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جلسِی دٍم؛ یکضٌثِ 9399/2/22

کالم عالمه در منتهی المطلب
ػالهِ

در هٌتْی الوغلة کِ هفصلتریي کتاب فمْی ػالهِ هیتاضذ ـ ٍلی هتأسفاًِ تکویل ًطذُ ـ

هیفرهایذ:

هسألٔ :إرا حول هحشم هحشها فطاف تِ ٍ ًَى كلّ ٍاحذ هٌْواا الطاَافأ زأاضز
عٌْوا ٍ تِ قال زتَ حٌ٘فٔ أ ٍ للشافعّٖ قَالى :زحذّوا :زًِّ ٗجاضا عاي الوحواَل ٍ
الثاًٖ :زًِّ ٗجضا عي الحاهل دٍى الوحوَل
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ّرگاُ هحرهی هحرم دیگری را حول وردُ ٍ طَاف دّذ ٍ ّر دٍ لػذ طَاف وٌٌذ ،برای

ّر دٍ هجسی است ،ابَحٌیفِ ًیس ًظرش ایيچٌیي استّ ،اها ضافعی دٍ لَل دارد ،یه جا گفتهِ
هجسی از هحوَل است ٍ در جای دیگر گفتِ فمط هجسی از حاهل است ًِ ،هحوَل.

ّواىعَر کِ هالحظِ هیفرهاییذ ػالهِ در ایيجا تذٍى تفصیل هیفرهایذ عَاف هجسی از ّر دٍی آىّا
(حاهل ٍ هحوَل) است ،تر خالف هختلف کِ در آىجا اتتذا در هَرد ًظر اتي جٌیذ فرهَدًذ «ٍ ًعن ها قال»
ٍ در ًْایت فرهَدًذ اگر کسی اجیر ضَد در عَاف خَدش دیگری را عَاف دّذ هجسی از ّر دٍ است ٍ
اگر اجیر ضَد دیگری را حول کٌذ (هغلماً) هجسی از حاهل ًیستٍ ،لی در ایي جا تِ ًحَ هغلك هیفرهایذ
هجسی از ّر دٍ است ٍ تر آى استذالل کردُ هیفرهایذ:

 .1هنتهى الوطلب في تحقيق الوذهب ،ج ،11ص.383
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لٌا :زىّ الحاهل قذ حصل هٌِ الطَاف ٍ الوحوَل زٗضا قذ حصل طائفا حَل الث٘ت
ف٘جضئِ ٍ كًَِ على ظْش غ٘شُ ال ٗوٌع صحّٔ طَافِأ كوا لَ طاف ساكثا
بِ ًظر ها برای حاهل وِ طَاف حاغل ضذُ ٍ برای هحوَل ًیس طَاف دٍر وعبهِ حاغهل
ضذُ است ٍ ایي وِ هحوَل بر پطت دیگری است هاًع غحت طَافص ًیستّ ،واىطَر وِ اگر

راوب ًا طَاف هیورد هاًعی ًذاضت.

ػالهِ در ایي جا عَاف راکثاً را هجسی هیداًذ ٍ هیفرهایذَٗٗ ٍ« :ذ رلک » یؼٌی ایطاى هجسی تَدى
عَاف راکثاً را عثك لاػذُ هی داًذ ٍ رٍایات خاصِ ّن تِ ػٌَاى تأییذ آى است.

ٍ ٗؤّٗذ رلک :ها سٍاُ الش٘خ فٖ الصح٘ح عي [سعذ تي عثذاهلل عي اتٖ أعفش عي
الحس٘ي تي سع٘ذ عي هحوذ تي اتٖ عو٘ش عي] حفص تي الثختشّٕأ عي زتٖ عثذ اللِّ
فٖ الوشزٓ تطَف تالصثّٖ ٍ تسعى تِأ ّل ٗجضا رلک عٌْا ٍ عي الصثّٖ؟ فقالً :عن
حفع بي البختری ًمل هیوٌذ وِ از اهام غادق

دربارُی زًی سؤال ضهذ وهِ بههِ را

طَاف ٍ سعی هیدّذ ،آیا برای خَد زى ٍ برای بهِ هجسی است؟ فرهَدًذ :بلِ.

کالم حضرت کِ فرهَدًذ هجسی است ،اعالق دارد؛ یؼٌی چِ زى ترای عَاف ٍ سؼی اجیر ضذُ تاضذ ٍ
چِ اجیر ًطذُ تاضذ ٍ حتّی ضاهل صَرتی کِ صثی ًویتَاًذ خَدش ًیت کٌذ ٍ زى تایذ از لِثَل اٍ ًیت کٌذ
ًیس هیضَد9؛ یؼٌی زى ّن ترای خَد ًیت کٌذ ٍ ّن ترای عفل.

