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مسألة  :13الجیوز اإلجارة إلتیان الواجبات العینیة کالصلووات
اخلمس والکفائیلة کتغسلیل األملوات وتکفیلن و والصلعة هولی و
وکتعویو القدر الواجب من أصول الدین وفروهه والقدر الواجب
من تعویو القرآن کاحلمد وسورة منه وکالقضلا والفتلو وحولو
ذلک والجیوز اإلجارة هول األذان حعلو البلأ

بلارتزاق القلا

واملفتللي واملللّذن مللن بیلل ،املللال وجیللوز اإلجللارة لتعوللیو الفقلله
واحلدیث والعووم األدبیلة وتعولیو القلرآن ملا هلدا املقلدار الواجلب
وحوو ذلك]1[.1
[ ]1مقدّ مة :األقوال يف املسألة کثریة:
 -1املنع مطلق ًا.
 -2اجلواز مطلق ًا.
األول وجیوز
 -3التفصیل بنی التعبدّ ي
والتوصيل فالجیوز يف ّ
ّ
يف الثاين.
 -4التفصیل بنی الکفائیات الکفائي والعیني.
 -5التفصیل يف الکفائیات التي مقدّ مة النتظام معاش العباد
ويف یری املنتظ..
 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.442
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األه .اآلخرة فالجیوز وما
 -6التفصیل يف ما إذا کان الغرض
ّ
األه .الدنیا فیجوز.
إذا کان الغرض
ّ
 -7التفصیل بنی العیني والتعییني والکفائي التعبدّ ي فالجیوز
التوصيل فیجوز.
والکفائي التوصيل والتخیریي
ّ
والعمدة أنّه هل ّ
أن وصف الوجوب والعبادیة مانع عن انعقاد
اإلجارة أم ال؟ هذا من جهة ،ومن جهة ُاخریّ :
إن املانع هو نفس
أن املانع جهة ُاخری مالزمة مع الوجوب ،مثل ّ
الوجوب أو ّ
أن
النفع هنا الیعود إلی الباذل والیدخل البذل يف ملك من کان
الواجب علی ذ ّمته.

وبعبارة ُاخری :یمکن تصویر اإلشکال من جهة ُاخری ،وهي

عدم عود النفع إلی الباذل ،والدلیل علی لزوم وجود النفع يف عقد
اإلجارة عبادة عن تبدیل منفعة معلومة بعوض معلوم فالبدّ من
وصول املنفعة إلی املستأجر ّ
وإال انتفت حقیقة اإلجارة؛ النتفاء
املقوم ملاهیة اإلجارة قیام ّ
واملعوض
کل من العوض
ّ
التبدیل املعترب ّ
مکان اآلخر ،ويف «البلغة» ّ :
إن اإلجارة بدون هذا الرشط سفهیة
1

التصح اإلجارة علی األفعال العبثیة
وأکل املال بالباطل ،ولذا
ّ

 .1البلغة :ج ،2ص.9
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وإبداء احلرکات الالییة کالذهاب إلی األمکنة املوحشة ورفع
األحجار الثقیلة.
أن حقیقة اإلجارة قیام ّ
ولک ّن اإلشکال :س ّلمنا ّ
کل من العووض
واملعوض مکان اآلخر وهذه التوقتيض أکثور مون دخوول العمول يف
ّ
ملك املستأجر قضا ًء لقانون املبادلة ،وأ ّموا کوون املنفعوة راجعوة إلیوه

فالموجب له.

کرر يف باب الطهارة (أحکام املوتی) والصالة
وهذه املسألة قد ت ّ
(مبحث القراءة) واألذان و...العمدة يف دلیلها هو منافاة الوجوب
وتضا ّده ألخذ االُجرة عند العقالء؛ بداهة إنکاره .ألخذ االُجرة
يف قبال ما هو وظیفة املک ّلف ،فعلی هذا الفرق بنی الواجب العیني
والکفائي؛ حیث ّ
إن اإلجیاب موجب لسقوط العمل عن املالیة
ال للامل بالباطل؛ ّ
فیکون أخذ العوض يف قباله أک ً
ألن العمل
والیصح العقد علی ملك الغری ،فبذل املال
الواجب ملك هلل تعالی
ّ
یتعنی علی األجری لغو وباطل ،هذا مضاف ًا إلی ّ
أن فائدة
علی ما ّ
العمل الواجب راجعة إلی شخص األجری والفائدة فیه بالنسبة
إلی املستأجر ،فتکون اإلجارة من أکل املال بالباطل ،کاالستیجار
لألکل والنوم ونحو ذلک مما الینتفع به األجری ،هذا .ومن جهة
ُاخری إذا کان العمل مما عل .و ُاحرز خارج ًا ومن الدلیل (من
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الشارع) صدوره وحصوله م ّان ًا سواء کان واجب ًا کتجهیز املیت أو
مستح ّب ًا کاألذان ،فالجیوز أخذ األُجرة علیه ،فعلی األخری یعدّ من
احلقوق التي اعتربها الشارع مّان ًا والغی مالیته .فهذا یدور مدار
الدلیل الدا ّل علیه ومقدار داللته.
وأ ّما من حیث کون العمل واجب ًا ،فهل متنع هذه احلیثیة
الوجوبیة عن جواز االستیجار وأخذ األجری؟ هذا ّأوالً.
وثانی ًاّ :
إن قوام العبادیة موقوف علی قصد القربة فهل العبادیة
(سواء کان واجب ًا أم مستح ّب ًا) تضا ّد والجتتمع مع أخذ االُجرة أم
ال؟
الغض عن عبادیة العمل ،ففي
األول :مانعیه الوجوب مع ّ
أ ّما ّ
«اجلواهر»« :اخلامس مما حیرم التک ّسب به ما جیب علی اإلنسان
فعله عین ًا کان کالصالة والصوم ،أو کفائی ًا کتغسیل املوتی
وتکفینه .ودفنه .بالخالف معتدّ به أجده فیه.1
وعن الشیخ األعظ« :&.اخلامس مما حیرم التک ّسب به ما جیب

توصالً علی املشهور» .
علی اإلنسان فعله عین ًا أو کفایة تع ّبد ًا أو ّ
2

 .1جواهر الکالم :ج ،22ص. 116
 .2کتاب املکاسب للشیخ األعظ .األنصاري& :ج ،2ص.123
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ّ
واستدل علیه و بعد القول بعدم ثبوت اإلمجاع و ّأوالً :من أ ّن إجیاب
العمل یستوجب صریورته ملک ًا هلل تعالی وما کان مملوک ًا للغری ولو
کان هو اهلل سبحانه الجیوز متلیکه من شخص آخر؛ إذ اململوك
الواحد الیملکه علی سبیل االستقالل ّإال مالك واحد کام هو
ظاهر.
و ُاشکل علیه :بأنّه إن ُارید من ملکیته سبحانه إاللزام بالعمل
واستحقاق العقاب علی املخالفة فمنافاته مع التملیك من شخص
آخر بحیث یکون له املطالبة أیض ًا بام أنّه مالك ّأول الدعوی .فهذه
مصادرة واضحة ،بل الینبغي التأ ّمل يف ّ
أن وجوب اليشء من
یستحق املطالبة
حق الغری به بحیث
ّ
حیث هو الیمنع عن تع ّلق ّ
أیض ًا ومن ث .مل یستشکل أحد يف جواز جعل الواجب رشط ًا يف
ضمن العقد وإلزام املرشوط علیه بالوفاء به ،فالتنايف بنی الوجوب
وبنی اململوکیة للغری.
وإن ُارید به امللکیة التکوینیة أعني :احاطته التا ّمة لعا ّمة األشیاء

وأنّه مالك ّ
لکل موجود فمن البدهیي عدم التنايف بنی هذه امللکیة
وبنی امللکیة االعتباریة املجعولة لشخص آخر ،فامللکیة االعتباریة
التنايف ملکیة احلقیقیة.

