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ارائه محقق ثانی

جٌاب ضیخ

شواهدی از کلمات فقهاء بر تحقق إجاره و هبه به معاطات

در اتتذای ٍرٍد تِ تٌثیِ پٌجن ایي هؽلة را رکر کردًذ 9کِ هحمك ثاًی

ضَاّذی از

کلوات فمْاء ارائِ کردُاًذ هثٌی تر ایيکِ هؼاؼات در اجارُ ٍ ّثِ ّن جریاى دارد ٍ آى ایيکِ:
تؼعی در هَرد إجارُ گفتِاًذ« :إذا أمر شخصاً بعملٍ على عوضٍ معيّه فعمله استحقّ األُجرة» اگر کسی
دیگری را تِ اًجام ػولی در هماتل ػَض هؼیّي اهر کٌذ ٍ اٍ اًجام دّذ هستحك آى اجرت هیضَد .هحمك
کرکی

هیفرهایذ :ایي کالم ضاّذ تر آى است کِ اجارُی هؼاؼاتی را صحیح هیداًٌذ؛ زیرا اهر تِ اًجام

ػول ٍ اًجام ػول تَسػ هأهَر کِ صیغِی اجارُ ًیست ،ػالٍُ ایيکِ ؼثك فرض از اجیر ّن ّیچ لفظی
صادر ًطذُ است .پس هؼلَم هیضَد در ایي فرآیٌذ کِ ؼرف هماتل ػول را تحَیل هیدّذ هؼاؼات هحمك
هیضَد ٍ ایي لَل دالّ تر آى است کِ هؼاؼات در اجارُ جریاى دارد؛ زیرا اگر اجارُ تِ هؼاؼات صحیح
ًثاضذ الزهِاش آى است کِ ًِ ؼرف هماتل هیتَاًذ ػول را اًجام دّذ ٍ ًِ هستحك اجرت هیضَد ،الثتِ در
صَرتیکِ ػلن تِ فساد إجارُ داضتِ تاضذ .پس ّویي کِ گفتِاًذ هؼاهلِ صحیح تَدُ ٍ هستحك اجرت است

 .1كتاب الوكاسة (ط  -الحديثٔ) ،ج ،3ص:11
اػلن أًِّ ذكس الوحقّق الثاًي زحوِ اللِّ في جاهغ الوقاصد ػلى ها حكي ػٌِ :أىّ في كالم تؼضْن ها يقتضي اػتثاز الوؼاطآ في اإلجازٓ ٍ ،كرا
في الْثٔ؛ ٍ ذلك ألًِّ إذا أهسُ تؼولٍ ػلى ػَضٍ هؼيّي فؼولِ استحقّ األُجسٓ ٍ ،لَ كاًت ّرُ إجازٓ فاسدٓ لن يجص لِ الؼول ٍ ،لن يستحقّ اجسٓ هغ
ػلوِ تالفساد ٍ ،ظاّسّن الجَاش ترلك ٍ ،كرا لَ ٍّة تغيس ػقد؛ فإىّ ظاّسّن جَاش اإلتالف ٍ ،لَ كاًت ّثٔ فاسدٓ لن يجص ،تل هٌعغ هعي هقلعق
التصسّفّ ٍ ،ي هلحظ ٍجيِ ،اًتْى.
1

هؼلَم هیضَد إجارُ تِ هؼاؼات هحمك هیضَد.
ًظیر ایي حرف را در هَرد ّثِ ًیس گفتِاًذ [ٍ آى ایيکِ اگر کسی تذٍى خَاًذى صیغِ چیسی را تِ
دیگری تخطیذ آى ضخص هیتَاًذ آى را إتالف کٌذ در حالیکِ اگر هؼاؼات در ّثِ جاری ًثَد جایس ًثَد
آى را اتالف کٌذ].
اشکاالت جناب شیخ

جٌاب ضیخ

بر کالم محقق ثانی

سِ اضکال تر کالم هحمك کرکی

ٍارد هیکٌٌذ:

