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إذا أمأأب تيانأأمل فعأأ  ملأعأأ  اكأأةم ك ذ أأ  ملأأيل  أأمل  :19مسأأة   

إفطأم   األمبوإل  مل من قصد   ُأجبةا ترّبع ال يستحّق فلنه  تقصد

اسأتحّق  ُأجأبةممّأم  أه  و مل ذ أ  ا أعأ  جبةوإل قصد األُ  ،جبةاألُ 

سأ ا   أمل ا أعأ  ممّأن  أةنه  ،إانمنه ارّبفًم  األمبوإل  مل من قصد 

و مأأأّدًا نهسأأه  أأا   أو ال، تأأ  و أأا   إل   يقصأأد  جأأبةأخأأا األُ 

، ملأيّل فعأ  اكسألرت ،أول، و أ  ا معفأم تأأد جأبةا ترّبع وال أخا األُ 

م   فأدل قصأد ألصأ ؛ق ل ا أممأ  ذ   يف أّنه قصد ا ترّبع أو ال قّدل

ا ترّبع تأد   ل فع  اكسلرت ،ومًم، ت  اقتضم  احوال فع  اكسألرت 

وال ملأب  يف ذ أ    ،ذ   وإل أغعض م فن جبيمل أصم   فدل ا ترّبع

إاّل أل  ،وغأه  جأبةتني أل يك ل ا أمم  ممّن  أةنه و  أهله أخأا األُ 

رصاف أو قبي أأ  فأأن   نأأه تقصأأد ا تأأرّبع أو فأأن أيكأأ ل ا أأم  انأأ

 [1].1واطها 

 ففي املسألة صور: [1]

قصد الترّبع ب األمرالعامل بعد أمر  یعملأن  أّمم ا ص كة االُو ی:

قدامه علی اإلتیان جمّانًا إ؛ ألّن جرةفالخالف يف عدم استحقاق األأ 
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 جرةبدفع األأ  األمرحرتام عمله املقتضی للضامن، وقصد ال مسقط

ّّجان والترّبع، فنّنه الیوجب الضامن إذا وقع عمله علی سبیل امل

 ی احرتام ماله وأخرج عمله من الضامن.لغالذي أ

وکان  جرةللأ  اً إّن العامل یأيت بالعمل قاصد ا ص كة ا ثمنن :

وإن  جرةففي هذه الصورة یستحّق العامل األأ  ،أأجرةالعمل مما له 

 يف املتن من &تیانه ترّبعًا، وما ذکره السّیدإ األمرکان من قصد 

نفسه  عّداً وم جرةبالعامل الذي من شأنه أخذ األأ »مکم احل تعمیم

االستحقاق  حیث قیدّ « رشائعال»خالف املذکور يف لل« لذلک أو ال

 .1ذا دفع شیئًا لیعمل فیهإذلک فیام  تهن کان من عادبم

أراد  األمرإذا قامت القرینة اخلارجیة علی أّن  ،وکیف کان

مل  جرةلأ ل اً کان العامل قاصد املّّجانیة )کام ذکره يف آخر املسألة( وإن

الیمکون مأمورًا ـ  جرةأي العمل بقصد األأ ـ تی به أیستحّق؛ ألّن ما 

 بالضامن. صفاً متّ مل یمکن  األمره ببه، وماتعّلق 

ّنام المکالم فیام إذا مل تقم قرینة علی املّّجانیة ومل یقصد العامل إو

مل یقصد الترّبع  )بل وحّتی إذا جرةبل یأيت بالعمل بقصد األأ  ،الترّبع

بقاعدة االحرتام   جرة(، فهنا الإشمکال يف ثبوت األأ جرةوالأخذ األأ 

                                                 

 .141ص ،2ج :رشائع اإلسالم. 1
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أّوالً، وإن اأشمکل بأّن معنی االحرتام عدم کون مال املسلم هدرًا 

علیها  ن یستويلأ لیة وجیوز لمکّل أحدصبمثابة املباحات األ

املّجبور  جربه علی عمل استحّق أها عن قهر وجرب وأّنه لو یویستوف

 بدله ولزمه اخلروج عن عهدته.