کتاب اإلجارة

185

وثانی ًاّ :
إن العمل إذا کان واجب ًا علی األجری جاز مطالبته بل
إلزامه وإجباره بإیقاعه ولو من یری رضاه حتی قبل وقوعه مورد
تصح اإلجارة وما
اإلجارة؛ لفرض وجوبه علیه رشع ًا ،ومعه کیف ّ
هي فائدهتا واألثر املرتتّب علیها من هذه اجلهة لکي یعترب املستأجر
مالک ًا للعمل؟
و ُاشکل علیهّ :
بأن اإلجبار وإن کان ثابت ًا فیام إذا کان العمل
حق نوعي من باب األمر باملعروف
واجب ًا عینی ًا تعیینی ًاّ ،إال أنّه ّ
ولیس بحق شخيص من باب املطالبة بامللك القابل لعرضه علی
املحاک .الرشعیة والقانونیة ،فاملطالبة بام أنّه مالك البام أنّه أمر
باملعروف التثبت ّإال باإلجارة.
األول« :أن یکون
وثالث ًا :ما عن املح ّقق النائیني& بتقریبنی ّ
العمل الذی یأخذ األجری أو القائل بإزائه االُجرة واجلعل ملک ًا له،
ّ
بأن الیکون مسلوب االختیار بإجیاب أو رحری .رشعي علیه؛ ألنّه
حمرم ًا علیه فالیقدر
إذا کان واجب ًا علیه فالیقدر علی ترکه وإذا کان ّ
صحة املعاملة علی العمل کون فعله وترکه
علی فعله ویعترب يف ّ
رحت سلطنته واختیاره» .
1

 .1منیة الطالب :ج ،1ص.15
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وبعبارة واضحة :یلزم أن یکون األجری مالک ًا للترصف يف عمله
وملکیته الترصف تا ّمة إذا کان اختیار اليشء بید املالك تکوین ًا
وترشیع ًا وفیام نحن فیه لیس اخیتار العمل بید صاحب العمل
ترشیع ًا (يف صورة الوجوب واحلرمة ،واملمتنع رشع ًا کاملمتنع
عقالً).
وأجاب عنه املح ّقق اإلصفهاين& :بو« ّ
أن اقتضاء اإلجیاب
للملك إ ّما بمالحظة ّ
أن امللك مساوق للسلطنة وحقیقتها زمام
العمل بیده فع ً
ال وترک ًا والفعل قبل اإلجیاب مملوك للمک ّلف هبذا
املعنی ،فإذا أوجبه علیه فقد انتزع األمر من یده وأخذ زمام األمر
بیده فهو املالك لألمر ،وإ ّما بمالحظة ّ
أن امللك وإن کان یری
السلطنة ،بل کان بمعنی االحتواء واإلحاطة ،فقبل اإلجیاب
الاحتواء من الشارع لنفسه ،بل کان املحتوي له هو املک ّلف ،فإذا
أوجبه الشارع وع ّینه علیه فقد احتواه لنفسه وع ّینه لشخصه وله
اإلحاطة علیه ،هذا.
فإن کان دعوی امللك االعتباري باملالحظة االولی فهي
مدفوعةّ :
بأن کون زمام األمر بید املک ّلف ،بمعنی :أ ّنه له فعله وله
ترکه تکوین ًا ،وهبذا املعنی دائ ًام للعبد الللشارع وانّام للشارع زمام
األمر ترشیع ًا فله رفعه ووضعه وهذا املعنی ثابت للشارع قبل
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اإلجیاب وبعده نع ،.تزول باإلجیاب السلطنة التکلیفیة ،فلیس
اخلاصة
زمام العمل بید املک ّلف رشع ًا ،وهذا معنی زوال اإلباحة
ّ
املضا ّدة للوجوب .أ ّما أ ّن اإلجیاب یقتيض کون زمام العمل بید
فتدبره ج ّید ًا.
الشارع تکوین ًا أو ترشیع ًا فال کام عرفت،
ّ
وإن کان دعوی امللك باملالحظة الثانیة فهي مدفوعةّ :
بأن طبیعة
اإلجیاب تقتيض تعینی العمل علی املک ّلف والبدّ یته منه التعینی
تبنی أ ّن اجیاب عمل للغری کالتجهیز
العمل لنفسه أو لغریه ،ومنه ّ
الیقتيض ملك الغری ،بل املقتيض جعل العمل للغری الإجیاب العمل
للغری ،وهل هذا ّإال کاستیجار األجری خلیاطة ثوب زید ،أو بناء
دارهّ ،
مرد کون العمل له مساس بالغری الیوجب کونه مملوک ًا
فإن ّ
للغری».1
وتوضیح ما أفادهّ :
إن لنا قسمنی من السلطنة :التکلیفیة
والوضعیة ،واالولی :عبارةعن جواز الفعل والرتك ترشیع ًا،
والوضعیة :عبارة عن نفوذ املعاملة واالولی من لوازم اإلباحة
الرشعیة واإلجیاب وإلزام من ناحیة املولی ینايف هذه السلطنة
مضة يف
وکذلك احلرمة ،ولکن مزامحة اإلجیاب مع السلطنة یری ّ
 .1جواهر الکالم :ج ،22ص. 116
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باب املعاملة؛ ّ
صحة املعاملة یری موقوفة علی السلطنة
ألن
ّ
التکلیفیة ،بل هي مرتت ّبة علی السلطنة الوضعیة ،وهي عبارة عن
اخلاصة و أي اجتامع اشرتاط يف املتعاقدین والعوضنی
اخلصوصیات
ّ
حلق الد ّیان و
مثل طلقیة املبیع وعدم کونه مرهون ًا أو متع ّلق ًا ّ
واإلجیاب الیکون رافع ًا هلذه السلطنة مع ّ
أن املفروض عدم
املحجوریة للمتعامل ،فالسلطنة الوضعیة حمفوظة من مجیع اجلهات
والیزامحها إجیاب املولی ،بل اإلجیاب ینايف السلطنة التکلیفیة ،فام
حمصل ،هذا مضاف ًا إلی ّ
أن
ذکره املح ّقق النائیني& الیرجع إلی ّ
قیاس اإلجیاب بالتحری(.ببیان أنّه کام ّ
أن هني الشارع موجب
خلروج العمل عن رحت سلطنته فالیقدر علی فعله فأخذ االُجرة
أکل املال بالباطل ومصداق لوهب األمری ما الیملك) باطل
وقیاسه مع الفارق؛ ّ
ألن يف باب التحری .لنا الدلیل علی احلرمة
الوضعیة وهو قوله

« :إن اهلل إذا حرم شیئ ًا حرم ثمنه»

1

الترصف يف
وبمقتضی هذا الدلیل حیک .بفساد املعاملة ومن حرمة
ّ

الثمن یکشف عدم کونه مالک ًا ،فعلی هذا المعنی جلعل امللکیة مع
احلرمة األبدیة.

