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Abstract
The investigating of the financial value of a free man non-Mustawfat benefits based on a valid legal criteria is a matter that results in
issues such as surety of wasting a free man’s benefits, primal principle
in the necessity of working of a bankrupt man, setting dowry these
benefits and man renting and affect on the process of examining the
evidences relevant to each of these branches. For finding the answer
of this question, the conditions of financial value of an object are
analyzed based on legal and conventional criteria and these benefits
1. Kheradmand- M; (2021); “ An Investigating into Financial Value of a Man Non-Mustawfat
Benefits in Shi’a Jurisprudence “; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 7 ; No: 22 ; Page: 132-164:
Doi: 10.22034/jrj.2020.54990.1766

considered as property by proving the existence of property legal
criteria in discussed benefits. In continuing discussion, six objections about financial value of a man propounds and answers to the
problems by relying on fulfillment of financial value conditions in
these benefits, and in the meantime attests to some of jurists’ views.
This study, by including two proofs namely validity of setting the
dowry of these benefits and renting them, takes to financial value
discussion of these benefits by the jurists and expresses the results
which driven from financial value of these benefits such as surety
of wasting a free man’s benefits and the possibility of setting these
benefits against the object of sale. This study trying to inform the
adherence of all Shiʻa jurists to financial value of man’s benefits in
the some branches such as ‘setting dowry of a free man’s benefits’
and ‘renting these benefits’ and disagreement of them in theoretical
issues concerning these benefits.
Key Words: Benefits of a Free Man, Mustawfat Benefits (Secondary Benefits), Financial Value.
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چکیده

غیرمســـتوفات انسان آزاد براســـاس معیارهای معتبر شرعی در
بررســـی مالیت منافع ِ
انگاری اشیاء ،موضوعی است که نتیجه آن در مباحثی چون «ضمان فوت منافع انسان
مال
ِ
آزاد»« ،اصـــل اولی در لزوم کارکردن مفلس»« ،صداق قـــراردادن این منافع» و «اجاره
انســـان» نمایان میشود و تأثیرات خود را در روند بررسی ادله مرتبط به هرکدام از این فروع
خواهد گذاشت .بهمنظور یافتن پاسخ این مسئله ،شرایط مالیت شیئ براساس ضوابط عرفی
و شرعی تحلیل میشـــود و با اثبات وجود معیارهای شرعی مال در منافع موردبحث ،این
منافع مال به شـــمار میآید .در ادامه شش ایراد درباره مالیت منافع انسان مطرح و با استناد
به تحقق شرایط مالیت در این منافع به اشکاالت پاسخ داده میشود و در این میان به برخی
از عبارات فقیهان نیز استشهاد شده است .این تحقیق با انضمام دو مؤید یعنی صحت مهر
انگاری این منافع نزد
قراردادن این منافع و درســـتی اجاره آن ،و نیـــز در ادامه به بحث مال
ِ
فقیهان و بیان ثمرات مترتب بر مالیت این منافع مانند ضمان فوت منافع انسان آزاد و امکان
 . 1تاریخ دریافت1398/04/20 :؛ تاریخ پذیرش1399/03/07 :
 . 2دانشآموخته سطح سه مدرسی فقه و اصول مؤسسه آموزش عالی حوزوی تربیت مدرس قم و دانش پژوه سطح چهار
حوزه علمیه قم(.نویسنده مسئول) ؛ shamimeazadi313@gmail.com
 . 3دانشآموخته سطح چهار حوزه علمیه قم و مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم -ایران؛ e.mehrkesh@gmail.com
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قراردادن این منافع در برابر مبیع پرداخته شده است .این پژوهش در جریان بحث ،از پایبندی
تمامفقهای شیعه به مالیت منافع انسان در فروعی مانند «مهر قراردادن منافع انسان آزاد» و
«اجاره این منافع» و اختالفنظر ایشان در مباحث نظری پیرامون مالیت این منافع آ گاهی
داده است.
کلیدواژهها :منافع انسان آزاد ،منافع مستوفات ،مال.
مقدمه
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منافع انسان در روند بررسی فقهی ،تقسیماتی همچون انقسام به منافع انسان آزاد
غیرمستوفات را پذیراست.
و منافع انسان مملوک یا انقسام به منافع مستوفات و منافع ِ
بررســـی ارزش منافع مملوکین به چند جهت از بحث این نوشتار خارج است؛
نداشتن کاربرد در جامعه امروزی ،اذعان به مالیت آن (شهیدثانی۱۴۱۰ ،ق۲۹/۷ ،؛ کرکی،
۱۴۱۴ق۸۲/۵ ،؛طباطبایـــی۱۴۱۸ ،ق۱۶/۱۴ ،؛ رشـــتی۱۳۱۱ ،ق۱۱۷ ،؛ لنک رانـــی۱۴۱۶ ،ق )۱۲۱ ،و اظهار
عدم اشـــکال در این مطلب (یزدی1421 ،ق .)۵۵/۱ ،منافع مستوفات بهمعنای منافعی که
با بهکارگیری انســـان ،استفاده شده اســـت با توجه به اینکه تعدادی از فقیهان آنرا
نازل منزله مال دانســـتهاند (اردبیلی۱۴۰۳ ،ق ،ج۵۱۳/۱۰؛ عاملی۱۴۱۹ ،ق۷۹/۱۸ ،؛ نجفی۱۴۰۴ ،ق،
 )۳۸/۳۷و به تعبیر برخی دیگر از فقیهان «اشـــکال و شـــبههای در مالیت این منافع
نیست» (رشتی ،ب یتا  )۱۹/و در کتب فقیهان آثار مال بهطور جزم بر آن مترتب شده است
(محق قحلی۱۴۰۸ ،ق۱۸۵/۳ ،؛ عالمه حلی۱۴۱۰ ،ق۴۴۵/۱ ،؛ شـــهیداول۱۴۱۴ ،ق۳۹۶/۲ ،؛ شهیدثانی،

غیرمســـتوفات انسان آزاد،
۱۴۱۳ق )۱۵۷/۱۲ ،در دایره این پژوهش قرار ندارد لذا منافع ِ
بهجهت اختالفیبودن آن ،داخل در موضوع این پژوهش است.
نگارش پیش رو در صدد سنجش «ارزش نیروی کار استیفانشده انسان آزاد» و
ِ
غیرمستوفات انسان آزاد» است چه اینکه فرصت استفاده
منافع
«مالیت
بهبیاندیگر
ِ
از این منافع از دست رفته باشد یا اینکه این منافع بالقوه بوده و به لحاظ آینده به آنها
نظر شـــود .چنین منافعی در نظر تعدادی از فقیهان مالیت نداشته و در نگاه برخی
دیگر ،نمونهای از مال به حساب آمده است .مشی فقیهان در مسايل مرتبط با مالیت
غیرمستوفات انسان آزاد»« ،اجرای اصل برائت در
منافع انسانهمچون «ضمان منافع ِ

ّ
جهت اثبات عدم وجوب تحصیل درآمد بر عهده مفلس»« ،صداق قراردادن منافع
انسان» و «اجاره این منافع» نیز موجب شده تا نظر فقیهان در این موضوع بیشازپیش
متشتت جلوه نماید.
نوشـــته حاضر با ارائه تعریفی از مال که برخاسته از عبارات لغویان ،فهم عرفی و
مالحظات شرعی اســـت ،به اثبات مالیت منافع انسان آزاد میپردازد .سپس ضمن
پاسخگویی به اشکاالت مالیت منافع انسان آزاد ،با موشکافی آرای فقیهان در مباحث
مرتبط با این منافع ،التزام عملی فقیهان شـــیعه بـــه مالیت این منافع را در عین وجود
اختالفنظر در این مسئله اثبات مینماید.
پیشینه

صحبت درباره منافع انسان از مباحث مسبوقبهسابقه در فقه است که از ابتدای
تدوین کتب فقهی ،در کتاب نکاح و اجاره به آن پرداخته شده است ،با بسط مباحث
فقهی در ابواب دیگری مانند بیع ،دین ،حج ،زکات ،غصب نیز سخن از منافع انسان
به میان آمده است؛ اما تاکنون در کتب فقهی شیعه درباره مالیت آن ،بحث مستقل
و وافی اختصاص نیافته اســـت .در میان دیگر نوشتههای فقهی که با عنوان مقاالت
و رســـالههای علمینگارش یافت ه است ،مقالهای با عنوان «مالیت منافع و اختالفات
مترتب بر آن در مذاهب اهلسنت» نگاشته شده توسط آقایان ضیایی و حسامییافت
گردید .مقاله مزبور ابتدا به بررسی مال ،ملکیت و منافع از دیدگاه فقیهان عامه پرداخته
سپس ادله عدم مالیت و مالیت منافع در نزد عامه را طرح کرده و در پایان اختالفات
مترتـــب بر مالیت منافع را در مواردی مانند مهـــر ،منافع مال مغصوب ،ارث منافع،
وصیت منافع ،وقف منافع و عقود بیمار مشرف به مرگ در فقه عامه بررسی میکند.
تمایز این اثر با پژوهش پیش رو در دو جهت اساســـی است :اول اینکه نگاه این
مقالـــه به آثار علمای عامه بوده و پژوهش حاضر با تتبع در آثار علمای شـــیعه پیش
میرود .دیگر اینکه اثر مزبور در مورد مطلق منافع و نگاشـــته حاضر در مورد منافع
غیرمستوفات انسان آزاد است.
ِ
از دیگر آثار نزدیک به موضوع این نوشـــتار که به اقتضای بحث ،به این مســـئله

