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مسأأة  :19إذا أمأأب تيانأأمل فعأ ملأعأ اكأأةم ك ذ أ ملأأيل أأمل
يستحق فلنه ُأجبة وإل مل من قصد األمب إفطأم
تربع ال
ّ
تقصد ا ّ
اسأتحق
األُجبة ،وإل قصد األُجبة و مل ذ أ ا أعأ ممّأم أه ُأجأبة
ّ
اربف ًم  ،سأ ا أمل ا أعأ ممّأن أةنه
وإل مل من قصد األمب إانمنه ّ
أخأأا األُجأأبة و مأأأدّ ًا نهسأأه أأا أو ال ،ت أ و أأا إل يقصأأد
ملأيل فعأ اكسألرت ،أول ،و أ ا معفأم تأأد
تربع وال أخا األُجأبةّ ،
ا ّ
ذ

تربع أو ال قدّ ل ق ل ا أممأ ؛ ألصأم فأدل قصأد
يف أنّه قصد ا ّ

تربع تأد
ا ّ

ل فع اكسلرت ،وم ًم ،ت اقتضم احوال فع اكسألرت

تربع ،وال ملأب يف ذ أ
ذ وإل أغعض م فن جبيمل أصم فدل ا ّ
تني أل يك ل ا أمم ممّن أةنه و أهله أخأا األُجأبة وغأه ّ ،إال أل

يك أ ل ا أأم ان أأرصاف أو قبي أ فأأن
ا واطه]1[.1

أربع أو فأأن
نأأه تقصأأد ا تأ ّ

[ ]1ففي املسألة صور:
ربع
ّأمم ا ص كة االُو ی :أن یعمل العامل بعد أمر األمر بقصد الت ّ
فالخالف يف عدم استحقاق األأجرة؛ ّ
ألن إقدامه علی اإلتیان جمّان ًا
 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.444-443
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مسقط الحرتام عمله املقتضی للضامن ،وقصد األمر بدفع األأجرة
ربع ،فننّه
الیوجب الضامن إذا وقع عمله علی سبیل امل ّّجان والت ّ
الذي ألغی احرتام ماله وأخرج عمله من الضامن.
إن العامل یأيت بالعمل قاصد ًا ل أ
ا ص كة ا ثمنن ّ :
لجرة وکان
یستحق العامل األأجرة وإن
العمل مما له أأجرة ،ففي هذه الصورة
ّ
ربع ًا ،وما ذکره الس ّید& يف املتن من
کان من قصد األمر إتیانه ت ّ
تعمیم احلمکم «بالعامل الذي من شأنه أخذ األأجرة ومعدّ ًا نفسه
لذلک أو ال» للخالف املذکور يف «الرشائع» حیث قیدّ االستحقاق
بمن کان من عادته ذلک فیام إذا دفع شیئ ًا لیعمل فیه.1
وکیف کان ،إذا قامت القرینة اخلارجیة علی ّ
أن األمر أراد
املّجانیة (کام ذکره يف آخر املسألة) وإن کان العامل قاصد ًا ل أ
لجرة مل
ّ

یستحق؛ ّ
ألن ما أتی به ـ أي العمل بقصد األأجرة ـ الیمکون مأمور ًا
ّ
به ،وماتع ّلق به األمر مل یمکن م ّتصف ًا بالضامن.

املّجانیة ومل یقصد العامل
وإنّام المکالم فیام إذا مل تقم قرینة علی ّ
ربع
ربع ،بل یأيت بالعمل بقصد األأجرة (بل وحتّی إذا مل یقصد الت ّ
الت ّ
والأخذ األأجرة) ،فهنا الإشمکال يف ثبوت األأجرة بقاعدة االحرتام

