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کتاب اإلجارة 794
 

 

: لو آجر نفسه للخیاطة مثاًل في زمان معّین، فاشتغل 7مسألة 
 بالکتابة للمستأجر مع علمه بأّنه غیر العمل المستأجر علیه لم یستحّق 

ا ُاجرة فویتها علی نفسه بترک الخیاطة، وأمّ فلت المسّماةا ااُلجرة شیئًا، أمّ 
المثل للکتابة مثاًل فلعدم کونها مستأجرًا علیها فیکون کالمتبرع بها، بل 

بهًا غیر متعّمد خصوصًا سبّ یمکن أن یقال: بعدم استحقاقه لها ولو کان م
 [1]1.مع جهل المستأجر بالحال

العمل الصاارر  ن  أوالفارق بین المسألتین السابقة وهذه المسألة [ 1]
الیکون بأمر المستأجر وعدم صدور العمل باأمره واتاتیراره  األجیرمن 

 ؛عادم ممامیاة المکا بیارار ، ولکن یمکن اإلاألجیرواالشتغال واقع من 
قاد واو   األجیاره؛ ألن  التعلیل باأن  إطالقجرة علی عدم اتتمقاق االا ل

ر انعقاار اقه بمرار  بعد ثبو  اتتمق مثاًل الیت    ةعلی نفسه بترکه الخیاط
نع ، یثبت للمساتأجر  يواء الخارجوعلی ال ةناطإف والعقد من غیر موق  
ف وعادم التسالی ، ولاو انفساخه الیساتمج االاجارة، الخیار عند التخل  

إذا عمل غیر العمل المستأجر علیه لیس لاه ماالباة  األجیرإن   :والنتیرة
جرة المثل  المستأجر. بأمرلعدم صدور العمل  ؛اا

ا االاجرة وأ اة وإنم   أیضًا. األجیرها وسخها المستأجر ل  یستمق   المسم 
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ید من مکان إلیی آخیر، فاشیتبه  ته: لو آجر دابّ 8مسألة لحمل متاع ز
ید وال علی عمرو وحملها متاع عمرو لم یستحّق   [1].1ااُلجرة علی ز

بمعنای  ؛والیخفی جریان ما ذکرناه وي المسألة السابقة هنا أیضاً [ 1]
اةعدم االتتمقاق بالنسبة إلی االاجرة  إطالقمامیة عدم م ، حیا  المسم 

ه إذا ل  یفسخ المستأجر وعلی  اةعوض الفائت وله  األجیرإن  واي  المسام 
ة المستأجر.  ذم 

ید : لو آجر دابّ 9مسألة لیه أو بعده إقبل التسلیم فشردت  مثالً ته من ز
ولیو غصیبهما  .قبأ، وکذا لو آجر عبده فیاإلجارةثناء المّدة بطلت أفي 

یرجیع المسیتأجر  هغاصب فإن کان قبل التسلیم فکذلک، وإن کان بعد
ائت من المنفعة، ویحتمل التخییر بین فعلی الغاصب بعوض المقدار ال

وهیو إاا کیان  ااُلولییالرجوع علی الغاصب وبین الفسخ فیي الصیورة 
 [2].2الغصب قبل التسلیم

  :وي المسألة مقامان[ 2]
ةما إذا  أحدهما:  وج العبد وأ شرر  الداب 
  .غصبهما :وثانیهما
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 ،باالتلف إلماقاًا لهماا اإلجارةوقد حک  بباالن  :أّما المقام األّول
هاا  وقد مر   إذا »الکالم وي المسألة الرابعة مان الفصال الثالا ، وهاي أن 

العتباار  1...«اإلجارةملفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بالت 
قها خارجًا وإال  والمصح  مالمنفعة وإقابلیة التسلی  وي   اإلجاارة کان ممق 

کما وي هدم  اإلجارةلعدم مالکیة المالک لها، والموقع لتملیکها ب ؛علیها
 الدار.