 .1مستدرك الوسائل :ج ،13ص ،73أبواب مایکتسب به :ب ،6ح.8
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ولک ّن اإلشکال خمدوش ّأوالً :بضعف سند الروایة وعدم
ثبوت جربها بالعمل.
الیت .داللتها ّإال بإلغاء اخلصوصیة عن البیع والتعمی.
وثانی ًا:
ّ

بالنسبة إلی اإلجارة واجلعالة؛ ّ
ألن الثمن واملثمن یطلق علی
العوضنی يف باب البیع والیطلق يف باب اإلجارة ،والش ّك يف

اإلطالق یوجب سقوط االستدالل ّإال بإلغاء اخلصوصیة أو تنقیح
املناط.
أ ّما التقریب الثاين (عن املح ّقق النائیني&) :أنّه من رشائط نفوذ
املعاملة القدرة علی التسلی ،.و مع الوجوب القدرة له علی الفعل
الیتقوم بطرف الفعل فقط أو بطرف
والرتك مع ًا رشع ًا ،والقدرة
ّ
الرتك فقط ،ففي ما نحن فیه الیقدر علی تسلی .العمل؛ لعدم
ماقرره املح ّقق اخلوئي و.1
قدرته علی الرتك فاإلجارة باطلة و علی ّ
ومراده&ّ :
متقومة بالطرفنی
إن القدرة املعتربة يف متع ّلق اإلجارة ّ
أي له أن یفعل وأن الیفعل ،فکام أ ّن التحری .الرشعي سالب هلا
املحرمات و
الیصح اإلجارة علی
ث.
ّ
ّ
من ناحیة الفعل و ومن ّ
فالتصح
فکذلك اإلجیاب الرشعي سالب هلا من ناحیة الرتك،
ّ
 .1مصباح الفقاهة :ج ،1ص.25
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تقوم القدرة وتع ّلقها
اإلجارة علی الواجبات أیض ًا بعنی املناط من ّ
قوة املمنوع عق ً
ال،
بالطرفنی :فال احلرام مقدور رشع ًا الذي يف ّ
والالواجب بمالك واحد ،فإذا کان األجری مسلوب القدرة
فالجرم کانت اإلجارة باطلة.
واورد هویهّ :
أي
املفسة بتساوي الطرفنی مل ینهض ّ
بأن القدرة ّ
صحة اإلجارة ،ومن ث ّ .ساغ جعل الواجب
دلیل علی اعتبارها يف ّ
رشط ًا يف ضمن العقد مع ّ
أن القدرة معتربة يف الرشوط أیض ًا

فإهنا تتع ّلق بالواجبات مع اعتبار
وکذلك النذر والعهد والیمنیّ ،
القدرة يف متع ّلقاهتا بال إشکال ومل حیتمل أحد بطالن النذر املتع ّلق

صحة اإلجارة القدرة بمعنی التم ّکن من
بالواجب ،وإنّام املعترب يف ّ
ال ورشع ًا ،فإذا مل یتمکّن عق ً
التسلی .خارج ًا عق ً
ال بطلت؛ لعدم
اعتبار امللکیة العقالئیة باإلضافة إلی یری املقدور وکذلك رشع ًا
فیام إذا کان حرام ًا؛ لعجزه عن التسلی .حینئذ ،بخالف ما إذا کان
واجب ًا؛ لقدرته عندئذ علی التسلی .عق ً
ال کام هو واضح ،وکذا
رشع ًا فإنّه بأمره یؤکدّ التسلی .واإلتیان خارج ًا الأنّه یمنع عنه نع،.
القدرة باملعنی املتقدّ م و أعني :تساوي الطرفنی مفقودة و ،لکن
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الدلیل علی اعتبارها هبذا املعنی حسبام عرفت ،هذا ما عن
«املستند».1
مر الکالم
ونزید إلی ما أفاده علی ما یستفاد من کلامهت :.أنّه قد ّ

يف رشائط العوضنی أن یکونا مقدوري التسلی.؛ نظر ًا إلی ّ
أن املنفعة
کسکنی الدار مث ً
القارة الباقیة وإنّام هي أمر
ال مل تکن من األُمور ّ

صح اعتبار
تدرجیي احلصول...فإذا کان املالك مسیطر ًا علیها ّ
ملکیته هلا ،وأ ّما إذا مل تکن قابلة لالستیفاء خارج ًا ،إلباق يف العبد
أو مرض ونحومها ،فهي آن ًا فآن ًا تتقدّ م ،ومعه کیف یکون املالك

مالک ًا هلذه املنفعة التي تتلف بنفسها حتی یم ّلکها لألجریّ ،
فإن
العقالء الیعتربون امللکیة باإلضافة إلی تلک املنفعة ،فلیست هي
مملوکة ملالك العنی فکیف متلیکها للغری باإلجارة.
وباجلموةّ :
تعذر التسلی .مانع عن صدق عنوان التملیك املع ّلق
باملنفعة املأخوذة يف مفهوم اإلجارة ،فالحمیص من اعتبار القدرة
علیه متهید ًا لتح ّقق العنوان املزبور ،فمن کان عاجز ًا عن عمل
فلیس هو مس ّلط ًا علیه ومالک ًا له حتّی مت ّلکه الغری .فالدلیل علی
اعتبار القدرة علی التسلی( .يف البیع وکذا اإلجارة) عدم قابلیة
 .1موسوعة اإلمام اخلوئي :ج ،33ص.378 - 377
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املفقود فیه املنفعة حم ّط ًا لإلجارة؛ لعدم القدرة علی التسلی ،.مضاف ًا
إلی اإلمجاع املدّ عی يف املسألة .ومن املعلوم ّ
أن القدر املتی ّقن من
التسلی .املعترب هو القدرة علی التسلی .للعمل تکوین ًا وإمکانه
ترشیع ًا وینافیها الوجوب؛ ّ
ألن مع الوجوب یمکنه التسلی .تکوین ًا
والیکون ممنوع ًا عن التسلی .ترشیع ًا ،فاملستأجر بعد ّ
رحقق اإلجارة
واستیفاء العمل جیب علیه دفع العوض.
وببیان آخر :مقتضی اإلمجاع والدلیل املذکور آنف ًا هو األخذ
بالقدر املتی ّقن ،وهو عبارة عن ّ
أن العمل قابل للتسلی .إلی املوجر،
ومقتضی قوله تعالی﴿ :أوفوا بالعقود﴾ 1متامیة اإلجارة والمنافاة.
هذا مضاف ًا إلی أنّه إن کان املدرك العتبار القدرة علی التسلی.
عبارة عن النبوي

املشهور« :هن رسول اهلل

 ...هن بیع

الغرر» 2مضاف ًا إلی ضعف السندّ :
الصحة؛ لعدم
إن مقتضاه عدم
ّ
إمکان الدفع ،مع ّ
أن يف املقام الدفع والوصول آکد فالینافیه
الوجوب والدلیل علی اعتبار القدرة أزید من ذلك.

 .1املائدة(.1 :)5
 .2وسائل الشیعة :ج ،17ص ،448أبواب التجارة :ب ،43ح.3
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وإن کان مدرك اعتبار القدرة اقتضاء العقد أي مقتضی قوله
تعالی﴿ :أوفوا بالعقود﴾ وجوب الوفاء والوفاء موقوف علی
أن اإلجیاب سلب القدرة ،ففیهّ :
القدرة واحلال ّ
إن هذا االقتضاء
یؤکد باإلجارة والتنايف بنی اإلجارة ووجوب التسلی..
بقي وجه آخر ذکره املح ّقق النائینيّ :
إن اإلجیاب یسلب القدرة
فتکون املعاملة سفهیة فالتشمله أد ّلة نفوذ املعامالت.1
وفیه :علی فرض تس ّل .بطالن املعاملة السفهیة أ ّن اإلجیاب
الیسلب القدرة علی التسلی .التکوین ًا والترشیع ًا کام یشهد به
الوجدان نع ،.يف صورة احلرمة یکون مسلوب القدرة.
فاحلق :أنّه علی مجیع املباين الیکون إجیاب الدفع منافی ًا
لإلجارة .هذا ومع التنزل وداللة بعض هذه الوجوه أو تس ّل.
اإلمجاع التع ّبدي حیک .بالبطالن فیام إذا کان العمل املستأجر علیه
واجب ًا تعیین ًا عین ّی ًا علی األجری وکان متع ّلق اإلجارة هو متع ّلق
الوجوب ،دون ما إذا کان الواجب ختیریی ًا؛ ّ
ألن الواجب حینئذ إنّام
هو اجلامع بنی الفردین ومورد اإلجارة خصوص أحدمها املباح
الصحة فیام إذا کان الواجب
اختیاره للمک ّلف ،وهکذا المانع من
ّ
 .1منیة الطالب :ج ،1ص.15
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ألن موضوع الوجوب إنّام هو طبیعي املک ّلف (کام ّ
کفائی ًا؛ ّ
أن
املتع ّلق هو الطبیعی يف التخیریي) الخصوص الفرد ،فالفرد
والشخص بام هو الجیب علیه يشء ،فالمانع من أخذ األُجرة علیه.
هذا وقد قدّ منا يف صدر الکالم :أنّه إذا کان العمل مما عل.
و ُاحرز من مذاق الشارع لزوم صدوره علی وصف امل ّجان ،سواء
کان واجب ًا کتجهیز املوتی أم مستح ّب ًا کاألذان و ...الجیوز أخذ
االُجرة علیه.
کام أنّه قد تقدّ م منّا عدم منافاة أخذ االُجرة للعمل الواجب وقد
(األول) منها ما
ذکرنا بعض الوجوه املستد ّلة هبا واجلواب عنها
ّ
أورده بعض األساطنی« :من ّ
أن التنايف بنی صفة الوجوب وأخذ
العوض علی الواجب ذايت؛ ّ
ألن العمل الواجب مملوك هلل سبحانه
فالیصح أن یکون مورد ًا لإلجارة؛ ّ
ألن
کالعمل اململوك للغری،
ّ
التملیك ثانی ًا یری معقول ولذا الجیوز أخذ االُجرة علی عمل
خاص قد وقعت اإلجارة علیه قبل ذلك.
ّ
ولک ّن اإلشکال يف متامیة کالمه :إ ّما يف الصغری (لزوم اجتامع

