بن مروان: قال أبوعبداهللولکن التفصیل يف روایة 

ما  :من ا :سو، أحواع کثریةوال  ف و سو،من اإلمام  غل    ش

 أ جورالقضاة و ا جور :ة الظومة ومن اهَمل الوالأمن  أ صیب

ا الرشفاملسکر والربا بعد البی نة   والنبیذالفواجر وثمن اخلمر   ا أم 

بنی  1«العظیو وبرسوله الکفر باهلل كيف األحکام  فإن  ذل ریاهَم  

وبام ورد  مةقدّ تبالروایة امل كاالُجرة والرشوة یوجب ضعف التمس

ّن السحت بمعنی أإاّل أّن عّدها يف السحت و ،يف مطلقات الرشوة

فالبأس باالستدالل هبا وبام ورد يف مطلقات  املحظور واملمنوع

باالستدالل؛ ألّنه بعد  ل يف روایة عامر یری مّض صیوالتف .الرشوة

 باهللعّد االُجرة من السحت حک. يف الفقرة األخریة بأهّنا الکفر 

 العظی. وبرسوله.

مماذکر فالیمکن  هالحتامل نشو ؛باإلمجاع كنع.، یشکل التمّس 

ان والیعتمد سوأّما االعتبار املذکور فهو من االستح .به كالتمّس 

 علیه.

                                                 

 .12، ح5: بمایکتسب به، أبواب 95، ص17. وسائل الشیعة: ج1



 اإلجارةکتاب   557
 

 

 1ه علی املکاسبتيف تعلیق &السید املاتن كبقي الکالم يف متّس 

راً ﴿قوله تعالی:  بفحوی  أ ج 
ی ه  و  و  ه  ئ و ک  ل  ال أ س  بام  مزیفإاّل أّنه  ﴾ق 

ر شؤون ئسابّما من جهة القیاس الفحوی إودعوی  .ذکرنا آنفاً 

ّما من جهة حصول القطع إو ،وقد عرفت الفارق بینها ،الرسالة

 بتحصیله والظن الیفید. أّنا لناو

ل قضاء کالفتوی لاالُجرة علی ا أخذعدم جواز  :فاملتوص 

ذا ما نقل يف وهک ،مما الدلیل علیه« عئالرشا»والتفصیل يف 

طالق جواز إمن:  5والقايض 4«النهایة»و 3«عةقنامل»عن  2«اجلواهر»

الوظیفة فالتعلیل بأّن القول بالعدم یوجب تعطیل  .االُجرة أخذ

کام أّن  ،من التعطیل االُجرة أع.ّ  أخذمندفع؛ ألّن عدم  الدینیة

جلواز االُجرة ویمکن تدارکها  فالمقتيض ّ.،احلرج أعوالضر 

 ،رصفها علی مصالح املسلمنی البعنوان االُجرةاملعّدة وال باألمو

و...کام ورد يف  يبل إلدارة معاش العباد ومنه. القايض واملفت

وافسح له يف البذل ...»شرت: األ كکتاب أمریاملؤمننی إلی مال

                                                 

 .33، ص1: ج&حاشیة املکاسب للسیّد الیزدي. 1

 .123، ص22جواهر الکالم: ج .2

 .588املقنعة: ص. 3

 .367النهایة: ص. 4

 .586، ص2املهّذب: ج. 5
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ه )أو یزیل( وتقل  معه حاجته إل  النا  واهطه من تح هو  یمایز

 اغتیال كبذل لیأمن كتریه من خاص  ماال یطمع فیه غ كاملنزلة لدی

 أسریاً فإن  هذا الدین قد کان  بویغاً  حظراً  كفاحظر يف ذل كالرجال هند

 .1 «...رشار یعمل فیه باهلو  وتطوب به الدحیااأل يیدأيف 

 للنصوص اخلاّصة. زاالُجرة علیهام یری جائ أخذوبالنتیجة: إّن 

من بیت  خذألنائه.: والظاهر جواز اغبقي الکالم يف فرض است

بل  ،باب االُجرة واجلعل نبه؛ ألّنه قد مّر أّنه لیس م لسّد خّلتهاملال 

إاّل  &وهذا ما عن الشیخ األعظ. ،من باب القیام ملصالح املسلمنی

کسب باء ولو غنبأّن االرتزاق مع االست :كشکل بعد ذلأأّنه 

 .2املصلحة یریجائز كبتلالیمنعه القیام 

                                                 

 .374هنج البالیة: ص. 1

 .154، ص2: ج&کتاب املکاسب للشیخ األنصاري. 2
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  [1.] األذان...والجیوز اإلجارة هو  

، ويف 1«حراماالُجرة علی األذان  أخذ»«: عئالرشا»ويف [ 1]

االُجرة من بیت املال إذا مل یوجد من  یویعط»موضع آخر قال: 