ة أوهکذا الکالم وي  ة  اإلجارةأي بالت ا ثناء المد  ا وي بقیاة الماد 
 إلیها وللمستأجر خیار التبعیض بالنسابة إلای ماا ةلفوا  المنفعة بالنسب

مضی، وإن کان التبعیض ضرریًا ولاه الفساخ واتاترجام مماام االاجارة 
اة جرة المثل مامضی. يویؤر   المسم   اا

 &وإن کان قبل التسلی  وقد حک  السید الماامن :وأّما المقام الثاني
وإن کان الغصا  مان الغاصا  بعاد التسالی  قاال: برجاوم بالباالن، 

، ثا  احتمال التخییار الفائتاةالمستأجر علی الغاص  بعوض المنفعاة 
 االاولایللمستأجر بین الرجوم علی الغاص  وبین الفسخ )وي الصاورة 

 أي إذا کان الغص  قبل التسلی (.
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واي  ةشرایاة عاماروتی به وي المساألة الأوتی به هنا رجوم عما أوما 
حی  حک  تابقًا بالتخییر بین الفسخ والرجوم بااالاجرة  ؛الفصل الثال 

 ،ن الثااني قویااً واحتمال معای   ،ال  بعوض ما وا وبین الرجوم علی الظ
ه لیس له  :بمعنی أو جر والماإلای الظال  وقط رون الرجوم  مراجعة ال  إأن 

 الفسخ. 
مناه ا: عدم وجور المانع مان الماوجر  واي التسالی  والوجه ا کما قد 

 والمنع متوجه إلی خصوص المستأجر وي التسلی .
مان  الماوجربعد ممکاین ف الشرط، وال موج  لمصول خیار مخل  

لقول بالتخییر وي لوجه  تفام وقد منع الظال  والالتسلی  والعین قابلة لالن
ل   .ا وبعدها والثاني ا  أي قبل التسلی ا الفرض األو 

بلد إلی بلد فحملها  من: إاا آجر سفینته لحمل الخّل مثاًل 11مسألة
والیستحّق ُاجیرة  اةالمسّم الموجر إاّل ااُلجرة  المستأجر خمرًا لم یستحّق 
خذ ااُلجرة علیه حرام، فلیست هذه المسیألة أالمثل لحمل الخمر؛ ألّن 

  .جارة العبد للخیاطة فاستعمله المستأجر في الکتابةمسألة إمثل 
فعلی هذا إاا غصب السفینة وحملها خمرًا کان الالزم عیدم  :الیقال

نقول:  األنّ  ؛اماستحقاق المالک ُاجرة المثل؛ ألّن ُاجرة حمل الخمر حر 
في هذه المّدة،  ةالفائت ةلا یستحّق المالک ُاجرة المثل للمنافع المحلّ إّنم



کتاب اإلجارة 055
 

 

عطیاه أت علیی المیوجر منفعتیه؛ ألّنیه وفي المسألة المفروضة لم یفیّو 
 [1].1لحمل الخّل بالفرض المسّماةااُلجرة 

اةصر اتتمقاق الموجر واي اماأواره من ح[ 1] ممال  کاالم  المسام 
هاا أمرمة والتعلیل ب مکا  المنفعاة غیار بخذ االاجارة علای الخمار وأن 

  علی الموجر المنفعاة اائادة وو  ما رب  المملوکة، مندوع؛ ألن  المستأجر 
اةعلی  مان المالاک وهاو ضاامن لهاا، ولاذلک الیبعاد المکا   المسم 

ألکثار االاجارمین؛ ألن  حرماة االتاتیفاء للمساتأجر  الموجرباتتمقاق 
 ةاالاجرة للمستأجر بعد مسل   مفویت المنفعة اائادالمناوی وي جواا أخذ 

اةعلی  ، وقد مر الکاالم واي المساألة السارتاة )واي المنفعتاین المسم 
ف القااول باتااتمقاق کلتااا االاجاارمین، وإن کانتااا ضااعین( ومالمتضااار  

حدی المنفعتین وکیف یأخذ إالیملک إال   الموجرن  أ :لتین، بدعویممل  
 مرین.کثر األأالمسألة السابقة بوجوب االاجرمین، ولذا قلنا وي 

اةالاجرة  األجیر ةمالکی اإلجارةوقد مر  أیضًا: إن  مقتضی عقد   المسام 
اةوهو یملک  ف  المسم  جرة المثل لما عمله( مندوع بعد مخل   األجیار)کاا

 عن ممویل المنفعة للمستأجر.
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اةجرة االا روع  وجوببعد اختیاره  &ث  إن  المامن م واي المقاا المسم 
جرة المثال  أشکل علی نفسه: بأن  مقتضی ذلک عدم اتتمقاق المالک اا