 .1رشائع اإلسالم :ج ،2ص.141
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ّأوالً ،وإن أاشمکل ّ
بأن معنی االحرتام عدم کون مال املسلم هدر ًا
بمثابة املباحات األصلیة وجیوز ّ
لمکل أحد أن یستويل علیها
استحق املّجبور
ویستوفیها عن قهر وجرب وأنّه لو أجربه علی عمل
ّ
بدله ولزمه اخلروج عن عهدته.
وأ ّما لو استوفاه منه باختیاره ورضاه ومل یمکن من األمر ما عدا
األمر واالستدعاء ،فعنوان االحرتام الیستدعي بذل البدل يف هذه
الصورة.
والظاهر أ ّن منشأ اإلشمکال حرص موجبات الضامن بالید والعقد
واإلتالف ،مع أنّه ک ّلها طریق إلی االستیالء علی ما یتع ّلق بامل
الغری وعمله ،ولذلک ّ
کل من استولی علی مایتع ّلق بالغری بأي
نحو من املبارشة والتسبیب البدّ له من تدارک عوضه ّإال إذا ثبتت
املّجانیة ،ويف املقام قدحت ّقق االستیالء التسبیبي بأمر األمر والقاعدة
ّ
(قاعدة االحرتام) تقتيض وتفید احلمکم الوضعي کالتمکلیفي
بالإشمکال.
بالتمسک ببناء العقالء
صف ح يف «املستند»
ّ
ولع ّله لذلک ّ
استقرت علی الضامن يف موارد
فنّنا قد
ّ
وسریهتم غری املردوعةّ ،

ّ
واحلالق وهمکذا
احلامل
األمر من غری نمکری ،کام هو املشاهد يف مثل ّ
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ّ
الدالک والغ ّسال للثیاب والبنّاء ومجیع أرباب املهن واألعامل ،بل
األول ،وأ ّن األولی أن
احلّجام کراهة تعینی األأجرة من ّ
قد ورد يف ّ

یأمره ثم یدفع إلیه أأجرة املثل.1

أق ل :وهل هذا ّإال من باب حرمة املسلم بالنسبة إلی ماله
وعمله وهل السریة املدّ عاة غری املردوعة ّ
تدل علی غری مایستفاد
من القاعدة.
ربع أو ال؟
وأمم ا ص كة ا ثم ث  :وهي ما لو تنازعا يف أنّه قصد الت ّ
ّ
ّ
مستدال بأصالة عدم قصد
فقد حمکم السید& بتقدیم قول العامل
ربع وأنّه مقتضی حرمة عمل املسلم ،الإشمکال يف ّ
أن مقتضی
الت ّ

مر ّ
أن املسقط الحرتامه
القاعدة والسریة کام یقدّ م هو الضامن ،وقد ّ
هو إقدامه علی العمل جم ّان ًا ،بمعنی إباحته للغری نظری األموال
املّجان ـ والعامل
وهذا حمتاج إلی اإلحراز ـ أي اإلباحة واإلقدام ّ
منمکر له اآلن ،فعلی األمر اإلثبات ،ومع عدم إممکانه فعلیه اخلروج
عن عهدة عمله الذي استوفاه.

 .1موسوعة اإلمام اخلوئي :ج ،33ف ح.313
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ربع فقد أاشمکل يف جریاّنا؛
أ ّما االستناد بأصالة عدم قصد الت ّ
مبني علی القول بّجواز التمسک بالعام يف الشبهة املصداقیة
ألّنا ّ
ّ
الذي قال به السید& وکان ذلک مبناه يف األصول.
بتوضیح :أ ّن کربی حرمة مال املسلم التقتيض ثبوت الضامن
ربع الیستند إلیها والیممکن
بعد فرض خروج مورد املقصود به الت ّ
التمسک بعموم المکربی املذکورة بعد احتامل کون الفرد من أفراد
ّ
املخصص.
ّ
ربع علی
ّ
ملمكتحص  :أنّه بنجراء األصل ـ أي أصالة عدم الت ّ
القول به ـ یبقی العمل حتت العامّ ،
وإال کان املرجع أصالة الربائة
مر آنف ًا أ ّن ما خرج عن حتت عنوان القاعدة
عن الضامنّ ،إال أنّه قد ّ
ربع ،فبام أنّه مل یثبت هذا العنوان
وقیام السریة هو مورد قصد الت ّ
ربع ـ.
الشبهة يف إحراز موضوع الضامن ـ أي صدور العمل العن ت ّ
ولبعض األعالم تعلیقة یستفاد منها التفریق بنی مقام الثبوت
واإلثبات.
وهي أنّه :الأثر للقصد الواقعي ،بل املدار علی وجهة العمل
ربع إ ّما ألجل کون العمل مما ال أأجرة لو
فنن کان ظاهر العمل الت ّ