مالیت منافع
غیرمستوفات
انسان آزاد
در فقه شیعه

137

جستارهای
فقهی و اصولی

سال ششم ،شماره پیاپی22
بهار 1400

138

ورود داشـــته ،مقاله «قاعده ضمان منافع با تکیه بـــر آرای امام خمینی؟هر؟ به قلم
آقایان کالنتری خلیلآباد و صالح اســـت .این مقاله ابتدا قاعده «الخراج بالضمان»
را بهعنوان دلیل قایلین به عدم ضمان منافع طرح و رد میکند و ســـپس بهعنوان ادله
ضمان منافع ،روایت «علی الید» و دالیل قائالن و نافیان داللت آن بر مدعا را آورده و
با اتکا به پاسخهای مرحوم امام به نفیکنندگان داللت حدیث مزبور بر ضمان منافع،
مفاد این روایت را شامل منافع دانسته است .در ادامه ضمن استناد به قاعده ید برای
اثبات ضمان منافع ،مالیت منافع مطرح میشود و با اتکا به تقابل مال با منافع در عقد
اجاره ،منافع نیز در شمار اموال محسوب شده است .همچنین قاعده اتالف و بنای
عقال ،سومین و چهارمین دلیل ضمان منافع است .بخش بعدی این مقاله به بررسی
غیرمستوفات دانسته
قلمرو قاعده ضمان منافع پرداخته و آنرا شامل منافع مستوفات و ِ
است و ضمان منافع انســـان آزاد نیز در صورت اجیربودن ،استیفا و یا کسوببودن
انســـان آزاد ،پذیرفته میشـــود .در پایانهم کیفیت ضمان غاصب در منافع متعدد
بررسی میشود.
اما پژوهش پیش رو با رویکردی متفاوت از مقاله مزبور و با تمرکز بر مسئله مالیت
ِ
منافع انسان آزاد ،بهمنظور بسط نتایج به ابواب فقهی مرتبط با مالیت منافع انسان نوشته
شده اســـت و بههمینجهت ،ثمره تنقیح مالیت منافع انسان در بحث ضمان منافع
انسان نیز نمایان خواهد شد .این در حالی است که مسئله اصلی مقاله یادشده بررسی
ضمان منافع و ازجمله منافع انسان است.
 .۱مفهومشناسی مال
 .۱-۱لغت مال

َ ْ
ِّ
مال در لغت گاهی با عباراتی مانند «ما َملك َته من كل شي ٍء» و دیگر تعابیر شبیه به
آن تعریف شده است (فیروزآبادی۱۴۱۵ ،ق۶۱۸/۳ ،؛ زبیدی۱۴۱۴ ،ق۷۰۳/۱۵ ،؛ اب نسیده۱۴۲۱ ،ق،
۴۴۰/۱۰؛ اب نمنظور۱۴۱۴ ،ق)۶۳۵/۱۱ ،؛ گاهی با مصادیقش (مانند شتر) شناسانده شده است
(صاح بب نعباد۱۴۱۴ ،ق۳۵۸/۱۰ ،؛ اب ناثیر۳۷۳/۴ ،۱۳۶۷ ،؛ فیومی۱۴۱۴ ،ق۵۸۶/۲ ،؛ اب نمنظور۱۴۱۴ ،ق،
 )۶۳۶/۱۱و گاهی به معروفبودن آن اذعان شـــده است (صاح بب نعباد۱۴۱۴ ،ق۳۵۸/۱۰ ،؛

جوهـــری۱۳۷۶ ،ق۱۸۲۱/۵ ،؛ فیومی۱۴۱۴ ،ق۵۸۶/۲ ،؛ اب نمنظـــور۱۴۱۴ ،ق .)۶۳۵/۱۱ ،در این میان
برخی لغویان ،مال را منحصر به اعیان دانستهاند (اب ناثیر.)۳۷۳/۴ ،۱۳۶۷ ،
رهاورد تعریفهای مطرحشده این است که معنای مال همان معنای شناختهشده
نزد عرف اســـت و از آن به «تمام چیزهایی که انســـان آنها را مالک میشود» تعبیر
میشود و اما اینکه در تبیین مال به مصادیق آن توجه شده و یا در اعیان منحصر شده
است بهجهت غلبه اموال اعراب گذشته در این موارد بوده است وگرنه شمول مال بر
ّ
ف ـ به
تمامیاشـــیای قابلتملک ـبه استناد احاله آن بر فهم عرف و عمومیت تعاری 
ّقوت خود باقی است.
ّ
الزم به ذکر اســـت ،نزد عقال علت تملک اموال ،ارزش آنها است؛ ارزشی که
مترتب بر منفعت و خاصیت اشـــیاء است؛ یعنی عقال بهســـبب ارزش اشیاء آنها را
تحتتصرف خود قرار داده و مالکیت بر آنها اعتبار میکنند.
 .۲-۱اصطالح مال

فقیهان در صـــدد بیان معنای اصطالحی مال نبود ه و برای آن تعریف جدایی از
معنای عرفی آن ارائه نکردهاند .لذا تعبیر مال در کالم ایشـــان ناظر به همان معنای
لغوی است و چنانچه معنایی برای مال ذکرشـــده باشد ،منظور همان معنای لغوی
مال اســـت نه معنای اصطالحی جدید ،همانگونه که این مطلب از برخی عبارات
استفاده میشود (عالمه حلی۱۴۱۴ ،ق۳۰۵-۳۰۴/۱۵ ،؛ طبرسی۱۴۱۰ ،ق۵۰۰/۲ ،؛ حمدش راره۱۳۹۵ ،ق،
 .)۶۹بر همین اساس تعاریفی همچون «مایمیل الیه طبع اإلنسان» (آنچه طبع انسان به
آن میل دارد) (کاش فالغطاء۱۳۵۹ ،ق128/۱ ،؛ داماد۱۴۰۶ ،ق« ،)۱۲۵/۲ ،مایتنافس العقالء علي
تحصیله» (آنچه که عقال برای تحصیلش رقابت میکنند) (حکیم۱۴۱۵ ،ق)۴۵/۲ ،
ً
و یا «کل ما يتنافس العقالء عليه و يبذلون بإزائه شيئا» (هر آنچه عقال برای رسیدن به
آن رقابت میکنند و در ازای آن چیزی بذل میکنند) (ج زایری۱۴۱۶ ،ق )۶۸/۱ ،که در آثار
ی ارائه شدهاند.
فقهی مشاهده میشود در راستای ایضاح معنای لغو 
بااینحال فقیهان برای اشـــیایی که نزد عرف ارزشمند بوده ولی منفعت حالل
ندارد ،ملکیتی اعتبار نکردهاند .به این معنا که نمیتوان آنرا در معامله بهعنوان عوض
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قرار داد و بهمنزله بیارزش عرفی قرار داده شـــده است (طوسی۱۳۸۷ ،ق۳۱۲/۴ ،؛ عالمه
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چنین قیدی (منفعت حاللداشـــتن) در اعتبار مال شرعی بااینکه بهقصد جعل
اصطالح نبوده است؛ ولی واقع این است که واژه مال در نوشتههای فقیهان به همراه
همین قید مدنظر است .با همین نگاه این دو عبارت« :أما عند الشرع فمالية كل شيء
ّ
باعتبار وجود المنافع المخللة (المحلله) فيه ،فعدم المنفعة المحللة (كالخمر والخنزير)
ليس بمال» (اما در شـــرع؛ مالیت هر شیی به اعتبار منافع وجود محلله در آن است
پس عدم وجود منفعت محلله (در یک شـــیی مانند شراب و خوک) سبب میشود
ً
آن شیی مال نباشد) (خویی (مصباح) ،ب یتا« ،)۴/۲ ،ألن المال إنما سمي ماال لميل النفس
ً
ً
إليه و كل ما فيه غرض عقالیي و لم يكن منهيا عنه شرعا فهو مال» (زیرا وجه تسمیه
ً
نفس انســـان به آن است و هر آنچه دارای غرض عقالیی است و شرعا از
مال ،میل ِ
آن نهی نشـــده ،مال است) (سبزواری۱۴۱۳ ،ق )۱۲۵/۲۹ ،را در راستای تبیین حدود مال در
شرع بر میشماریم.
نگارندگان بر این باورند چنین اعتباری سببمیشود تا در فقه برای مال اصطالح
جداگانهای را بپذیریم و لذا «هر آنچه دارای ارزش پذیرفت ه شـــده شـــرعی است و
ّ
قابلتملک باشد» بهعنوان تعریف اصطالحی مال ارائه میشود.
.۲معنایمنفعت

 .۱-۲معنای لغوی منفعت

َْ
منفعت اســـم مصدر ماده (ن ،ف ،ع) و مصدر آن «نفع» است (زبیدی۱۴۱۴ ،ق،
ُ
« .)485/11ضد الضر» (ضد ضرر) عبارتی است که لغویان در تبیین معنای نفع بکار
بردهاند (جوهری۱۳۷۶ ،ق،1292/3؛ اب ندرید،۱۹۸۸ ، - 938/2خوری شـــرت ونی۱۴۲۷ ،ق.)461/5 ،
تعدادی از لغویان «نفع» را به «خیر» یعنی «ســـبب رسیدن انسان به مطلوبش» معنا
کردهاند (خوریش رت ونی۱۴۲۷ ،ق461/5 ،؛ فیومی۱۴۱۴ ،ق،.)618/2
در یک جمعبندی نتیجه این اســـت که در تعریفی که نفع را بهمعنای ضد ضرر

