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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 تنبيهات مبحث اخذ اجرت بر واجبات

 تنبيه دوم: اخذ اجرت در وصايت و واليت بر ايتام
اموال يتيم صغري اجنام  دهیسامانتنبيه دوم در ذيل حبث اخذ اجرت در واجباتی است که وصی يا ولی صغري در قبال تصرف و 

رود و دهد اين در کتاب وصيت آمده است و در خود آيات شريفه قرآن هم مورد اشاره قرار گرفته است که وقتی کسی از دنيا میمی
ها را از زيان اموال آنکه قيام به امور صغار و ايتام کنند،   اندمسئولگذارد، کسانی به عنوان وصی يا ولی مأمورند و می جابهيتيمانی را 

ها را برای  ها را حفظ کنند اگر الزم است آنمصون بدارند و تصرفاتی مطابق با مصاحل اين صغار و ايتام در اموالشان اجنام دهند، آن
 را اداره کنند. ها، صغار و ايتامبه جريان بيندازند و چيزهايی از اين قبيل و از منافع و درآمدهای آن اموال، زندگی آن بچه وکارکسب

 يات مطرح در اين فرعا. مروری بر آيات و رو ١
تواند مبالغی را برای زندگی خود هزينه کند. دهد، میگفته شده است وصی و ولی در قبال کارهايی که برای صغار و ايتام اجنام می

ر اين است. بعد از اينکه آيات اين مطلب هم در آيات و هم در روايات آمده است، يعنی حکمی است که هم آيه قرآن دال ب
 َغِنيًّا كَانَ  َمن وَ «فرمايد کند، سپس میکنند و وظايفشان را مشخص میها تصرف میابتدايی سوره نساء اشاره دارد که اين

کند نيازمند اگر وصی و ولی که تصرف در اموال صغار و ايتام می). ٦(نساء/ »فبِاْلَمْعُرو  فَـْلَيْأكلُ  َفِقريًا كَانَ  َمن وَ  فَـْلَيْستَـْعِففْ 
شود و نيازمند هم هست، فليأکل باملعروف، در حدی که زندگی او را تأمني کند ها میاست، وقت عمده او مصروف اموال بچه

 وَ  فَـْلَيْستَـْعِففْ  َغِنيًّا كَانَ  َمن وَ «آمده است. تواند از اموال مهني يتيم و صغار و ايتام بر دارد و استفاده کند. اين در منت آيه شريفه می
 ).٦(نساء/» فبِاْلَمْعُرو  فَـْلَيْأكلُ  َفِقريًا كَانَ  َمن

اين مطلب در روايات هم به طور مفصل مورد تاکيد و توجه قرار گرفته است. روايات مربوط به اين حبث در دو جا آمده است. 
کتسب به کتاب بيع در وسائل الشيعه است. مهني ابواب ما يکتسب به که در مکاسب حمرمه، يکی در باب هفتاد دو دوم ابواب ما ي

سه چهار سال دائم با مهني ابواب سر و کار داشتيم. در وسائل های جديدی هم که جامعه مدرسني چاپ کرده است ذيلش حتماً 
و هم آنچه را که در مستدرک آمده است. پانزده روايت بيند مستدرک هم هست و انسان به راحتی هم اخبار وارده در وسائل را می

کنند که شخص ولی و وصی ها هم حکايت از اين میشود. آندر باب هفتاد و دوم هست که روايات معترب نيز بني آن يافت می
 تواند از مال يتيم به عنوان اجر و مزد بردارد.می

وجود دارد اما در بعضی از روايات تعبري اجر وجود دارد که » فبِاْلَمْعُرو  فَـْلَيْأكلُ  َفِقريًا كَانَ  َمن وَ «در آيه شريفه مهني بيانی که  
را من تازه مراجعه نکردم  ةهست. کتاب الوصي ةتواند اجر و مزد را برداشت کند. باب هفتاد و دوم و يک مقدار هم کتاب الوصيمی

ک و کتب روائی بابی دارد و اشاراتی به اين مسئله در آجنا هم آمده است اما هم در وسائل و مستدر  الوصيةبه گمامن که در کتاب 
عمده در مسئله باب هفتاد و دو ابواب ما يکتسب به هست. اين هم فرع ديگری است. کسانی که به عنوان يک قاعده کلی معتقد 
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شود مزد گرفت، اين فرع را هم بايستی به حنوی منیتوان مزد گرفت و مطلقًا در مقابل اعمال واجب اند که در مقابل واجبات منیشده
 حل کنند.