عادت ًا أو کون العامل مرت ّفع ًا عن أخذ األأجرة أو غری ذلک من
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القرائن فال أأجرة له وإن قصد األأجرة باطن ًا ،ولو کان العمل مما له
یستحق األأجرة وإن قصد
أأجرة وکان ظاهر ًَا يف إرادة االأجرة ،فهو
ّ
ربع باطن ًا ،کام ّ
ربع ًا وکان أمره ظاهر ًا يف
أن اآلمر لو قصد إتیانه ت ّ
الت ّ
ذلک فالیستحق األأجرة ولو کان من قصده ذلک.
وتمجلعل  :الاعتبار للقصد الباطني إذا خالف ظاهر العمل ،و
صحة تعلیل املاتن من تقدیم قول العامل لو
من هنا یعلم عدم ّ
ربع»ّ ،
فنن القصد املّجرد مما
تنازعا بقوله« :ألصالة عدم قصد الت ّ
الأثر له...انتهی.
ما أفاده تا ّم لو کان البحث يف مقام الثبوتّ ،
وإن ک اال من اآلمر
والعامل یعلم ماقصده وجیوز أو حیرم علیهام أخذ األأجرة أو منع
من دفعه ،ولمک ّن المکالم يف مقام اإلثبات والتنازع ،فاحلمکم هو
املذکور يف املتن ،واهلل العامل.
مسة :02

ّ مم يعكن االنتهمع ته م هأ ّ ،لل مقص دة

لأقال مع تقم فن ه جي ع إجمكاه ،و اا ّ فع ّ ،ل مقص د
لأقال فدا مم استث ي جي ع اإلجمكة فلنه ،و
و ا هبض ته نمدك ًا ،كن يف ص كة حت ّقق ذ

مل اأ ّلق ا قصد
ا مدك ،ت األمب يف

تمب اكأموضمت ا اقأ فن األفنمل أيض ًم ا  ،ملعث ح ّب

877

کتاب اإلجارة

احل ط ال جي ع تنأهم ،كن إذا حص م كد يك ل متأ ّلق ًم هبض
ا أقال و يبا ل اكمل يف قبمهلم جي ع تنأهم]1[.1

املتحصل مما أفاده يف هذه املسألة اعتبار کون موارد املعاملة
[]1
ّ
متع ّلقة لغرض العقالء ومقصود ًا هلم نوع ًا وأ ّن املنافع النادرة وإن
قامت هبا أغراض شخصیة غری کافیة يف أبواب البیوع واإلجارات،
بالصحة والتاممیة حتی فیام إذا کانت يف ندرهتا عا ّم ًا ّ
لمکل
نعم نقول
ّ
من ابتلی به واحتاج إلیه .وذلک ألجل عدم اعتبار املالیة يف باب
املعاوضات ،بل یمکفي مبادلة ملک بملک واملعاوضة الجمّانیة،
وقوله تعالی ﴿ :اال ا ْاة ُ ُل ا اأ ْم ا ا اك ُْرت ات ْن اك ُْرت تِم ْ ابمطِ ِ ﴾ 2ناظرة ومبنیّة
الشرتاط الرتايض بنی الطرفنی يف مقابل السبب الباطل من الربا
والقامر و ...فالداللة فیها علی اعتبار املالیة.
هذا مضاف ًا إلی ّ
أن صف کون املعاملة سفهیة الیوجب البطالن
صحة معاملة السفیه والیقول ملن اشرتی ورقة
بل الرشط عدم ّ
أي عاقل :أنّه سفیه ،بل
مندرسة بخط أبیه أو جدّ ه الیرغب فیها ّ