دانسته است« ،سود» و «فایده» را مدنظر داشتهاند؛ زیرا ضد ضرر فراتر از عدم ضرر
است و در آن جنبه افزایش نیز موردنظر است .تعریف دوم نیز این حیثیت را روشن
میکنـــد؛ زیرا طبق این تعریف تجارتی که تاجـــر را به مطلوبش ،یعنی افزایش مال
رسانده باشد و عبادتی که عابد را به معبودش نزدیک ساخته باشد ،نفع است و نیل به
این اهداف ،منفعت و همان «سود» و «فایده» است .درنتیجه منفعت ،اسم مصدر
از «نفع» و بهمعنای «سود و فایده» و جمع آن منافع است.
 .۲-۲معنای اصطالحی منفعت

با مالحظه عبارات فقیهان در تفسیر منفعت به «فايده» (روحانی ،ب یتا )۱۷-۱۶/2،و یا
ذکر مصادیق سود و فایده در تبیین منفعت (قمی۱۴۲۶ ،ق470/9،؛ فیاض ،ب یتا)۴۵۳-۴۵۲/2،
از آن حکایت دارد که فقیهان بدون جعل اصطالحی برای این لفظ ،آنرا در معنای
لغویاش بکار بردهاند.
 .۳مالیت منافع غیرمستوفات انسان آزاد

مال شرعی همان مال عرفی به انضمام حاللبودن منفعت آن است .برایناساس
چنانچه عقال بر ارزش منافع انسان آزاد مهر تأیيد نهند و امکان نقل ملکیت برای آن
اعتبار نمایند ،مال عرفی حاصل خواهد بود و اگر امکان صرف این منافع در جهات
سائغ و مجاز شرعی فراهم باشد بهلحاظ شرعی نیز مالیت آن تمام است.
با مالحظه رویکـــرد عرف میتوان فرض فوق را صحیح دانســـت؛ کما اینکه
در عبارات برخی از فقیهان به آن اشاره شده اســـت (خمینـــی۱۴۲۱ ،ق)۴۱۹/۱ ،؛ توضیح
آنکه نحوه تعامل عقال با منافع انسان ،از ارزشمندی این منافع حکایت میکند و به
دیگر ســـخن ،منافع انسان صاحب درآمدی که در طول روز میتواند از فرصتهای
خود اســـتفاده کرده و درآمد کسب کند نزد عرف مال محسوب میشود .در تأیید
بودن مالیت منافع انسان آزاد میتوان به رواج اجاره این منافع نزد عقال جدای از
عرفی ِ
صحت شرعی آن استناد نمود ،همچنین قابلیت عرفی نقلوانتقال این منافع در دیگر
ِ
انگاری منافع انسان نزد عقال است.
عقود از دیگر مؤیدات مال
ِ
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شایسته است دقت شود که مدعای این مقاله «مالیت بالفعل» این منافع است و
به دیگر ســـخن این منافع «بالفعل مال» است ولی «مال بالفعل» نیست .به این بیان
که در زمان تصور این منافع (بهطور مثال :زمان انعقاد قرارداد اجاره بر آن) این منافع
نوعی از مال هستند (بالفعل مال هستند) لیکن در همان زمان ،شیی خارجی ملموسی
به نام منافع وجود ندارد (مال بالفعل نیستند) .لذا همانگونه که برخی بزرگان اشاره
نمودهاند؛ این منافع بهجهت اینکه در زمان ارزش سنجی معدوماند نیاز است تا تصور
شده و در ذمه اعتبار شـــوند (عاملی۱۴۱۹ ،ق۸۳/۱۸ ،؛ اصفهانی۱۴۱۸ ،ق .)۳۱۷/۱ ،منظور آن
است که «مالبودن» حکمیاست که بر موضوع مشخصی در خارج بار میشود و
بر همین اساس باید مرتبهای از وجود برای این منافع بهعنوان موضوع در میان باشد که
همان «تصور این منافع و فرض آن در ذمه» است.
مطلب شایســـته ذکر آن است که عقال منافعی را مال تلقی مینمایند که قابلیت
درآمدزایی داشته باشد بر همین اساس بین نیروی کار انسان صاحب حرفه ،صنعت و
شغل و توانا بر کسبوکار با شخص ناکارآمد یا ناتوان جسمیبهگونهای که امیدی بر
تحصیل درآمد وی نباشد فرق است و تنها مالیت صورت اول پذیرفته است .عالوهبر
این اگر جهات دیگری نیز مانع از اســـتیفای منافع انسان باشد باز نزد عرف مالیتی
برای این منافع نیست که در این نوشته مجموع این قابلیتها به «امکان استیفا» تعبیر
میشود .حال اگر برای منافع انســـان جهات حالل و سائغ در استفاده از آن تصور
گردد–که در اغلب موارد چنین است– مالیت شرعی نیز حاصل خواهد بود.
.۱-۳اشکاالتبنیادین(غیرنقضی)مالیتمنافعغیرمستوفات
ِ
ِ
بودن این منافع
 .۱-۱-۳معدوم
ِ

تعدادی از فقیهان در مسئله فوت منافع اجیر (عام) توسط مستأجر ،بهمنظور نفی
ضمان به ادلهای تمسک کردهاند که یکی از این دالیل «عدم تحقق تفویت» است
(شهیداول۱۴۱۴ ،ق۳۹۶/۲ ،؛ شـــهیدثانی۱۴۱۳ ،ق۱۵۹/۱۲ ،؛ کرکی۱۴۱۴ ،ق۲۲۲/۶ ،؛ اردبیلی۱۴۰۳ ،ق،

 .)۵۱۴/۱۰برخی در توضیح این دلیل ضمن عبـــارت «ألن منافع الحر ما لم توجد لم
ً
تكن مال و تفويتها ليس بتفويت مال» (زیرا منافع انسان آزاد مادامیکه موجود نشده

است مال نیست و تفویت آن ،تفویت مال نیست) ،موجودنبودن منافع را علت اصلی
تحققنیافتن تفویت دانســـته اســـت؛ زیرا نبود این منافع ،سبب نفی مالیت آن است
بودن منافع ،مالیتی برای آن
(کاش فالغطاء (غصب)۱۴۲۲ ،ق .)۱۱ ،بر اساس این بیان با معدوم ِ
اعتبار نمیگردد.
 .۲-۱-۳پاسخ

ادعای فوق در صورتی تمام است که در اینگونه منافع دستکم یکی از دو قید
ّ
معتبر در تعریف مال انکار شود« :قابلیت تملک»« ،ارزش معتبر شرعی» .قابلیت
ّ
تملک این منافع نزد فقیهان شـــیعه ،پذیرفته شده است؛ چراکه فقیهان شائبهای در
قراردادن آن ندارند 1و ایندو فرع ،شاهد بر
صحت اجاره منافع انســـان و صحت مهر
ِ
ّ
قابلیت تملیک و تملک این منافع است .همچنین نمیتوان ارزش معتبر شرعی این
نبودن
منافع را انکار نمود ،زیرا چنانچه معدومبودن ،دلیل بر ارزش نداشـــتن و مال ِ
چیزی باشد ،نباید در مقابل مبیع کلی ،پولی پرداخت شود و یا منافع اعیان مورد اجاره
قرار گیرد؛ درحالیکه خالف این رویه در ســـیره عقال حاکم است و اگر منفعت
حاللی برای این منافع فرض شود این ارزش عقالیی ،شرعی نیز هست.
توضیح آنکه اموال دو قسم هستند« :موجود بالفعل» و «موجود بالقوه» .در قسم
شرط «تصور آن مال و اعتبار آن در ذمه» و «امکان استیفاء» برای ارزشیافتن
دوم دو ِ
آن کافی است .برای نمونه کسی که طلبکار است و شخص مدین متعهد به پرداخت
دین نیســـت ،چنانچه امکان وصول دین برای طلبکار باشد خود را صاحب آن مال
میداند و حتی به پشتوانه آن وارد معامله میشود و در مقابل ،کسی که طلبکار است
و مدین نیز خود را مســـئول پرداخت این دین بداند ولی هیچگونه راه وصولی برای
طلبکار متصور نباشد ،شخص طلبکار خود را مالباخته تلقی میکند ،چون این طلب
نزد وی فرض قابلتحققی ندارد .مصداق تام این قسم اموال ،مطلق منافع است و برای
وضوح بیشتر میتوان به منافع عقار (اموال ثابت مانند زمین و خانه) اشاره کرد که نزد
 .1در ادامه مستندات به این ادعا اشاره خواهد شد.
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فقیهان غصب این منافع بدون اشکال موجب ضمان است (عاملی۱۴۱۹ ،ق )۳۰/۱۸ ،و این
نشان میدهد فقیهان با چنین منافعی معامله مال نمودهاند .همچنین در بیع کلی نیز
مال معدوم را عوض قرار میدهند درحالیکه در بیع باید عوض و معوض مال باشند
(انصاری (مکاســـب)۱۴۱۵ ،ق .)۱۰/۴ ،موارد فوق روشن میسازد که تصور و اعتبار در ذمه
مبیع و امکان استیفای آن ،برای مالیتش کافی است.
در عبارات فقیهان نیز میتوان پاسخ اشکال مطرحشده را یافت ،برخی از بزرگان
ً
بودن منافع قطعا باطل است بلکه این منافع
فقه در این رابطه مینویسد« :قول به معدوم ِ
یا موجو د هســـتند و یا مقدر الوجو د و بههمیندلیل مال محسوب شده و مورد عقد
قرار میگیرند؛ زیرا عقد یا بر شیی موجود و یا مقدر الوجود جاری میشود و شکی
اجرت عمل (قبل از انجامدادن) ،دین باشد ،لذا اگر منفعت
نیست که جایز اســـت
ِ
به موجودات ملحق نشود در معنای بیع دین به دین است» (عاملی141۹ ،ق.)۸۳-۸۲/18 ،
بـــه دیگر بیان «مطلق ْ
منافع اعم از منافع اعیان یا منافع انســـان ،در عالم فرض و
ی هستند) و اعتبار نمودن تنها محتاج طرف
اعتبار ،یک ماهیت هستند (ماهیت اعتبار 
اعتبار (شـــیئ اعتبارشده) در عالم فرض و اعتبار است و منافع ابتدا وجودشان فرض
میشـــود سپس ملکیت اعتباری به آنها متعلق میگردد و در مبیع کلی همین فرض
وجود ،مصحح است ،بهجهت اینکه مال کلی ،ملک اعتباری مالک قرار داده شود
یا اینکه این مال کلی مملوک فرض گردد» (اصفهانی1409 ،ق.)۱۵۹-۱۵۸ ،
برخی از محققان نیز بیانی در «کلی فیالذمه» دارند که دافع اشکال مطرحشده
در این باب است .ایشـــان برای قراردادن کلی در ذمه بهعنوان مبیع« ،عدم مالیت و
عـــدم ملکیت کلی بهجهت عدم وجودش» را بهعنوان ایـــراد مطرح کردهاند و در
ادامه اشکال مذکور را در بیع دین جاری ندانستهاند ،به این دلیل که دین ،مال است
باألخص اگر استیفای آن ممکن باشد و تبدیل مال به مال در آن صحیح باشد.
سپس در جواب اشکال بر عدم مالیت کلی در ذمه اضافه میکنند« :مراد از مال
چیزی است که استیفائش ممکن باشد و با مال تبادل شود و کلی در ذمه چنین است
و اینکه اعتبار وجود برای آن نشده است بر مالیت آن ایرادی وارد نمیکند» .سپس
در قراردادن عمل انسان آزاد بهعنوان عوض ،ایراد واردشده به مبیع کلی را به همراه