اند اجرت هايی که معتقد شدهفرمايند آنخويی يک مطلب خيلی زيبايی دارند، می سيداينجا در مجله معرتضه عرض کنم مرحوم  
ها حبث کنيم. بناست از آن بر واجبات حرام است، در بيست فرع مهم فقه دچار يک تنگنا شدند. مهني فروعی که ما در تنبيهات

را حل   مشکلاند به طريقی آن اند و تالش کردهاند که در بسياری از موارد فقهی مواجه با تنگنا و مشکل شدهسنگ بنائی گذاشته
ست که اين ا دهندهنشانبينيم که در اجنام واجب مزد قرار داده شده است، فرمايند خود تعدد فروعی که در فقه میکنند. ايشان می

طرح شده است و استثنائاتش الی ماشااهلل است، البته خيلی روشن  ایقاعدهاش اشکال دارد. اينکه يک مهني قاعده، يک جايی
دارد که اصل مسئله تعدد استثنائات انسان را به شک وامی هرحالبهنيست در حد ختصيص اکثر و استهجان هم برسد يا نرسد، ولی 

ی حرمت اجرت بر واجبات متام نيست. حرف درستی گريند برای اصل قاعده که اصل قاعدهشاهدی می چگونه است. ايشان اين را
کردمي اجرت بر واجبات حرام نيست، ولی تواند شاهدی باشد، البته ما در اصل مبنا مانند ايشان فکرمی کردمي، فرض میاست و می

ست. اين مجله معرتضه بود که تعدد فروع که دو تای آن را ما اآلن حبث  در عبادات اشکال دارد اما در واجبات توصلی اجرت حرام ني
دارد و اين مسئله درست هم حبث خواهيم کرد، مقداری انسان را نسبت به اصل قاعده به شک وامی تدريجبهاش را کردمي و باقی

ماشااهلل مصداق دارد. اين مجله معرتضه را هست. آن هم فروعی که فرع قبلی، واجبات کفائيه و صناعات نظاميه بود که آن هم الی 
 کنم. متام می

دومني تنبيه راجع به اين فرع است که اگر مشا قائل به اين هستيد که اجرت بر واجبات حرام است چه طور آجنا اجرت جايز شده 
ز ابواب ما يکتسب به نقل شده است. هم به نص و مفاد آيه شريفه قرآن کرمي و هم مطابق روايات متعددی که در باب هفتاد و دو ا

 کنيد.است. اين سؤال است که با توجه به آن قاعده کلی اين فرع را چه کار می

 در مقدار اجرت ولی يا وصی مطرح . نظريات٢
قبل از آن که به بررسی مسئله بپردازمي يک مطلب ديگر هم راجع به اين فرع عرض کنيم و آن اين است که در کتاب وصيت  

تواند بردارد؟ تواند از اموال ايتام و صغار برداشت کند. اين چه مقدار میحبث شده است که شخص وصی يا ولی صغار يا ايتام، می
تواند از اموال است تا بيايد با کسی توافقی کند و عقدی کند. به چه شکلی و چه اندازه میچون اينجا عقد به آن شکل نبوده 

 کند، بردارد؟ ها میهای يتيم به خاطر کارهايی که دارد برای آنبچه
يات املثل که در بعضی روااين است که اجرتيک نظريه با فرض اينکه بگوييم اينجا عقدی نيست سه نظريه در فقه آمده است. 

ارزد. گويد اين حنو کار چقدر میبيند که اين شکل کار را اگر در جای ديگر، کس ديگری اجنام دهد، بازار میهم آمده است. می
صغري مثًال کشاورزی است و او بايد سرآمدی بکند و اموال زيادی هم هست و  هایبچهکند، يک وقت هست اموال تفاوت هم می

ها کند و ها را سامان دهد، نگذارد از بني برود، درآمدهايش را مجع کند، خرج بچهراضی کشاورزی و آنبايد برود باغ و ا وقتمتام
برد، ها، يا اينکه سهام کارخانه است و به شکل ديگری کار میکند و امثال اين  گذاریسرمايهاش را باز صرف بکند و در اموال باقی

