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  سمه تعالیاب

  1  .........................................................................................................................................................................................  :15 مساله

  1  .................................................................................................................................................................أیضا منفعۀ کانت إذا إال

  3  ................................................................................................................................  ...بالتسلیم االبتداء منهما واحد على یجب ال و

  )/ وجوب ابتداء به تسلیم 15مساله  /العوضین) شروط احکام األجرة (( اجاره موضوع:

جهت ولی به  یمحذف کرد )PDFرا از فایل منتشر شده ( )[]( ها کروشه تمامیي متن،  جهت سهولت در مطالعه نکته:

  ایم. را در فایل اصلی نگاه داشته نهاآ نشان دادن تفاوت متن اصلی با متن ویرایش شده،

  ]:15مساله [

  إال إذا کانت منفعۀ أیضا 

  فبتسلیم العین التی تستوفى منها 

در  ،-میمثال ما خانه را به منفعت دکان زید اجاره می ده- خودش منفعت باشد  ،اگر اجرة هم :می فرمایند کهمرحوم سید 

  به تسلیم عین است.  ،تسلیم منفعت که عرفاً چرا ، به تسلیم عین دکان است،اینجا تسلیم اجرة

نکته اي است که اثر  در عقد اجاره، هم عوض و هم معوض، منفعت باشند،معین کردن موجر و مستاجر در صورتی که اما 

کدام مستأجر می باشند. موجر مالک  عملی ندارد.  اگر من خانه را به منفعت یکسال ماشین اجاره دادم در اینجا کدام موجر و

  ماشین یا مالک خانه است؟ یا هر دو موجرند یا مستأجر؟ یا هر دو نه موجر می باشند نه مستأجر؟ یا تفصیلی شویم.

این بحث را مطرح  ،در بیع بلی .موضوع احکام خاصی نمی باشد ،رهی ندارد چرا که اجاره بما هو اجاثمره عمل ،این بحث

 یک از فرش و گوسفند،آیا این بیع است یا خیر؟ اگر بیع است کدام  ،یک گوسفند دادم عوضاگر من فرشم را به  :هکرده اند ک

احکام خاصی مثل خیار حیوان و مجلس و ...  محل ،که بیع چون ؟ثمن است و کدام مثمن؟ چرا این بحث را مطرح کرده اند

  خالف دیگر معامالت. ه ب ،است

؟ اگر این عقد را شامل می شود آیا عقد اجاره به معناي عرفی ؛عرفی دارد و اسم است براي یک عقد اجاره یک معناي

  شامل می شود کدام موجر و کدام مستأجر می باشند؟ 
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  عملی ندارد زیاد بحث نمی کنیم. چون ثمره ،بدهیم کههر جوابی 

   :این عوض دو صورت دارد ،عوضاجاره اگر تملیک منفعت است ب

مد  هم. مثال می رویم عبا می خریم و بما هو عبا باشد بلکه بما هو مال مد نظر استعوض بما هو مد نظر نمی  اینکه یکی

بخاطر این که ضرر نکند و عبا هم خوب خرید  پس نظر است اما تارة عبا می خریم چون می دانیم که ارزش پول کم می شود

. لذا این شخص به را عوض قرار داده -عبایعنی –این مال ، نگهداریش هم راحت استود و دزد هم نمی برد و شو فروش می 

 ،اب این که مال استبآن عوض از  چنانچه ،ه اگر منفعت را معاوضه می کنیم. گفته شده ککه عبا خریده استمالیت نظر کرده 

. شود مستتأجر میو مالک ماشین شود  مینه موجر مالک خا در این صورت،عقد اجاره می شود و  ،این اگر باشد ،مد نظر است

را اجاره دهد و اجاره  شماشین تواند منفعت میچیز دیگر ندارد و  ،جز منفعت ماشین ،موجر دیده است که این مستأجر مثالً

  خانه را در بیاورد. 

عت ماشین نیاز دارد و آن خود منفعت ماشین است و این شخص به منف ،اصال قصد و غرضش ،اما یکدفعه این است که نه

معاوضی بدون  عرفا اجاره نمی باشد و این، یک عقد ،ادعا شده است که این ،اگر این باشد ؛شخص هم به منفعت خانه نیاز دارد

  اسم است که مرحوم خوئی تابع این نظر است. 

می گوید می شود موجر و آنکه  ترْجآشود که ما منفعت را تملیک کنیم و آن که  : اجاره در جایی گفته میاند بعضی گفته

، می شود لتبِقَ د موجر و صاحب ماشین که گفتمی شو ،گفت ترْخانه آج ؛ لذا اگر صاحبشود مستأجر می گوید می لتبِقَ

خواهد منفعتش را در قبال منفعت خانه واگذار  که می–مالک ماشین یعنی اگر بالعکس می شود. مستأجر و اگر بالعکس شد، 

قَبِلت  - خواهد منفعت خانه را در قبال منفعت ماشین واگذار کند که می–شود موجر و اگر مالک خانه  ، آجرْت گفت، می- کند

  شود مستأجر. گفت، می

عرفی دارد و اگر  یک معناي ارتکازي ،هاجار زیراعرفی.  ي اقرب است به حقیقت اجاره ،1به نظر می رسد که احتمال اول

  قبول نمی کنند.  وتعریف را هم ناقص دانسته  ،لذا اگر با ارتکاز نسازد ،اند بخاطر توضیح است هم تعریفی کرده
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ي نقدي،  مستأجر به سبب ناتوانی در پرداخت هزینه مالک خانه از ابتدا در نظر نداشته که در مقابل منفعت خانه، منفعت ماشین به او تحویل داده شود اما : اگریعنی. 