جوابش جاری میدانند (یزدی۱۴۲۱ ،ق.)۵۵-۵۴/۱ ،

بیان اخیر بااینکه بهمنظور اثبات مالیت منافع معدوم انسان بوده و ازاینجهت مؤید
این نوشته است ولی باید توجه داشت تصور این منافع و اعتبار آن در ذمه به انضمام
امکان استیفا ،زمینهساز قرار دادن این منافع بهعنوان عوض است و نه صرف امکان
استیفا .البته میتوان مدعی شد قید «تبادل با مال» در متن فوق تاب ادای این دو قید
«تصور» و «اعتبار در ذمه» را دارد بلکه تبادل اینگونه اموال همیشه بعد از تصور و
اعتبار در ذمه است.
نبودن خود انسان
 .۳-۱-۳عدم مالیت منافع انسان بهتبع مال
ِ

تعدادی از فقیهان ضمن اســـتدالل بر عدم ضمان فوت منافع اجیر (عام) توسط
نبودن آن تمسک نمودهاند و از این
مستأجر ،به ِ 
نشدن انسان بهسبب مال ِ
تحت ید واقع ِ
نشدن منافع انسان آزاد را نتیجه گرفتهاند (عالمه حلی۳۸۲/۱۳۸۸ ،؛
مقدمه ،تحت ید واقع ِ

شـــهیدثانی۱۴۱۰ ،ق۲۸/۷ ،؛کرکـــی۱۴۱۴ ،ق۲۲۲/۶ ،؛ طباطبایی۱۴۱۸ ،ق۱۶/۱۴ ،؛ محق قســـبزواری،
۱۴۲۳ق۶۳۵/۲ ،؛ نجفی۱۴۰۴ ،ق.)۴۱/۳۷ ،

اینکه در اندیشـــه مستدلین چه بوده و آیا با این استدالل درصدد نفی مالیت این
منافع بودند و ازاینجهت آنرا مشمول قاعده علیالید ندانستند یا اینکه با صرفنظر
نشدن منافع
تحت ید واقع
نشـــدن انســـان را برای ِ
از مالیت این منافعِ ،
تحت ید واقع ِ
ِ
کافی دانستند چندان روشن نیست .برخی از محققان به تحلیل اول اشاره میکنند و
نبودن این
نبودن این منافع و مال ِ
شاملنشدن قاعده ید بر منافع انسان آزاد را نتیجه مال ِ
نبودن خود انسان آزاد دانستهاند (رشتی ،ب یتا .)۱۱۲-۱۱۱ ،بر اساس این
منافع را بهجهت مال ِ
تقریر؛ منافع انسان آزاد به سبب اینکه توسط انسانی که مال نیست به وقوع میپیوندد،
قابلیت مال بودن را ندارد.
 .۴-۱-۳پاسخ

همانگونــه کــه اشــاره شــد مالیــت منــوط بــر «ارزش عقالیــی»« ،قابلیــت
ّ
بودن منفعــت» اســت .بــا توجــه بــه ایــن مقدمــه؛ فحص در ســیره
تملــک» و «ســائغ ِ
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ـمردن منافــع انســان وابســته بــه
مفهــم آن اســت کــه عــرف عقــا در مالشـ ِ
عقــا ِ
مالیــت محــل آن نیســت ،بلکــه معیــار نــزد ایشــان ،ارزش داشــتن منافــع اســت چــه
ایــن منافــع مربــوط بــه انســان آزاد باشــد یــا عبــد و حیـوان و یــا هــر چیــز دیگــری که
منفعــت دارد .حتــی محقــق مورداشــاره نیــز دربــاره مالیــت مطلــق منافــع (مســتوفات
و غیرمســتوفات) بــه ایــن مســئله اذعــان نمــوده اســت« :می ـزان در مالیــت منافعــی
کــه مالــک آن یــا مملــوک آن یــا هــر دوی مالــک و مملــوک آن موهــوم و غیــر
موجــود هســتند ایــن اســت کــه نــزد عقــا بــا مــال مقابلــه شــوند .پــس هــر آنچــه
ً
ً
در عــرف مقابلــه بــه مــال شــود حکــم بــه مالیتــش میشــود و شــرعا و عرفــا احــکام
تکلیفیــه و وضعیــه مــال بــر آن جــاری میشــود و شــکی نیســت کــه منافــع در عادت
ـه هســتند (کــه حکــم مــال را بــر آنهــا مترتــب میکننــد) ،مســتوفات باشــند
اینگونـ 
غیرمســتوفات انســان آزاد
یــا نباشــند» (رش ــتی ،ب یت ــا .)۱۱۱ ،لیکــن دربــاره مالیــت منافــع ِ
اشــکال فــوق را مطــرح کــرده اســت و بههمینجهــت در پذیــرش مالیــت آن توقــف
نمــوده اســت بلکــه ایشــان در ســطرهایی ،از مبنــای خود دســت کشــیده و بــه مالیت
غیرمســتوفات انســان آزاد نیــز ملتــزم شــد ه اســت چنانچــه مینویســد« :و
منافــع
ِ
ً
فــى حكــم االســتيفاء االســتيجار و ايقــاع العقــد عليهــا ّ
فانهــا حینئــذ أيضــا مــال فــى
خصــال ذاتــه» (و در حکــم اســتیفا ،اجـرای عقــد اجــاره بــر آن اســت زیـرا منافــع
ً
ّ
انســان آزاد در ایــن زمــان نیــز ذاتــا مــال اســت) (؟؟؟؟ ،ب یت ــا)۱۱۲/؛ «ان المنافــع بعــد
ً
ً
فــرض وجودهــا فــى ضمــن عقــد يصيــر مــاال يجــرى عليهــا حكــم االمـوال شــرعا
ً
و عرفــا» (همانــا منافــع انســان آزاد بعــد از فــرض وجــودش در ضمــن عقــد ،تبدیــل
ً
ً
بــه مالــی میشــود کــه شــرعا و عرفــا حکــم امـوال بــر آن جــاری میگــردد) (رش ــتی،
ب یت ــا .)22 ،بــا دقــت در ایــن دو عبــارت واضــح میشــود :ایشــان مالیــت منافــع انســان
آزاد را منــوط بــه مالیــت محــل ننمــوده اســت؛ بلکــه فــرض وجــود منافــع بــه همـراه
انعقــاد ق ـرار داد را ب ـرای حصــول مالیــت ایــن منافــع کافــی دانســته و اشــارهای بــه
مالنبــودن محــل و مانعیــت آن ب ـرای مالیــت منافــع نداشــته اســت .نتیجــهاینکــه
مــاک مالیــت منافــع معــدوم ،اعتبــار عقــاء اســت و نــزد ایشــان ارتباطــی بیــن
مالیــت منافــع و مالیــت محــل آنهــا وجــود نــدارد.