ما عدا  األمروأّما لو استوفاه منه باختیاره ورضاه ومل یمکن من 

ل يف هذه دبذل الب يواالستدعاء، فعنوان االحرتام الیستدع األمر

 الصورة.

د عقالضامن بالید وال حرص موجبات اإلشمکالمنشأ  نّ أوالظاهر 

امل بستیالء علی ما یتعّلق واإلتالف، مع أّنه کّلها طریق إلی اال

 بأيمن استولی علی مایتعّلق بالغری  ولذلک کّل  ،الغری وعمله

 إذا ثبتت عوضه إاّل من تدارک  له دّ بال نحو من املبارشة والتسبیب

والقاعدة  األمربي بأمر یويف املقام قدحتّقق االستیالء التسب ،املّّجانیة

کالتمکلیفي  ید احلمکم الوضعيف)قاعدة االحرتام( تقتيض وت

 بالإشمکال.

ک ببناء العقالء بالتمّس « املستند»ف ح يف ّص لذلک  هولعلّ 

 موارد يفت علی الضامن ، فنّّنا قد استقرّ ةوسریهتم غری املردوع

وهمکذا واحلاّلق  مثل احلاّملکام هو املشاهد يف  نمکری،من غری  األمر
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ل، بل عامواأل املهنرباب أاء ومجیع ال للثیاب والبنّ ّس غک والالداّل 

ولی أن األ نّ أو ،من األّول جرةام کراهة تعینی األأ يف احلّجّ  وردقد  

 .1املثل أأجرةثم یدفع إلیه  هیأمر

هل هذا إاّل من باب حرمة املسلم بالنسبة إلی ماله و أق ل:

تدّل علی غری مایستفاد  ةغری املردوع ةعاة املدّ ریوعمله وهل الس

 .ةمن القاعد

ي ما لو تنازعا يف أّنه قصد الترّبع أو ال؟ وه وأّمم ا ص كة ا ثم ث :

بأصالة عدم قصد  مستداّل تقدیم قول العامل ب &فقد حمکم السید

مقتضی الترّبع وأّنه مقتضی حرمة عمل املسلم، الإشمکال يف أّن 

وقد مّر أّن املسقط الحرتامه  ،القاعدة والسریة کام یقّدم هو الضامن

 األموالإباحته للغری نظری  نًا، بمعنیاهو إقدامه علی العمل جمّ 

والعامل ـ قدام املّّجان أي اإلباحة واإلـ وهذا حمتاج إلی اإلحراز 

ومع عدم إممکانه فعلیه اخلروج  ،اإلثبات األمرمنمکر له اآلن، فعلی 

 عن عهدة عمله الذي استوفاه.

                                                 

 .313، ف ح33موسوعة اإلمام اخلوئي: ج. 1
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صالة عدم قصد الترّبع فقد اأشمکل يف جریاّنا؛ أأّما االستناد ب

لقول بّجواز التمسک بالعام يف الشبهة املصداقیة ألّّنا مبنّي علی ا

 صول.وکان ذلک مبناه يف األ &الذي قال به السید

قتيض ثبوت الضامن تمال املسلم ال ةّن کربی حرمأبتوضیح: 

د إلیها والیممکن ستنبعد فرض خروج مورد املقصود به الترّبع الی

فراد أعموم المکربی املذکورة بعد احتامل کون الفرد من بک التمّس 

 املخّصص.

