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چکیده
یکی از مسائل مورد توجه در دین شریف اسالم ،رعایت و حفظ حقوق انسان ،حیوان و نباتات میباشد .از
ً
آنجا که انسان اشرف مخلوقات فی االرض میباشد ،طبعا اهتمام اسالم به حفظ حقوق انسان ،بیشتر از
سایر مخلوقات بوده و بنابراین ،طبق قاعدهی فقهی احترام که از آن با عنوان «احترام مال المسلم و عمله»
نام برده می شود ،در راستای حمایت از عمل مسلمان و جلوگیری از تجاوز سایرین به آن وضع شده و بیان
میدارد که اعمال شخص مسلمان همانند مال او دارای احترام و اهمیت است و در واقع ،عمل فرد مسلمان
معادل با مال او محسوب میشود و باید در ازای عمل مسلمان ،اجرتی پرداخت شود و سایرین نمیتوانند
بدون پرداخت اجرت عمل شخص مسلمان ،از خدمات او بهرهمند گردند .یکی از مصادیق این قاعده،
اخذ اجرتالمثل توسط وصی میباشد ،از آن جا که وصی به عنوان ولی از سوی موصی ،ناظر بر اموال ایتام
و مسئول رسیدگی به آنها میباشد ،عمل او محترم بوده و لذا میتواند در مقابل عمل خود اجرتالمثل را
از مال یتیم بردارد و در بین فقهای امامیه ،احدی قائل به عدم جواز اخذ اجرتالمثل توسط وصی
نمیباشد .در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع اسنادی و کتابخانهای ،به مقایسهی
 .1تاریخ وصول1931/7/22 :؛ تاریخ تصویب1931/11/22 :
 .2پست الکترونیکghabooli@um.ac.ir :
 .9پست الکترونیکhaeri-m@um.ac.ir :
 .4پست الکترونیک (مسؤول مکاتبات)fatemehnajibzadeh@yahoo.com :
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آراء امام خمینی(ره) و مشهور فقها در این زمینه پرداخته شده است و حاصل این است که امام خمینی(ره)،
ً
مطلقا قائل به جواز اخذ اجرتالمثل توسط وصی میباشد و طبق دیدگاه ایشان تفاوتی در اخذ اجرتالمثل
توسط وصی فقیر و غنی وجود ندارد و امتناع وصی غنی از اخذ اجرتالمثل را از جهت احتیاط استحبابی
میداند و مشهور فقها نیز با ایشان متفق القولند ،اما عدهای دیگر از فقها بر خالف نظر امام خمینی(ره)،
ً
اخذ اجرتالمثل توسط وصی را مطلقا جایز ندانسته و اطالق جواز اخذ اجرتالمثل توسط وصی را با
تمسک به آیهی  6سوره نساء تنها برای وصی فقیر تقیید زدهاند ،مشروط بر اینکه وصی فقیر نیز در اخذ
اجرت المثل استعفاف ورزد؛ و با ادلهای که بیان شده است ،برخالف نظر این گروه ،جواز اخذ اجرتالمثل
به صورت مطلق ثابت شده است.
کلیدواژهها :اجرتالمثل ،وصی ،صغیر ،امام خمینی(ره).

 .1مقدمه
ً
شخصی که از طرف موصی متولی امور ایتام و اموال آنها شده است ،اصطالحا قیم و یا
وصی نام دارد و طبق قاعدهی احترام مال و عمل مسلمان ،عمل هر مسلمانی از دیدگاه
اسالم دا رای ارزش و احترام بوده و باید در قبال اعمال شخص مسلمان اجرت عمل و
خدمات او پرداخت شود و دیگران حق استفادهی مجانی از اعمال او را ندارند و از آنجا که
وصی نیز ،پس از فوت موصی ،عهدهدار انجام وظایفی است که مصلحت ایتام را در بردارد،
از جمله نگهداری از اموال ایتام و حفظ آنها از دستبرد ،عمل او طبق قاعدهی احترام دارای
احترام بوده و برای او جایز است که حقالزحمه و اجرتالمثل عمل خود را در قبال این امور
از اموال یتیم اخذ نماید.
در این میان جمیع فقها اعم از مشهور و غیر مشهور ،در جواز اخذ اجرتالمثل توسط
وصی با یکدیگر اتفاق نظر دارند و این عمل را برای وصی جایز دانسته و تنها در میزان اخذ
اجرتالمثل بین فقها اختالف نظر وجود دارد.

