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ًقد اشکال سوم

ایي هسألِ کِ جایگاُ اصلی آى در کتاب االجارُ است باید در دٍ صَرت ػلن ٍ ػدم ػلن أجیز آى را
بزرسی کٌین.
هسألِ دیگزی ًیش در کتاب االجارُ هرز ضدُ کِ اصالً اگز کسی دیگزی را بِ ػولی بؼَضٍ هؼلَم یا ال
بؼَضٍ هؼلَم اهز کزد ایي اجارُ است یا غیز اجارُ؟ اگز إجارُ ًباضد تحت ػٌَاى جؼالِ است یا ایيکِ
ػٌَاى هستملی بِ ًام «ػول بالعواى» یا [«ظواى االهز»] دارد؟ یؼٌی هاّیت چٌیي هؼاهلِای صزف ًظز اس
صحت ٍ فساد آى چیست؟ إجارُ است یا غیز إجارُ؟ در صَرتی کِ فاسد باضد ظواى دارد یا خیز؟ ایيّا
هسائل هبتالبْی است کِ بسیار در سًدگی ػادی ها هَرد ًیاس است؛ چزاکِ اکثز کارّای ها بِ ًحَ «ػول
بالعواى» است؛ هثالً بِ ػاهل هیگَیین بزق ها را تؼویز کي ،کَلز ها را تؼویز کي ٍ . ...
ًَع فمْاء هسألِی اجارُی ػیي ٍ اجارُی ػول را اس یک ٍادی داًستِ ٍ گفتِاًد :اگز کسی هثالً
خاًِاش را بِ اجارُی فاسدُ تحَیل دیگزی داد هستحك أجرة الوسوّی ًیست ،اها مستحق أجرة الوثل است.
ّوچٌیي اگز کسی خَدش را بِ اجارُی فاسدُ أجیز دیگزی کزد ٍ ػول را اًجام داد هستحك أجرة الوسوّی
ًیست ٍلی هستحك أجرة الوثل است.
هطَْر بیي ػلن أجیز بِ فساد اجارُ ٍ ػدم ػلن أجیز ٍ ًیش بیي ػلن هستأجز بِ فساد إجارُ ٍ ػدم ػلن
هستأجز فزلی ًگذاضتِ ٍ ظواى أجرة الوثل را ثابت داًستِاًد .بِ جش هؼدٍدی اس فمْاء اس جولِ سید ٍ
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بؼط هحطیيِ هَافك ایطاى ٍ ًیش هحمك ثاًی کِ ًظز دیگزی دارًد.
آیا إجاره از هصادیق «کل عقد یضوي بصحیحه یضوي بفاسده» است؟

ها ًحي فیِ را گفتِاًد اس هصادیك «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» است؛ یؼٌی ّواىطَر کِ اگز
کسی هثالً هبیؼی را بِ ػمد بیغ صحیح گزفت باید ثوٌص را ػراء کٌد ٍ اگز بِ ػمد بیغ فاسد گزفت ٍ تلف
کزد باید اس ػْدُی ظواى ٍ خسارت آى هبیغ بزآید؛ یؼٌی بیغ اس ػمَدی است کِ صحیحص ظواى دارد
پس فاسدش ّن ظواى دارد ،ها ًحي فیِ ّن اس هصادیك ایي کبزی است؛ چَى اجارُی صحیح ظواى آٍر
است ٍ ظواًص ّواى اجرة الوسوی است ،پس اجارُی فاسد ّن ظواى آٍر است ٍ ظواًص طبك ًظز
هطَْر اجرة الوثل است.
ٍلی ایي لاػدُ بِ ایي ػزضِ ػزیط دلیل هحکوی ًدارد ٍ أدلِی الاهِ ضدُ بز آى یا توام ًیست یا بِ
ایي کلیّت ًویتَاًد لاػدُ را اثبات کٌد .اس ایي جْت ایي لاػدُ ًویتَاًد دلیل بز ظواى إجارُی فاسد باضد
ٍ باید دًبال دلیل خاظ بَد .لذا بؼعی بِ اجواع ٍ بؼعی بِ سیزُی ػمالئیِ توسک کزدُاًد.
بررسی ضواى در صورت عدم علن اجیر به فساد إجاره