الترّبع علی عدم صالة أأي ـ صل أّنه بنجراء األ :ملمكتحّص 

صالة الربائة أوإاّل کان املرجع  ،یبقی العمل حتت العامـ القول به 

ّن ما خرج عن حتت عنوان القاعدة أ عن الضامن، إاّل أّنه قد مّر آنفاً 

العنوان  هذاام أّنه مل یثبت بف ،وقیام السریة هو مورد قصد الترّبع

 .ـ أي صدور العمل العن ترّبعـ حراز موضوع الضامن إالشبهة يف 

نها التفریق بنی مقام الثبوت معالم تعلیقة یستفاد ولبعض األ

 .اإلثباتو

بل املدار علی وجهة العمل  ي،وهي أّنه: الأثر للقصد الواقع

لو  أأجرةفنن کان ظاهر العمل الترّبع إّما ألجل کون العمل مما ال

أو غری ذلک من  جرةخذ األأ أًا عن ّفعأو کون العامل مرت تاً عاد
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العمل مما له ولو کان باطنًا،  جرةله وإن قصد األأ  أأجرةالقرائن فال

وإن قصد  جرةة، فهو یستحّق األأ ررادة االأجإوکان ظاهراَ ً يف  أأجرة

 مره ظاهرًا يفأتیانه ترّبعًا وکان إلو قصد  مراآلباطنًا، کام أّن الترّبع 

 ولو کان من قصده ذلک. جرةذلک فالیستحق األأ 

اعتبار للقصد الباطني إذا خالف ظاهر العمل، و ال :وتمجلعل 

علم عدم صّحة تعلیل املاتن من تقدیم قول العامل لو یمن هنا 

قصد املّجرد مما ال، فنّن «صالة عدم قصد الترّبعأل»تنازعا بقوله: 

 الأثر له...انتهی.

 مراآلمن  الا ک الثبوت، وإنّ ن البحث يف مقام ما  أفاده تاّم لو کا

أو منع  جرةخذ األأ أوالعامل یعلم ماقصده وجیوز أو حیرم علیهام 

والتنازع، فاحلمکم هو  اإلثباتمن دفعه، ولمکّن المکالم يف مقام 

 العامل. واهلل ،املذکور يف املتن

 ّ  مم يعكن االنتهمع ته م هأ  ،ّلل  مقص دة : 02مسة   

مع تقم  فن ه جي ع إجمكاه، و  اا  ّ  فع  ،ّل  مقص د  لأقال  

جي ع اإلجمكة فلنه، و     مل اأّلق ا قصد   لأقال  فدا مم استث ي 

يف  األمبت   ، كن يف ص كة حتّقق ذ   ا  مدك ،و ا هبض ته نمدكاً 

تمب اكأموضمت ا  اقأ  فن األفنمل أيضًم  ا  ، ملعث  حّب  
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ن إذا حص  م كد يك ل متأّلقًم  هبض احل ط  ال جي ع تنأهم،  ك

 [1].1ا  ل اكمل يف قبمهلم جي ع تنأهما أقال  و يب

املتحّصل مما أفاده يف هذه املسألة اعتبار کون موارد املعاملة [ 1]

املنافع النادرة وإن  نّ وأم نوعًا هل اً متعّلقة لغرض العقالء ومقصود

جارات، وع واإلغراض شخصیة غری کافیة يف أبواب البیأقامت هبا 

ًا لمکّل يف ندرهتا عامّ قول بالصّحة والتاممیة حتی فیام إذا کانت ننعم 

وذلک ألجل عدم اعتبار املالیة يف باب  من ابتلی به واحتاج إلیه.

 ،ملک واملعاوضة الجمّانیةبمبادلة ملک  ياملعاوضات، بل یمکف

ا اُكرْت تا ﴿وقوله تعالی:  ْةُ ُل ا أاْم ا ناظرة ومبنیّة  2﴾بامطِ ِ تِم ْ  ْن اُكرتْ الا اا

الشرتاط الرتايض بنی الطرفنی يف مقابل السبب الباطل من الربا 

 والقامر و... فالداللة فیها علی اعتبار  املالیة.

وجب البطالن یة الیصف کون املعاملة سفه إلی أنّ هذا مضافًا 

 ةاشرتی ورق ملنبل الرشط عدم صّحة معاملة السفیه والیقول 

بل  ،أّنه سفیه :عاقل ب فیها أّي غالیر بیه أو جّدهأبخط  ةمندرس

                                                 

 .444ص ،2ج :. العروة الوثقی1

 .21 :(4النساء). 2



876                                                                                      مسائل متفّرقة               
 

 

هو  تهومن الیصّح معامل ،املعاملة عند العقالء هصّح هذتتّم وت

 السفیه.