کند. يک وقتی در حوزه جتارت است، صناعت برد، فرق مینوع کارهای ديگر را میيا اموال جتاری است، مغازه است که خودش يک 
 املثلش را بردارد. تواند اجرتکند، میمی گذاریارزشاست، مطابق با آنچه بازار اين کار را 
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و قدر الکفايه هم روشن تواند اخذ کند و از اين اموال برای خود بردارد املثل میاين است که بقدر الکفايه نه اجرت نظريه دوم
 ای که زندگی او را تأمني کند. است يعنی به اندازه

املثل بود، مالک دوم به قدر کفايت زندگی وصی و ولی بود. نظريه سوم مطابق با اقل االمرين است. مالک اول اجرت نظريه سوم
تر است و عذاب بيشرتی دارد و تر و شنيعقبيح هااحتياط است. چون اموال يتيم است و غصب اموال يتيم به مراتب از ساير غصب

ايت احتياط باشد و هر تصرفی بايد مطابق با  آن يتيم و صغار  مصلحتجای احتياط بيشرت است، در اموال ايتام تصرفات بايد با 
است، از آن طرف  املثل اين کار چقدرمطابق اين اصل، احتياط مضاعف و مؤکد مناسب است که ببيند که اجرت جهتازاينباشد. 

تواند کار ديگر کند، ما به الکفايه چقدر است، هر کدام کمرت است آن کند، ديگر منیخودش را هم ببيند که آدمی که اين کار را می
املثل املثل اين کار در ماه مثًال يک ميليون باشد و نياز او در زندگی متعارفش مثًال دو ميليون است، اجرترا بردارد. ممکن است اجرت

املثل کار دو ميليون است، سه ميليون است ولی نياز او يک ميليون است، دو ميليون است، او به را بردارد. اگر به عکس شد اجرت
تواند بردارد و زائد بر آن جايز نيست. اين سه نظريه است که املثل و ما به الکفايه را میقدر نياز بردارد، که اقل االمرين من اجرت

 ای دارد. توانيم وارد آن حبث شومي. هر کدام هم شواهد و ادلههست و اآلن منی الوصيةآن در کتاب جای حبث 

 در مسئله ایمعاوضه . وجود يا عدم وجود عقد٣
يک مطلب هم اين است که آيا اينجا به طور کلی عقدی نيست يا مواردی از عقد هم هست. يک نظر اين است که عقدی 

ها را ها را حفظ کند، صيانت کند، خود بچهها مرده است و کسی هم ولی يا وصی است و بايد اموال ايننيست اينجا سرپرست بچه
ر نيست. بعضی گفتند در مواردی به حنوی يک عقد هست و آن در جايی است که از طريق اين اموال اداره کند و عقدی در کا

کند، گويا گويد مشا نسبت به اموال من بعد از مرگ وصی هستيد و وصی هم دارد اين را قبول میوصيت باشد. وقتی کسی دارد می
در ضمن اين وصايت هست. بنابراين يک مواردی  پذيرد، گويا يک نوع استيجاریها را هم میاملثل و ايناو دارد ضمنًا اين اجرت

ها اند. اينضمنی و استيجار ضمنی در حني وصيت باشد. اين هم مطلب ديگری است که بعضی گفته هایاجارهممکن است يک 
 تری در جای خودش دارد و خواستم اين را هم نقل کنم تا در فضای حبث قرار بگرييد.های مفصلاش جای حبثمهه

دهد و کاری واجب تواند در قبال کاری که اجنام مین است که اگر اجرت بر واجبات حرام است چه طور وصی و ولی میسؤال اي
کند، رسيدگی به مسائلشان شان را اداره میکند، زندگیها را حفظ میکاری ولی و وصی که اموال بچه  کهدرحالیاست پول بگريد، 

وست. اگر ولی باشد شرعًا اين وظيفه بر عهده او گذاشته شده است، اگر وصی هم باشد، کند، مهه کارهای الزم است وظيفه امی
وصايت که اجنام شده است او بر حسب وصايت بايد قيام به اين وظايف کند. به اين نکته توجه کنيد، گاهی ولی است که قيام به 

نيا رفته است و جد زنده است، او بايد اين کار را اجنام دهد بدون کند، او وظيفه دارد اال اينکه نتواند. مثًال پدر از دامر ايتام می
اينکه شانه از زير بار مسئوليت خالی کند اال اينکه نتواند. گاهی هم وصی است. وصی واجب نيست وصايت را بپذيرد ولی اگر 