در صَرتی کِ ػمد إجارُ باطل باضد ٍ أجیز بؼد اس اًجام ػول بفْود إجارُ باطل بَدُ ،ضبِْای ًیست
کِ در ایيجا أجیز هستحك اجرة الوسوی ًیستٍ .لی اس طزف دیگز ایي ػول حز بِ اهز هستأجز اتفاق افتادُ
ٍ ٍی آى را استیفاء کزدُ ٍ اجیز ًیش لصد تبزّع ٍ هجاًیّت ًداضتِ است ،لذا اگز بگَیین ایي استیفاء بالػَض
هیباضد هصداق أکل هال بِ باطل است؛ چَى هستأجز اس ػول استفادُ کزدُ است .بٌابزایي ال خالف در
ایيکِ باید اجرة الوثل را بِ اجیز بپزداسد.
ٍلی ضبِْای در ایيجا ٍجَد دارد ٍ آى ایيکِ اگز اجرة الوثل بیطتز اس اجرة الوسوی باضد ،چزا باید
هستأجز همدار اظافِ بز اجرة الوسوی را بِ اجیز پزداخت کٌد؟ در حالی کِ اجیز بِ کوتز اس آى با هستأجز
لزارداد بستِ خصَصاً در صَرتی کِ هیداًست ػولص بیص اس آى ارسش داضتِ ٍ در ػیي حال لزارداد بستِ
است .لذا اگز اجواػی بز خالف ًباضد هیگَیین بِ حکن سیزُی ػمالء هستأجز ظاهي الل االهزیي اس اجرة
الوسوی ٍ أجرة الوثل هیباضد.
ایي در صَرتی است کِ أجیز جاّل بِ برالى إجارُ باضد ،اها هستأجز ػالن باضد یا جاّل فزلی
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ًویکٌد؛ چَى ػلن ٍ جْل در ظواى دخیل ًیست .اگز کسی اصالً ًداًد اتالف هال غیز ظواى آٍر است ،یا
ًداًد هالی را کِ تلف کزدُ هال غیز است باس قیمة الوثل آى را ظاهي است ،لذا اگز در خَاب ّن خسارت
بشًد ظاهي است .ایيجا ّن هستأجز چِ بداًد إجارُ باطل بَدُ ٍ چِ ًداًد فی الجولِ ظاهي اجرت
هیباضد.
بررسی ضواى در صورت علن أجیر به فساد إجاره

در صَرت ػلن أجیز بِ فساد إجارُ فزهَدًد أجیز هستحك چیشی ًیستٍ ،لی هزحَم

هحمك کزکی

ضیخ هیفزهاید أجیز هستحك اجرة الوثل است ّزچٌد بیص اس اجرة الوسوی باضد؛ چَى أجیز بِ اهز هستأجز
ػول را اًجام دادُ ٍ هستأجز آى را استیفاء کزدُ ٍ اجیز ّن لصد تبزّع ًداضتِ است ،لذا هستأجز ظاهي اجرة
الوثل است؛ خصَصاً اگز هستأجز ّن ػالن بِ فساد إجارُ باضد.
ٍلی سید یشدی

در حاشیه بر مکاسب 1هیفزهاید :اگز أجیز ػالن بِ فساد إجارُ بَدُ ٍ با ػلن بِ فساد

ػول را اًجام دادُ ،احتزام ػولص را اسماغ کزدُ ،لذا هستحك اجزتی ًیست.
سید یشدی

در العروة الوثقیً 2یش فزهَدُ است :اجیز اگز ػالن بِ فساد إجارُی ػول باضد یا هَجز

اگز ػالن بِ فساد إجارُی ػیي باضد هطکل است کِ بگَیین هستأجز ظاهي ػول اجیز یا ظاهي آى هٌافؼی