يف االستئجمك  لحّج اكستحّبي أو ا زيمكة ال يشوط : 01مسة  

أل يك ل اإلانمل هبم تقصد ا  نمت ، ت  جي ع أل يستةجب  إلانمهنم 

اكستةجب أو إىل مّنته، و جي ع أل يك ل ال  تقصد إادا  ا ث اب إىل

و ال إادا  ا ث اب، ت  يك ل اكقص د إجيمدام يف  تأ  ال ا  نمت 

كن ملنةيت هبم   هسه أو  ،اخلمكج من حنث إهّنم من األفامل ا باجح 

 [1].1يبيد ننمت  أو إادا 

 همور املذکورة هلذه الوجو[ الإشمکال يف االستیّجار للأ 1]

يف اخلارج  هاهداء الثواب أو بقصد إجیادإأو  أي النیابةـ الثالثة 

؛ إاّل أّنه قد ـوالزائر المکعبة واملزارات عن احلاّج  وّ خوفًا من خل

ب حراز املوضوع جلهالة ترتّ إیشمکل يف الصورة الثانیة، بعدم 

الثواب بعد احتامل کون العمل مقرونًا بام یمنع عن حتّقق الثواب 

مع هذا الیصّح وقوعه طرفًا  ،لی الثوابواإلجارة علی اإلهداء ع

جلهالة ثبوت العوض، مضافًا إلی أّن املالیة يف الثواب  ؛للمعاوضة

 هداء الثواب.إاليف 
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هیدیه حتی مع  يجیب: لعدم کون الثواب مملوکًا ألحد لمکأأ و

ّن أبداهة  ؛ولبموانع القبصّحة العمل وعدم االقرتان بالعلم 

سبحانه الباستحقاق من العبد ومتلیمکه، وعد اهلل بالثواب إّنام ثبت 

حتی یشمکل بأّنه مع الشک التصّح  تهفلیس الثواب حتت سلطن

إّما جعل العمل  :اإلجارة علی اإلهداء، فمعنی إهداء الثواب

: يف روایة ابن مغریة ×للمستأجر کام قد یستفاد من قوله

 األأمورری يف تأخری النّیة يف ضوال 1«ملمجأ  ذ ک هلم اآلل»...

معنی اجلعل باالعتباریة بعد مساعدة الدلیل، فاإلهداء علی هذا 

 .يمر اختیارأوهذا 

ا بمعنی الطلب من اهلل سبحانه والدعاء بأن یعطي الثواب وإمّ 

اللهم  :»ا ورد يف بعض الزیاراتممإلی املستأجر مثاًل کام یستفاد 

اللهم » :وماورد أیضًا يف صالة لیلة الدفن« اجعل ثواب هذا...

نی یمکون مورد اإلجارة یکال املعن« عث ثواب هاتان الرکعتان...اب

والنتیّجة  ،صدر من األجری فتصّح اإلجارة علیهی اً اختیاری اً مرأ

 خارف ح عن عهدته وعن مورد األجر.

                                                 

 .1، ف ح21، أبواب النیابة يف احلج: ب234، ص11وسائل الشیعة: ج. 1
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ض للثواب تإّن اإلجارة تقع علی ما هو مق ة:وبعبارة واضح