 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.444
 .2النساء(.21 :)4
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الیصح معاملته هو
صح هذه املعاملة عند العقالء ،ومن
ّ
تم وت ّ
ت ّ
السفیه.
لحج اكستح ّبي أو ا زيمكة ال يشوط
مسة  :01يف االستئجمك
ّ
أل يك ل اإلانمل هبم تقصد ا نمت  ،ت جي ع أل يستةجب إلانمهنم
تقصد إادا ا ث اب إىل اكستةجب أو إىل م ّنته ،و جي ع أل يك ل ال
تأ ال ا نمت و ال إادا ا ث اب ،ت يك ل اكقص د إجيمدام يف
اخلمكج من حنث ّإهنم من األفامل ا باجح  ،ملنةيت هبم هسه أو كن
يبيد ننمت أو إادا ]1[.1

[ ]1الإشمکال يف االستیّجار ل أ
لمور املذکورة هلذه الوجوه
الثالثة ـ أي النیابة أو إهداء الثواب أو بقصد إجیادها يف اخلارج
احلاج والزائرـ؛ ّإال أنّه قد
خوف ًا من خل ّو المکعبة واملزارات عن
ّ
یشمکل يف الصورة الثانیة ،بعدم إحراز املوضوع جلهالة تر ّتب
الثواب بعد احتامل کون العمل مقرون ًا بام یمنع عن حت ّقق الثواب
الیصح وقوعه طرف ًا
واإلجارة علی اإلهداء علی الثواب ،مع هذا
ّ
للمعاوضة؛ جلهالة ثبوت العوض ،مضاف ًا إلی ّ
أن املالیة يف الثواب
اليف إهداء الثواب.
 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.444
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و أأجیب :لعدم کون الثواب مملوک ًا ألحد لمکي هیدیه حتی مع
صحة العمل وعدم االقرتان بموانع القبول؛ بداهة أ ّن
العلم ب ّ
الثواب إنّام ثبت بوعد اهلل سبحانه الباستحقاق من العبد ومتلیمکه،
التصح
فلیس الثواب حتت سلطنته حتی یشمکل بأنّه مع الشک
ّ
اإلجارة علی اإلهداء ،فمعنی إهداء الثواب :إ ّما جعل العمل
للمستأجر کام قد یستفاد من قوله× يف روایة ابن مغریة:
«...ملمجأ ذ ک هلم اآلل» 1والضری يف تأخری الن ّیة يف األأمور
االعتباریة بعد مساعدة الدلیل ،فاإلهداء علی هذا بمعنی اجلعل
وهذا أمر اختیاري.
وإ ّما بمعنی الطلب من اهلل سبحانه والدعاء بأن یعطي الثواب
إلی املستأجر مث ً
ال کام یستفاد مما ورد يف بعض الزیارات «:اللهم
اجعل ثواب هذا »...وماورد أیض ًا يف صالة لیلة الدفن« :اللهم
ابعث ثواب هاتان الرکعتان »...کال املعنینی یمکون مورد اإلجارة
فتصح اإلجارة علیه ،والنتیّجة
أمر ًا اختیاری ًا یصدر من األجری
ّ
خارف ح عن عهدته وعن مورد األجر.

 .1وسائل الشیعة :ج ،11ص ،234أبواب النیابة يف احلج :ب ،21ف ح.1
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وبعبارة واضحةّ :
إن اإلجارة تقع علی ما هو مقتض للثواب
بحسب املستفاد من األد ّلة الرشعیة والتقع علی ما هو ع ّلة تا ّمة
منحرصة للثوابّ ،
وإال یستلزم بطالن اإلجارة علی أکثر األعامل
املأيت هبا ألجل الثواب ،کالصالة لیلة الدفن ،ویمکفي اطمئنان العبد
برتتّب الثواب علی عمله بام وعد اهلل سبحانه من األجر والثواب
علی األعامل املستحبة واملطلوبة عنده تعالی من حیث االقتضاء
واهلل العامل.
مسة  :00يف