ي دو منفعت باشد، این دیگر  شده باشد و ازهمان ابتدا منظور از معامله، معاوضه از ابتدا منفعت در مقابل منفعت، معاوضهمنفعت ماشین را به موجر بدهد، این اجاره است اما اگر 

   عقد اجاره نخواهد بود.
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  و ال یجب على واحد منهما االبتداء بالتسلیم

ي هر کدام از این دو جایز است که مشخص است که برا ؛یکی منفعت را می خواهد و یکی اجرة را می خواهد ،این دو نفر

گوید که اول تسلیم کن؛ فرض کنید که هر یک از  هر یکی به دیگري می ولی، دیگري تسلیم کند ابتداء به تسلیم کند و بعد

   طرفین یقین دارد که در صورت تسلیم او، دیگري هم تسلیم می کند، آیا در اینجا ابتداء به تسلیم واجب است یا خیر؟

و زید  ؛اول پول را بده تا خانه را تسلیم کنم :ام و به زید می گویم من خانه را به زید تحویل داده صورت این است که:یک 

  خانه را می دهم و بالعکس.  ،هم اطمینان دارد که اگر پول را بدهد

  . طمئن به تسلیم فرد روبرو نمی باشیمم ،من یا طرف مقابل :که صورت دوم این است

دو صورت اطمینان و عدم اطمینان واجب نمی باشد.  ، در هیچ یک ازاین ابتداء به تسلیم :اند مشهور فقها فرموده ادر اینج

طرف  ،مطمئن است که در صورت ابتداء به تسلیم هر یک از دو طرف،لو اینها وجود دارد و ايیعنی این حق عدم تسلیم بر

  مقابل تسلیم می کند. 

  اند:  آورده ین فتوابر ادو دلیل  ،مشهور

  دلیل اول: 

ي عقالء ثابت می شود و این سیره ي به سیره ،این حق .منهما حق االمتناع است کلّل عقالء مبل شارع امضاء شده ن ق

  است. 

  دلیل دوم: 

دو طرفه  ،این حق .من بتوانم آن مال را حبس کنم ،تا تو تسلیم نکرده باشی که:شرط ارتکازي است  ،گفته اند که در عقد

  است. 

خود  ،این حق را براي طرفین قائل می باشند و در دلیل دوم ،عقالء ،در دلیل اول تفاوت دو دلیل در این است که:

  متعاقدین این شرط را براي هر دو طرف قائل می باشند. 

  شرعا واجب نمی باشد.  ،بنابراین ابتداء به تسلیم بر هیچ کدام

  ما با این نظر مخالفیم. 
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 ؛تسلیم واجب است ،تسلیم می کند ،طرف مقابل ،در صورتی که من مطمئن هستم که اگر ابتداء به تسلیم بکنم :یما هگفت ما

  واجب نمی باشد.  ،اما در صورت عدم اطمینان

  دلیل اینها و بعد مختار خودمان.  اشکال دراول برویم سراغ 

  : )ءسیره عقال( اما دلیل اول

در صورت  ،این حق امتناع چون ؛این درست نمی باشد ،حق االمتناع دارد هر یک از طرفین، ،عقالء ي این که در سیره

چنین حقی ثابت نمی  ،مطمئن به تسلیم است یکی از طرفین،اما در جایی که  ،تسلیم طرف مقابل وجود دارد بهعدم اطمینان 

  باشد. 

در مورد توجه  موجودیا به نکات  ،شاید به خاطر فتواي علماي دیگر بوده است ،اند را استظهار کرده قها که این سیرهف اما

ممکن است استظهارش با ما فرق کند که  ،البته تارة هم با وجود التفات- ند این نظر را می داد ،نمی کنند که اگر توجه می کردند

  . - دیگر چاره اي نمی باشد در این صورت

  :)شرط ارتکازيدوم ( اما دلیل

 تنها دلیل بر وجوب تسلیم،نمی باشد و  در ذهن متعاملینشرط ارتکازي را که اصال قبول نکردیم و چنین شرط ارتکازي 

  عقالء می باشد.  ي همان سیره

   2اما دلیل ما چه می باشد؟

فقیهاً دلیل داریم که ل غیر است و حبس مال، تصرف عدوانی در ما ،ما قائلیم در صورت اطمینان به تسلیم طرف مقابل

  تسلیم در این صورت واجب است. . لذا شرعاًحرام است ،تصرف عدوانی بدون اذن در مال غیر

دهد اما دیر  می هم طرف مقابل، عوض یا معوض رااگر  یا مطمئن است کهباشد و  نمیداند و مطمئن به تسلیم  اما اگر نمی

  باشد.  ، تصرف او تصرف عدوانی نمیکه در این صورت چرا ؛دیگر واجب نمی باشد ،دهد می

  آید. ي عقود معاوضی می این مطلب در همه

محسوب تصرف عدوانی  ،مطمئن طرفبر حبس  ،دیگر مطمئن نمی باشد لی طرفلذا اگر یکی مطمئن به تسلیم است و

 ،حبس ،در صورتی که چنین اطمینانی را نداشته باشد دیگريبر  لیواجب است و بر اوابتداء به تسلیم  در نتیجهو  شود می

                                                           
2

  .است دلیل نیازمند حکمی هر بلی؛ خواهد؟ می دلیل تسلیم وجوب اساساً آیاو . 
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م دیگري، حبس بر دیگري عدوانی اما بعد از ابتداء به تسلی ؛باشد تسلیم واجب نمیباشد و لذا ابتداء به  تصرف عدوانی نمی

  ه خود تسلیم.در مورد ابتداء به تسلیم می باشد ن ،لذا تمام این بحثها ؛باشد و تسلیم بر او واجب می باشد می


