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ً
مثال في زمان ّ
معین ،فاشتغل
مسألة  :7لو آجر نفسه للخیاطة
ّ
ّ
بالکتابة للمستأجر مع علمه بأنه غیر العمل المستأجر علیه لم یستحق
ُ
ً
ّ ُ
ّ
وأما اجرة
المسماة فلتفویتها علی نفسه بترک الخیاطة،
شیئاّ ،أما االجرة
ً
ً
المثل للکتابة مثال فلعدم کونها مستأجرا علیها فیکون کالمتبرع بها ،بل
ً
ّ ً
بها غیر ّ
متعمد خصوصا
یمکن أن یقال :بعدم استحقاقه لها ولو کان مسب
مع جهل المستأجر بالحال]1[1.

[ ]1والفارق بین المسألتین السابقة وهذه المسألة أن العمل الصاارر
من األجیر الیکون بأمر المستأجر وعدم صدور العمل باأمره واتاتیراره
واالشتغال واقع من األجیر ،ولکن یمکن اإلیارار بعادم ممامیاة المکا ؛
ا
لعدم اتتمقاق االجرة علی إطالقه؛ ألن التعلیل باأن األجیار قاد واو
ً
علی نفسه بترکه الخیاطة مثال الیت بعد ثبو اتتمقاقه بمرارر انعقاار
العقد من غیر موقف و إناطة علی الوواء الخارجي نع  ،یثبت للمساتأجر
ا
الخیار عند التخلف وعادم التسالی  ،ولاو انفساخه الیساتمج االجارة،
والنتیرة :إن األجیر إذا عمل غیر العمل المستأجر علیه لیس لاه ماالباة
ا
اجرة المثل؛ لعدم صدور العمل بأمر المستأجر.
ا
ً
وأما االجرة المسماة وإن وسخها المستأجر ل یستمقها األجیر أیضا.
 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.434
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مسألة :8لو آجر ّ
دابته لحمل متاع زید من مکان إلیی آخیر ،فاشیتبه
ّ ُ
وحملها متاع عمرو لم یستحق االجرة علی زید وال علی عمرو]1[.1

ً
[ ]1والیخفی جریان ما ذکرناه وي المسألة السابقة هنا أیضا؛ بمعنای
ا
عدم ممامیة إطالق عدم االتتمقاق بالنسبة إلی االجرة المسماة ،حیا
إنه إذا ل یفسخ المستأجر وعلی األجیر عوض الفائت وله المساماة واي
ذمة المستأجر.

ً
مسألة :9لو آجر ّ
دابته من زید مثال فشردت قبل التسلیم إلیه أو بعده
ّ
في أثناء المدة بطلت اإلجارة ،وکذا لو آجر عبده فیأبق .ولیو غصیبهما
غاصب فإن کان قبل التسلیم فکذلک ،وإن کان بعده یرجیع المسیتأجر
علی الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة ،ویحتمل التخییر بین
ُ
الرجوع علی الغاصب وبین الفسخ فیي الصیورة االولیی وهیو إاا کیان

الغصب قبل التسلیم]2[.2

[ ]2وي المسألة مقامان:
أحدهما :ما إذا شرر الدابة وأوج العبد
وثانیهما :غصبهما.
 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.534
 .2العروة الوثقی :ج ،2ص.534
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ً
ّأما المقام ّ
األول :وقد حک بباالن اإلجارة إلماقاا لهماا باالتلف،
وقد مر الکالم وي المسألة الرابعة مان الفصال الثالا  ،وهاي أنهاا «إذا
ملفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بالت اإلجارة 1»...العتباار
ً
قابلیة التسلی وي المنفعة وإمکان ممققها خارجا وإال والمصح اإلجاارة
علیها؛ لعدم مالکیة المالک لها ،والموقع لتملیکها باإلجارة کما وي هدم
الدار.
وهکذا الکالم وي أثناء المدة ا أي بالت اإلجارة وي بقیاة المادة ا
لفوا المنفعة بالنسبة إلیها وللمستأجر خیار التبعیض بالنسابة إلای ماا
ا
ً
مضی ،وإن کان التبعیض ضرریا ولاه الفساخ واتاترجام مماام االجارة
ا
المسماة ویؤري اجرة المثل مامضی.
ّ
وأما المقام الثاني :وإن کان قبل التسلی وقد حک السید الماامن&
بالباالن ،وإن کان الغصا مان الغاصا بعاد التسالی قاال :برجاوم
المستأجر علی الغاص بعوض المنفعاة الفائتاة ،ثا احتمال التخییار
ا
للمستأجر بین الرجوم علی الغاص وبین الفسخ (وي الصاورة االولای
أي إذا کان الغص قبل التسلی ).