ٍ [سعذ تي عثذاهلل عي هحوذ تي الحس٘ي تي اتٖ الخطاب عي أعفش تي تش٘ش] عي
قال :قلت لِ :إًّٖ حولت اهشزتٖ ثنّ طفت

الْ٘ثن تي عشٍٓ التو٘وّٖأ عي زتٖ عثذ اللِّ

تْا ٍ كاًت هشٗضٔ ٍ قلت لِ :إًّٖ طفت تْا تالث٘ت فٖ طَاف الفشٗضأ ٍ تالصافا ٍ
الوشٍٓ ٍ احتسثت تزلک لٌفسٖأ فْل ٗجضئٌٖ؟ فقالً :عن
ّیثن بي عروة التویوی هیگَیذ بِ اهام غادق

عرؼ وردم :هي ّوسرم را در حالی وِ

هریؽ بَد حول وردُ ،طَاف دادم ٍ عرؼ وردمّ :وسرم را برای طَاف ٍاجب ٍ سعی بهیي
غفا ٍ هرٍُ حول وردم ٍ ّواى را برای خَدم ًیس ًیت وردم ،آیا بهرای ههي هجهسی اسهت؟

فرهَدًذ :بلِ.

هرحَم ػالهِ سپس استذاللی از ضافؼی ًمل هیکٌذ کِ ایيچٌیي است:
 .1هواىطور که هيدانيذ طفل کوچک را هن هيتواى هُحزِم کزد و اس قِبَل او نيت کزد.
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احتجّ الشافعّٖ :تأًِّ فعل ٍاحذ فئرا ٍقع عي الفاعل للطَاف -زعٌٖ الحاهل -لن ٗقع
عي الوحوَل؛ ألىّ الفعل الَاحذ ال ٗقع عي اثٌ٘ي
طَاف یه فعل است ،پس ّرگاُ برای وسی وِ فاعل طَاف (حاهل) اسهت ٍالهع ضهَد،
دیگر برای هحوَل ٍالع ًخَاّذ ضذ؛ چَى یه فعل برای دٍ ًفر ٍالع ًویضَد.

بررسی استداللهای مسأله
در تیي صَری ک ِ ترای هسألِ فرض ضذُ تَد ـ کِ اعافِ تثرػاً تاضذ یا تالجؼالِ ٍ یا تاالجارُ ٍ اجارُ ّن
خَد صَر هختلفی داضت ـ هطکلتریي صَرت در ًگاُ اػالم را تررسی هیکٌین کِ اگر استذاللّای رکر
ضذُ تر تغالى عَاف حاهل ًاتوام تاضذ ،حکن تمیِی صَر ًیس رٍضي خَاّذ تَد.
هطکلتریي صَرت ایي تَد کِ کسی اجیر ضَد دیگری را عَاف دّذ هغلماً .در ایي صَرت تؼضی
گفتِ تَدًذ فمظ ترای هحوَل ٍالغ هیضَد ٍ تالغثغ تر عثك استذالل ضافؼی ًیس فمظ ترای حاهل ٍالغ
هیضَد.
بررسی استدالل عالمه

ػالهِ در استذالل ترای کالم اتي جٌیذ فرهَدًذ« :اًِّ ٗجة علِ٘ السعٖ فٖ غ٘ش الطَافأ فال ٗجَص
صشفِ إلِ٘»
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اگر هراد ػالهِ از ایي کالم را تِ ّواى کالم ضْیذ ثاًی ترًگرداًین ٍ تگَیین هراد ایطاى آى است کِ تؼذ
از ػمذ اجارُ تر حاهل ٍاجة هیضَد سؼی در غیر عَاف خَیص کٌذً ،تیجِاش ایي هیضَد کِ اگر در آى
عَاف ،ترای عَاف خَدش تالش کٌذٍ ،ظیفِی ضرػی اش را اًجام ًذادُ ،تٌاترایي عَافص تاعل است؛ زیرا
تالضص در غیر آىچِ کِ ٍاجة تَدُ ،صرف کردُ است.
ٍلی ایي استذالل ًاتوام است؛ زیرا خذهت ػالهِ هیگَیین تِ چِ دلیل ػمذ اجارُ التضاء هیکٌذ ٍاجة