اشکال اول

ؼثك هثٌای هحمك ثاًی

کِ هؼاؼات هفیذ هلکیت است؛ ًِ إتاحِ ،هؼٌای جریاى هؼاؼات در إجارُ آى

است کِ هستأجر هالک ػول اجیر ضَد ٍ اجیر ّن هالک اجرت ضَدّ ،واًٌذ إجارُی تالصیغِ کِ ٍلتی زیذ،
ػورٍ را ترای هثالً کٌس هسجذ اجیر هیکٌذ زیذ هالک کٌس ضذُ ٍ تر ػْذُی ػورٍ است اًجام دّذ.
ػورٍ ّن هالک اجرت ضذُ ٍ تر ػْذُی زیذ است پرداخت کٌذ .در حالی کِ کسی ًذیذم تِ ایي هسألِ در
هؼاؼات تصریح کٌذ .پس ؼثك هثٌای هحمك کرکی ًویتَاى کلوات فمْاء را ضاّذ تر جریاى هؼاؼات در
إجارُ داًست.
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نقد اشکال اول جناب شیخ

در ضاّذ تَدى کلوات فمْاء تر جریاى هؼاؼات در إجارُ الزم ًیست تِ توام آثار هلکیت تصریح کٌٌذ،
تلکِ اگر تؼط آثار هلکیت را تر اجارُی هؼاؼاتی هترتة کٌٌذ کافی است کِ تگَیین در ًظر آًاى اجارُی
هؼاؼاتی ّن هثل اجارُی تالصیغِ صحیح است .پس ّویي کِ گفتِاًذ اجیر هیتَاًذ ػول را اًجام دّذ ٍ
هستحك أجرت هیضَد از آثار صحت إجارُی هؼاؼاتی است ٍ ایيکِ تِ سایر آثار تصریح ًکردُاًذ ضایذ
ًیازی ًثَدُ است .ػالٍُ آىکِ هوکي است تؼعی تِ آى تصریح ّن کردُ تاضٌذ.
اشکال دوم

ّ .1واى ،ص:11
ٍ فيِ :أىّ هؼٌى جسياى الوؼاطآ في اإلجازٓ ػلى هرّة الوحقّق الثاًي :الحكن تولك الوأهَز األجس الوؼيّي ػلى اآلهس ٍ ،هلك اآلهس الؼوعل
الوؼيّي ػلى الوأهَز تِ ٍ ،لن ًجد هي صسّح تِ في الوؼاطآ.
2

هحمك کرکی فرهَدًذ« :اگر إجارُی هؼاؼاتی تاؼل تَد اجیر ًویتَاًست ػول را اًجام دّذ» ٍلی ایي
کالم درست ًیست ٍ فساد إجارُ هَجة هٌغ از ػول ًیست؛ فرظاً اگر زیذ ػورٍ را تِ اجارُی فاسذ ترای
کٌس هسجذ اجیر کرد ـ هثالً هثلغ إجارُ تؼییي ًطذُ تَد ـ ٍ ػورٍ ّن هیداًست ایي اجارُ فاسذ است ،آیا
دیگر ػورٍ ًویتَاًست کٌس هسجذ کٌذ؟! هگر ایيکِ تگَیین هراد آىجایی است کِ ػورٍ را ترای ػول تر
رٍی ػیٌی کِ هرتَغ تِ هستأجر است اجیر کردُ تاضذ؛ هثالً اجیر کٌذ هٌسلص را ًماضی کٌذ کِ در ایي
صَرت ػورٍ تا ػلن تِ فساد إجارُ ًویتَاًذ تصرف در هٌسل زیذ کردُ ٍ آى را ًماضی کٌذ.
ٍلی هرحَم ضیخ هیفرهایذ حتی در ایي صَرت ًیس ػورٍ هیتَاًذ هٌسل زیذ را ًماضی کٌذ؛ زیرا زیذ
خَدش از ػورٍ درخَاست کردُ هٌسلص را ًماضی کٌذ .تلِ از آىجا کِ إجارُ تِ خاؼر هؼلَم ًثَدى ػَض
تاؼل هیتاضذ هستحك أجرة الوسوی ًویضَد ،اها تِ ّر حال ارى ٍی ترای اصل ًماضی ٍجَد دارد .تٌاترایي
اجیر هیتَاًذ حتی در ػیي هتؼلك تِ هستأجر ًیس تصرف کردُ ٍ آى ػول را اًجام دّذ.