امللکنی) وإ ّما يف الکربی (عدم جواز هذا االجتامع) ،وقد تس ّل.
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املح ّقق اإلیرواين 1جواز اجتامع امللکنی والتزم بعدم مانعیة اجتامع
امللکنی.
بدعویّ :
أن امللکیة أمر اعتباري (أي اعتبار إضافة حاصلة بنی
ویعرب عنها بإضافة الواجدیة أو إضافة اإلحاطة
املالک واململوک
ّ
ّ
وکأن
أو اعتبار مقولة اجلدّ ة) والإشکال يف اجتامع االعتبارین،

تضمن امللك وتبطینها السلطنة علی دفع
توه .االمتناع نشأ من
ّ
ّ
املزاح .فکانت امللکیة مر ّکبة من عقدین :إنشائي ،وهو السلطنة
الترصفات بالمزامحة أحد ،ومعلوم أ ّن ما هذا شأنه الجیتمع
علی
ّ

إثنان منها ،بل یکون اجتامع إثننی منها من قبیل اجتامع املتناقضنی.
وأ ّما لو نفینا اعتبار العقد السلبي فیها واکتفینا بالعقد اإلجیابی کام
هو الظاهر فالیلزم من اجتامع امللکیتنی اجتامع العوضنیّ ،
فإن

استحقاق أحد للترصف يف مال الینايف بوجه استحقاق آخر يف
عرضه کام يف الوکالء واألوصیاء املستق ّلنی.
وقد اجتمعت ملکیة اهلل تعالی وملکیة خلفائه وملکیة ّ
املالك
الشخصیة علی مال واحد.

 .1حاشیة املکاسب لإلیراين :ج ،1ص.123
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ولک ّن اإلشکال فیام أفادهّ :
إن امللکیة (يف ارتکاز العرف
واملترشعة) هي االختصاص وهذه التقبل املزاح ،.مضاف ًا إلی ّ
أن
ّ

تفسری امللکیة بالسلطنة حمض ًا الشاهد له ،بل امللکیة هي اإلضافة
یریالقابل للمزامحة والشاهد قاعدة «الناس مس ّلطون علی
أنفسه ».والسلطنة من لوازمها العینها ،ولذا لو حاز شخصان
شیئ ًا واحد ًا فاالرتکاز قائل بتبعیض امللك هلام ،وأ ّما الوکالة
فلیست ملکیة ،بل هي تفویض األمر ،والوصایة هي الوالیة،
فمنشأ عدم تع ّقل املالکنی عدم عقالنیته العدم عقلیته.
تصور اجتامع
والسید& (يف احلاشیة علی املکاسب) قد
ّ
امللکیتنی العرضیتنی مع رحلیل وقالّ « :
إن الفعل قد یکون متع ّلق ًا
للطلب علی وجه یکون مقصود الطالب إجیاد الفعل له ،بأن یکون
نفعه عائد ًا إلیه ویکون کأنّه هو الفاعل له ،کام إذا قال :ص .يل أو
ص .عنّي أو خط يل ثوبا ونحو ذلك ،وقد یکون له علی وجه
یکون یرضه مرد إجیاد الفعل يف اخلارج من یری أن یکون بعنوان
أنّه له أو نیابة عنه ،کام إذا قال :اکنس دار زید أو ّ
خط ثوبه أو نحو
ذلك ،وکذلك امللکیة قد تکون بمعنی کون الفعل مملوک ًا له علی
وجه یکون نفعه عائد ًا إلیه أو کأنّه هو الفاعل .وقد تکون بمعنی
استحقاقه علیه أن یفعل ویوجده يف اخلارج من یری نظر إلی کونه
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له أو لغریه أو بخصوص کونه لغریه ،کأن یملك علیه کنس دار
بمجرد حصوله يف
زید أو کنس املسجد ،لکن البعنوان النیابة بل
ّ

اخلارج .ثّ .
إن الطلبنی أو امللکنی قد یکونان يف عرض واحد ،وقد
األول
یکون أحدمها يف طول اآلخر .أ ّما اجتامع الطلبنی علی النحو ّ

(ويف عرض واحد) فالجیوز أو الیمکن إجیاد فعل واحد لشخصنی
أو نیابة عنهام ،فلو أمره الوالد بأن یصوم عنه یوم اجلمعة وأمره
خمری ًا يف امتثال أمر أحدمها ،وإذا کان
الوالدة أیض ًا بذلک کان ّ
أحدمها يف طول اآلخر فالبأس به ،کام إذا قال احدمها :ص .عنّي
یوم کذا و قال اآلخر :ص .عنه فإنّه المانع من اجتامعها حینئذ،
وهذا کام إذا قال الوالد :أطع آمراهللّ ،
فإن الفعل مطلوب هلل وهو
بعنوان کونه هلل مطلوب للوالد.
وأ ّما اجتامعها علی النحو الثاين فالمانع منه ولو کانا يف عرض
واحد ،فلو أمره الوالد بفعل والوالدة کذلک وکان یرضهام مرد
وجود الفعل يف اخلارج کان واجب ًا علیه من اجلهتنی وال مانع من
اجتامع الوجوبنی. ...
األول الجیوز قطع ًا ّإال إذا
و اجتامع املالکنی ،فإنّه علی الوجه ّ
کان إحدی امللکیتنی يف طول االُخری.
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وأ ّما علی الوجه الثاين فالمانع منه أیض ًا؛ إذ المانع من أن یکون

زید مالک ًا علیه أن یفعل کذا بمعنی أن یوجده يف اخلارج وکان

عمرو أیض ًا کذلك مالک ًا إذا کان ّ
لکل منهام یرض عقالئي يف إجیاد
الفعل يف اخلارج من یری نظر إلی عود نفعه إلیه وإلی یریه وجیوز
استیجارمها له علیه.1
الترصف والتلخیص.
هذا متام ما أورده الس ّید مع
ّ
أ ّما قوله :جیوز اجتامع الطلبنی ،فنوافقه يف ذلک؛ ّ
ألن يف الطلب
الیزید أکثر من إجیاد الشوق والتحریك ،وأ ّما بالنسبة إلی امللکنی
حیث احتاج إلی اإلضافة ،فالیمکن املوافقة معه ّإال بوجه

سنبحث عنه يف الواجب التع ّبدي يف مبحث قصد اإلخالص وأنّه
هل ینايف جواز أخذ االُجرة علی الواجب؟
وأ ّما ماذکره جواب ًا عن املح ّقق کاشف الغطاء& (وبعبارة :عدم

تسل .الکربی) أي عدم إمکان اجلمع بنی املالکنی وسلك طریق ًا
للخدشة يف الصغری ّأوالًّ :
بأن مالکیة اهلل تعالی بالنسبة إلی
الذوات واألعامل تکوینیة وملکیة املستأجر اعتباریة والتنايف بینهام.