 .۵-۱-۳عدم مالیت منافع معدوم قبل از قرارگرفتن ضمن عقد

منافع غیرمستوفات انســـان آزاد تا زمانی که تحت عقدی واقع نشدهاند مال به
حســـاب نمیآید ،بلکه بعد از انعقاد قرارداد بر این منافع ،در زمره اموال محســـوب
میشوند.
بیان باال در کلمات برخی از فقیهان مورد تصریح قرار گرفته است و از عبارات
ایشان برداشت میشـــود مراد از قرارداد بر این منافع ،انعقاد عقد اجاره است (نجفی،
۱۴۰۴ق۲۷۷/۲۷ ،؛ کاشـــفالغطاء (غصب)۱۴۲۲ ،ق۱۲ ،؛ رشـــتی ،ب یتا۲۰/؛ کاش فالغطاء۱۳۵۹ ،ق،
.)۲۱۷/۱

 .۶-۱-۳پاسخ

برای تحقیق اشکال مطرحشده الزم است مالحظه شود این ضمیمه به چه جهت
اضافه شده است؟ اگر منظور از آوردن قید «در ضمن عقدبودن» ترسیم جایگاهی
ِ
است که عقال در آن موقعیت ،منافع را فرض و در ذمه اعتبار میکنند تا معامله بر آن
واقع بشـــود ،پس عبارات مستشکلین ،امری زاید بر تصور این منافع و اعتبار در ذمه
را بیان ننمود ه است و ایرادی از ناحیه این عبارات متوجه مدعای بحث نیست و تنها
توضیح میدهند که حین معامله نیاز به تصور و فرض و اعتبار در ذمه منافع است؛ اما
چنانچه مراد از قید فوق ،انضمام شرطی زاید بر تصور منافع باشدـهمانگونهکه ظاهر
عبارات نیز چنین استـ در پاســـخ آن باید یادآور شد معیار در مالیت عرفی اشیاء،
«پذیرش عقالء» اســـت؛ بر این اساس هر ضمیمهای را که عقال برای اعتبار مالیت
بپذیرند ،باید پذیرفته شود و با مراجعه به عقال واضح میگردد که نیازی به واقعشدن
فرض منافع و اعتبـــار آن در ذمه در صورت امکان
آن ضمن عقد نیســـت و صرف ِ
اســـتیفا ،برای اعتبار مالیت منافع انســـان کفایت میکند و با انضمام وجود منفعت
حالل برای این مال عرفی ،مال شرعی نیز حاصل است.
عبارت «قول به
از مؤیدان مطلب فوق میتوان به ســـید عاملی اشاره نمود که با
ِ
ً
بودن منافع قطعا باطل است بلکه این منافع یا موجو د هستند و یا مقدرالوجود
معدوم ِ
هســـتند و بههمیندلیل مال محسوب شده و مورد عقد قرار میگیرد؛ زیرا عقد یا بر
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موجود یا مقدرالوجود وارد میشود» (عاملی141۹ ،ق )8۳/18 ،بیان میکند منافع بعد از
وجود یا فرض وجودشان ،مال محسوب شده و سپس بر آن عقد بسته میشود.
 .۲-۳بررسی ایرادات نقضی مالیت منافع انسان

.۱-۲-۳تحققاستحقاقحجباتواناییبرتحصیلزادوراحلهباکاردرمسیرحج

برخی از فقیهان در نقض بر مالیت منافع انســـان چنین نوشتهاند« :مالیت منافع
انسان آزاد مستلزم وجوب حج و زکات برعهده کسی است که توانایی انجام کار و
درآمدزایی دارد» (عالمه حلـــی۱۴۱۴ ،ق .)۶۳/۱۴ ،برخی از معاصران نیز بعد از رد مالیت
بالفعل منافع انســـان آزاد برای تقویت مدعای خود بر یک قولبودن فقیهان در عدم
وجوب حج بر شـــخص قادر به کار و تحصیل زاد و راحله استشهاد میکنند (خویی
(مستن د) ،ب یتا.)۱۷۳/
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توضیح اشکال آن است که اگر منافع انسان آزاد مال باشد بر انسانی که اآلن زاد
و راحله ندارد ولی توان کارکردن در زمان ســـفر و تحصیل زاد و راحله خود را دارد
حج واجب خواهد بود؛ درحالیکه چنین الزمهای موردقبول فقیهان نیست پس منافع
انسان (نزد ایشان) مال به شمار نمیآید.
 .۲-۲-۳پاسخ

آنچه راهگشـــا در این مسئله است دقت در ادله استطاعت است و اینکه بسیاری
از روایـــات این باب تصریح به زاد و راحله دارند و طبق این تعبیر واضح اســـت که
مالک اســـتطاعت وجود بالفعل و حضور زاد و راحله است ّ
(حرعاملى۱۴۰۹ ،ق۳۸/۱۱ ،
و ۳۷و ۳۶و .)۳۵درحالیکه منافع انســـان مال موجود نیستند و تنها بالفعل مالیت دارند
و بین ایندو تفاوت اســـت؛ اما روایاتی کـــه در آن تعابیری مانند «یکون له ما یحج
به» (مقداری از مال که با آن حج بهجا آورد را داراســـت)« ،له مال» (برای او مالی
هســـت)« ،القدرة فی المال» (قدرت مالی دارد)« ،الیسار فی المال» (امکان مالی
دارد)« ،السعة فی المال» (وسعت مالی دارد) یا «القوة فی المال» (توانایی مالی دارد)
بهکاربرده شده است ّ
(حرعاملى۱۴۰۹ ،ق ۳۸/۱۱ ،و ۳۷و ۳۶و ۳۴و )۳۳به قرینه روایات دسته

اول که شـــرط استطاعت را زاد و راحله دانسته و ظهور در زاد و راحله موجود دارد و
همچنین این فقره از روایت «فقیل له ما الســـبیل؟ قال :قال :السعة فی المال اذا کان
ً
یحج ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله» (عرض شد که سبیل چیست؟ فرمود :توسعه
مالی بهنحویکه با مقداری از آن حج را بجا آورد و مقداری از آن برای قوت خانواده
اش باقی بماند) ّ
(حرعاملى۱۴۰۹ ،ق )۳۷/۱۱ ،ظهور در مال موجود دارند.
نبـــودن منافع را علت عدم تعلق
یکی از فقیهان در پاســـخ ایراد فوق ،مال فعلی
ِ
اســـتطاعت میداند (نائینی۱۴۱۳ ،ق )۹۱/۱ ،که به نظر میرســـد مراد ایشـــان نیز مال
موجودنبودن این منافع اســـت کمااینکه لفظ بالفعـــل در مقابل بالقوه همین معنا را
ِ
تداعی میکند.
در انتها اضافه میگردد :چنانچه ادعا شود پاسخ فوق موجب اقناع نفس نیست،
چارهای نیست که ملتزم به وجوب استطاعت بهوسیله اینمنافع شویم همانگونه که
بعضی از بزرگان با پذیرش مالیت منافع انســـان کسوب (دارای کسبوکار) التزام به
این ثمره را در مسئله استطاعت بعید ندانستهاند (خ وانساری ،ب یتا۱۶/؛ یزدی۱۴۲۱ ،ق.)۵۵/۱ ،
 .۳-۲-۳تنافی مالیت منافع انسان با وجوب زکات

اشکال فوق در صدد اثبات این مطلب است که اگر منافع انسان مال باشد ،تعلق
ّ
زکات با اشکال مواجه خواهد شد .این عبارت «و لو كانت ُتعد من األموال ،لوجب
إجارة المفلس نفســـه و لوجب بها ّ
الحج و الزكاة» (و اگر منافع ،از اموال به شـــمار
میآمدند ،واجب بود تا مفلـــس خودش را اجاره دهد (برای پرداخت دیونش) و به
ســـبب آن حج و زکات واجب میشد) به این اشکال اشاره نموده است (عالمه حلی،
۱۴۱۴ق.)۶۳/۱۴ ،

توضیح آنکه مســـلم اســـت زکات منحصر در طال ،نقره ،گندم ،جو ،خرما،
کشـــمش ،گاو ،گوسفند و شتر اســـت (نجفی۱۴۰۴ ،ق )۶۵/۱۵ ،و سایر اموال از بحث
متعلقات زکات خارج هســـتند؛ بنابراین قبول یا انکار مالیت منافع انسان در این فرع
نتیجهای را بهدنبال نخواهد داشـــت .تنها مسئل ه زکات که امکان ادعای تأثیر مالیت
منافع انسان در آن است مسئله استحقاق زکات بهجهت تحقق عنوان فقیر و مسکین
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خواهد بود ،با این توضیح که با قبول مالیت منافع انســـان آزاد ،کسی که اآلن فقیر
است ولی توان کار کردن دارد ،زکات به وی تعلق نمیگیرد؛ زیرا منافعش بالفعل مال
است ،درحالیکه این الزمه قابلقبول نیست.
 .۴-۲-۳پاسخ
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با توجه به رأی رایج در شـــرایط جواز اخذ زکات ،تعلق زکات مشـــروط بر عدم
قدرت بر کسب مؤونه اســـت بلکه به بیان برخی؛ در عدم تعلق زکات بر کسی که
توان کسب مؤونه را بهوسیله صنعت الیق به حالش دارد خالفی نیست (نجفی۱۴۰۴ ،ق،
ً
 )۳۱۲/۱۵لذا اصال الزمه مورد ادعا امر باطلی نیســـت و ایـــن مطلب اگر داللتی بر
موردبحث داشته باشـــد با قبول مالیت منافع سازگار است؛ زیرا اذعان به این امر که
توانایی شخص فقیر بر کارکردن ،موجب عدم استحقاق دریافت زکات است ،اشعار
به صدقننمودن حقیقت فقر در این فرد به سبب داشتن نوعی از مال یعنی نیروی کار
(منافع انسان) است.
ّ
 .۵-۲-۳تالزم بین مالیت منافع انسان و وجوب تحصیل درآمد مفلس