است هستأجر در غیر عَاف خَدش تالش کٌذ .آىچِ ػمذ اجارُ تِ همتضای آیِی ضریفِی زٍَٕفَُا
تِالْعٔقَُدِ  2التضاء هیکٌذ ،ایي است کِ تایذ در عَافِ آى کسی کِ اجارُ ترای اٍ هٌؼمذ ضذُ تالش کٌذ ،اهّا
 .1هختلف الشيعة في أحكام الشزيعة ،ج ،4ص.185
 .2سورهی هائذه ،آيهیٗ :1ا زَُّْٗٓا الَّزٗيَ آهٌَُٓا زٍَٕفَُا تِالْعٔقَُدِ زُحِلَّتٕ لَكُنٕ تْٓ٘وُٓٔ الْأًَْعامِ إِالَّ ها ٗٔتْلى عٓلَٕ٘كُنٕ غَٕ٘شَ هٔحِلِّٖ الصَّٕ٘ذِ ٍٓ زًَْتُنٕ حٔشُمٌ إِىَّ اللَِّٓ
ٗٓحٕكُنٔ ها ٗٔشٗذٔ
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ایي کِ ًثایذ در غیر آى سؼی کٌذ ٍ سؼی در غیر عَاف خَد ٍاجة هیضَد ،دلیلی تر آى ٍجَد ًذارد .پس
ایي استذالل ًاتوام است.
بررسی استدالل شهید ثانی

ضْیذ ثاًی فرهَدًذ« :ألى الحشكٔ الوخصَصٔ قذ صاست هستحقٔ علِ٘ لغ٘شُأ فال ٗجَص صشفْا الى
ًفسِ».
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با عمذ اجارُ آى حروت هخػَظ برای طَاف ،هولَن ٍ هستحك برای هستأجر هیضهَد،
بٌابرایي خَد اجیر ًوی تَاًذ در آى تػرف وٌذ؛ چَى تػرف در هله ٍ حك غیر جایس ًیست.

تر ایي استذالل ضْیذ ثاًی دٍ اضکال ٍارد هیضَد:
اوالً :ظاّر آى است کِ در اجارُ ترای عَاف ،حول هَرد اجارُ است؛ ًِ حرکت حاهل .حول یؼٌی
حرکت دادى هحوَل ّفت ضَط از حجر االسَد تِ دٍر کؼثِ ٍ ایي حول غیر از حرکت حاهل است ٍ
حرکت حاهل همذهِ ٍ هٌطأ حول (حرکت هحوَل) است .تٌاترایي چَى حرکت حاهل هَرد اجارُ لرار
ًگرفتِ ،هستحك للغیر ًیست ٍ هیتَاًذ ترای خَد لصذ کٌذ.
ثانیاً  :فرضاً حرکت حاهل هَرد اجارُ لرار گرفتِ تاضذ ،حاهل تا صِرف ًیّت عَاف ترای خَد چِ
تصرفی در آى حرکت هیکٌذ؟! تصرّف یک هفَْم ػرفی است ٍ تایذ یک ًَع هساحوت ٍ هحذٍدیتی ترای
صاحة هال ایجاد کٌذ تا ایي هفَْم صذق کٌذ ،در حالی کِ در ایيجا حاهل هحذٍدیتی ترای هحوَل ایجاد
ًویکٌذ ٍ ایي ًظیر آى است کِ کسی از ًَر چراؽ دیگری تذٍى ایيکِ تصرفی در آى کٌذ استفادُ کٌذ .پس
ّواىعَر کِ استفادُ از ًَر آى چراؽ هساحوتی ترای صاحة آى ًذارد ٍ در ًتیجِ ػرفاً تصرف هحسَب
ًویضَد ،در ایيجا ًیس چَى اجیر تا صرف ًیت ترای خَدّ ،یچگًَِ هحذٍدیتی ترای هستأجر ایجاد
ًویکٌذ ٍ هستأجر هٌافغ هستأجرٌػلیِ را توام ٍ کوال استیفاء هیکٌذ ،پس اجیر تا ًیّت خَد ّیچ تصرفی در
هال غیر ًویکٌذ تا هطوَل ًْی ضَد.
إن قلت  :از آى جا کِ آى حرکت هلک دیگری است ـ ّرچٌذ تا صرف ًیّت ،تصرف در آى هحسَب
ًویضَد ـ پس ًوی تَاًذ آى عَاف ترای هحوَل هحسَب ضَد؛ زیرا ػول ػثادی ًثایذ هلک دیگری تاضذ ٍ