تاّمة  ةة الرشعیة والتقع علی ما هو علّ لّ دحسب املستفاد من األب

عامل ثر األأکللثواب، وإاّل یستلزم بطالن اإلجارة علی  ةمنحرص

نان العبد ئاطم يویمکف ،کالصالة لیلة الدفن ،املأيت هبا ألجل الثواب

جر والثواب برتّتب الثواب علی عمله بام وعد اهلل سبحانه من األ

 االقتضاءعامل املستحبة واملطلوبة عنده تعالی من حیث علی األ

 امل.واهلل الع

يف   ل مم يت ّقف فلنه استنهم  اك هأ   مكداد  لكتمت   :00مسة  

جب أو اكسأأتةجب قأأ الل،  واإلتأأبة واخلأأنخ  لةنمطأأ  مأأثاًل فأأن اكأأ

 رصف إ نهأأم أواألقأأ و وجأأ ب ا تأنأأني إاّل إذا  أأمل ا أأم  فأأمدة يأأ

اإلطال ، وإل  مل ا ق ل تك نه مع فدل ا تأنأني وفأدل ا أأمدة فأن 

جب  أن  إاّل   أالعل فأن اكأألّل ا ؛خيل  فن وجأه أيضأمً اكستةجب ال 

 [1].1ا أع 

 [ يف املسألة أقوال: 1]
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عن  يواملحمک 2«عئللرشا»تبعًا  1«اجلواهر»ما عن  :م هم

ف لتوقّ  ؛: أّنه علی املوجر5«رشاداإل»و 4«التحریر»و 3«الرسائر»

 مة.العمل املستأجر علیه علی ذلک فیّجب من باب املقدّ 

علی املستأجر، إاّل أن یمکون العادة علی املوجر؛ ألّن  أّنه م هم:

فالتدخل يف مفهوم  األعیانأّما  ،املقصود من اإلجارة العمل

 6«املسالک»داؤها ألجلها، وهذا ما عن أاإلجارة علی وجه جیب 

 .7«الروضة»و

م به وّ قدر منه العمل ومایتصمات بنی ما یالتفصیل يف املقدّ  م هم:

 تنحّل إلی هیئةوالمکتابة ونحومها  اخلیاطة نه، فننّ املطلوبة م ئةاهلی

جزاء الثوب وبعضها أبنی  اهلیئة االتصالیةاخلیاطة هي  فهیئة ،ومادة

هو الثوب واخلیوط، وکذا المکتابة  ئةة هبا اهلیموّ قاآلخر وماّدهتا املت

ّن أ:ومن البنّی  .مدادبيف القرطاس  ةوهي حال هیئة نقش خاّص 
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املستأجر یستحّقه  ياهلیئة وهو الذإجیاد نفس العمل املستأجر علیه 

صل يف اهلیئة ما هو األإجیاد مات إجیاد اهلیئة بام هو من األجری ومقدّ 

 البناءيف اخلیاطة والقلم يف المکتابة وآلة البنائیة يف  کاإلبرةصدوره 

م به اهلیئة والتألیف والرتکیب الذي بخالف مایتقوّ  ،فیّجب علیه

 هاونحو اجلّص هیئة کاخلیوط واملداد واآلجر ولل املاّدةهو بمنزلة 

  .علی املستأجر

وما الیبقی عینه  ،ما یبقی عینه بید املستأجر فعلیه أنّ  :وملّخصه

 برة ونحوها فعلی املوجر.کاآلالت الصدوریة کاإل

)وخریة املاتن(  1«جممع الربهان»وجوب التعینی کام عن  م هم:

ث اإلطالق واالشرتاط، وکان ذلک إلمجال املستأجر علیه من حی

ّن وجوب التعینی الزم لرفع اجلهالة املعترب يف صّحة أبتوضیح: 

 رصف إلیها عند اإلطالق.نقرینة خارحًا، أو عادة م تقمالعقد مامل 

 أعني مایتوّقف علیه العملـ بأّن املقّدمات  :2«اجلواهر»ورّده يف 

ذا نلومیة، ف فیه املعتربعیوالتوابع لیست من مورد اإلجارة الذي  ـ

جر ووجب العمل باإلجارة جیب توابعه باملالزمة علی امل
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توّقفه علیها وغری مقدور التسلیم إاّل لنفسه لالاملستأجر کالعمل 