9

نقد اشکال دوم

تِ ًظر هیرسذ در صَرت ػلن اجیر تِ فساد إجارُ دیگر ًویتَاًذ در ػیي هتؼلك تِ هستأجر تصرف
کردُ ٍ آى ػول را اًجام دّذ؛ هگر آىکِ صذق احساى تر آى ػول کٌذ .اگر صذق احساى ًکٌذ ًویتَاًذ
تصرف کٌذ؛ چَى ارى ًذارد ٍ آى تصرفی کِ ارى دادُ تَد حصِی خاصِای از تصرف ٍ در ظوي إجارُ
تَد کِ ؼثك فرض ضارع تصرف در ظوي إجارُ را اهعاء ًفرهَدُ ٍ ارى دیگری ّن ٍجَد ًذارد ،تحت
ػٌَاى احساى ّن ؼثك فرض لرار ًویگیرد ،پس ًویتَاًذ در آى تصرف کٌذ.
تٌاترایي اگر هستلسم تصرف در ػیٌی از اهَال هستأجر تاضذ در صَرتی کِ أجیر ػلن ًذاضتِ تاضذ کِ
هستأجر ػلی ایّ حالٍ ـ ّر چٌذ إجارُ تاؼل تاضذ ـ راظی تِ تصرف است ٍ هصذاق احساى تِ هستأجر ّن
ًثاضذ ًویتَاًذ در آى تصرف کٌذ؛ چَى «ال یحل الحدٍ أن یتصرف فی مال أخيه اال بإذوه».
اشکال سوم

هحمك کرکی فرهَدًذ« :اگر اجارُی هؼاؼاتی فاسذ تَد ،در صَرت ػلن اجیر تِ فساد إجارُ استحماق
ّ .1واى ،ص:19
ٍ أهّا قَلِ« :لَ كاًت إجازٓ فاسدٓ لن يجص لِ الؼول» فوَضغ ًظس؛ ألىّ فساد الوؼاهلٔ ال يَجة هٌؼِ ػي الؼول ،سعيّوا إذا لعن يكعي الؼوعل
تصسّفاً في ػييٍ هي أهَال الوستأجس.
3

اجرت را ًذاضت» ٍلی ایي کالم ًیس درست ًیست؛ چَى تا فساد إجارُ گرچِ اجیر هستحك اجرة الوسوّی
ًویضَدٍ ،لی تا اًجام آى ػول هستحك اجرة الوثل هیضَد؛ چَى اجیر لصذ تثرّع ٍ هجّاًیت ًذاضتِ ،تلکِ
لصذ ػَض (اجرة الوسوّی) کردُ کِ ّر چٌذ آى اجرة الوسوّی ترای ٍی حاصل ًطذٍُ ،لی ایي تذیي هؼٌا
ًیست کِ اصالً هستحك اجرت ًیست ،تلکِ هستحك اجرة الوثل است؛ چَى فؼل هسلن حرهت دارد ،هگر
آىکِ لصذ تثرع ٍ هجاًیّت داضتِ تاضذ.
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ٍ الحوذهلل رب الؼالویي
همرر :ػثذاهلل اهیرخاًی

ّ .1واى ،ص:19
ٍ قَلِ« :لن يستحقّ اجسٓ هغ ػلوِ تالفساد» ،هوٌَع؛ ألىّ الظاّس ثثَت اجسٓ الوثل؛ ألًِّ لن يقصد التثسّع ٍ إًّوا قصد ػَضاً لن يسلّن لِ.
ٍ أهّا هسألٔ الْثٔ ،فالحكن فيْا تجَاش إتالف الوََّب ال يدلّ ػلى جسياى الوؼاطآ فيْا ،إلّا إذا قلٌا فعي الوؼاطعآ تاإلتاحعٔ؛ فعإىّ جواػعٔ
كالشيخ ٍ الحلّي ٍ الؼلّاهٔ صسّحَا تأىّ إػقاء الْدئّ هي دٍى الصيغٔ يفيد اإلتاحٔ دٍى الولك ،لكيّ الوحقّق الثاًي زحوِ اللِّ هوّي ال يعس كعَى
الوؼاطآ ػٌد القائليي تْا هفيداً لإلتاحٔ الوجسّدٓ.
ٍ تَقّف الولك في الْثٔ ػلى اإليجاب ٍ القثَل كاد أى يكَى هتّفقاً ػليِ كوا يظْس هي الوسالك.
4