ل مم يت ّقف فلنه استنهم اك هأ مكداد لكتمت

واإلتأأبة واخلأأنخ لةنمط أ مأ ً
أثال فأأن اك أ جب أو اكسأأتةجب ق أ الل،
واألق أ و وج أ ب ا تأنأأني ّإال إذا أأمل ا أأم فأأمدة ي أأ رصف إ نهأأم
اإلطال  ،وإل مل ا ق ل تك نه مع فدل ا تأنأني وفأدل ا أأمدة فأن
ألل ا أالعل فأن اكأ جب أن ّإال
اكستةجب ال خيل فن وجأه أيضأ ًم؛ ّ
ا أع ]1[.1

[ ]1يف املسألة أقوال:

 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.445
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م هم :ما عن «اجلواهر » 1تبع ًا «للرشائع » 2واملحمکي عن
«الرسائر» 3و«التحریر» 4و«اإلرشاد» :5أنّه علی املوجر؛ لتو ّقف
العمل املستأجر علیه علی ذلک فیّجب من باب املقدّ مة.
م هم :أنّه علی املستأجرّ ،إال أن یمکون العادة علی املوجر؛ ّ
ألن
املقصود من اإلجارة العمل ،أ ّما األعیان فالتدخل يف مفهوم
6
اإلجارة علی وجه جیب أداؤها ألجلها ،وهذا ما عن «املسالک»
و«الروضة».7
م هم :التفصیل يف املقدّ مات بنی ما یصدر منه العمل ومایتق ّوم به
ّ
اهلیئة املطلوبة منهّ ،
تنحل إلی هیئة
فنن اخلیاطة والمکتابة ونحومها
ومادة ،فهیئة اخلیاطة هي اهلیئة االتصالیة بنی أجزاء الثوب وبعضها
اآلخر وما ّدهتا املتق ّومة هبا اهلیئة هو الثوب واخلیوط ،وکذا المکتابة
البنی:أ ّن
هیئة نقش
ّ
خاص وهي حالة يف القرطاس بمداد .ومن ّ
 .1جواهر المکالم :ج ،22ص.333
 .2رشائع اإلسالم :ج ،2ص.141
 .3الرسائر :ج ،2ص.424-423
 .4حتریر األحمکام :ج ،3ص.13
 .5إرشاد األذهان :ج ،1ص.423
 .6مسالک األفهام :ج ،5ص.233
 .7الروضة البهیة :ج ،4ص.351
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العمل املستأجر علیه نفس إجیاد اهلیئة وهو الذي یستح ّقه املستأجر
من األجری ومقدّ مات إجیاد اهلیئة بام هو إجیاد اهلیئة ما هو األصل يف
صدوره کاإلبرة يف اخلیاطة والقلم يف المکتابة وآلة البنائیة يف البناء
مایتقوم به اهلیئة والتألیف والرتکیب الذي
فیّجب علیه ،بخالف
ّ
اجلص ونحوها
هو بمنزلة املا ّدة للهیئة کاخلیوط واملداد واآلجر و ّ
علی املستأجر.
وملخصهّ :
ّ
أن ما یبقی عینه بید املستأجر فعلیه ،وما الیبقی عینه
کاآلالت الصدوریة کاإلبرة ونحوها فعلی املوجر.
م هم :وجوب التعینی کام عن «جممع الربهان»( 1وخریة املاتن)
وکان ذلک إلمجال املستأجر علیه من حیث اإلطالق واالشرتاط،
صحة
بتوضیح :أ ّن وجوب التعینی الزم لرفع اجلهالة املعترب يف ّ
العقد مامل تقم قرینة خارح ًا ،أو عادة منرصف إلیها عند اإلطالق.
ور ّده يف «اجلواهر»ّ :2
بأن املقدّ مات ـ أعني مایتو ّقف علیه العمل
ـ والتوابع لیست من مورد اإلجارة الذي یعترب فیه املعلومیة ،فنذا
وجب العمل باإلجارة جیب توابعه باملالزمة علی املوجر

 .1جممع الفائدة والربهان :ج ،13ص.35
 .2جواهر المکالم :ج ،22ص.333
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الاملستأجر کالعمل لنفسه لتو ّقفه علیها وغری مقدور التسلیم ّإال
هبا ،وهو کاف عن التعینی وغری حمتاج إلیه مع هذا التو ّقف؛ ّ
ألن
ماالیتم الواجب ّإال به واجب کام يف تغسیل امل ّیت ودفنه ،ولوال
ّ