ً
امام خمینی(ره) اخذ اجرتالمثل توسط وصی را مطلقا جایز میداند و تفاوتی میان
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وصی فقیر و وصی غنی قائل نیست ،گرچه اخذ اجرتالمثل توسط وصی غنی را از باب
احتیاط می داند و برخی این قول ایشان مبنی بر احتیاط را به معنای احتیاط استحبابی قرار
َ َ َ ً َْ
َ َ َ ً َْ ْ ُ ْ
ْ
دادهاند و و دلیل آن را آیهی شریفهی « َو َم ْن کان غ ِن ّیا فل َی ْس َت ْع ِفف َو َم ْن کان ف ِقیرا فل َیأ کل
َُْْ
وف» (نساء )6،میدانند که که این آیه حمل بر موارد اولویت میشود و معنای آن این
ِبالمعر ِ
است که بهتر است که شخصی که غنی است اجرتالمثل عمل خود را از مال یتیم برندارد و
احتیاط من باب استحباب است.
ً
عدهای از فقها ،آن را مطلقا جایز دانسته و عدهای دیگر آن را تنها برای قیم فقیر جایز
دانستهاند و تفاوتی میان وصی فقیر و غنی قائل نیستند و برخی دیگر نیز قائل به اخذ آن به
میزان اقلاالمرین از اجرتالمثل و میزان کفایت شدهاند که هرکدام که کمتر بود باید همان
را اخذ نماید ،و برای اثبات آراء خود به ادلهای از جمله کتاب ،روایات ،سیرهی متشرعه و
قاعدهی احترام مال و عمل مسلمان تمسک نمودهاند.
در قانون مدنی ،طبق مادههای  336 ،88و  ،9486اخذ اجرتالمثل توسط وصی

ً
مطلقا جایز دانسته شده است و تفاوتی میان وصی فقیر و غنی وجود ندارد.

در این نوشتار ،به بررسی و مقایسه آراء امام خمینی(ره) و فقهای امامیه در ارتباط با
اخذ اجرتالمث ل توسط وصی پرداخته شده است و در نهایت این موضوع از دیدگاه قانون
مدنی مورد بررسی قرار گرفته است و نتیجه این است که گرچه برخی از فقها اطالق جواز
اخذ اجرتالمثل را تنها به اخذ آن توسط وصی فقیر تقیید زدهاند اما با ادلهای که بیان شده
ً
است جواز اخذ اجرتالمثل توسط وصی مطلقا ثابت شده است که مطابق نظر امام(ره) و
مشهور فقها میباشد.
الزم به ذکر است ،از آنجا که وصی پس از فوت موصی ،عهدهدار والیت بر فرزندان
موصی می شود ،لذا از طرفی وی به موجب عقد وصایت ،وصی و جانشین موصی پس از او
در اموری است که شخص موصی در هنگام حیات خود قادر به انجام آنها بوده است ،می-
باشد ،از جمله ،رسیدگی به فرزندان موصی و حفظ مال آنها از دستبرد و صرف آن اموال در
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اموری است که به مصلحت ایشان و بهطور کلی اموری است که مصلحت فرزندان موصی
در آن میباشد و به تعبیری دیگر ،وصی به منزلهی قیم و سرپرست صغار موصی پس از
فوت وی می باشد تا هر امری را که در جهت مصلت ایشان باشد ،انجام دهد ،از این روی،
از دیدگاه نگارندگان ،استعمال الفاظ «وصی» و «قیم» در این مقاله به یک معنا بوده و مراد
ایشان کسی است که عهده دار والیت بر فرزندان موصی و سرپرست آنها پس از فوت وی
میباشد و از طرفی دیگر ،از آنجا که الفاظ «یتیم» و «صغیر» دارای شمول و اطالق است،
هر دو به یک معنی بر فرزندان موصی اطالق میشود و بنابر اشتراک شخصیت ،هر دو لفظ
مراد و مقصود نگارندگان میباشد.
 .2توضیح مفردات
 .1 .2اجرتالمثل
اجرت کلمهای عربی و از مقولهی اسم است و در تعریف لغوی آن در کتب لغت آمده
است« :اجرت هر چیزی است که از ثواب عمل به دست میآید و تفاوتی ندارد که اخروی
باشد یا دنیوی» (اصفهانی9894 ،ق ،ص.)68
در اصطالح فقه ،از آنجا که اجرتالمثل از اصطالحات واضح است ،در کمتر کتاب
فقهی به تعریف آن پرداخته شده است ،با این وجود در کتب فقهی تعاریف مختلفی در
رابطه با اجرتالمثل بیان شده است که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
« .9اجرتالمثل ،هرآن چیزی است که برای فعلی مخصوص پرداخت میشود»
(شهیدثانی9891 ،ق ،ج ،4ص.)913
« .4اجرت مضبوط و مشخص در نزد اهل خبره را اجرتالمثل مینامند» (شیخ
انصاری ،9891 ،ج ،4ص.)438
« .3اجرتالمثل ،همان اجرت متعارفی است که افراد اجیر آن را برای اقدام به مثل آن
عمل تقاضا مینمایند» (فیاض ،ج ،91ص.)66
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امام خمینی(ره) ،در تعریف اجرت میفرماید« :اجرت به معنای عوضی است که
مستأجر در مقابل استفاده نمودن از منفعت مال یا کار به موجر و یا اجیر میپردازد»
(خمینی ،ص.)818
اجرتالمثل از مفاهیمی است که در عقود معامالت از جمله مضاربه ،اجاره ،وکالت،
نکاح ،جعاله و ...به کار رفته است و پرداخت آن به شخصی که به انجام کاری امر شده در
برابر عملش امری رایج و معمول است.
 .2 .2وصی
وصی در لغت به معنای اندرزدهنده ،وصیتکننده ،سفارشکننده و ...آمده است (معین،
محمد ،فرهنگ فارسى معین) و در اصطالح فقهی نیز به کسی وصی میگویند که در
وصیت عهدیه یا وصایت ،موصی او را به عنوان نائب در انجام غسل ،کفن و دفن میت،
انجام حج و نماز ،سرپرستی صغار و مجانین بر میگز یند (خمینی ،ج ،4ص .)13با توجه
ً
به تعاریفی که از وصایت قبال بیان شد ،وصی کسی است که طبق سفارش موصی ،بعد از
ً
فوت وی در امور و اموال او شرعا بتواند دخالت و تصرف نماید.
 .2 .3صغیر
صغیر مأخوذ از صغر به معنای کوچک بودن است و داللت بر حقارت چیزی دارد و کلمهی
صغیر بر وزن فعیل بوده و جمع آن صغار و به معنای کوچک میباشد.
امام خمینی(ره) در تعریف صغیر میفرماید« :صغیر کسی است که بالغ نشده است و
ً
او را شرعا محجور می نامند و تصرفاتش در مالش به بیع و صلح و هبه و قرض دادن و اجاره
و ودیعه دادن و عاریه آن و غیر اینها نافذ نیست مگر اینکه مواردی استثنا شده باشد همانند
وصیت» (خمینی ،ج ،4ص.)94
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 .3دیدگاه امام خمینی(ره)
امام خمینی(ره) میفرماید« :برای قیمی که متولی امور یتیم است ،جایز است که از مال او
اجرتالمثل عملش را بگیرد و تفاوتی ندارد که غنی باشد یا فقیر ،اگرچه وجه احتیاط و بهتر
برای شخص غنی آن است که از گرفتن مزد خودداری نماید و اما وصی بر اموال ،پس اگر
موصی مقدار مال موصی به را مشخص نماید و مطابق آن مصرف معین نماید ،به طوری که
چیزی برای اجرت وصی باقی نماند و گرفتن اجرت مستلزم گرفتن زیاده بر مال موصی به یا
کم کردن در مقدار مصرف باشد ،در این صورت جایز نیست که برای خودش اجرت بگیرد.
ولی اگر مال و مصرف را طوری معین نماید که قابل زیاده و نقصان باشد ،حال او مانند حال
متولی وقف است در اینکه اگر جعل معینی برایش معین نکند جایز است که اجرت امثل
عملش را بگیرد مانند اینکه وصیت کند به این که ثلث یا مقدار معینی از مال را در ساختن
پلها و صاف کردن معابر و تعمیر مساجد صرف نماید ،که اجرت وصی هم جزء مخارج
خواهد بود» (خمینی ،ج ،4ص.)931
همان طور که از کالم امام(ره) مشهود است ،ایشان اخذ اجرتالمثل توسط وصی را