وهو کاف عن التعینی وغری حمتاج إلیه مع هذا التوّقف؛ ألّن  ،هبا

ولوال  دفنه،ماالیتّم الواجب إاّل به واجب کام يف تغسیل املّیت و

صل المکفن علی املمکّلفنی کان ألیل علی عدم وجوب ورود الد

 «.اجلواهر»ماذهب إلیه  هفیتوّج  ،فن أیضًا کالتمکفنیمکعلیهم ال

بأّن إطالق الوجوب «: املستمسک»علیه يف  شمکلأولمکن 

وب املقدّمة واملبادرة إلی العمل والیقتيض متلیک جیقتيض و

علی ملک للمستأجر وقاعدة السلطنة تقتيض بقائها  اخلیوط مثالً 

 األجری.

ام بدفع بدهلا إلی األجری، والخیفی أن هذا خیتّص  جیبوحینئذ 

لعدم متامیة  ؛طالق للعمل املستأجر علیه، أّما اذا مل یمکنإإذا کان 

إلمجال موضوعه وإمهاله املانع  ؛مقّدمات احلمکمة فالعقد باطل

إذ املهمل الیممکن انطباقه علی کل من الواجد  ؛ذلک من صّحته

 فراد اخلارجیة والفرضیة.الفاقد من األو للقید
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« واألقوی وجوب التعینی» :ومن ذلک یظهر أن قول املصنّف

طالقه، فنّنه مع اإلطالق الموجب إمبنّی علی إمهال العمل وعدم 

 .1مقتضی اإلطالقببل یؤخذ  ،للتعینی

ولمکّن املشمکلة: إّن الشّک يف املقام لیس يف تقیید اخلطاب کي 

وجوب ؛ ألّن ﴾أاْومُل ا تِمْ ُأُق دِ ﴿بنطالق الدلیل:  یتمّسک يف دفعه

مکیفیة املعاهدة وما علیه لموضوعه العقد فهو تابع  الوفاء حیث إنّ 

اط والمکاتب مثاًل املتعاملنی، فنن لوحظ العمل واستوجر اخلیّ 

فالجیب اخلیوط  ،مفروض الوجود دللعمل مع کون اخلیوط واملدا

لزم منه تقیید احلمکم املستفاد من علی املوجر من غری أن ی دواملدا

 ، بل التقیید وقع يف مورد اإلجارة ومصّب ﴾أاْومُل ا تِمْ ُأُق دِ ﴿الدلیل 

 قًا.مضیّ  األمرد أّول قالعقد ولوحظ الع

طالق فعند ذلک وإن لوحظ اخلیاطة والمکتابة علی نحو اإل

ّن الشک أجر ال علی املستأجر، فاملفروض واملقّدمات علی امل جیب

 .همصبّ وهو يف حمّط العقد إّنام 

الوجوب یقتيض وجوب  ّن إطالقأفبناًء علی هذا ما اأفید من 

هذه املقّدمات علی األجری لمکن الیقتيض کوّنا ملمکًا للمستأجر 
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القتضاء قاعدة  ؛بل جیب علی املستأجر دفع بدهلا إلیه ،جمّاناً 

 السلطنة بقائها يف ملک األجری.

ن إجیاب املقّدمات علی األجری بأّن املتفاهم العريف م :مندفع

کام لو فرض قیام  ،بالعوضکاخلیوط ونحوها هو اإلجیاب جمّانًا و

املتبادر يف  دلیل لفظي یدّل بالترصیح علی إجیاب املقّدمات، فننّ 

عوض والیلتفت عند العرف إلی  بالمثله هو اإلجیاب جمّانًا و

 احتامل التملیک بعوض يف مثلها.

شمکال ومع عدمها وعدم عادة إلقرینة الأّنه مع ا :ملمكتحّص 

شمکال يف إالـ أي ما یتفاهم منه العرف ـ ینرصف إلیه العقد 

 هکان من قبیل املوضوع فالجیب حتصیلما التفصیل املذکور بنی 

یّجب ذلک علی املوجر مرشوطًا فما کان من قبیل املقّدمات وبنی 

 بعدم وجود قرینة علی التعینی.

  

 