ورود الدلیل علی عدم وجوب أصل المکفن علی املمک ّلفنی کان
فیتوجه ماذهب إلیه «اجلواهر».
علیهم المکفن أیض ًا کالتمکفنی،
ّ
ولمکن أشمکل علیه يف «املستمسک»ّ :
بأن إطالق الوجوب
یقتيض وجوب املقد ّمة واملبادرة إلی العمل والیقتيض متلیک
اخلیوط مث ً
ال للمستأجر وقاعدة السلطنة تقتيض بقائها علی ملک
األجری.
خیتص بام
وحینئذ جیب دفع بدهلا إلی األجری ،والخیفی أن هذا
ّ
إذا کان إطالق للعمل املستأجر علیه ،أ ّما اذا مل یمکن؛ لعدم متامیة
مقدّ مات احلمکمة فالعقد باطل؛ إلمجال موضوعه وإمهاله املانع
صحته؛ إذ املهمل الیممکن انطباقه علی کل من الواجد
ذلک من ّ
للقید والفاقد من األفراد اخلارجیة والفرضیة.
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ومن ذلک یظهر أن قول املصنّف« :واألقوی وجوب التعینی»
مبنی علی إمهال العمل وعدم إطالقه ،فننّه مع اإلطالق الموجب
ّ
للتعینی ،بل یؤخذ بمقتضی اإلطالق.1
ولمک ّن املشمکلةّ :
ّ
الشک يف املقام لیس يف تقیید اخلطاب کي
إن
یتمسک يف دفعه بنطالق الدلیل ﴿ :اأ ْو ُمل ا تِم ْ ُأ ُق ِد﴾؛ ّ
ألن وجوب
ّ
الوفاء حیث ّ
إن موضوعه العقد فهو تابع لمکیفیة املعاهدة وما علیه
املتعاملنی ،فنن لوحظ العمل واستوجر اخل ّیاط والمکاتب مث ً
ال
للعمل مع کون اخلیوط واملداد مفروض الوجود ،فالجیب اخلیوط
واملداد علی املوجر من غری أن یلزم منه تقیید احلمکم املستفاد من
ومصب
الدلیل ﴿ اأ ْو ُمل ا تِم ْ ُأ ُق ِد﴾ ،بل التقیید وقع يف مورد اإلجارة
ّ
العقد ولوحظ العقد ّأول األمر مض ّیق ًا.
وإن لوحظ اخلیاطة والمکتابة علی نحو اإلطالق فعند ذلک
جیب املقدّ مات علی املوجر ال علی املستأجر ،فاملفروض أ ّن الشک
إنّام هو يف ّ
حمط العقد ومص ّبه.
فبنا ًء علی هذا ما أافید من أ ّن إطالق الوجوب یقتيض وجوب

هذه املقدّ مات علی األجری لمکن الیقتيض کوّنا ملمک ًا للمستأجر
 .1مستمسک العروة الوثقی :ج ،12ص.145
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جمّان ًا ،بل جیب علی املستأجر دفع بدهلا إلیه؛ القتضاء قاعدة
السلطنة بقائها يف ملک األجری.
مندفعّ :
بأن املتفاهم العريف من إجیاب املقدّ مات علی األجری
کاخلیوط ونحوها هو اإلجیاب جمّان ًا وبالعوض ،کام لو فرض قیام
دلیل لفظي ّ
یدل بالترصیح علی إجیاب املقدّ ماتّ ،
فنن املتبادر يف
مثله هو اإلجیاب جمّان ًا وبال عوض والیلتفت عند العرف إلی
احتامل التملیک بعوض يف مثلها.
ملمكتحص  :أنّه مع القرینة الإشمکال ومع عدمها وعدم عادة
ّ
ینرصف إلیه العقد ـ أي ما یتفاهم منه العرف ـ الإشمکال يف
التفصیل املذکور بنی ما کان من قبیل املوضوع فالجیب حتصیله
وبنی ما کان من قبیل املقدّ مات فیّجب ذلک علی املوجر مرشوط ًا
بعدم وجود قرینة علی التعینی.