خواهم وصی شوم و اند بگويد من منیتو پذيرفت آن وقت واجب است که اين کارها را اجنام دهد، آن هم وجوبش اينجاست. البته می
پذيرم. آن وقت شخصی که وصی ندارد، ولی هم حتی اگر وصايت هم کرده است و او خرب ندارد، حق دارد بگويد وصايت را منی

اگر يک جايی عدم قبول وصی موجب شود که . االمام وصی من ال وصی لهشود زيرا شود، امام و حاکم شرع وصی او میندارد می
اش نباشد وظيفه طورايناش هست، ولی اگر ال يتيم از بني برود و کسی نباشد که قيام به امور ايتام و صغار کند، اينجا وظيفهامو 
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تواند پول بگريد، پس می حالدرعنينيست. در هر حال وقتی شخصی وصايت را پذيرفت، واجب است اقدامات الزم را اجنام دهد و 
تواند دريافت کند. وصی هم بعد از اينکه به اين امور کند و اين کارها بر او واجب است، ولی پول هم میولی به طور شرعی بايد قيام 

املثل يا ما به تواند پول هم بردارد. به قدر اجرتمی حالدرعنيوصايت را پذيرفت واجب است که قيام به امور ايتام و صغار کند و 
تواند مزد بگريد و اين شود ولی اصل اينکه بر اين عمل واجب میر جای خودش حبث میالکفايه يا اقل االمرين آن نظری است که د

 با قاعده کلی منافات دارد در آن ترديد نيست. 

 . وجوه اخذ اجرت در وصايت و واليت٤
ها در يم و اينکنتوان اين شبهه را حل کرد اينجا وجوهی گفته شده است که عرض میشود و چگونه میاکنون وجه املعاجله چه می

 .مکاسب هم آمده است

 وجه اول
که وجه درست هم هست به نظر ما اين است که از اساس بگويد قاعده حرمت   وجه اول (البته اين در مکاسب نيامده است)

اخذ اجرت بر واجبات را من قبول ندارم. اخذ اجرت حرام نيست، جايز است. اين هم مصداقی از آن است. اين وجه مبنايی است و 
 دارد و مطابق با قاعده است. اينجا خيلی مهم نيست. مبنا اگر اين بود که اخذ اجرت حرام نيست، اينجا هم اشکال ن

 وجه دوم
ای که گوييم ادلهشومي و میوجه دوم اين است که قائل به ختصيص شومي. اين هم وجه خيلی راحتی است که قائل به ختصيص می

گفت اجرت بر واجبات حرام است، عام بود و در خصوص اين مورد شبيه واجبات نظاميه در خصوص ولی و وصی متصرف در می
سوره نساء و روايات باب هفتاد و دو ابواب ما يکتسب به است. اين  ٦ال ايتام و صغار دليل خاص دارمي. دليل خاص ما آيه امو 

زند. اين هم يک وجه شبيه به حبث قبلی است که ختصيص يکی از وجوه بود. در آجنا گفتيم که جمموعه ادله آن عام را ختصيص می
ت نظاميه ختصيص خورده است. اين جا هم قاعده کلی ختصيص خورده است به ادله قرآنی و روائی  قاعده کلی به سريه عقال در واجبا

کند، مزد هم بردارد. ختصيص يک وجه است که اگر راه ديگری نبود اين هم وجهی تواند در اموال تصرف که میگويد میکه می
 است.
است. مهانی که ديروز به اشاره مطرح کردم و آن اشکال اين بود   البته به ختصيص هم در آجنا و هم در اينجا اشکالی وارد شده 

کرد آبی از ختصيص است. چون گاهی عموماتی دارمي که آبی از ختصيص هستند و ای که داللت بر عموم میکه عام و آن ادله
دارمي که آبی از ختصيص است  ها قيد زد، خمصوصًا در ادله عقلی و مانند آن اين مسئله بيشرت هست. يک عموماتیشود به آنمنی

شود. ظلم اگر مقابل آن که اهم است تزاحم پيدا  مثًال در ظلم اين است، بگوييم ظلم قبيح است مگر فالن ظلم، اينجا ختصيص منی
گفته  طوراينکرد ديگر ظلم نيست. گاهی ما عموماتی دارمي که آبی از ختصيص هستند زير بار ختصيص منی روند مثًال در مهان ظنون 