 .1هسالک األفهام إلى تنقيح شزائع اإلسالم ،ج ،2ص.133
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اگر آى حرکاتی کِ تِ ػٌَاى ػثادت اًجام هیدّذ هلک دیگری تاضذ ،دیگر آى ػول ػثادت هحسَب
ًویضَد.
قلت  :ایي کالم کِ ػول ػثادی ًثایذ هلک دیگری تاضذ ،ادػایی تی دلیل است ،تلکِ ّویي همذار کِ
ػولی هٌسَب تِ فاػل تاضذ ٍ ػلی ٍجِ العباد آى را اتیاى کٌذ ،کفایت در ػثادیت ػول هیکٌذ ،گرچِ آى
فؼل هلک دیگری تاضذ ،الثتِ هاداهی کِ هستلسم تصرف در آى ًثاضذ .تِ ػٌَاى هثال تِ حسة رٍایات یکی
از ػثادات کِ ًگاُ تِ لرآى ٍ ًیس ًگاُ تِ چْرُ ی ػالن است ،اگر کسی تا استفادُ از ًَر دیگری ـ تذٍى
تصرف در آى ـ ًگاُ تِ لرآى یا چْرُی ػالن کٌذ ،ترای اٍ ػثادت هحسَب هیضَد ،حتّی اگر صاحة ًَر
تگَیذ راضی ًیستن از ًَر هي استفادُ کٌی! ٍ یا اگر لرآى هرتَط تِ دیگری تاضذ ٍ اٍ تذٍى تصرّف در آى ٍ
تذٍى ایجاد ّیچ هساحوتی تِ آى ًگاُ کٌذ ،ایي ًگاُ کردى ًیس ػثادت است.
تٌاترایي استذالل ضْیذ ثاًی

ًیس ًاتوام است.

بررسی استدالل شافعی

استذالل ضافؼی کِ ػالهِ آى را ًمل کردًذ ایيچٌیي تَد« :فئرا ٍقع عي الفاعل للطَاف -زعٌٖ
الحاهل -لن ٗقع عي الوحوَل؛ ألىّ الفعل الَاحذ» یؼٌی فؼل ٍاحذ از جاًة دٍ ًفر ٍالغ ًویضَد.
در جَاب هیگَیین:
اوالًّ :واىعَر کِ تیاى کردین حرکت عَافی حاهل ٍ حرکت عَافی هحوَل حمیمتاً دٍ فؼل است ٍ
کاهالً از ّن هجسّاست ،تِ ایي هؼٌا کِ دارای دٍ َّیت جذا ٍ دٍ ًیّت جذاگاًِ استً .یّت ٍ حرکت حاهل
تا ًیّت ٍ حرکت هحوَل جذاستًْ ،ایت ایيکِ حرکت هحوَل ،هؼلَل حرکت حاهل است ٍ ایي ضرتِای
تِ تؼذد آى ًویزًذ.
ثانیاً :دلیلی تر ٍالغ ًطذى فؼل ٍاحذ از جاًة دٍ ًفر ،در صَرتی کِ حذالل دٍ حیثیت هتوایس در آى
فؼل تاضذ ٍجَد ًذارد ،تلکِ دلیل ػکس آى ثاتت است؛ هثالً در حج استحثاتی ،زیارت استحثاتی ٍ  ...ادلِّ
تیاى هیکٌذ ّر کسی هیتَاًذ تِ ًیاتت ّر تؼذاد افرادی کِ دٍست دارد اًجام دّذ ،در حالی کِ فؼل ٍاحذ
است ٍ آى فؼل ٍاحذّ ،ن ترای خَد ًائة ٍ ّن ترای هٌَبٌ ػٌْن ٍالغ هیضَد.
تٌاترایي ػول هٌسَب تِ دٍ ًفر کِ در تؼضی اجساء ٍ خصَصیات اتحاد دارد ،دلیلی تر ػذم اجساء آى از
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جاًة دٍ ًفر ٍجَد ًذارد .الثتِ هوکي است در جایی تالخصَظ دلیل ٍجَد داضتِ تاضذ کِ هجسی ًیست،
اهّا دلیل ػام ٍ هغلمی کِ داللت کٌذ ّر ػول ٍاحذی کِ هٌسَب تِ دٍ ًفر است ًویتَاًذ از ّر دٍ ًفر
هجسی تاضذٍ ،جَد ًذارد.
تمریر :ػثذاهلل اهیرخاًی
تحمیك :جَاد احوذی

6