ً
مطلقا جایز میدانند و در این رابطه تفاوتی میان وصی فقیر و وصی غنی قائل نیستند.

برخی از شارحان تحریرالوسیله مورد احتیاطی را که حضرت امام(ره) نسبت به فرد
َ َ
غنی ذکر کردهاند را از باب احتیاط استحبابی میدانند و دلیل آن را آیهی شریفهی « َو َم ْن کان
َ ًّ ََْ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ً ََْ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ
وف» «هرکس غنی است (از برداشتن حق
غ ِنیا فلیستع ِفف و من کان ف ِقیرا فلیأ کل ِبالمعر ِ
الزمه) خودداری کند و آن کس که نیازمند است به طور شایسته (و مطابق با زحمتی که
میکشد) از آن بخورد» (سوره نسا ،آیه )6را بیان میکنند و این که آیه حمل بر موارد اولویت
میشود و معنای آن این است که بهتر است که شخصی که غنی است اجرتالمثل عمل
خود را از مال یتیم برندارد و احتیاط من باب استحباب است (سیفی مازندرانی9891 ،ق،
ص434؛ لنکرانی9841 ،ق ،ص.)411
طبق روایتی که عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) نقل نموده است ،در آیه کریمه
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مقصود از معروف در عبارت «فالیاکل بالمعروف» همان قوت است و قوت عبارت است از
هرچیزی که برای امرار معاش به آن برای تهیه اسباب و مؤونه نیاز میشود ،پس معنای کالم
امام اینگونه می شود که برای وصی و قیم جایز است که از مال یتیم به مقدار نیاز و قوت
خود از مؤو نه زندگی بردارند .و دلیلی که صالحیت این را داشته باشد که بتواند با نص
صریح قرآن کریم مقابله نماید ،وجود ندارد و عمده دلیلی که امام خمینی تفاوتی میان فقیر
و غنی قرار ندادهاند ،سیرهی قطعی و عرف است که اقتضای آن این است که هر کسی چه
فقیر باشد یا غنی ،در برابر عملی که انجام میدهد مستحق اجرتالمثل است و اگر برای
وصی حق اجرت وجود نداشته باشد چه بسا انگیزهی او برای انجام وصیت کاهش مییابد و
در نتیجه کسی حاضر نیست قیمومیت و وصایت شخص دیگری را به عهده بگیرد .در مورد
وصایت بر اموال ایتام امام خمینی معتقدند که اگر موصی مدار مال موصی به را مشخص
نماید و مطابق آن مصرف معین نماید و چیزی برای اجرت وصی باقی نماند ،در این صورت
گرفتن اجرت مستلزم یکی از دو محذور ست به این صورت که یا باید زیاده بر مال موصی
به را بگیرد و یا اینکه در مقدار مصرف کم نماید و در این صورت جایز نیست که برای
خودش اجرت بگیرد و اگر اجرت بگیرد مال موصی به نسبت به انجام دادن وصیت کفایت
نخواهد کرد و از مقدار مصرفی که موصی معین نموده است کم شود و دلیل دیگر اینکه
گرفتن اجرتالمثل ،سبب مخالفت با وصیت میشود اما اگر موضوع بر خالف این مطلب
باشد و موصی مقدا ر مال و مصرف را طوری معین نماید که قابل زیاده و نقصان باشد جایز
است که المثل عملش را بگیرد ،مانند اینکه موصی وصیت کند که ثلث یا مقدار معینی از
مال خود را در ساختن پلها و صاف کردن معابر و تعمیر مساجد مصرف نماید و در این
فرض هرچند اخذ اجرت موجب مخالفت با وصیت نمیشود اشکالی ندارد (سیفی
مازندرانی9891 ،ق ،ص.)434
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 .4دیدگاه مشهور فقها
در جواز اخذ اجرتالمثل توسط وصی یا قیم ،احدی از فقها (صاحب جواهر9818 ،ق،
ج ،48ص833؛ انصاری9891 ،ق ،ص934؛ عالمه حلی9893 ،ق ،ج ،1ص1؛ طوسی،
9811ق ،ص364؛ عالمه حلی9893،ق ،ج ،4ص163؛ ابن ادریس9891 ،ق ،ج4،
ص499؛ محقق کرکی9898 ،ق ،ج ،99ص314؛ طوسی9813 ،ق ،ج ،3ص931؛
خمینی ،بیتا ،ج ،4ص )931نظر مخالف ندارند و همگی اخذ اجرتالمثل توسط وصی را
جایز میدانند و آن را حقالزحمهی او در قبال کاری که انجام داده است میدانند اما در
میزان و مقدار اجرتالمثل با یکدیگر اختالف نظر دارند.
بهطور کلی در مورد اخذ اجرتالمثل توسط وصی چهار نظر در میان فقها وجود دارد:
ً
 .9شخص وصی مطلقا میتواند اجرتالمثل را اخذ نماید (عالمه حلی9893،ق،
ج ،1ص61؛ طوسی9811 ،ق ،ص364؛ عالمه حلی9893،ق ،ج ،4ص499؛ خراسانی،
9848ق ،ج ،3ص411؛ طباطبایی9898 ،ق ،ج ،91ص .)384صاحب جواهر در این