 .1حاشیة املکاسب (للسید الیزدي&) :ج ،1ص.26

599

کتاب اإلجارة

وثانی ًاّ :أهنام یری متنافیان؛ لکون أحدمها يف طول اآلخر ،أي ّ
إن

ملکیة املستأجر للعمل يف طول مالکیته تعالی له ،بل مالکیة ّ
املالك
ألمواهل .يف طول مالکیته له تعالیّ ،
فإن اهلل تعالی مالك جلمیع
(ویعرب عنها عند الفالسفة
املوجودات مالکیة تکوینیة إجیادیة
ّ
باإلضافة اإلرشاقیة) وقد س ّلط اإلنسان علی سائر املوجودات
وجعله مالک ًا هلا إ ّما مالکیة ذاتیة کملك الشخص ألعامله وذ ّمته،
وإ ّما اعتباریة کاملکیة ألمواهلا ،وربام یقال بإنکار امللکیة االعتباریة

هلل سبحانه األئمة^ فالوجه للبحث عن وقوعها طولی ًا أو
الترصف وهي
عرضی ًا والتي هلل سبحانه وهل :^.هي أولویة
ّ
صارت منشأ لتوه .امللکیة له تعالی وهل.^.
األول واضحة حیث ّ
إن املستدل نظره إلی
ولک ّن اخلدشة يف ّ
امللکیة احلاصلة من إجیاب الشارع ولیس تکوینی ًا ،نعّ .
إن اهلل تبارك
وتعالی مالك بالنسبة إلی مجیع الکائنات قبل الرشع واإلجیاب ،أ ّما

مالکیته بالنسبة إلی ماأوجبه باعتبار تع ّلق أمره وإجیابه.

أن هذا تنايف رضورة الفقه؛ ّ
وأ ّما اإلشکال يف الثاينّ :
ألن لسان
الروایات بالنسبة إلی مالکیة اإلمام× ألرض املوات وکذا سائر
األموال لسان امللکیة االعتباریة کمضمون قوله×« :کل أرض
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ولویة الترصف؛ ّ
ألن
الرب هلا ...ف و لنا» 1ولیس هذا لسان أ ّ
ولویة هل .يف ّ
رب ،ونسبة الالم
کل أرض حتی األرض التي هلا ّ
األ ّ
هنا نسبة الالم يف آیة اخلمس ﴿ واهوموا أحََّم غنمتو من ش فأن هللَّ
ُخسه و ل َّورسول و لذي القرب ﴾ 2وهذه تفید امللکیة االعتباریة
مضاف ًا إلی ما ورد يف إباحة اخلمس «قد أحوونا لشیعتنا».3
فهي أیض ًا ّ
تدل علی امللکیة لإلمام× ،وأ ّما اإلشکال يف تصویر

امللکیة الطولیة هلل سبحانه وأنّه تعالی مالك تکوین ًا وترشیع ًا فالأثر
العتبار امللکیة االعتباریة له تعالی ولذا قیل (کام عن الفخر )4يف
آیة اخلمسّ :
رشک نفسه ترشیف ًا بخالف الرسول
بأن اهلل ّ
التنزل وااللتزام بإمکان تصویر امللکیة الطولیة
واألئمة^ ،ومع ّ
یت .املطلب أم ال؟ وبعبارة ُاخری:
يف قبال ذاته تبارك وتعالی هل ّ

هل یفید اإلجیاب من جانبه امللکیة له تعالی فیکون هو مالک ًا

والیمکن اجلمع بنی ملک ّیته وملکیة امللوك حتی جیاب بالطولیة؟
رصح ّ
بأن اإلجیاب الیکون منشأ مللکیة اهلل
والشیخ األعظّ &.

تعالی وفرق بنی امللکیتنی وقال...« :ولیس استحقاق الشارع
 .1وسائل الشیعة :ج ،9ص ،524أبواب األنفال :ب.1
 .2األنقال(.41 :)8
 .3وسائل الشیعة :ج ،9ص ،524أبواب األنفال :ب.4
 .4تفسری الفخر الرازي :ج ،15ص.171
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للفعل ومت ّلکه املنتزع من طلبه من قبیل استحقاق اآلدمي ومت ّلکه
الذي ینايف مت ّلك الغری واستحقاقه.1»...
س کالمه أ ّن (علی مسلکه) امللکیة أمر انتزاعي حیتاج إلی
و ّ
منشأ االنتزاع وبام ّ
أن األحکام الوضعیة منتزعة عن األحکام
الترصف)
التکلیفیة (وفیام نحن فیه امللکیة منتزعة عن إباحة
ّ
فبالنتیجة امللکیة االعتباریة العقالئیة املوضوعة جلواز البیع وسئری

العقود معقولة بالنسبة إلی اآلدمي ،وأ ّما امللکیة االعتباریة بالنسبة
إلی اهلل تعالی املنتزعة عن إجیابه التکون منشأ للملکیة االعتباریة،
نع .تکون منشأ لالختصاص ولکن المن سنخ اختصاص هذا
لزید أو اعتبار الزوجیّة بنی زید وهند.
وأشکل املح ّقق اإلصفهاين علی الشیخ :بأنّه کام ّ
أن ترخیص
الترصفات یفید ّ
أن زمام األمر بید ّ
املرخص وامللکیة لیست
مجیع
ّ
شیئ ًا آخر یری هذه فقهر ًا ینتزع امللکیة عن الرتخیص .واإلجیاب
عبارة عن إخراج اليشء عن رحت ید طرف اإلجیاب واإللزام
واحتواء املوجب مورد الوجوب بید نفسه ،وامللیکة لیست ّإال
أن الرتخیص یستفاد منه ّ
هذا ،فکام ّ
املرخص بید ّ
أن ّ
املرخص له

 .1کتاب املکاسب :ج ،2ص.131
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فکذلك اإلجیاب یستفاد منه ّ
أن أمر املوجب (الواجب) بید
املوجب ،فینتزع عنهام امللکیة االعتباریة بالفارق.1
واإلشکال علی املح ّقق اإلصفهاين& (مع تس ّل .مبنی الشیخ)
یلزم تصویر النتیجة العقالئیة بنی املنتزع ومنشأ انتزاعه مثل الزوجة
أي حک .تکلیفي ،بل ینتزع
والرقیة مع ّأهنام الیمکن انتزاعهام من ّ

مثلهام عن الرتخیص يف ّ
الترصفات ،واإلجیاب یری صالح ألن
کل
ّ
یکون منشأ النتزاع امللکیة االعتباریة ،بل معنی اإلجیاب هو اإللزام

ورحریك املک ّلف نحو الفعل وبحسب مقام الترشیع فیکون منشأ
الستحقاق مطالبة املولی ،وهذا االستحقاق (ملکیة مطالبة الفعل)
تصوره الشیخ
یفرتق مع امللکیة املوضوعة لآلثار اخلارجیة کام
ّ
الفارق بینهام.
ثانیهام :ما أورده الشیخ األعظ &.علی جواز أخذ االُجرة علی
الواجب :من ّ
أن عمل املسل .مال لکنّه یری حمرتم؛ لکون العامل
مقهور ًا علیه من دون دخل إذنه ورضاه ،فاإلجیاب مسقط العتبار
املقومنی الحرتام املال.
إذنه ورضاه ّ

 .1کتاب اإلجارة لإلصفهاين :ص.199
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وبعبارة ُاخریّ :
إن اإلجیاب من املولی یوجب سقوط حرمة
عمل املسل.؛ ّ
ألن العمل الزم االستیفاء والدخل لنظر املک ّلف فیه،
فالعمل خارج عن رحت قاعدة احرتام مال املسل .فغری قابل
اإلجارة.
وأجاب عنه املح ّقق اإلصفهاين& بقوله« :من ّ
أن ملال املسل.
حیثیتنی من االحرتام:
إحدامها :حیثیة اضافته إلی املسل ،.وهذه تقتيض احرتامها أن
ترصف فیه أحد بغری إذنه ورضاه وله السلطان علی ماله ولیس
الی ّ
ألحد مزامحته سلطانه وهي الثابتة بقوله×« :الجیوز [الحیل]
ألحد أن یترصف يف مال غریه بغری إذحه» 1وبقوله

« :الحیل مال

أمرئ مسوو إال هن طیب حفسه».2
فاملتحصلّ :
ترصف أحد يف
ّ
إن مقتضی هذه احلیثیة عدم جواز ّ

مال یریه بدون رضاه.