وأجاب: باتاتمقاقه االاجارة باإااء  .لدی غص  السفینة وحملها الخمر
کماا إذا غصابها جعلهاا  ة،لالها من المنااوع الممل   مفویت الغاص  ما

ه ضامن ةمعال  التفویت أیضًا. جتمق  لتلک المناوع ل، وإن 
ید للرکوب إلی مکیان فاشیتبه  : لو استأجر11مسألة داّبة معّینه من ز

ة، نییولی وُاجرة المثیل للثالالُ  المسّماةزمه ااُلجرة لورکب داّبة ُاخری له 
ة عمیرو فإّنیه یلزمیه ُاجیرة المثیل لداّبی ،عمیروداّبة کما إاا اشتبه فرکب 

یدلدابّ  المسّماةو   [1].1ت منفعتها علی نفسهحیث فّو  ؛ة ز

ة ممات مکنتاه إلای مماام شکاإ وهذا مما ال[ 1] ل ویه بعد کون الداب 
اد المساتأجر أو  ة ویمکنه اتتیفاء الرکاوب التاتقرار االاجارة، ومعم  المد 

  .أو انفساخها اإلجارةاشتباهه الیوج  باالن 
جرة المثل  ا لزوم روع اا والتتیفائه المنفعة مان ماال الغیار  :ةنیلثالوأم 

جارة مثال العاین  ،وجرأو غیر ما اتتأجره من الممن رون إجاامه  وعلیاه اا
 وة.المتصر  
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ید مثاًل ثم آجر نفسه 12مسألة  : لو آجر نفسه لصوم یوم معّین عن ز
 ااُلولییالثانیة، ولیو فسیخ  اإلجارةلصوم الک الیوم عن عمرو لم تصح 

جازها ثانییًا، أبل ولو  ،قبل الک الیوم لم ینفع في صّحتها ةقالإبخیار أو 
عقد؛ ألّن اإلجیازة کاشیفة، والیمکین الکشی  من تجدید الله بل البّد 

م ملک بیل ث، فیکون نظیر من باع شیئًا اإلجارةلوجود المانع حین  ؛هنا
 [1].1شکلأ

ة إ ال[ 1]  ؛الثانیاة اإلجاارةشکال وي المک  المذکور من عادم صام 
مکاان اجتماام إوعادم  االاولای اإلجارةلوقوعها علی عین ماوقعت علیه 

ه مل   ،صوم یومین وي یوم واحد ل  یباج لاه  االاولیالمستأجر  هکوحی  إن 
تها وعادم وصام   االاولی اإلجارةة ملکه من اآلخر بعد ممامییعمل آخر ل

 له. الثانیةلشمول  بقاء ممل  
ل بالخیار أو اإل يبق  ؟ةجااقالة أو اإلالکالم ویما لو وسخ العقد األو 

ا وي الخیار و ها، أم  ة وي کل  هما  ة:قالاإلاختار وي المتن عدم الصم  وإن 
الثانیة بعاد باالنهاا  اإلجارةإال  أن   االاولی اإلجارةوإن کانتا تببًا الرمفام 

ة بهما وال ها الینقل  إلی الصم  بالنسبة  ةااإلجاثر للفسخ وأ لقصور ممل 
 وقعتا قبل الثانیة.إذا الثانیة إال   اإلجارةإلی 
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ا  الکاالم واي الفساخ  والکالم ویها بناًء علی الکشف هو اإلجااة:وأم 
ل حااال وقااوم اإلقالااةو ؛ ألن  المفااروض ملکیااة العماال للمسااتأجر األو 

 اإلجاااةولماوق  ي،یمکن مملیکاه للمساتأجر الثاان وال ،الثانیة اإلجارة
لالیتغی    ةکاشف اإلجااةیکون  وال ،ر حال العمل المملوک للمستأجر األو 

ة  ة التملیک الثاني؛ ألن  صم  ج الفسخ  ةموقوو اإلجارةعن صم  علی ممق 
 اإلجااارةمصااح   االاولاایوالوسااخ علاای المفااروض نعاا ، إذا وسااخت 

  .للمستأجر اآلخر بعقد جدید
قاًا امنا الیکون المانع :ةوبعبارة واضم مصرًا واي کاون العمال متعل 