رابطه میفرماید« :اظهر آن است که قیم چه فقیر باشد و چه غنی و چه از سوی موصی
منصوب شده باشد و چه از سوی حاکم و چه از سوی عدول مومنین منصوب شده باشد،
میتواند برای کار خود اجرتالمثل بگیرد و اگر کسی بود که جامع شرایط است و حاضر
است اموال و کارهای یتیم را مجای انجام دهد حاکم نمیتواند بدون مصلحت یتیم آن کار
را به کسی که خواهان دستمزد است واگذار نماید» (صاحب جواهر9818 ،ق ،ج،48
ص.)881
 .4شخص وصی میتواند به مقدار کفایت اجرتالمثل را اخذ نماید (طوسی،
9811ق ،ص369؛ ابن ادریس9891 ،ق ،ج ،4ص499؛ خوانساری9811 ،ق ،ج،8
صص.)13-86
 .3شخص وصی در گرفتن اجرتالمثل باید اقلاالمرین (کمترین مقدار) از مقدار
اجرت و کفایت را اخذ کند ،پس اگر مقدار کفایت او کمتر از اجرتالمثل باشد ،پس برای
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او همان مقدار کفایت است بدون اجرتالمثل و اگر اجرتالمثل کمتر از مقدار کفایت بود،
برای او همان اجرتالمثل بدون مقدار کفایت در نظر گرفته میشود (محقق کرکی،
9898ق ،ج ،99ص314؛ طوسی9813 ،ق ،ج ،3ص .)931شهید ثانی در این باره
میفرماید« :قول قویتر آن است که تنها در صورت فقیر بودن وصی جایز است که او هر
کدام از مقدار اجرتالمثل و یا مقدار کفایت نیازش ،هرکدام را که کمتر باشد اخذ نماید و
ً
این به دو دلیل است .9 :اگر مقدار کمتر اجرتالمثل باشد برای عمل وصی شرعا چیزی جز
اجرتالمثل نخواهد بود .4 .وقتی که وصی به مقدار نیاز خود اجرتالمثل بگیرد غنی
میگردد و در نتیجه باید از گرفتن بیش از مقدار مذکور خودداری نماید گرچه که آن مقدار
بیشتر از اجرتالمثل باشد» (شهید ثانی9891 ،ق ،ج ،1صص.)81-89
 .8شخص وصی در صورتیکه فقیر باشد میتواند اجرتالمثل را اخذ نماید ،پس اگر
فقیر باشد مستحق اجرتالمثل است و اگر غنی باشد مستحق چیزی نیست (شهید ثانی،
9891ق ،ج ،6ص433؛ وجدانی فخر9846 ،ق ،ج ،91ص.)811
 .5ادلهی جایز بودن اخذ اجرتالمثل برای وصی به صورت مطلق
 .1 .5کتاب
مهمترین دلیلی که در قرآن کریم در جواز تمسک به جایز بودن اخذ اجرتالمثل توسط
ُ ْ
وصی بیان شده است ،آیه  6سوره مبارکه نساء باشد که خداوند متعال میفرمایدَ « :و ْاب َتلوا
ً
ْال َی َت َمی َح َّتی إ َذا َب َل ُغ ْوا ِّالن َک َاح َفإ ْن َء َا َن ْس ُت ْم ِّم ْن ُه ْم ُر ْش ًدا َف ْاد َف ُع ْوا إ َل ْیه ْم َأ ْم َو َل ُه ْم َوَال َت ْأ ُک ُل َ
وهآ ِإ ْس َرافا
ِ
ِ
ِ ِ
َو ب َدارًا َأ ْن َی ْک َب ُر ْوا َو َم ْن َک َان َغن ّی ًا َف ْل َی ْس َت ْعف ْف َو َم ْن َک َان َفقیرًا َف ْل َی ْأ ُک ْل ب ْال َم ْع ُروف َفإ َذا َد َف ْع ُت ْم إ َل ْیهمْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ ِ َ ََْ ُ ْ َ َ
ََ
َّ َ ً
أ ْم َو ل ُه ْم فأش ِهدوا عل ْی ِه ْم َوکفی ِبالل ِه ح ِسیبا»« ،یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده
و قدرت نکاح پیدا کنند ،آنگاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگی خود یافتید اموالشان را
به آنها باز دهید ،و به اسراف و عجله مال آنها را حیف و میل نکنید بدین اندیشه که مبادا
بزرگ شوند (و اموالشان را از شما بگیرند) و هرکس (از اولیای یتیم) غنی و دارا است (از
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تصرف در مال او) خوددداری نماید و هرکس که فقیر است (در مقابل نگهداری از مال
یتیم) به قدر متعارف ارتزاق نماید ،پس آنگاه که مالش را به آنها رد کردید باید بر رد مال بر
آنها گواهی گیرید و گواهی خدا برای محاسبه خلق کافی است» (سوره نساء ،آیه.)6
آیهی کریمه داللت بر جواز اکل مال یتیم توسط وصی و یا قیمی را دارد که از طرف
موصی ،متولی نظارت بر اموال ایتام شده است و اکل او بهمثابهی اجرتالمثل وی در مقابل
نگهداری از مال یتیم و نظارت بر آن میباشد.
َ َ ْ َ َ َ ًّ ََْ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ً ََْ ْ ُ ْ
با توجه به قول خدای متعال« :و من کان غ ِنیا فلیستع ِفف ومن کان ف ِقیرا فلیأ کل
َُْْ
وف» باید در توضیح لفظ غنی و فقیر افزود :غنی عبارت است از فرد دست پر یا
ِبالمعر ِ