وثانیتهام :حیثیة مالیته ومقتضی حرمتها أن الیذهب هدر ًا
وبالتدارك ،فالجیوز أن یعامل مع مال املسل .معاملة اخلمر
 .1وسائل الشیعة :ج ،25ص ،386کتاب الغصب :ب ،1ح.4
 .2عوايل اللئايل :ج ،2ص ،113ح.339
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واخلنزیر مما المالیة له رشع ًا والیتدراک بيشء أص ً
ال( ،وهذه
احلیثیة موضوع للضامن من جهة مالیة املال المن حیث اإلضافة)
ومن الواضح ّ
أن اإلجیاب والالبدیةواملقهوریة وسقوط إذنه
ورضاه ک ّلها موجبة لسقوط احرتام املال من احلیثیة االولی دون
فإن ّ
احلیثیة الثانیةّ ،
کل تلك االُمور أجنب ّیة عن هذه احلیثیة من
االحرتام ،ولذا جاز أکل مال الغری يف املخمصة من دون إذنه مع
بقاء املال علی حاله من احرتامه ولذا یضمن قیمته بالإشکال.
مضاف ًا إلی ّ
أن هدر املال یری هدر املالیة ،کام يف مال الکافر احلريب،
فإنّه ساقط االحرتام من اجلهتنی فیجوز أخذه منه ومت ّلکه بغری
عوض بدون إذنه ،ومع ذلک فهو مال ومملوك للحريب ،ولذا جیوز
یض باإلجارة کام
إیقاع املعاملة علیه واستیجاره علی عمله ،وما ّ

یض بالبیع هدر املالیة کاخلمر واخلنزیر ،فإنّه املنايف جلعل الثمن يف
ّ
قباله وألخذ االُجرة علیه الهدر املال».1

وأجاب ثانی ًاّ :
بأن اإلجیاب هیدر املال ولکن هدراملال یری هدر
املالیة؛ ّ
ألن هدر املال معناه أنّه جیوز االستیفاء والضامن فیه ،مثل
املارة
أن یدخل بیوت األصدقاء ویأکل والضامن وکذلک ّ
حق ّ
ولکن يف الرشاب هیدر املالیة واملال ،ويف املال املشرتك هیدر املال
 .1کتاب اإلجارة لإلصفهاين :ص.199 – 198
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والاملالیة؛ حیث الیقدر علی بیع ماله ،فعلی هذا جیوز اإلجارة
علی املالیة.
وأجاب ثالث ًا :بأنّه الدلیل علی احرتام العمل ّإال قوله×:
الترصف
«حرمة مال املؤمن کحرمة دمه» ومدلوله عدم جواز
ّ
ت .به
تکلیف ًا ولیس مدلوله احلرمة الوضعیة ،فکالم الشیخ& إن ّ

جهة امللکیة فهو ّ
وإال فهو ناظر إلی اجلهة التکلیفیة ،فالوجه یری
تا ّم.
وثالثها :ماأورده بعض (عن النائیني) :1من ّ
أن عمل املسل.
یصح أخذ االُجرة علیه؛ لکون عمله حمرتم ًا وإجیابه
لیس بامل وإنّام
ّ
یوجب سقوط احرتامه.
إن املالیة تنتزع عن ّ
وأجاب املح ّقق اإلصفهاينّ « :
کل مایریب
إلیه العقالء ملا يف العمل من األیراض والفوائد العقالئیة ،وأ ّما
نفي املالیة عن العمل وتصحیح االستیجار علیه باحرتام عمل
املسل .فمدفوع بأنّه المدرک لالحرتام ّإال قوله

 .1تقریرات درس المکاسب للنائیني لآلملي :ج ،1ص.04
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کحرمة دمه» ،فالعمل له احلرمة من حیث إنّه مال المن حیث
نفسه».1
وهبذا اجلواب قد أراد تصحیح املالیة للعمل عقالئی ًا ودلیل
الرشع« :حرمة ماله »...قد أمضی املالیة ّ
وإال فنفس الروایة
الیستفاد منها أکثر من احلرمة التکلیفیة.
واإلشکال علیهّ :
إن احلرمة لو ُاضیفت إلی يشء الیقبل الوضع
والضامن ،فیختص باحلرمة التکلیفیة ،ولکن لو ُاضیفت إلی أمر
قابل للوضع فتخصیص احلرمة واحللیة بالتکلیفیة الوجه له،
واحلرمة (من حیث اللغة) عبارة عن املمنوعیة واحلرمان وضع ًا
بالخمصص مما الوجه له ،فمقتضی
وتکلیف ًا واختصاصهام بأحدمها
ّ
الروایة حرمة املال وضع ًا وتکلیف ًا ،مضاف ًا إلی ّ
أن من التنظری بالدم
یستفاد کال األمرین؛ ّ
ألن يف الدم حیرم تکلیف ًا ووضع ًا بمعنی عدم
مهدوریته.
ّ
ثّ .
استدل ملا ادعاه بسیاق الروایة؛
إن املح ّقق اإلصفهاين&
ّ
حیث ّ
إن صدرها قال رسول اهلل « :سباب املّمن فسوق وقتاله

 .1کتاب اإلجارة لإلصفهاين :ص.197
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کفر وأکل حلمه معصیة وحرمة ماله کورمة دمه» 1وحیث ّ
إن
املوارد السابقة الیستفاد منها أکثر من احلرمة التکلیفیة  ،فبمقتضی
ظهور السیاق رحمل الفقرة األخریة علی احلرمة التکلیفیة.
ولک ّن اجلواب عنه ّأوالً بالنقض بحدیث الرفع« :رفع عن ُا ّمتي

تسعة 2 »....:والقول ّ
بأن املرفوع فیام الیعلمون هو االختصاص بام
العل .له باملوضوع والشبهات املوضوعیة ،وعدم االستدالل
بالشبهات احلکمیة بینام الیلتزمون بذلك؛ حیث ّ
إن الفقرات ناظرة
إلی املوضوع کاالضطرار واإلکراه ،واحلال أنّه الیلزم بذلک فیام
کل اجلمالت علی ما ّ
ذکرناه نقض ًا بحمل ّ
دل علیه فقرة منها حفظ ًا
لوحدة السیاق.
وثانی ًاّ :
إن السیاق الیکون مق ّید ًا لإلطالق يف سائر العبادات ،بل
التقیید بعمل بمقدار ّ
مادل علی مورده اخلاص والشاهد قوله×:
«ایتسل للجمعة واجلنابة» وفیام نحن فیه « ّ
الحیل مال أمرء مسل.
الترصفات
ّإال بطیب نفسه» إطالق احلک .یقتيض حرمة مجیع
ّ