ّ
ازجمله فتاوای مشـــهور ،عدم وجوب اجارهدادن منافع مفلس است .مطابق بیان
بعضی از بزرگان این فتوا با نفی مالیت منافع انسان تالزم دارد (عالمه حلی۱۴۱۴ ،ق۶۳/۱۴ ،؛
عاملی۱۴۱۹ ،ق .)۳۰۶/۱۶ ،اشکال مزبور بهصورت قیاس استثنائی پیش رو تقریر میشود:
اگر منافع انســـان آزاد مال بود (مقدم) ،بعد از عدم اکتفای اموال مدین بر وفای
به دین ،بر وی الزم بود منافعش را اجاره داده و بدینوسیله دینش را ادا کند (تالی)،
ّ
لیکن بر مفلس الزم نیســـت اعمالش را اجاره بدهد (بطالن تالی) ،درنتیجه :منافع
انسان آزاد مال نیست (بطالن مقدم).
 .۶-۲-۳پاسخ

ً
عدم وجوب کسب درآمد در کالم فقیهان معموال مستند به آیه شریفه «و ان کان
ذو عسرة فنظرة الی میسرة» (و اگر ناتوان (در پرداخت دین) است تا زمان توانایی به

او مهلت داده شود) (بقره )۲۸۰/و برخی روایات ّ
(حرعاملى۱۴۰۹ ،ق )۴۱۸/۱۸ ،است (طوسی،

۱۴۰۷ق۲۷۲/۳ ،؛ طبرســـی۱۴۱۰ ،ق۵۶۴/۱ ،؛ عالمه حلی۱۴۱۴ ،ق۶۱/۱۴ ،؛ لنک رانی۱۴۲۰ ،ق ،)۱۲۷ ،لذا
التزام به عدم وجوب کســـب درآمد از باب تعبد به نص (آیه و روایت مورد اشاره)
1
نبودن منافع انسان.
است ،نه بهسبب مال ِ
 .۴مؤیدات مالیت منافع انسان در فتاوای فقیهان
قراردادن منافع انسان آزاد
 .۱-۴صحت مهر
ِ

ازجمله فروعی که متوقف بر مالیت منافع انســـان آزاد اســـت ،صحت مهریه
قراردادن منافع انسان آزاد است.
ِ
توضیح آنکه؛ فقهای شیعه بهتبع روایات (مفید۱۴۱۳ ،ق )۲۴-۲۳ ،قائل به جواز قراردادن
منافع حر بهعنوان مهریه شدهاند (مفید۱۴۱۳ ،ق۲۱ ،؛ طوسی۱۳۸۷ ،ق۲۷۳/۴ ،؛ اب نحمزه۱۴۰۸ ،ق،
۲۹۵؛ محق قحلی۱۴۰۸ ،ق۲۶۸-۲۶۷/۲ ،؛ عالمه حلی۱۴۱۳ ،ق۷۳/۳ ،؛ شهیداول۱۴۱۰ ،ق۱۸۳ ،؛ اب نفهد،

۱۴۰۷ق۳۸۲/۳ ،؛ شـــهیدثانی۱۴۱۰ ،ق۳۴۱/۵ ،؛ خمینی ،ب یتا )۲۹۷/۲ ،و بین ایشان در این مسئله
اشکال و اختالفی مشاهده نمیشود.
ّ
بهعالوه در صداق به سه شرط« :قابلیت تملک»« ،سائغبودن» و «قیمتداشتن»
ِ
آن اشاره شده اســـت (ســـار۱۴۰۴ ،ق۱۵۳-۱۵۲ ،؛ اب نحمزه۱۴۰۸ ،ق۲۹۵ ،؛ محق قحلی۱۴۰۸ ،ق،
۲۶۸-۲۶۷/۲؛ عالمه حلی۱۴۱۳ ،ق۷۶-۷۵/۳ ،؛ قم یسبزواری۱۴۲۱ ،ق۴۴۳ ،؛ اب نفهد۱۴۰۷ ،ق)۳۸۲/۳ ،

که این شروط در ضمن معنای اصطالحی مال بهعنوان سه مالک مال معرفی گردید؛
ّ
بودن مهر هم شده است (اب نفهد۱۴۰۷ ،ق۳۸۲/۳ ،؛
بلکه تصریح بر اشـــتراط تمول و مال ِ

صیمری۱۴۲۰ ،ق۱۳۴/۳ ،؛ کرکی۱۴۱۴ ،ق۳۳۴/۱۳ ،؛ شهیدثانی۱۴۱۳ ،ق۴۴۱/۷ ،؛شهیدثانی۱۴۱۰ ،ق،

۳۴۱/۵؛ انصاری (نـــکاح)۱۴۱۵ ،ق۲۵۵ ،؛ خمینی ،ب یتا .)۲۹۷/۲ ،با درنظرگرفتن این دو مقدمه؛
قراردادن این منافع بهعنوان مهر تنها با التزام عملی فقیهان به مالیت این منافع سازگار
است.
 .1در تأیید عدم وجوب تکســـب به اصل برائت نیز تمسک شده است (طوســـی (خالف)۱۴۰۷ ،ق۲۷۲/۳ ،؛ طبرسی،
۱۴۱۰ق )۵۶۴/۱ ،که به نظر نگارندگان این استدالل مخدوش است؛ زیرا اقتضای مالیت منافع ،وجوب دفع منافع و دستکم
تحصیل مال با آن منافع است و لذا اصل بر لزوم کار و ادای دین است نه برائت.

مالیت منافع
غیرمستوفات
انسان آزاد
در فقه شیعه

151

چنانچه گفته شود که مهر قراردادن چنین منافعی از باب تعبد به نص است ،در
پاســـخ آن باید یادآور شد که اگر پذیرش این مسئله تنها بهجهت تعبد به نص باشد،
ّ
قدرمتیقن و مورد نص یعنی تعلیم قرآن اســـت؛ درحالیکه آنچه
الزمه آن اکتفا به ِ
مشاهده میشود تعمیم این فرع به تمام منافع ّ
حر است بهاینمعناکه تمامیمنافع انسان
قابلیت مهر واقعشدن را دارد و این حاکی از التزام عملی فقیهان به مالیت این منافع
است.
 .۲-۴صحت اجاره منافع انسان آزاد
ِ
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از دیگر مؤیدات مالیت منافع انســـان آزاد ،مسئله اجاره منافع انسان آزاد است.
مرحوم عالمه در کتاب اجاره قواعد به شرطی از شرایط منفعت اشاره دارد با عنوان
«قیمتداشـــتن منفعت مورد اجاره» (عالمه۱۴۱۳ ،ق )۲۸۷/۲ ،و سید عاملی در شرح آن
اضافه میکند این فرع بدون شائبه اســـت ولو فقیهان عنوانی را برای آن اختصاص
ندادهاند (عاملی۱۴۱۹ ،ق .)۴۳۴/۱۹ ،با ضمیمه این مقدمه به شـــرط موردپذیرش فقیهان
بودن منفعت» برای صحت اجاره منافع (طباطبایی۱۴۱۸ ،ق ،)۲۰۶/۱۰ ،آنچه
یعنی «مملوک ِ
به دست میآید ـ با توجه به تعریفی که از مال ارائه شدـ لزوم مالیت منفعتی است که
مورد اجاره واقع میشود .از طرفی با مالحظه همنظر بودن فقیهان در صحت اجاره
منافع انسان آزاد (لنک رانی۱۴۲۴ ،ق )۶۲/همانگونه که اخبار بر صحت آن داللت دارند
ّ
(حرعاملـــى۱۴۰۹ ،ق ۱۰۹/۱۹ ،تا ۱۰۴و ۱۳۴تا  )۱۳۲و انضمام آن به مقدمات فوق ،نتیجه منطقی
آن التزام عملی فقیهان به مالیت منافع انسان آزاد است.
 .۵ثمرات

 .۱-۵ضمان منافع انسان آزاد

مشـــهور فقها ضمن اســـتدالل بر عدم ضمان فوت منافع اجیر عامیکه توسط
مستأجر بسته شـــده و از کارکردن وی جلوگیری شده و همچنین منافع انسان آزاد
غیر معقود علیها به ادلهای متوسل شدهاند که محوریترین این ادله را میتوان نفی
جریان دو قاعده «علیالید» و «اتالف» برشـــمرد؛ اما در طیف قائالن به ضمان،

برخی سوار بر نظریه مالیت منافع انسان آزاد به استدالل بر رأی مختار خود پرداخته
و اشـــکاالت را رد کردهاند (یزدی1419 ،ق۵۹۰-۵۸۹/۲ ،؛ سبزواری۱۴۱۳ ،ق۶۵/۱۹ ،؛ لنک رانی،
۱۴۲۹ق )۲۳ ،برخی نیز بدون تصریح بر مالیت منافع انســـان آزاد به ادلهای تمســـک
نمودهاند (تفویت – ال ضرر) که صحت استدالل به آن ادله وابسته به پذیرش مالیت
منافع انسان آزاد است (اردبیلی۱۴۰۳ ،ق۵۱۳/۱۰ ،؛ طباطبایی ۱۴۱۸ ،ق .)۱۶/۱۴ ،نگارندگان نیز
ّ
غیرمســـتوفات انسان آزاد به ضمیمه قبول تعلق
بر این باورند؛ پذیرش مالیت منافع ِ
ملکیت آن بر شـــخص صاحب نیروی کار ،این منافع را بهمنزله سایر منافع همچون
منافع عبد ،خانه ،مغازه ،ماشـــین و دیگر اموال قـــرار خواهد داد – که طبق قاعده،
بازداشتن مالک این منافع از بهرهبرداری از آنها ضمانآور است  -و برهمیناساس
چنانچه مالیت منافع نزد منکران ضمان منافع انســـان آزاد واضح و روشـــن بود از
پیچیدگی این مسئله کاسته میشد و چهبسا اکثریت را در این مسئله متمایل بر قبول
ضمان مییافتیم همانگونه که برخی بزرگان دلیل قول به ضمان منافع مســـتوفات
عبد محبوس و عدم ضمان چنین منافعی در صورت حبس انسان آزاد را تفاوت در
مالیت و عدم مالیت ایندو دسته از منافع معرفی کردهاند (خ وانساری ،ب یتا )۱۶ ،و برخی
موجودنبودن این منافع
معاصران جریاننیافتن قاعده اتـــاف بر این منافع را بر مال
ِ
مترتب نمودهاند (خویی (مستن د) ،ب یتا.)۱۷۳ ،
شدن منافع انسان
 .۲-۵ثمن واقع
ِ