ثروتمند و ظاهر آیه مقتضی آن است که وصی در صورتی که غنی و ثروتمند باشد نمیتواند
چیزی از مال یتیم را در مقابل عملش بردارد زیرا در آیه کریمه آمده است «فلیستعفف» و
عفت ورزیدن بر وصی غنی واجب است اما فقیر عبارت است از شخص تهی دست و
کسی که حتی مقدار مالی را برای اطعام خود ندارد و لذا وصی فقیر بنا بر حکم قرآن کریم

میتواند در مقابل عمل خود به میزان معروف از مال یتیم را بردارد (حلی9841 ،ق ،ج،4
ص113؛ راوندی9811 ،ق ،ج ،4ص .)394صاحب جواهر در توضیح اکل بالمعروف
ً
ً
میفرماید« :بهترین مصداق اکل به معروف ،شرعا و عرفا گرفتن اجرتالمثل است و هرچه
کمتر از اجرتالمثل باشد بهتر است و نسبت به یتیم احسان محسوب میشود و اکل
بالمعروف که در مقابل کار کردن برای فقیر اجازه داده شده است برای غنی اجازه داده نشده
است و به غنی دستور داده شده است که عفت پیشه نماید پس منظور این است که فقیر اگر
بخواهد در مقابل کاری که برای یتیم انجام میدهد از مال یتیم روزی بخورد و این همان به
معنای اجرتالمثل بوده و هرقدر کمتر از آن باشد بهتر است» (صاحب جواهر9818 ،ق،
ج ،48ص.)881
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 .2 .5روایات
فقها برای حکم به جواز اخذ اجرتالمثل توسط وصی ،از مال اطفال به روایاتی چند استناد
کردهاند که عبارتند از:
 .9روایت صحیح عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) که راوی میگوید :از خدمت
امام(ع) سؤال شد و من بودم و سؤال شد از قیم یتیمان که برای آنان خرید و فروش میکند
آیا از اموال آنان میتواند بخورد؟ امام(ع) فرمودند« :به اندازهی معمول از اموال آنان خوردن
َ َ َ ً َْ
ْ
َ َ
ایراد ندارد همان طور که خدای تعالی فرموده استَ « :و َم ْن کان غ ِن ّیا فل َی ْس َت ْع ِفف َو َم ْن کان
1
َ ً ََْ ْ ُ ْ ْ َ ْ ُ
وف» به اندازهی معمولی بخورد و آن عبارت است از خورد و خوراک»
ف ِقیرا فلیأ کل ِبالمعر ِ
(حر عاملی9811 ،ق ،ج ،94ص.)981
 .4روایت ابوالصباح از امام صادق(ع) که فرمودند« :برداشت از مال یتیم برای کسی
است که از کسب و کار دست کشیده و مشغول کار یتیم است برای او ایرادی ندارد که وقتی
که مشغول کار یتیمان است اشکال ندارد که به اندازه معمول از اموال یتیمان بخورد و اگر