أن يف قوله تعالی« :أ ّ
وضع ًا وتکلیف ًا ،کام ّ
وحرم الربا»
حل البیع
ّ

 .1وسائل الشیعة :ج ،12ص ،297أبواب أحکام العرشة :ب ،158ح.3
 .2وسائل الشیعة :ج ،15ص ،369أبواب جهاد النفس :ب ،56ح.1
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یستفاد ذلك أي إضافة احل ّلیة واحلرمة إلی املال وضع ًا وتکلیف ًا،
املخصص.
فمقتضی القاعدة تعمی .احلرمة والتخصیص حیتاج إلی
ّ
ویمکن دفع اإلشکال (من النائینيّ :
إن إجیاب العمل یوجب
سقوطه عن احلرمة)ّ :
بأن يف اإلجیاب لیس لنا أکثر من البعث
والتحریک اإلنشائي أو االعتبار املربز ،وهذا الیوجب سقوط
العمل عن املالیة (واالحرتام) والقول بالسقوط حمتاج إلی الدلیل
کام ّ
أن احلک .بجواز االستیفاء مان ًا الینايف اململوکیة مثل ما يف باب
املارة أو يف بیوت االصدقاء وکذا استیفاء الوالد عن مال ولده،
حق ّ
وإن أمکن االشکال ّ
خاصة مع
بأن االستبعادات املذکورة يف موارد ّ

ّ
أن يف الواجبات لیس کذلك.
رابعها :مانسب إلی کاشف الغطاء :وهو أنّه من لوازم اإلجارة
أن یملك املستأجر العمل املستأجر علیه بحیث یکون له اإلبراء
واإلقالة والتأجیل لدلیل السلطنةّ ،
وکل ذلك مناف لوجوب
العمل املستأجر علیه علی األجری.1
وفیه :إ ّن للواجب املستأجر علیه ناحیتنی:
إحدامها :حیثیة وجوبه من قبل اهلل تعالی بأمر مولوي تکلیفي.
 .1رشح القواعد (املخطوط) :ص.27
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ثانیتهام :حیثیة تع ّلق األمر اإلجاري به ،ومن املقطوع به ّ
أن عدم
صحة اإلقالة واإلبراء والتأجیل يف الواجب إنّام هو من الناحیة
ّ
االولی ،والینايف ذلك أن جتري فیه تلك األُمور من الناحیة الثانیة.
الیت .يف التأجیل؛ ّ
ّإال ّ
ألن التأجیل یتع ّلق إ ّما بنحو
أن اإلشکال
ّ
الرشط وتعدّ د املطلوب أو بنحو وحدة املطلوب .وعلی األخری
املؤجل و أي العمل املق ّید وقوعه يف
یکون متع ّلق العقد هو العمل
ّ
الزمان اآليت و فهذا عقد وقع علی أمر الیکون متع ّلق الوجوب،
فهذا باطل .وعلی فرض تعدّ د املطلوب أو الرشطیة و أي نفس
العمل مطلوب ووقوعه يف زمان مطلوب آخر و فهذا أیض ًا باطل؛
ألنّه رشط خمالف للکتاب والسنّة؛ ألنّه إن کان الواجب مض ّیق ًا أو
موسع ًا فالرشط یوجب التوسعة واخلروج عن الوقت أو التضییق
ّ
فیام جعل اهلل فیه التوسعة.
وکالقضا والفتو وحوو ذلك والجیوز اإلجارة هو األذان
حعو البأ

بارتزاق القا

واملفتي واملّذن من بی ،املال]1[. ...

[ ]1ويف «الورشائع»« :أ ّما لوو أخوذ اجلوعل من املتحاکمنی ،ففیه
خوالف والووجوه الوتوفوصویول ،فوموع عودم الوتوعویونی وحصول
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قیل :جیوز واألولی املنع».1
ویوجهّ :
بأن القول بعدم اجلواز یقتيض تعطیل الوظیفة الدینیة
ّ
أو رحمل الضر واحلرج املنفینی عق ً
ال ورشع ًا ،بل ربام کان من
تکلیف ماال یطاق يف بعض أفراده.
و ُأشکل فیهّ :
ت .اقتضی جوازه حتّی مع التعینی؛
بأن ذلك لو ّ

ّ
ألن وجوبه الیدفع الضر الناشئ من ترك السعی لضورة الرزق
والصرب علی اجلوع واجلهد ،ومن هنا نقولّ :
إن أخذ االُجرة فیه إن
کان جائز ًا فمطلق ًا ّ
وإال فکذلك؛ ّ
ألن احلاجة لیس شیئ ًا یوجب
انقالب املوضوع.2
ويف «اجلواهر» :والتحقیق عدم جواز أخذ العوض عنه مطلق ًا و
عینی ًا کان علیه أو کفائی ًا أو مستح ّب ًا مع احلاجة وعدمها و من
املتحاکمنی أو أحدمها أو أجنبي أو أهل البلد أو بیت املال أو یری
ذلك سواء کان ذاکفایة أو ال؛ ألنّه من مناصب السلطان الذي
أمراهلل تعالی بأن یقول﴿ :قل ال أسئوکو هویه أجر ًا﴾ 3وأوجب
املحمدون الثالثة :سئل
التأس به ،والصحیح الذي رواه
ّ
ّ
 .1رشائع اإلسالم :ج ،4ص.61
 .2جواهر الکالم :ج ،43ص.53
 .3شوری(.23 :)42
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أبوعبداهلل× عن قاض بنی فریقنی یأخذ من السلطان علی القضاء
الرزق؟ فقال« :ذلك السو.1»،
ولبعض أخبار الرشوة التي ربام ُاطلقت علی مطلق العوض يف
املحکي عن «اخلالف» 2وظاهره
بعض النصوص ،ورصیح اإلمجاع
ّ

3
أع .من االُجرة،
يف «املبسوط» علی رحری .اجلعل الذي هو ّ
والفرق بینها وبینه ( ُاجرة وجعل) بل مطلق العوض؛ مؤ ّید ًا ذلك

یقرب العبد معه إلی
ک ّله باالعتبار ،وهو اشتامله علی اللطف الذي ّ
الطاعة ویب ّعد عن املعصیة وعدم التهمة والنفرة ونحو ذلك مما
الخیفی».4
والخیفی فیام أفاده من االستدالل باآلیة الرشیفة؛ حیث إ ّهنا
حق الرسول بجمیع ما علیه من الشؤون والوظائف
واردة يف ّ
ومنها القضاء ،مضاف ًا إلی عدم صدق عنوان الرسول والرسالة
ّ
والأقل من احتامل اخلصوصیة ،فالوجه
علی القايض وقضائه،
أس.
إلثبات مدلول اآلیة يف یریه بدلیل الت ّ

 .1وسائل الشیعة :ج ،27ص ،221أبواب آداب القايض :ب ،8ح.1
 .2اخلالف :ج ،6ص.233
 .3املبسوط :ج ،8ص.85
 .4جواهر الکالم :ج ،22ص.123 - 122

ّ
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وأ ّما الروایة املرویة عن املشایخ الثالثة ،فهي ظاهرة يف املدّ عی،
ولکن التفصیل يف روایة عامر بن مروان :قال أبوعبداهلل×« :کل
ش غل من اإلمام ف و سو ،والسو ،أحواع کثریة :من ا :ما
أصیب من أهَمل الوالة الظومة ومن ا :اجور القضاة وأجور
الفواجر وثمن اخلمر والنبیذ املسکر والربا بعد البینة فأما الرشا
یاهَمر يف األحکام فإن ذلك الکفر باهلل العظیو وبرسوله

» 1بنی

االُجرة والرشوة یوجب ضعف التمسك بالروایة املتقدّ مة وبام ورد
يف مطلقات الرشوةّ ،إال ّ
أن عدّ ها يف السحت وأ ّن السحت بمعنی
املحظور واملمنوع فالبأس باالستدالل هبا وبام ورد يف مطلقات
مض باالستدالل؛ ألنّه بعد
الرشوة .والتفصیل يف روایة عامر یری ّ

بأهنا الکفر باهلل
عدّ االُجرة من السحت حک .يف الفقرة األخریة ّ

العظی .وبرسوله.
التمسك باإلمجاع؛ الحتامل نشوه مماذکر فالیمکن
نع ،.یشکل
ّ
التمسك به .وأ ّما االعتبار املذکور فهو من االستحسان والیعتمد
ّ
علیه.