بنابر تعریفهای متداول ارائه شده برای بیع ،مثمن باید عین باشد ولی ثمن تعمیم
داشته و منحصر به اعیان نیست (طوسی۱۳۸۷ ،ق۷۶/۲ ،؛ اب نادریس۱۴۱۰ ،ق۷۶/۲ ،؛ محق قحلی،
۱۴۱۸ق۱۱۸/۱ ،؛ عالمه حلی۱۴۱۴ ،ق۵/۱۰ ،؛ شهیداول۱۴۱۰ ،ق۱۰۴ ،؛ نجفی۱۴۰۴ ،ق۲۰۸/۲۲ ،؛ انصاری

(مکاســـب)۱۴۱۵ ،ق۷/۳ ،؛ اصفهانـــی۱۴۱۸ ،ق 1.)۱۲/۱ ،از طرفی ازجمله شروط عوضین بنابر
آنچه تعدادی از فقیهان بیان داشتهاند بلکه ادعای عدم خالف و عدم اشکال در آن
 .1به عنوان مخالف نظر اکثر میتوان از فیضکاشانی نام بردکه عینبودن را در عوضین الزم میداند (فیض ،بیتا)۵۰/۳ ،
و همچنین مرحوم ایروانی نیز برخالف نظر اکثر ،عینبودن را در هیچکدام از عوضین شـــرط نمیداند (ایروانی۱۴۰۶ ،ق،
ج.)۷۲/۱
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شده است لزوم مالیت عوضین است (ن راقی۱۴۱۵ ،ق۳۰۴/۱۴ ،؛ خ وانساری ،ب یتا ۱۰۷/؛ نائینی،
1

۱۴۱۳ق۳۶۴/۲ ،؛ انصاری (مکاسب)۱۴۱۵ ،ق.)۱۰/۴ ،

با توجه به ایندو مقدمه از ثمرات مالیت منافع انســـان آزاد ،صحت قراردادن این
بودن
منافع بهعنوان ثمن است همانگونهکه برخی از فقیهان تصریح نمودهاند که مال ِ
قراردادن آن در برابر مبیع است (انصاری (مکاسب)۱۴۱۵ ،ق۸/۳ ،؛
منافع انسان سبب جواز
ِ

نائینی۱۴۱۳ ،ق.)۹۰/۱ ،

جمعبندی
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به استناد تعریف لغوی مال یعنی «تمام چیزهایی که انسان آنها را مالک میشود»
شرط «منفعت حاللداشتن» که در عبارات فقیهان برای مالدانستن
و با اضافهنمودن ِ
غیرمستوفات انسان آزاد در زمره اموال
یک شیئ مورد تأکید قرار گرفته است؛ منافع ِ
شرعی محسوب میگردد .ایرادات احصاشده یعنی« :نبود این منافع»« ،مالنبودن
نبودن این منافع قبل از قرارگرفتن ضمن
نبودن محل آن»« ،مال ِ
این منافع بهدنبال مال ِ
عقد» مانعی در برابر ادعای باال نخواهند بود؛ چراکه اگر ایراد اول تمام باشـــد پس
کلی در ذمه نیز نمیتواند در معامله بهعنوان ثمن یا مبیع واقع شود؛ درحالیکه خالف
آن در آرای فقیهان ذکر گردید ،بهسبب اینکه تصور این منافع و اعتبار آن در ذمه به
همراه امکان استیفا ،در صحت مالیت این منافع کافی است.
ایراد دوم نیز نادرســـت است؛ زیرا اعتبار مالیت برای منافع در گرو مالیت محل
نیست و چنین ادعایی ،از جانب عقال تأیید نمیشود و دلیلی نیز از شرع برای چنین
ادعایی اقامه نشده است.
انگاری آن واضح
پاسخ ایراد ســـوم هم با دقت در نگاه عقال به این منافع و مال
ِ
میگردد؛ زیرا عقال در اعتبـــار ارزش برای این منافع منتظر انعقاد عقد بر این منافع
نیستند و منافع را حتی در غیر صورت مذکور نیز مال میدانند.
ایرادات نقضی همچون «تالزم بین مالیت این منافع و عدم تعلق زکات به شخص
 .1البته در اشتراط مالیت عوضین بین فقهای اخیر ،مخالفانی وجود دارد( .ایروانی۱۴۰۶ ،ق۱۶۵/۱ ،؛ خوئی (مصباح) ،بیتا،
۱۲۰/۵؛ خمینی (بیع)۱۴۲۱ ،ق.)۷/۳ ،

توانا بر کار»« ،حصول استطاعت برای انســـان توانا برای کارکردن در مسیر حج و
تحصیل زاد و راحله» و «لزوم اجارهدادن این منافع در صورت مفلسشدن انسان توانا
ّ
به کار» نیز خدشهای بر مدعا وارد نمیکند؛ زیرا در صورت اول ،پذیرش عدم تعلق
زکات بر انسان قادر به کار ،تالی فاسدی ندارد و فقیهان نیز این مطلب را در جای خود
پذیرفتهاند و در صورت دوم نیز باید توجه داشت :ظاهر روایات این است که استطاعت
منوط به وجود بالفعل زاد و راحله اســـت و منافع بااینکه ارزش داشته و مالیت دارند
دادن
ولی موجود بالفعل نیستند و در صورت سوم هم بهتبع برخی نصوص ،لزوم اجاره ِ
منافع مفلس متصف به اشکال میشود؛ لیکن نه به این سبب که این منافع مالیت ندارد.
قراردادن این منافع که بهتبع نصوص موردپذیرش فقیهان اســـت ،مؤیدی بر
مهر
ِ
مالیت این منافع به شـــمار میرود؛ زیرا نزد فقیهان مهر باید مال باشد و این منافع در
کالم ایشان بهعنوان استثناء مطرح نشده است و درباره این منافع از مورد نص (تعلیم
ّ
قرآنکریم) تعدی شده است .همچنین صحت اجاره این منافع نیز حاکی از آن است
که این منافع نیز مالیت دارند؛ زیرا از عبارات فقیهان بهدست میآید که شرط منفعت
مورد اجاره آن است که مالیت داشته باشد.
قول به ضمان منافع فوتشده اجیر عام و یا انسان آزاد محبوسی که از کارکردن
قراردادن این منافع بهعنوان ثمن معامله دو
وی جلوگیری میشود و همچنین صحت
ِ
ثمره این بحث به شمار میآیند.
انـــگاری منافع انســـان در روایات بهعنـــوان موضوعی بدیع برای
در انتها مال
ِ
ی بیشتر در این موضوع پیشنهاد میشود.
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ت کتابخانه آیةالله مرعشینجفی.
انتشارا 
2.2ابندريد ،محمدبن حسن۱۹۸۸( .م) .جمهرة اللغه ،یکم ،بیروت :دار العلم للماليين.
3.3ابن سيده ،علىبن اسماعيل1421( .ق) .المحكم و المحيط األعظم ،یکم ،بيروت :دار
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4.4ابنمنظور ،محمدبن مكرم 1414( .ق) .لسان العرب ،سوم ،بيروت :دار صادر.
5.5ابنفهد ،جمالالدین احمدبن محمد1407( .ق) .المهذب البارع في شـــرح المختصر
النافع ،یکم ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
6.6اصفهانى ،محمدحسین1418( .ق) .حاشية كتاب المكاسب ،یکم ،قم :أنوار الهدى.
7.7ــــــــــ 1409( .ق) .اإلجاره .دوم ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
8.8انصاری ،مرتضى1415( ،ق) .كتاب المكاســـب .یکم ،قم :كنگره جهانى بزرگداشت
شيخ اعظم انصارى.
9.9ــــــــــ1415(.ق).كتابالنكاح.یکم،قم:كنگرهجهانىبزرگداشتشيخاعظمانصارى.
1010ايروانى ،على1406( ،ق) .حاشية المكاسب .یکم ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى.
1111ابناثير ،مباركبن محمد1367( .ش) .النهاية في غريب الحديث و األثر ،محمود محمد
طناحى  -طاهر احمد زاوى ،چهارم ،قم :موسسه مطبوعاتی اسماعيليان.
1212ابنادريس ،محمدبن منصور1410( .ق) .السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى ،دوم ،قم :دفتر
انتشارات اسالمى وابسته.
1313اردبيلى ،احمدبن محمـــد1403( .ق) .مجمع الفائدة و البرهان في شـــرح إرشـــاد
األذهان ،یکم ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
1414جزائرى ،ســـيد محمدجعفر1416( .ق) .هدى الطالب في شرح المكاسب ،یکم ،قم:
مؤسسة دار الكتاب.
1515جوهرى ،اســـماعيلبن حماد1376( .ق) .الصحاح :تاج اللغـــة و صحاح العربية ،یکم،
بیروت :دار العلم للماليين.
ّ 1616
حرعاملى ،محمدبن حسن1409( .ق) .وسائل الشيعة ،یکم ،قم :مؤسسه آلالبيت؟مهع؟.