مال مختصر است از آن چیزی برندارد»( 2حر عاملی9811 ،ق ،ج ،94ص.)986

 .3دو روایت سماعه و روایت ابی اسامه که در تفسیر عیاشی نقل شده است که
امام(ع) فرمودند« :آیه فالیأکل بالمعروف ،دربارهی کسی است که تمام وقت برای یتیم کار
میکند برای زراعت او یا گله او و همه اوقاتش را مشغول کار یتیم است او میتواند به اندازه
معمول از مال یتیم بخورد و او از پولهای نقد او از درهمها و دینارها که نزد او امانت است

« .1صحیح عبدالله بن سنان عنه ع ایضا عنه سئل و انا حار عن القیم للیتامی و الشراء لهم و البیع فیما یصلحهم اله و
ان یاکل من اموالهم ،فقا ال باس ان یاکل من اموالهم بالمعروف کما قال الله عزوجل (فالیاکل بالمعروف) و هو
القوت».
« .2خبر ابی الصباح عنه ع ایضا فیها :فقال :ذاک الرجل یحبس نفسه عن المعیشة فال باس یاکل باالمعروف اذا کاان
یصلح لهم اموالهم فان کان المال قلیال فال یاکل منه شیئا».
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نمیتواند اجرت بردارد»( 1حر عاملی9811 ،ق ،ج ،94ص.)986
 .8روایت زراره از امام باقر(ع) که راوی میگوید از خدمت امام(ع) دربارهی آیه 6
سورهی نساء سوال کردم ،امام(ع) فرمودند« :وقتی که کسی تمام وقت به اموال یتیم رسیدگی
میکند و کاری برای خودش انجام نمیدهد (کسب و کارش را تعطیل کرده است) در این
صورت به اندازهی معمول از مال یتیمان میتواند بخورد .بنابراین که منظور از مقدار معمول

اجرتالمثل است زیرا اغلب مردم زیادتر از اجرتالمثل کسب و کار ندارند»( 2حر عاملی،
9811ق ،ج ،9ص.)988
 .1روایت موثق از حنان که طبق این روایت امام صادق(ع) فرمودند« :عیسی بن
موسی از من دربارهی قیم یتیم هایی که شتران آن یتیمان را نگه داری میکند پرسید که چه
چیزی از آن شترها برایش حالل است ،من به او گفتم اگر حوضی که شترها از آن آب
میخورند را تعمیر کند و گمشدهاش را جستوجو نماید و شتر اگر گر گرفت آن را روغن
بمالد در آن صورت از شیر آنها میتواند بخورد بدون اینکه به پستان آسیب رسانده و یا
موجب گرسنه ماندن و مردن بچه شترها شود .بنابراین که این مقدار استفاده معادل