 .1حاش٘ٔ الوكاسب (لل٘زدٕ) ،ج ،1ص:11
قَلِ (ألى الظاّس ثبَت أجسٓ إلخ)
أقَل فِ٘ هٌغ ألًِ إذا كاى ػالوا بالفساد فقد أسقط حسهٔ ػولِ فال ٗستحق أجسٓ فالحكن بثبَت األجسٓ كاشف ػي الصحٔ كوا ذكسُ الوحقق.
 .2الؼسٍٓ الَثقى (للس٘د ال٘زدٕ) ،ج ،2ص:795
هسألٔ  :11إذا تب٘ي بطالى اإلجازٓ زجؼت األجسٓ إلى الوستأجس ٍ استحق الوؤجس أجسٓ الوثل بوقداز ها استَفاُ الوستتأجس هتي الوٌفؼتٔ أٍ
فاتت تحت ٗدُ إذا كاى جاّال بالبطالى خصَصا هغ ػلن الوستأجس ٍ أها إذا كاى ػالوا ف٘شكل ضواى الوستأجس خصَصا إذا كتاى جتاّال ألًتِ
بتسل٘وِ الؼ٘ي إلِ٘ قد ّتك حسهٔ هالِ خصَصا إذا كاى البطالى هي جْٔ جؼل األجسٓ هاال ٗتوَل شسػا أٍ ػسفا أٍ إذا كاى أجسٓ بتال ػتَو ٍ
دػَى أى إقداهِ ٍ إذًِ فٖ االست٘فاء إًوا َّ بؼٌ َاى اإلجازٓ ٍ الوفسٍو ػدم تحققْا فئذًِ هق٘د بوا لن ٗتحقق هدفَػٔ بأًِ إى كاى الوساد كًَتِ
هق٘دا بالتحقق شسػا فووٌَع إذ هغ فسو الؼلن بؼدم الصحٔ شسػا ال ٗؼقل قصد تحققِ إال ػلى ٍجِ التشسٗغ الوؼلَم ػدهِ ٍ إى كاى الوساد تق٘دُ
بتحققْا اإلًشائ٘ٔ فَْ حاصل ٍ هي ٌّا ٗظْس حال األجسٓ أٗضا فئًْا لَ تلفت فٖ ٗد الوَجس ٗضوي ػَضْا إال إذا كاى الوستأجس ػالوتا بتبطالى
اإلجازٓ ٍ هغ ذلك دفؼْا إلِ٘ ًؼن إذا كاًت هَجَدٓ لِ أى ٗستسدّا ّرا ٍ كرا فٖ اإلجازٓ ػلى األػوال إذا كاًت باطلتٔ ٗستتحق الؼاهتل أجتسٓ
الوثل لؼولِ دٍى الوسوآ إذا كاى جاّال بالبطالى ٍ أها إذا كاى ػالوا ف٘كَى َّ الوتبسع بؼولِ سَاء كاى بأهس هي الوستأجس أٍ ال ف٘بب ػل٘تِ زد
األجسٓ الوسوآ أٍ ػَضْا ٍ ال ٗستحق أجسٓ الوثل ٍ إذا كاى الوستأجس أٗضا ػالوا فل٘س لِ هطالبٔ األجسٓ هغ تلفْا ٍ لَ هتغ ػتدم الؼوتل هتي
الوؤجس.
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است کِ اس ػیي استیفاء کزدُ؛ خصَصاً اگز هستأجز جاّل باضد؛ چَى هَجز کِ ػیي را بِ هستأجز دادُ ،در
ٍالغ حزهت هالص را ّتک کزدُ ٍ هثل کسی است کِ اس هالص إػزاض کزدُ است .بِ ػٌَاى هثال کسی کِ
اس رٍی ػصباًیت ػیٌکص را بِ خیاباى اًداخت ٍ هاضیٌی اس رٍی آى رد ضد راًٌدُی هاضیي ظاهي ًیست ٍ
ًویتَاًد خسارت آى را اس ٍی بگیزد؛ چَى خَدش حزهت هالص را با اًداختي در خیاباى ّتک کزد.
ٍ الحودهلل رب الؼالویي
همزر :ػبداهلل اهیزخاًی
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