اند، در  گفته  بعضی ).٣٦(يونس/ »نيـَْفَعُلو  ِمبا َعليمٌ  اهللََّ  ِإنَّ  َشْيئاً  اْحلَقِّ  ِمنَ  يـُْغين ال الظَّنَّ  ِإنَّ  ظَنًّا ِإالَّ  َأْكثـَُرُهمْ  يـَتَِّبعُ  ما وَ «شده است 
شود بگوييم تاکيدی هست که منی »َشْيئاً  اْحلَقِّ  ِمنَ  يـُْغين ال الظَّنَّ  ِإنَّ «گذارد چيزی ختصيص خبورد. در آيه کفايه هست که اين آيه منی

 يکی از ظنون، اينجا خارج شد البته اين در آجنا ادعا شده است.
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 اشکال به وجه دوم
گفت اجرت بر واجبات حرام است، عموماتی آبی از ختصيص هستند و ختصيص ای که میاينجا هم بعضی شبهه دارند، ادله 

اش ترين. شش هفت بيان در آن عمومات داشتيم که مهماململک ال ميلک ثانياً گفت ناپذيرند. عمده هم مهان دليل عقلی بود که می
ی چيزی را امر کرد و وجوب بر آن آورد، يعنی اين فعل مال من است، خدا که بگويد اين را اجنام بود. خدا وقت اململک ال ميلک ثانياً 

تواند با آن معامله کند و در قبال اين ملک خدا پول بگريد.  بده، يعنی اين ملک خداست. چيزی که ملک خدا شود، ديگر کسی منی
 گفته شده است که اين قاعده آبی از ختصيص است.

اين بود که ما اين قاعده را قبول ندارمي، اين فروع مادامی که عبادی نباشد و توصلی باشد مهه آن يک جواب مبنايی  جواب اول 
يی  دارد که ما قاعده کلی آن را قبول ندارمي، آن را بگذرمي. بر فرض اينکه قبول داشته باشيم بايد ببينيم چه کار بايد کرد. روی اين مبنا

وم اين است که ختصيص است و اشکالش هم اين است که عام دال بر اينکه در واجبات اجرت نگريمي، عام که ما فرض کردمي وجه د
 شود ختصيص به آن وارد کرد.آبی از ختصيص است و منی

 پاسخ اشکال 
ت بلکه های حقيقی تکوينی نيسبای از ختصيص نيست. اينجا متليکاِ  ،اململک ال ميلک ثانياً  جواب اين است که خري، در عام

گوييم اين اململک يک متليک دوم هم بر آن جاری های اعتباری مانعی ندارد، يک جايی میهای اعتباری است و در متليکمتليک
گوييم کند. ولو بر فرض اصل را هم بپذيرمي، میشود و مانعی ندارد. البته اين جواب هم جوابی است که اصل استدالل را خراب می

تواند يک جا مجع بشود و مانعی ندارد، چون اعتباری است و لذا اين جور نيست که . دو ملکيت اعتباری میاململک، ميلک ثانياً 
شود و حکم عقلی قاطعی باشد که امکان ورود ختصيص در آن نباشد. امکان ورود ختصيص اينجا هست و اگر ما به عقل بگويد منی

 وجهی است که مرحوم شيخ هم دارند. وجه ختصيص، هرحالبهوجوه ديگر نرسيم و متام نشود، 

 وجه سوم 
دارد، از باب ای است که مرحوم شيخ فرمودند و آن اين است که وجهی را که ولی يا وصی يتيم از مال يتيم بر میوجه سوم مجله

ا دريافت معاوضه نيست بلکه از باب حکم شرعی است بدون اينکه حبث مزد، معاوضه و معامله باشد. يعنی وقتی کسی چيزی ر 
شود از باب معامله و جتارت و معاوضه است که الی گريد و به آن داده میگريد دو شکل دارد، يک بار پولی را که میکند و میمی

ماشااهلل در خارج هست. گفته بيايد اين کار را برامي بکند بعد پول او را بدهد، اين معاوضه است، اما مواردی در شرع دارمي که کسی 
شود ولی نه از باب معاوضه بلکه از باب اينکه شارع حکم کرده است اين کار را بکن، حال يا گريد يا پولی به کسی داده میپولی می