 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.513
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وما أوتی به هنا رجوم عما أوتی به وي المساألة الماریاة عااشرة واي
ا
ً
الفصل الثال ؛ حی حک تابقا بالتخییر بین الفسخ والرجوم بااالجرة
ً
وبین الرجوم علی الظال بعوض ما وا  ،واحتمال معاین الثااني قویاا،
بمعنی :أنه لیس له إال مراجعة الظال وقط رون الرجوم إلای الماوجر أو
الفسخ.
والوجه ا کما قدمناه ا :عدم وجور المانع مان الماوجر واي التسالی
والمنع متوجه إلی خصوص المستأجر وي التسلی .
وال موج لمصول خیار مخلف الشرط ،بعد ممکاین الماوجر مان
التسلی والعین قابلة لالنتفام وقد منع الظال وال وجه للقول بالتخییر وي
الفرض األول ا أي قبل التسلی ا والثاني ا وبعده ا.

ّ
ً
مسألة :11إاا آجر سفینته لحمل الخل مثال من بلد إلی بلد فحملها
ّ ُ
ّ ُ
ً
ّ
ّ
المسماة والیستحق اجیرة
المستأجر خمرا لم یستحق الموجر إال االجرة
ُ
ّ
المثل لحمل الخمر؛ ألن أخذ االجرة علیه حرام ،فلیست هذه المسیألة

مثل مسألة إجارة العبد للخیاطة فاستعمله المستأجر في الکتابة.
ً
الیقال :فعلی هذا إاا غصب السفینة وحملها خمرا کان الالزم عیدم
ّ ُ
ُ
ّ
استحقاق المالک اجرة المثل؛ ألن اجرة حمل الخمر حرام؛ ألنا نقول:
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
إنما یستحق المالک اجرة المثل للمنافع المحللة الفائتة في هذه المدة،
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ّ
وفي المسألة المفروضة لم ّ
یفیوت علیی المیوجر منفعتیه؛ ألنیه أعطیاه
ُ
ّ
ّ
المسماة لحمل الخل بالفرض]1[.1
االجرة

[ ]1ماأواره من حاصر اتتمقاق الموجر واي المساماة ممال کاالم
ا
والتعلیل بمرمة أخذ االجارة علای الخمار وأنهاا بمکا المنفعاة غیار
المملوکة ،مندوع؛ ألن المستأجر ربما وو علی الموجر المنفعاة اائادة
علی المسماة مان المالاک وهاو ضاامن لهاا ،ولاذلک الیبعاد المکا
ا
باتتمقاق الموجر ألکثار االجارمین؛ ألن حرماة االتاتیفاء للمساتأجر
ا
المناوی وي جواا أخذ االجرة للمستأجر بعد مسل مفویت المنفعة اائادة
علی المسماة ،وقد مر الکاالم واي المساألة السارتاة (واي المنفعتاین
ا
المتضااارمین) وضااعف القااول باتااتمقاق کلتااا االجاارمین ،وإن کانتااا
ممللتین ،بدعوی :أن الموجر الیملک إال إحدی المنفعتین وکیف یأخذ
ا
االجرمین ،ولذا قلنا وي المسألة السابقة بوجوب أ کثر األمرین.
ا
ً
وقد مر أیضا :إن مقتضی عقد اإلجارة مالکیة األجیر الجرة المساماة
ا
وهو یملک المسماة (کاجرة المثل لما عمله) مندوع بعد مخلف األجیار
عن ممویل المنفعة للمستأجر.