1717حكيم ،سيد محمد سعيد1415( .ق) .منهاج الصالحين ،یکم ،بیروت :دار الصفوه.
1818حمد شراره ،عبدالجبار1395( .ق) .أحكام الغصب في الفقه اإلسالمی ،یکم ،بیروت –
بغداد :مؤسسه األعلمي  -دار التربيه.
1919خوانسارى ،محمد( .بیتا) .الحاشية األولى على المكاسب ،بیجا :بینا.
2020خويى ،سيد ابوالقاسم( .بیتا) .المستند في شرح العروة الوثقى (اجاره) ،بیجا :بینا.
ُ
مصباح الفقاهه ،محمدعلی توحیدی ،بیجا :بینا.
2121ــــــــــ( .بیتا).
2222خمينى ،سيد روحالله1421( .ق) .كتاب البيع ،یکم ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام
خمينى؟ق؟.
2323ــــــــــ( .بیتا) .تحرير الوسيله ،یکم ،قم :مؤسسه مطبوعات دار العلم.

2424الخوریالشرتونی ،ســـعید1427( .ق) .اقرب الموارد فی فصح العربیۀ و الشوارد ،دوم،
تهران :دار االسوه للطباعة و النشر.
2525داماد ،سيدمصطفى1406( ،ق) ،قواعد فقه ،دوازدهم ،تهران :مركز نشر علوم اسالمى.
2626رشتى ،ميرزاحبيبالله1311( .ق) .كتاب اإلجاره ،اول ،بیجا :بىنا.
2727ــــــــــ( .بیتا) .كتاب الغصب ،بیجا :بىنا.
2828روحانى ،سيدصادق( .بیتا) .منهاج الصالحين ،بیجا :بینا.
2929زبيدى ،مرتضى1414( .ق) .تاج العروس من جواهر القاموس ،علی شـــيرى ،یکم،
بیروت :دار الفكر.
ّ
3030سبزوارى ،سيد عبداألعلى1413( .ق) .مهذب األحكام ،چهارم ،قم :مؤسسه المنار.
ّ
3131ســـار ،حمزةبن عبدالعزیز1404( .ق) .المراســـم العلوية واألحكام النبويه ،یکم ،قم:
منشورات الحرمين.
3232شـــهيدثانى ،زینالدین بن على1410( .ق) .الروضة البهية في شـــرح اللمعة الدمشقيه
ّ
(المحشى؛ كالنتر) ،یکم ،قم :كتابفروشى داورى.
3333ــــــــــ1413( .ق) .مســـالك األفهام إلى تنقيح شرائع اإلســـام ،یکم ،قم :مؤسسة
المعارف اإلسالمية.
3434شهيد اول ،محمدبن مكى1417( .ق) .الدروس الشـــرعية في فقه اإلماميه ،دوم ،قم:
دفتر انتشارات اسالمى.
3535ــــــــــ1414( .ق) .غاية المراد في شـــرح نكت اإلرشـــاد ،یکم ،قم :انتشارات دفتر
تبليغات اسالمى حوزه علميه قم.
3636ــــــــــ1410( .ق) .اللمعة الدمشقية في فقه اإلماميه ،یکم ،بيروت :دار التراث  -الدار
اإلسالميه.
3737صيمرى ،مفلحبن حسن (حســـين)1420( .ق) .غاية المرام فـــي شرح شرائع اإلسالم،
یکم ،بيروت :دار الهادی.
3838صاحببن عباد ،اسماعيل1414( .ق) .المحيط فى اللغة ،یکم ،بيروت :عالم الكتب.
3939ضیایی ،محمدعادل – حسامی ،محمد عزیز« ،مالیت منافع و اختالفات مترتب بر آن در
مذاهب اهلسنت» ،فقه مقارن ،۱۳۹۲ ،اول ،ش ،۲صص.۳۰-۵
4040طبرسى ،اميناإلســـام فضلبن حســـن1410( .ق) .المؤتلف من المختلف بين أئمة
السلف ،یکم ،مشهد :مجمع البحوث اإلسالميه.
4141طوسى ،محمدبن حسن1407( .ق) .الخالف ،یکم ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
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4242ــــــــــ1387( .ق) .المبسوط في فقه اإلماميه ،سوم ،تهران :المكتبة المرتضوية إلحياء
اآلثار الجعفريه.
4343طباطبایی،سيدعلىبنمحمد1418(.ق).رياضالمسائل،یکم،قم:مؤسسهآلالبيت؟مهع؟.
4444عالمه حلی ،حسنبن يوسف1410( .ق) .إرشاد األذهان إلى أحكام اإليمان ،یکم ،قم:
دفتر انتشارات اسالمى.
4545ـــــــــــــ1413( .ق) .قواعد األحكام فـــي معرفة الحالل و الحـــرام ،یکم ،قم :دفتر
انتشارات اسالمى.
4646ــــــــــ1419( .ق) .نهاية اإلحكام في معرفة األحكام ،یکم ،قم :مؤسسه آلالبيت؟مهع؟.
4747ــــــــــ1388( .ق) .تذكرة الفقهاء ،یکم ،قم :مؤسسه آلالبيت؟مهع؟.
4848ــــــــــ1414( .ق) .تذكرة الفقهاء ،یکم ،قم :مؤسسه آلالبيت؟مهع؟.
ّ
4949عاملى ،ســـيد جوادبن محمد1419( .ق) .مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة ،یکم،
قم :دفتر انتشارات اسالمى.
5050فيض ،محمدمحســـن( .بیتا) .مفاتيح الشـــرائع ،یکم ،قم :انتشـــارات كتابخانه آيةالله
مرعشىنجفى؟هر؟.
5151فیاض کابلی ،محمداسحاق( .بیتا) .منهاج الصالحین ،بیجا :بینا.
5252فيروزآبادى،محمدبنيعقوب1415(،ق)،القاموسالمحيط،یکم،بیروت:دارالكتبالعلميه.
5353فیومی ،احمدبن محمد1414( .ق) .المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى،
دوم ،قم :موسسه دار الهجره.
ّ 5454
ف والوفاق ،یکم ،قم :زمينهسازانظهور
ع الخال 
قمىســـبزوارى ،على1421( .ق) .جام 
امامعصر؟ع؟.
ّ 5555قمى ،سيد تقى۱۴۲۶( .ق) .مباني منهاج الصالحين ،یکم ،قم :منشورات قلم الشرق.
5656كاشفالغطاء ،حسنبن جعفر1422( .ق) .أنوار الفقاهه  -كتاب الغصب ،یکم ،نجف
اشرف :مؤسسه كاشف الغطاء.
5757ــــــــــ1422( .ق) .أنوار الفقاهه  -كتاب اإلجاره ،یکم ،نجف اشـــرف :مؤسســـه
كاشفالغطاء.
5858كاشفالغطاء ،محمدحســـین1359( .ق) .تحرير المجله ،یکم ،نجف اشرف :المكتبة
المرتضويه.
5959كركى (محققثانى) ،علىبن حسين1414( .ق) .جامع المقاصد في شرح القواعد ،دوم،
قم :مؤسسه آلالبيت؟مهع؟.

6060کالنتریخلیلآباد ،عباس – سعادت ،صالح« .)۱۳۹۲( .قاعده ضمان منافع با تکیه بر آرای
امام خمینی؟هر؟» ،فقه و حقوق اسالمی ،سال چهارم ،ش ،۷صص.۲۰۳-۱۷۷
6161لنكرانى ،محمدفاضل1416( .ق) .القواعد الفقهيه ،یکم ،قم :چاپخانه مهر.
6262ــــــــــ1420( .ق) .تفصيل الشـــريعة في شرح تحرير الوسيله  -القضاء والشهادات،
یکم ،قم :مركز فقهى ائمه اطهار؟مهع؟.
6363ــــــــــ1424( .ق) .تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيله – اإلجاره ،یکم ،قم :مركز
فقهى ائمه اطهار؟مهع؟.
6464مفيد ،محمدبنمحمد1413( .ق) .رســـال ة فيالمهـــر ،یکم ،قم :كنگره جهانى هزاره
شيخ مفيد؟هر؟.
6565محققسبزوارى ،محمدباقر1423( .ق) .كفاية األحكام ،یکم ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
6666محققحلى ،جعفربن حســـن1418( .ق) .المختصر النافع في فقه اإلماميه ،ششم ،قم:
مؤسسة المطبوعات الدينيه.
6767ــــــــــ1408( .ق) .شـــرائع اإلسالم في مســـایل الحالل والحرام ،دوم ،قم :مؤسسه
اسماعيليان.
6868نایينى ،ميرزا محمدحسین1413( .ق) .المكاسب و البيع ،یکم ،قم :دفتر انتشارات اسالمى.
6969نراقى ،احمدبن محمدمهدی1415( .ق) .مستند الشيعة في أحكام الشريعه ،یکم ،قم:
مؤسسه آلالبيت؟مهع؟.
7070نجفى ،محمدحسن1404( .ق) .جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،هفتم ،بیروت:
دار إحياء التراث العربي.
ّ

7171يزدى ،سيد محمدکاظم1419( .ق) .العروة الوثقى (المحشى) ،یکم ،قم :دفتر انتشارات
اسالمى.
7272ــــــــــ1414( .ق) .تكملة العروة الوثقى ،یکم ،قم :كتابفروشى داورى.
7373ــــــــــ1421( .ق) .حاشية المكاسب ،دوم ،قم :مؤسسه اسماعيليان.
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