 هلِلَِّ  ٍء َفَأنَّ ا َغِنْمُتْم ِمْن َشيْ َو ِاْعَلُموا َأمنََّ «توانيد اين را برداريد وقتی شارع فرموده است امضاء هم کرده است يا جتويز کرده است که می
پولی که از باب مخس يا از باب زکات به اين  ).٤١(انفال/ »اِكِني َو ِاْبِن اَلسَِّبيلِ بی َو اَْلَيَتامی َو اَْلَمسَ ُمخَُسُه َو ِللرَُّسوِل َو ِلِذي اَْلُقرْ 

شود وجوه میشود، اين پول معاوضه نيست. اين حکم شرعی است. وجوه زکوی و مخسی که به مستحقني پرداخته شخص داده می
شود. اين حکم حمض است. ای، جتاری و مبادله نيست. او کاری نکرده است اگر هم کاری کرده است، مقابل کارش داده منیمعاوضه

 ها بدهيد.. شارع هم گفته است که با رعايت شرايط، اين مال را به آناندمخساين شش صنف يا هفت صنف، مستحقني زکات يا 
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پرداخته  من حيث احلکم الشرع،، بلکه ال من حيث املعامله و املعاوضهشود ولی اينجا هم قسم دوم است. اينجا پرداخت می 
شود مقابل مال جاهايی ممکن است حتی کار هم کرده باشد ولی اين پولی که داده می طورمهنيشود. الزام به حکم شرعی است. می

کند، يا در تبليغ دين و آموزش احکام، بنا بر آن شهور اين گونه است. شخصی که قضاوت مینيست، مثًال قضاوت بنا بر نظر م
گويد اين مال را به او کند از آن طرف هم شارع از باب حکم شرعی مینظری که بگوييم مزد اينجا درست نيست، او دارد کاری می

دهند،  است. گاهی هم اصًال عملی اجنام نداده است و پولی به او میشود که اين پول مقابل آن عمل بدهيد، اصًال چرتکه انداخته منی
 ای نيست، حکم شرعی است که به او بدهيد. گاهی هم عملی هم اجنام داده است ولی اين معاوضه

 .مالتکما فی موارد العقود و املعاای است، ای و جتاری و معاملهبنابراين ما دو نوع پرداخت دارمي، يک نوع پرداخت معاوضه
نوع دوم، پرداختی است که از باب معاوضه نيست بلکه از باب حکم شرعی است. اين نوع دوم هم دو قسم دارد. يک قسمش اين 
است که شخص اصًال هيچ کاری اجنام ندهد، مثل مستحقني زکات و مخس و امثال آن، اينجا کامًال حکم شرعی است يعنی هيچ 

تواند مقابل کار بگريد، پول را شارع گفته است م اين است که کار هم کرده است ولی پولی منیای نيست. نوع دوم از قسم دو معاوضه
به او بدهيد مثل باب قضاوت، پس دو نوع دارمي پرداخت من حيث املعامله و پرداخت علی حکم الشرعی. قسم الثانی يعنی پرداخت 

اجنام نداده است مثل فقر و مستحقني مخس و زکات، شارع  علی احلکم الشرعی هم دو نوع است يک وقت است اصًال هيچ کاری
 گويد به او بدهيد. يک وقت هست کار هم اجنام داده است ولی اين پول مقابل آن کار نيست، حکم شرعی است که زندگیمی

 قاضی را تأمني کنيد. 
شود با معاوضه بودن و جتارت و گريد و هر نوع اجری که به ديگری پرداخت میدهد که هر نوع پولی که میاين مطلب نشان می

 گريد. گويد اين را بدهيد و او هم بر اساس حکم شرعی اين را میمعامله مساوی نيست بلکه گاهی حکم شرعی است که می
شود از م مرحوم شيخ آمده است اين شد که وجهی که به وصی و ولی پرداخت میپاسخ سوم در حل مشکل فرع دوم که در کال

باب معاوضه و اجاره و اجري شدن نيست بلکه از باب حکم شرعی است نظري مستحقني زکات، مستحقني مخس، قضات و امثال 
تواند باشد. حکم میداری، حق تو میتوانی بر گويد اين مال را به او بدهيد. اينجا حکم شرعی است که میها، حکم شرعی میاين

الزامی باشد يا غري الزامی باشد ولی حکم شرعی است. سود و زيان و معامله و مبادله در آن منظور نيست پس اگر معاوضه نبود، 
 حکم شرعی است.