 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.534
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ا
ث إن المامن& بعد اختیاره وجوب روع االجرة المسماة واي المقاام
ا
أشکل علی نفسه :بأن مقتضی ذلک عدم اتتمقاق المالک اجرة المثال
ا
لدی غص السفینة وحملها الخمر .وأجاب :باتاتمقاقه االجارة باإااء
مفویت الغاص ما لها من المنااوع الممللاة ،کماا إذا غصابها جعلهاا
ً
معالة ،وإنه ضامن لتلک المناوع لتمقج التفویت أیضا.

مسألة :11لو استأجر ّ
دابة ّ
معینه من زید للرکوب إلی مکیان فاشیتبه
ُ
ُ
ّ ُ
ُ
ّ
المسماة لالولی واجرة المثیل للثانییة،
دابة اخری له لزمه االجرة
ورکب

ّ
فإنیه یلزمیه ُاجیرة المثیل ّ
کما إاا اشتبه فرکب ّ
لدابیة عمیرو
دابة عمیرو،
المسماة ّ
ّ
لدابة زید؛ حیث ّفوت منفعتها علی نفسه]1[.1
و

[ ]1وهذا مما ال إشکال ویه بعد کون الدابة ممات مکنتاه إلای مماام
ا
المدة ویمکنه اتتیفاء الرکاوب التاتقرار االجارة ،ومعماد المساتأجر أو
اشتباهه الیوج باالن اإلجارة أو انفساخها.
ا
وأما لزوم روع اجرة المثل للثانیة :والتتیفائه المنفعة مان ماال الغیار
ا
من رون إجاامه أو غیر ما اتتأجره من الموجر ،وعلیاه اجارة مثال العاین
المتصروة.

 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.534

055

کتاب اإلجارة

ً
مسألة  :12لو آجر نفسه لصوم یوم ّ
معین عن زید مثال ثم آجر نفسه
ُ
لصوم الک الیوم عن عمرو لم تصح اإلجارة الثانیة ،ولیو فسیخ االولیی
ً
بخیار أو إقالة قبل الک الیوم لم ینفع في ّ
صحتها ،بل ولو أجازها ثانییا،

ّ
ّ
بل البد له من تجدید العقد؛ ألن اإلجیازة کاشیفة ،والیمکین الکشی
ً
هنا؛ لوجود المانع حین اإلجارة ،فیکون نظیر من باع شیئا ثم ملک بیل
أشکل]1[.1

[ ]1ال إشکال وي المک المذکور من عادم صامة اإلجاارة الثانیاة؛
ا
لوقوعها علی عین ماوقعت علیه اإلجارة االولای وعادم إمکاان اجتماام
ا
صوم یومین وي یوم واحد ،وحی إنه ملکه المستأجر االولی ل یباج لاه
ا
عمل آخر لیملکه من اآلخر بعد ممامیة اإلجارة االولی وصامتها وعادم
بقاء ممل لشمول الثانیة له.
بقي الکالم ویما لو وسخ العقد األول بالخیار أو اإلقالة أو اإلجااة؟
اختار وي المتن عدم الصمة وي کلها ،أما وي الخیار واإلقالة :وإنهما
ا
ً
وإن کانتا تببا الرمفام اإلجارة االولی إال أن اإلجارة الثانیة بعاد باالنهاا
لقصور مملها الینقل إلی الصمة بهما وال أثر للفسخ واإلجااة بالنسبة
إلی اإلجارة الثانیة إال إذا وقعتا قبل الثانیة.
 .1العروة الوثقی :ج ،2ص.534
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وأما اإلجااة :والکالم ویها ً
بناء علی الکشف هو الکاالم واي الفساخ
واإلقالااة؛ ألن المفااروض ملکیااة العماال للمسااتأجر األول حااال وقااوم
اإلجارة الثانیة ،وال یمکن مملیکاه للمساتأجر الثااني ،ولماوق اإلجاااة
الیتغیر حال العمل المملوک للمستأجر األول ،وال یکون اإلجااة کاشفة
عن صمة التملیک الثاني؛ ألن صمة اإلجارة موقووة علی ممقج الفسخ
ا
والوسااخ علاای المفااروض نع ا  ،إذا وسااخت االولاای مصااح اإلجااارة
للمستأجر اآلخر بعقد جدید.