  .2«به تطوعّ ی

 أخذفإّنه إن جاز  ،أّنه الوجه له ظاهر»وب«: اجلواهر»شکل أو

ه أن جیوز من یریه، وإن مل جیز من یری فأولیعلیه منه  االُجرة

: 5«جامع املقاصد»و 4«اخلالف»وعن  3«نهمن الجیوز أولی أف

  .6مجاع علی عدم اجلوازاإل

  .7إّن هذا مذهب أصحابنا إاّل بالشذّ «: املختلف»ويف 

ه مراد املرتضی من الکراهة ملا فیه من اجلمع بنی لعلّ »وقال: 

 .8«حد املخاطبنی بهأن رضورة کون املؤذّ عنه؛ ض العوض واملعوّ 

                                                 

 .5، ص2رشائع اإلسالم: ج. 1

 .65، ص1ج رشائع اإلسالم:. 2

 .71، ص9جواهر الکالم: ج. 3

 .291، ص1اخلالف: ج. 4

 .36، ص4املقاصد: ج جامع. 5

 .135، ص2خمتلف الشیعة: ج. 6

 .135، ص2خمتلف الشیعة: ج .7

 .72، ص9جواهر الکالم: ج. 8
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)أسناد الشیخ( عن أبیه عن  زید بن عيلام رواه بأیضًا  واستدّل 

واهلل إيّن  :ال یاأمریاملؤمننیقتاه رجل فأّنه أ: ^آبائه عن عيل

  «هلل ا بغضک يلکن  »فقال له:  ُاحّبک هلل
ألح ک »؟ قال: ، قال: ومل 

وسمع، رسول  هو  تعویو القرآن أجراً  أخذيف األذان وت يغتب

ه یوم جرًا کان حظ  أعویو القرآن هو  ت أخذیقول: من  اهلل

 .1«القیامة

وأیضًا ملا رواه الشیخ بإسناده عن السکوين عن جعفر عن أبیه 

إذا  ن قال: یاهيلأ يآخر ما فارق، حبیب قوب»( قال: ^عن عيل)

 أخذحًا یمّذ   ن  خذ  والتتكمن خوف أضعفصعة  صل  فی، صو  

 .2«جراً أذاحه أهو  

ل  ةمن السو، ثمن املیت» :ریات(ف)جع ×عن عيل يوما رو

 .3«هویه من بی، املال ين جیرن إال  مّذ  جر املّذ  أول إل  أن قال 

من »أّنه قال:  ×عن عيل «سالمدعائ. اإل»يف  يوأیضًا ما رو

جر املّذ ن یعني إذا استأجره القوم یّذ ن هلو  وقال: أ السو،

 .1«املال بی،البأ  أن جیر  هویه من 

                                                 

 .1، ح33، أبواب مایکتسب به: ب157، ص17وسائل الشیعة: ج. 1

 .1، ح38: باألذان واإلقامة، أبواب 447، ص5وسائل الشیعة: ج. 2

 .1، ح33إلقامة: ب، أبواب األذان وا51، ص4مستدرک الوسائل: ج. 3
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ام األخریتان إاّل داللتها تاّمة والسیّ وهذه الروایات وإن کانت 

 سنادها.أأّن اإلشکال يف 

مارواه الکلیني بإسناده عن  :امهاحدإ :بقي يف املقام روایتان

 يغت  خوف من یبالیصو  »قال:  ×أيب جعفرعن  العالء بن سّیابة

 .2«جر والتقبل ش ادتهذان والصعة األهو  األ

مد بن مسل. عن أيب واالُخری: مارواه الصدوق بإسناده عن حم

هو  األذان والصعة  يغخوف من یب التصل  »: قال: ×جعفر

 .3«جرًا والتقبل ش ادتهبالنا  أ

شکال يف داللتهام ومتامیتهام علی حرمة إوهاتان الروایتان ال

االُجرة لألذان حیث رّصح فیهام بالسقوط عن العدالة وعدم  أخذ

 وعدم جواز الصالة خلفه.منه شهادة لقبول ا

ن بن موسی أبوجعفر الساّم  د)بمحم ةإاّل إّن االولی منهام ضعیف

 . (عن الضعفاء ياهلمداين یرو

ًا مشکل ألجل عدم صّحة طریق الصدوق إلی ضأی :والثانیة

 حممد بن مسل..

                                                 

 .2، ح33، أبواب األذان واإلقامة: ب51، ص4مستدرک الوسائل: ج. 1

 .2، ح32: بکتاب الشهادات، 377، ص27وسائل الشیعة: ج. 2

 .6، ح32، کتاب الشهادات: ب378، ص27وسائل الشیعة: ج. 3
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 .إشکال دّلة اخلاّصة حمّل أجل األ نفاحلک. باحلرمة م