يست تا مشمول گريد اجرت نجواب اين است که اين مورد از باب اجرت بر واجبات خارج است. پولی که وصی و ولی طفل می
آن قواعد شود و اينجا بگوييم ختصيص بزنيم، اين مورد ختصصاً از آجنا خارج است. وجه دوم اين بود که اينجا ختصيص خورده است. 

گويد خري، اينجا اصًال معاوضه نيست، اجرت نيست تا آن عمومات بگويد حرام است، اين از باب حکم شرعی است  وجه سوم می
ها نيست، ختصصًا از آن قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات توانيد برداريد و چون اجرت و اجاره و امثال اينگويد میکه خدا می

خارج است. اين خروج ختصصی است چون معاوضه نيست. حمور آن قاعده عامه، معاوضه و معامله جتاری است، اينجا اصًال از آن 
 قبيل نيست. 

شود را چه بناميم. هر دو وجه شواهدی دارد هم ی که از سوی ولی و وصی برداشت میاين فرمايش مبتنی بر اين است که وجه
 اينکه بگوييم حکم شرعی است و معاوضه و اجاره نيست هم اينکه بگوييم اجاره است، هر دو شواهدی دارد.
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 شواهد حکم شرعی بودن عمل وصی و ولی
ست که اگر در آيه شريفه دقت شود، مقداری ظهور در اين ای نيست، اين اوجه اينکه بگوييم حکم شرعی است و معاوضه

ايد و قدرت ، اگر مشا وصی يک ميتی هستيد و ولی اين صغار شده)٦(نساء/ »فَـْلَيْستَـْعِففْ  َغِنيًّا كَانَ  َمن وَ «فرمايد مطلب دارد. می
د، کاری است که روزی يک ساعت دو ساعت وقت شو تان اداره میمالی داريد، هيچ نيازی نداريد که از آن مال چيزی برداريد، زندگی

، چنني شخصی برندارد، »فَـْلَيْستَـْعِففْ  َغِنيًّا كَانَ  َمن وَ «فرمايد بيند، آيه میفرد آسيب منی نياز دارد و با اين وقت گذاشنت، زندگی
گويد در حدی که اين قسمت هم می )،٦(نساء/»فبِاْلَمْعُرو  فَـْلَيْأكلُ  َفِقريًا كَانَ  َمن وَ «کند   داریخويشنتعفت به خرج دهد، 

گويد اجر گذارد، منیاست، چون وقت می »فبِاْلَمْعُرو  فَـْلَيْأكلُ « رد، نگفته اجر بگريد و مزد بگريدتواند بردااش اداره بشود میزندگی
فرمايد ر در اين دارد که مرحوم شيخ میتوانيد برداريد. اين مطلب ظهو ات را اداره کند میفرمايد در حدی که زندگیو مزد بگري، می

دهد اجر و مزد نيست. حکم ، نشان می، »فَـْلَيْستَـْعِففْ  َغِنيًّا كَانَ  َمن وَ «گويد به خصوص با قبل آن که می »فبِاْلَمْعُرو  فَـْلَيْأكلُ «
توانيد از اين مال برداريد؛ و اال اگر اجاره بود و اجري اش را اداره کند، تفضل شارع است که میشرعی است. آدمی که نياز دارد زندگی

او پول و سکه بريزد ولی شود ممکن است ميلياردر باشد و از سر و روی شود گفت، اگر نياز نداری برندار. آدمی که اجري میبود منی
 َغِنيًّا كَانَ  َمن وَ « ها بگويدکند، حق دارد مزدش را بگريد. معنی ندارد برای اجري و اينوقتی برای کسی کار می حالدرعني

اگر اجري باشد، بايد بگويد مشا مطابق اجرتتان برداريد، مطابق کاری که  . »فبِاْلَمْعُرو  فَـْلَيْأكلُ «آن هم » َفِقريًا كَانَ  َمن وَ  فَـْلَيْستَـْعِففْ 
 نيست و توجيه دارد. در بعضی جابیدهد فرمايش شيخ، خيلی توانيد پول بگرييد. اين مطلب نشان میاملثل میکرديد، مهان اجرت