ً
ً
وبعبارة واضمة :الیکون المانع مناامصرا واي کاون العمال متعلقاا

لمج الغیر کي مصح إجارماه بإجااماه ،بال الماانع عادم ملکیاة العمال
لألجیر والللمستأجر األول؛ ألن المستأجر إنما یملک حصة خاصة مان
ً
الصوم وهو الصوم عن اید مثال وال طبیعي الصوم حتی یؤثر إجاامه واي
صمة العقد الثاني ،ولذلک قال السید وي الماتن «:والیمکان الکشاف
ً
هنا؛ لوجور المانع ویکون نظیر من بام شیئا ث ملک بل أشاکل» ووجاه
کونه أشکل من مصاریج القاعدة :وألنه یمکن مصمیح البیع واي رار
وقوعه باإلجااة من مالاک العاین وال مان الباائع ،واالبیع واي مفاروض
البم قابال للصامة بإجاااة المالاک ،والکاالم واي أن الخاال واي
المالک حال اإلجااة عن المالک حال البیع هل یوج الفرق وي ماأثیر
اإلجااة ،وأما ویما نمن ویه واإلجارة الثانیة غیر قابلة لإلجااة من أحدهما
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ً
( أي األجیر والمستأجر األول)؛ ألن األجیر الیکون مالکاا لعملاه علای
المفروض ،وأما المستأجر وألنه الیملاک إال حصاة خاصاة والطبیعاي
ً
الصوم کما قرر آنفا.
اواشکل علیاه :بأناه تالمنا ذلاک ً
بنااء علای امتناام ملکیاة المنااوع
ً
المتضارة؛ ألنه ً
بناء علیه ل یکن األجیار مالکاا لهاذه المنفعاة ا التاي
ملکها للمستأجر الثاني ا حال مملیکها وإنما یملکها بعد ذلک وینادرج
ً
وي کبری من بام شیئا ث ملک بل هو أشکل.
ً
وأما ً
بناء علی مختار السید من القول بالرواا والمنفعة الواقعة ماوررا
لإلجارة الثانیة مملوکة للمالک وي نفس ملک المالة .غایة األمر أناه لا
ا
ً
یکن له مملیکهاا مان أجال المضاارة للمنفعاة االخاری الواقعاة ماوررا
ا
لإلجارة االولی ومناوامه لمج الغیر ،وعدم السبیل إلای مملیاک المنفعاة
المضارة الیستند إلی قصور وي المقتضي ا أي عدم ملکیة لهاا وإنما هو
ا
ً
لوجور المانع وهو مزاحمته لمج الغیر ،وإذا أایل المانع بقاءا وتقط حج
الغیر بفسخ ونموه والمانع إذن من المک بصمته ،وإنه عقد صادر مان
أهله ووقع ممله ،بل وال حاجة إلی اإلجااة.
ث قال :والمقام شبیه بنکاح العبد ویما إذا أجااا الماولی بعاد العقاد
ً
باعتبار أن النکاح وي نفسه کان تائغا وي رروه وإنما المانع مراعاة حاج
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المولی کما قال× « :إنه ل یعص الله معالی وإنما عصی تیده» 1واإذا
أجاا جاا .وعلی هذا الیبعد القول بصامة اإلجاارة الثانیاة (بعاد وساخ
ا
ً
االولی) حتی من رون اإلجااة وضال عما لو أجاا.2...
ً
یمکن أن یرر علیه أوال :أن الکالم وي وقوم اإلجارة الثانیة قبل ممقاج
الفسخ أو اإلقالة ،وهکذا اإلجااة.
ً
وثانیااا :إن قااوام المعاوضااا بإضاااوة العااوض بعینااه إلاای المالااک
والتبیل إلی مبدلها التتلزامه واوا المعاوضاة الواقعاة مان رون وجاه
ا
کالخیار ،وهذا یقتضي القول بأن ممامیة المعاملة االولی ممنع عن صمة
الثانیة ،والفرق بین المقام ونکاح العبد واضح.
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