اجرتالمثلی کمتر از آن است چون این مقدار استفاده معمولی است»( 9حر عاملی،
9811ق ،ج ،94ص.)981
منظور در این روایات این است که خوردن از مال یتیم در مقابل کاری است که قیم یا
وصی انجام میدهد ولذا مستحق اجرتالمثل است و این روایات داللت بر جواز اخذ
اجرتالمثل توسط وصی یا قیم دارند.
« .1خبر سماعه و ابی اسامة عم تفسیر العیاشی عنه ع قال :هذا الرجل یحبس نفسه للیتیم علی حرث او ماشیة و
یشغل فیها نفسه منه بالمعروف و لیس له ذلک فی الدنانیر و الدراهم التی عنده موضوعة».
« .2خبر زرارة مروی عن ابی جعفر(ع) فیها :ساله عنها قال :ذلک اذ حبس نفسه فی اموالهم فال یحترف لنفسه
فالیاکل بالمعروف من مالهم بنا علی ان ذلک اجرة مثله لغلبة زیادة احتراف الناس علی ما یحتاجونه فی اقواتهم».
« .9موثق حنان قال ابوعبدالله ع :سالنی عیسیبن موسی عن القیم لالیتام فی االبل ما یحل له فیها؟ فقلت له اذا ال
حوضها و طلب ضالتها و هنا جربانها فله ان یصیب من لبنها من غیر نهک لضرع و ال فساد لنسل».
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 .3 .5سیره متشرعه
سیره متشرعه به معنای روش عملی مسلمان و یا شیعیان در امور دینی است که نوعی اجماع
عملی بین مسلمانان محسوب میشود و سیرهای معتبر است که بدان در زمان معصوم(ع)
نیز بوده است و هیچ منعی از آن رفتار ثابت نشده باشد ،در جایز بودن اخذ اجرتالمثل باید
گفت که از اقتضائات سیرهی متشرعه و عرف این است که هر شخصی چه فقیر باشد و چه
غنی ،در برابر عملی که انجام میدهد مستحق اجرتالمثل است و اگر برای وصی حق
اجرت وجود نداشته باشد چه بسا انگیزه ای برای انجام وصیت در او باقی نماند و در نتیجه
کسی حاضر نباشد قیمومیت و وصایت کسی دیگر را برعهده بگیرد (سیفی مازندرانی،
9891ق ،ص.)434
 .4 .5قاعده احترام عمل و مال مسلمان
یکی دیگر از ادلهای که داللت بر جواز اخذ اجرتالمثل دارد ،قاعدهی احترام مال و عمل
مسلمان است .مال و عمل مسلمان در اسالم دارای احترام است بدین معنا که اسالم تعدی
ً
نمودن و تجاوز در آن را جایز ندانسته است و حتما باید اجرت آن پرداخت شود.
در تبیین این قاعده در کتاب قواعد فقه آقای مصطفوی آمده است« :مال و عمل
مسلمان از آن جهت محترم است که به قصد تبرع نمیتوان در آن تصرف نمود و تجاوز در
حقوق مسلمان جایز نیست و هر عملی که از قبل مسلمان انجام میشود ،قابل احترام بوده و
مستحق اجرت است» (مصطفوی9893 ،ق ،ص.)48
امام خمینی(ره) در ارتباط با قاعدهی احترام میفرماید« :مفاد قاعده احترام این است
که مال در حریم مالک واقع شده و شخصی بدون اذن وی حق تصرف در مال او را ندارد و
اگر آن مال را بدون اذن او تصرف و سپس اتالف نمود ،عوض آن را ضامن است» (خمینی،
ج ،3ص )948و احترام مال مسلمان همچون احترام به خون است و همانطور که خون
مسلمان نباید ریخته شود و در صورت ریخته شدن نباید هدر برود ،مال او نیز به همین
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شکل است و این تشبیهی عام است که موافق قاعده عقالییه است و اگر به نفی ضمان رأی
داده شود ،مورد پسند واقع نمیشود (خمینی ،ج ،9ص.)343
عالوه بر کتب قواعد فقه ،در سایر کتب فقهی نیز مال و عمل مسلمان محترم شمرده
شده است و هرکس که دیگری را مأمور به انجام عملی نماید ،به اقتضای محترم بودن عمل
مأمور باید اجرت عمل وی پرداخت شود (یزدی9891 ،ق ،ج ،1ص994؛ خویی9898 ،ق،
ج ،31ص.)319
در اثبات این قاعده به ادلهای از روایات ،بنای عقال و سیره متشرعه ،میتوان اشاره
نمود که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم:
روایات :روایت ابی بصیر از ابی جعفر(ع) که از پیامبر(ص) نقل شده است که:
« دشنام مومن فسق و جنگ با او کفر و خوردن گوشت وی معصیت است و احترام نمودن
مال و همانند احترام نمودن خون اوست( »1کلینی9813 ،ق ،ج ،4ص .)361در روایت
مذکور حرمت مال مؤمن به حرمت خون وی تشبیه شده است که حاکی از احترام و توجه به
مال مسلمان نیز میباشد.
در روایت دیگری حسن بن علی از پیامبر(ص) نقل میکند که پیامبر(ص) فرمودند:
«همانا مؤمنان با یکدیگر برادرند و مال برادر مؤمن بر وی حالل نمیشود مگر آنکه او
رضایت داشته باشد»( 2حر عاملی9811 ،ق ،ج ،1ص.)941