بال الماانع عادم ملکیاة العمال  ،جااماهإجارماه بإالغیر کي مصح   لمج  
ل؛ ألن  المستلأل ما یملک حص  جیر والللمستأجر األو  ة مان خاص   ةأجر إن 

جاامه واي إر الصوم حتی یؤث   ي  وال طبیع الصوم وهو الصوم عن اید مثالً 
ة العقد الثاني والیمکان الکشاف :»ولذلک قال السید وي الماتن  ،صم 

ووجاه « شاکلبل ألوجور المانع ویکون نظیر من بام شیئًا ث  ملک  ؛هنا
ه یم :القاعدةشکل من مصاریج أکونه  کن مصمیح البیع واي رار  وألن 

ع، واالبیع واي مفاروض ئالعاین وال مان البااة من مالاک اوقوعه باإلجا
ة بإجااا والکاالم واي أن  الخاال  واي  ،المالاک ةالبم  قابال للصام 

المالک حال اإلجااة عن المالک حال البیع هل یوج  الفرق وي ماأثیر 
ا ویما نمن ویه وةااإلجا لإلجااة من أحدهما  الثانیة غیر قابلة اإلجارة، وأم 



کتاب اإلجارة 050
 

 

ل(؛ ألن   األجیر) أي  لعملاه علای  اً الیکون مالکا األجیروالمستأجر األو 
ه الیملاک  ا المستأجر وألن  اة والطبیعاإال  المفروض، وأم  اة خاص   ي  حص 

 ر آنفًا.الصوم کما قر  
شکل علیاه منا ذلاک بنااًء علای امتناام ملکیاة المنااوع  :واا اه تال  بأن 

ه بناًء ةالمتضار    يالتاا  هاذه المنفعاةلمالکاًا  األجیارعلیه ل  یکن ؛ ألن 
ما ا کها للمستأجر الثاني مل   ملکها بعد ذلک وینادرج یحال مملیکها وإن 

 شکل.أوي کبری من بام شیئًا ث  ملک بل هو 
ا بناًء علی مختار السید من القول بالرواا والمنفعة الواقعة ماوررًا  وأم 

اه لا  غایة األ .المالةس ملک وي نفللمالک  ةلإلجارة الثانیة مملوک مر أن 
ةیکن له مملیکهاا مان أجال   اً خاری الواقعاة ماوررللمنفعاة االا  المضاار 

الغیر، وعدم السبیل إلای مملیاک المنفعاة  ومناوامه لمج   االاولی إلجارةل
ة ما هو  اأي عدم ملکیة لهاا  يستند إلی قصور وي المقتضیال المضار  وإن 

 وتقط حج  بقاءًا ایل المانع الغیر، وإذا أا  ج  وجور المانع وهو مزاحمته لمل
ه عقد صادر مان  ،متهصب من المک  الغیر بفسخ ونموه والمانع إذن وإن 

  .بل وال حاجة إلی اإلجااة ،ههله ووقع ممل  أ
جااا الماولی بعاد العقاد أوالمقام شبیه بنکاح العبد ویما إذا  :ث  قال

ما المانع مراعاة حاج  وه وي رر ن  النکاح وي نفسه کان تائغاً أباعتبار   وإن 
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ه ل  : » ×المولی کما قال ما عصی  یعص الله معالیإن  واإذا  1«یدهتوإن 
ة بیبعد القول الوعلی هذا  .جاا جااأ الثانیاة )بعاد وساخ  اإلجاارةصام 

 .2جاا...أ( حتی من رون اإلجااة وضاًل عما لو االاولی
الً  االثانیة  رةاإلجان  الکالم وي وقوم أ :یمکن أن یرر علیه أو  ج قبل ممق 

  .الفسخ أو اإلقالة، وهکذا اإلجااة
وثانیااًا: إن  قااوام المعاوضااا  بإضاااوة العااوض بعینااه إلاای المالااک 
لها التتلزامه واوا  المعاوضاة الواقعاة مان رون وجاه  والتبیل إلی مبد 

ة عن ممنع  االاولیالمعاملة ممامیة القول بأن   يوهذا یقتض ،کالخیار صم 
 فرق بین المقام ونکاح العبد واضح.وال ،الثانیة
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