 .1وسائل الشیعة :ج ،17ص ،95أبواب مایکتسب به :ب ،5ح.12

557

کتاب اإلجارة

متسك السید املاتن& يف تعلیقته علی املکاسب
بقي الکالم يف ّ

1

بفحوی قوله تعالی﴿ :قل ال أسئوکو هویه أجر ًا﴾ ّإال أنّه مزیف بام
ذکرنا آنف ًا .ودعوی الفحوی إ ّما من جهة القیاس بسائر شؤون
الرسالة ،وقد عرفت الفارق بینها ،وإ ّما من جهة حصول القطع
وأنّا لنا بتحصیله والظن الیفید.
فاملتوصل :عدم جواز أخذ االُجرة علی القضاء کالفتوی
والتفصیل يف «الرشائع» مما الدلیل علیه ،وهکذا ما نقل يف
«اجلواهر» 2عن «املقنعة» 3و«النهایة» 4والقايض 5من :إطالق جواز
أخذ االُجرة .فالتعلیل ّ
بأن القول بالعدم یوجب تعطیل الوظیفة
أع .من التعطیل ،کام ّ
الدینیة مندفع؛ ّ
أن
ألن عدم أخذ االُجرة ّ
الضر واحلرج أع ّ ،.فالمقتيض جلواز االُجرة ویمکن تدارکها

باألموال املعدّ ة ورصفها علی مصالح املسلمنی البعنوان االُجرة،
بل إلدارة معاش العباد ومنه .القايض واملفتي و...کام ورد يف
کتاب أمریاملؤمننی إلی مالك األشرت...« :وافسح له يف البذل

 .1حاشیة املکاسب للس ّید الیزدي& :ج ،1ص.33
 .2جواهر الکالم :ج ،22ص.123
 .3املقنعة :ص.588
 .4النهایة :ص.367
ّ .5
املهذب :ج ،2ص.586
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واهطه من

املنزلة لدیك ماال یطمع فیه غریه من خاصتك لیأمن بذلك اغتیال
الرجال هندك فاحظر يف ذلك حظر ًا بویغاً فإن هذا الدین قد کان أسری ًا
يف أیدي األرشار یعمل فیه باهلو وتطوب به الدحیا.1 »...
وبالنتیجةّ :
اخلاصة.
إن أخذ االُجرة علیهام یری جائز للنصوص
ّ
بقي الکالم يف فرض استغنائه :.والظاهر جواز األخذ من بیت
مر أنّه لیس من باب االُجرة واجلعل ،بل
املال لسدّ خ ّلته به؛ ألنّه قد ّ
من باب القیام ملصالح املسلمنی ،وهذا ما عن الشیخ األعظّ &.إال
أنّه أشکل بعد ذلكّ :
بأن االرتزاق مع االستغناء ولو بکسب
الیمنعه القیام بتلك املصلحة یریجائز.2

 .1هنج البالیة :ص.374
 .2کتاب املکاسب للشیخ األنصاري& :ج ،2ص.154
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والجیوز اإلجارة هو األذان]1[. ...
[ ]1ويف «الرشائع»« :أخذ االُجرة علی األذان حرام» ،1ويف
موضع آخر قال« :ویعطی االُجرة من بیت املال إذا مل یوجد من
تطوع به».2
ی ّ
وأشکل «اجلواهر» :بو«أنّه الوجه له ظاهر ،فإنّه إن جاز أخذ
االُجرة علیه منه فأولی أن جیوز من یریه ،وإن مل جیز من یریه
فأولی أن الجیوز منه» 3وعن «اخلالف» 4و«جامع املقاصد»: 5
اإلمجاع علی عدم اجلواز.6
ّ
ويف «املختلف»ّ :
بالشذ.7
إن هذا مذهب أصحابنا ّإال
وقال« :لع ّله مراد املرتضی من الکراهة ملا فیه من اجلمع بنی
واملعوض عنه؛ رضورة کون املؤ ّذن أحد املخاطبنی به».8
العوض
ّ

 .1رشائع اإلسالم :ج ،2ص.5
 .2رشائع اإلسالم :ج ،1ص.65
 .3جواهر الکالم :ج ،9ص.71
 .4اخلالف :ج ،1ص.291
 .5جامع املقاصد :ج ،4ص.36
 .6خمتلف الشیعة :ج ،2ص.135
 .7خمتلف الشیعة :ج ،2ص.135
 .8جواهر الکالم :ج ،9ص.72
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ّ
واستدل أیض ًا بام رواه زید بن عيل (أسناد الشیخ) عن أبیه عن
آبائه عن عيل^ :أنّه أتاه رجل فقال یاأمریاملؤمننی :واهلل ّإين
ُاح ّبک هلل فقال له« :لکني ابغضک هلل» ،قال :ومل؟ قال« :ألحک
تبغي يف األذان وتأخذ هو تعویو القرآن أجر ًا وسمع ،رسول
یقول :من أخذ هو تعویو القرآن أجر ًا کان حظه یوم

اهلل

القیامة».1
وأیض ًا ملا رواه الشیخ بإسناده عن السکوين عن جعفر عن أبیه
عن عيل(^) قال« :آخر ما فارق ،حبیب قوبي أن قال :یاهيل إذا
صوی ،فصل صعة أضعف من خوفك والتتخذن مّذح ًا یأخذ
هو أذاحه أجر ًا».2
وما روي عن عيل× (جعفریات)« :من السو ،ثمن املیتة ل
إل أن قال ل وأجر املّذن إال مّذن جیري هویه من بی ،املال».3
وأیض ًا ما روي يف «دعائ .اإلسالم» عن عيل× أنّه قال« :من
السو ،أجر املّذن یعني إذا استأجره القوم یّذن هلو وقال:
البأ

أن جیر هویه من بی ،املال».1

 .1وسائل الشیعة :ج ،17ص ،157أبواب مایکتسب به :ب ،33ح.1
 .2وسائل الشیعة :ج ،5ص ،447أبواب األذان واإلقامة :ب ،38ح.1
 .3مستدرک الوسائل :ج ،4ص ،51أبواب األذان واإلقامة :ب ،33ح.1
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وهذه الروایات وإن کانت داللتها تا ّمة والس ّیام األخریتان ّإال

ّ
أن اإلشکال يف أسنادها.

بقي يف املقام روایتان :إحدامها :مارواه الکلیني بإسناده عن
العالء بن س ّیابة عن أيب جعفر× قال« :الیصو خوف من یبتغي
هو األذان والصعة األجر والتقبل ش ادته».2
واالُخری :مارواه الصدوق بإسناده عن حممد بن مسل .عن أيب
جعفر× :قال« :التصل خوف من یبغي هو األذان والصعة
بالنا

أجر ًا والتقبل ش ادته».3

وهاتان الروایتان الإشکال يف داللتهام ومتامیتهام علی حرمة
رصح فیهام بالسقوط عن العدالة وعدم
أخذ االُجرة لألذان حیث ّ
قبول الشهادة منه وعدم جواز الصالة خلفه.

ّإال ّ
السامن
إن االولی منهام ضعیفة (بمحمد بن موسی أبوجعفر ّ
اهلمداين یروي عن الضعفاء).
صحة طریق الصدوق إلی
والثانیة :أیض ًا مشکل ألجل عدم ّ
حممد بن مسل..
 .1مستدرک الوسائل :ج ،4ص ،51أبواب األذان واإلقامة :ب ،33ح.2
 .2وسائل الشیعة :ج ،27ص ،377کتاب الشهادات :ب ،32ح.2
 .3وسائل الشیعة :ج ،27ص ،378کتاب الشهادات :ب ،32ح.6
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اخلاصة ّ
حمل إشکال.
فاحلک .باحلرمة من أجل األد ّلة
ّ
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