عدهای از فقها به این روایت ایراد وارد کردهاند که واژهی حرمت در این احادیث ظاهر
در حرمت تکلیفی است و متعرض ضمان نیست و با خدشه وارد شدن در حرمت تکلیفی،
احادیث بیان شده مجمل خواهند بود و ظاهر در حرمت تکلیفی نخواهند بود (خوئی،
9313ق ،ج ،3ص11؛ حکیم9896 ،ق ،ج ،94ص.)981
در پاسخ به ایراد وارد شده باید گفت حرمت در متن حدیث به صورت مطلق به کار
« .1سباب المومن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معیظ و حرمة ماله کحرمة دمه».
« .2انما المومنون اخوه و ال یحل لمومن مال اخه اال عن طیب نفس منه».
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رفته است و حرمت وضعی در شمول اطالق آن قرار میگیرد و به فرض هم که احادیث
حرمت تکلیفی را بیان کنند ،الزمهی حرمت تکلیفی ادای عو است پس این احادیث
باالصل حرمت تکلیفی و بالتبع حرمت وضعی را اثبات مینمایند (مصطفوی9893 ،ق،
ص.)41
سیره عقال :سیره عقال بر این است که احترام به مال و عمل مسلمان واجب است و
اصل در اموال و اعمالی که به انسان تعلق دارد این است که چیزی بدون اذن وی از
محدوده ی اختیارش خارج نگردد و کسی نتواند بدون رضایت وی در آن تصرف نماید و این
امر را جمیع ملل و مذاهب میپذیرند و این به معنای احترام به اموال شخص از حقیقت
ملکیت و مسلط بودن انسان بر اموال و بر منافع ناشی از آن است و این نوع سلطنت موجب
آن است که کسی بدون اجازه او مزاحمش نگردد و هر مزاحمتی که به اتالف مال یا عمل
منجر شود باید از ناحیهی خسارت جبران گردد (مکارم شیرازی9899 ،ق ،ج ،4ص.)498
 .6جواز اخذ اجرتالمثل توسط وصی از دیدگاه قانون مدنی
موصی میتواند برای وصی حق الزحمهای را معین نماید و بنابر آنچه که مستنبط از مادهی
 88قانون مدنی است که در این ماده آمده است« :جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی
را برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق ّ
التولیه معین نشده باشد ،متولی مستحق اجرتالمثل
عمل است» ،موصی میتواند برای وصی سهمی را به عنوان اجرتالمثل قرار دهد و بر طبق
مادهی  9486قانون مدنی که در متن این ماده آمده است« :قیم میتواند برای انجام امر
قیمومیت مطالبه اجرت کند ،میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از
امر قیمومت برای او حاصل میشود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی
مولی علیه تعیین میگردد» .اگر موصی المثلی را برای قیم معین ننموده باشد ،قیم یا وصی
میتواند اجرتالمثل خود را از دارائی که اخذ مینماید بردارد ،خواه وصی غنی باشد یا
فقیر ،زیرا وصی با امر صریح موصی امول او را پس از فوت اداره نموده است و عمل انسان
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محترم میباشد و احترام به عمل اجرت دادن به آن است مگر آنکه قرائنی داللت نماید که
عمل به وصایت را موصی تبرعی قرار داده است (امامی ،ج ،3ص.)981
همچنین در مادهی  336قانون مدنی نیز آمده است« :هرگاه کسی بر حسب امر
ً
ً
دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا بر آن اجرتی بوده ویا آن شخص عادتا مهیای آن عمل
باشد عامل ،مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع
داشته است» و طبق این ماده ی قانونی وصی حق مطالبهی اجرت را دارد و لذا به طور کل
قانون مدنی نیز وصی را مستحق اجرتالمثل عمل خود میداند.
نتیجه
 .9طبق قاعدهی احترام مال و عمل مسلمان ،مال و عمل هر مسلمانی محترم است و
هیچ کس حق تصرف در مال دیگری بدون اذن او ندارد و در صورت تلف نمودن مال او
ً
ضامن است ،متقابال عمل مسلمان نیز در اسالم از احترام برخوردار است و لذا کسی که
ً
عملی را انجام میدهد متقابال در ازای عمل خود مستحق اجرتالمثل آن است و احترام
عمل او همان دادن اجرت در مقابل آن است.
 .4یکی از مصادیق احترام به عمل مسلمان ،نظارت وصی بر اموال ایتام و نگهداری از
آنهاست که شخص وصی از طرف موصی به عنوان ولی در نظارت بر اموال آنها منصوب
شده است و لذا از جهت احترام عمل او ،وی مستحق دریافت اجرت المثل است.
َ
 .3امام خمینی مطلقا قائل به جواز اخذ اجرتالمثل توسط وصی میباشد و تفاوتی
میان وصی فقیر و غنی قائل نیست و بنا بر آیهی  6سوره نساء ،وصی غنی را از باب احتیاط
استحبابی از خوردن مال یتیم و اخذ اجرتالمثل از آن مال نهی میکند.
 .8مشهور فقها همگی اخذ اجرتالمثل توسط وصی را جایز میدانند و تنها در مقدار
آن با یکدیگر اختالفنظر دارند.
 .1در میان مشهور فقها ،عدهای قائل به اطالق جواز اخذ اجرتالمثل توسط وصی

پژوهشی پیرامون حکم اخذ اجرتالمثل توسط وصی با رو یکردی بر آراء امام خمینی(ره)113/

هستند و عدهای دیگر اخذ اجرتالمثل را توسط وصی فقیر جایز دانسته و وصی غنی را از
اخذ آن منع کردهاند ،عدهای دیگر نیز قائل به این مطلب هستند که وصی در صورت نیاز
باید در اخذ اجرتالمثل به اقلاالمرین اکتفا نماید و بین اخذ به مقدار کفایت و اخذ
اجرتالمثل هرکدام را که کمتر بود اخذ نماید.
ً
 .6مشهور فقها با امام خمینی(ره) موافقاند که اخذ اجرتالمثل توسط وصی مطلقا
جایز است و تفاوتی میان وصی فقیر و وصی غنی وجود ندارد و برای اثبات قول خود به
ادلهای تمسک جستهاند که اخذ اجرتالمثل توسط وصی را مطلقا جایز میدانند و این
خالف نظر عدهای دیگر از فقهاست که جواز اخذ آن را تنها برای استفادهی وصی فقیر تقیید
زدهاند.
 .3برای حکم به جواز اخذ اجرتالمثل توسط وصی به طور مطلق ،به ادلهای همچون
آیه  6سوره نساء ،روایات ،سیره متشرعه و قاعده احترام عمل و مال مسلمان میتوان استناد
نمود.
 .8ماده  363قانون مدنی نیز همچون نظر مرحوم امام(ره) اخذ اجرتالمثل توسط
ً
وصی را مطلقا جایز میداند و تفاوتی میان وصی فقیر و غنی قائل نیست.
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