 ت.روايات هم، اگرچه اآلن بنای ورود در حبث روائی ندارمي ظهوری در اين مطلب هس

 ای بودن عمل وصی و ولیشواهد معاوضه
در مقابل اشعاری که در قرآن کرمي و بعضی روايات هست شواهدی وجود دارد که اين مزد است. در روايت معتربی در باب هفتاد 

اجرت  دارد و کامًال ظهور در اين دارد که معاوضه است و از بابگويد اجرتش را بر میکند، میو دو هست که تعبري اجر می
ای که در روايات آمده است، امر الزامی نيست. امر احتياطی است، يعنی ها، امر با قرينهتواند اين مال را بردارد. فليستعفف و اينمی

گويد فرمايد اگر داريد خوب است برنداريد. چون مال يتيم است میمشا مستحق اجرت هستيد منتهی چون مال يتيم است می
شود و ای حماسبه میای و معاوضهکار او از نظر جتاری و معامله  حالدرعنيای که نياز داريد برداريد ولی اندازه، »فْلَمْعُرو بِا فَـْلَيْأكلُ «
 تواند بردارد و تعبري اجرت در بعضی روايات آمده است. می

از مال، حکم شرعی است و رغم اينکه بعضی از شواهد ظهور دارد در اينکه پول برداشنت وصی گويند علیلذا مشهور می
گويد اين اجر است و مزد است و بنابراين، فرمايشی  گويند ادله بعضی از روايات به وضوح میمعاوضه در آن نيست، ولی مشهور می

 ای در کار نيست، شايد متام نباشد. گويد اينجا حکم شرعی است يا معاوضهکه می
يعنی به اندازه نيازش بردارد، در اين آيه کًال الزامی نيست، يک نوع حکم ترجيحی احتياطی است. مفروض  »فبِاْلَمْعُرو  فَـْلَيْأكلُ «

تواند پول بگريد، منتهی آيه در مقام احتياط چون مال طفل است، (اين را با کند و کار ارزش عقالئی دارد و میاين است که کار می
ند، اول، اگر داريد بر نداريد، خوب است بر نداريد. احتياط دوم اين است که اگر بر کگوييم) آيه دو احتياط میقرينه روايات می

داريد به اندازه معروف باشد يعنی با احسان و نيکی باشد يعنی مهان حداقل را برداريد حداقلی که نياز داريد برداريد. يک وجهی می
خواهيم اآلن املثل باشد و يک تفسريش اين است. ما اين حبث را منیاست که اگر آيه را الزامی تفسري کنيم، معروف ممکن است اجرت
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خواستيم به طور مستوفی اآلن وارد حبث اش کنيم ولی تقريبًا آنچه که اوجه و اصح است اين است که عرض کردمي و اال اگر میايی
 رسيدمي. شومي شايد به چيزهای جديدی می

رغم بعضی از وضه نيست از باب حکم شرعی است. پاسخ هم اين شد که علیفرمايش مرحوم شيخ اين شد که از باب معا
فهميم که حکم اشعارات و ظهورات در اينکه حکم شرعی است اما با مالحظه رواياتی که اجر و مزد را در آن تصريح کرده است می

موارد، اجرتی نيست که مبتنی بر عقد دارد. البته اين اجرت حداقل در بعضی شرعی نيست، مال است و اجرتی است که او بر می
اجاره باشد. اين قسمت درست است که عقدی اينجا نبوده است به خصوص در جايی که کسی وصی نيست، ولی است و قهراً 

ی گريد مقابل آن کار ای در کار نيست، اما پولی که میشرع گفته است مشا ولی هستيد، بايد اين کار را بکنيد معلوم است آجنا اجاره
دهد. در واقع بل آن کاری است که اجنام میاگوييم اين معاوضه است، يعنی مقگوييم اجاره است میدهد و لذا منیاست که اجنام می

شارع اينجا اجازه داده است معاوضه اجنام شود. در جايی هم که وصايت است شايد بگوييم ضمن وصايت هم نوعی نظارت به اين 
هور روايی ادله طبق نظر مشهور (که شايد هم درست باشد) اين است که اينجا معاوضه است منتهی با بوده است ولی در هر حال ظ
 شود.حبث گفته می هلل يکشنبه ادامها اذن شارع معاوضه است. انشا

 و صلی اهلل علی حممد و آله الطاهرين
 
  


