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 )14و  13ه مسال( فصل فی احکام االجرة موضوع:

 

  التلف بمنزلۀ العام العذر و

ي  نتواند از عین منتفع شود، به منزله رجد اگر عذر عامی پیدا شود که مستاگویسید می فرماید و العذر العام بمنزله التلف. می 

  قم مسدود است. - روز جممعه برود تهران و روز جمعه راه تهراندر تلف است. مثال ماشینی را اجاره کرده که 

  إشکال ففیه ... بالمستأجر الخاص العذر أما و

ا اجاره کرده که در روز جمعه برود تهارن اما در روز جمعه مریض شد به اما اگر عذر خاص پیدا شد مثل اینکه ماشینی ر

را براند و اصال قدرت بر حرکت این ماشین ندارد؛ یا نه، شب جمعه طوري که نمی تواند از بستر بلند شود و این ماشین 

جمعه زندان است و قدرت ندارد تصادفی کرد و افتاده در بیمارستان، یا شب جمعه دستگیرش کردند و بردندش زندان، در روز 

  که ماشین را براند. 

 أو المسافره على یقدر لم و فمرض 1بنفسه لرکوبه دابه استأجر إذا کما بالمستأجر الخاص العذر أما و

  إشکال ففیه ذلک نحو أو ألمه فزال سنه لقلع رجال

  این، فرع پنجم.

زند، حکم هر دو یکی است، با هم [آنها را]  حکم این فرع چیست؟ [سید]، بعد فرع ششم که یک مثال دیگر است را می

  گوید.  می
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 ).للرکوب نه. (
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  فزال المه او نحو ذلک سنه لقلع 2رجالاو 

د، طرف رفت پیش دکتري و اجیرش کرد که دندانش را بکشد، گفت خوب بعد از ظهر بیا که من دندان تو را بکشم، عصر که ش

  دید درد دندانش برطرف شد. 

زمان مرحوم سید، دندان پزشک نبود و شغلی به عنوان دندان پزشکی نداشتیم، لذا طبیب و اینها را به کار نمی بردند چون 

  دندان کشیدن کار دالك بود.

یا امثال این. مثل اینکه شخصی را اجیر کرد که این لباسش را بدوزد، بنا بود روز جمعه بیاد این لباس را بدوزد، شب جمعه 

  را برد.  [این پارچه] دزد آمد این لباس 

میت را  یا شخصی را اجیر کرد که بیاید براي میت نماز بخواند، وقتی آمد دید سیل این میت را با خودش برده یا حیوان این

  خورده. 

  [سید می فرمایند:] ففیه اشکال. 

   العقد معه یصح لم العقد قبل کان لو بحیث کان إذا البطالن یوجب إنه یقال أن یبعد ال و

  اي بگویم: بگذارید براي شما یک ضابطه می گوید سید

عقد هم حادث شد، موجب بطالن عقد [آن عذر خاص، بعد از اگر  هر عذر خاصی که اگر قبل از عقد بود، آن عقد باطل بود،

رانندگی ماشین که کسی قدرت بر می ماند  مثل این شود. این ضابطه را در نظر بگیرید برایتان مشخص می] . پس اگرشود می

این عقد باطل ندارد و آن را کرایه کند براي اینکه خودش رانندگی کند تا مشهد در حالی که اصال بلد نیست آن را روشن کند، 

است. یا طبیبی را اجیر کند براي برطرف کردن درد دندانی که االن درد ندارد. خوب معلوم است که این دکتر، قدرت ندارد درد 

  کند را ازاله کند.  این دندانی که درد نمی

م یکی عذر عام و دیگري عذر توانیم به دو قسمتشان کنی نگاه کنیم، میحال اگر بخواهیم برگردیم و مساله پنج و شش را با هم 

  خاص. 
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  این رجال عطف بر دابه است.). (ولو قشنگ نیست، ولی 
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عذر عام چه بود؟ این بود که ما ماشین را کرایه کردیم براي اینکه روز جمعه برویم تهران و روز جمعه راه بسته است. اینجا 

حق با مرحوم سید است و این عقد باطل است چون ماشین فاقد این منفعت است. منفعت ذهاب الی تهران در روز جمعه را 

موجود نیست و گفتیم شرط عقلی صحت، وجود العوضین است و ایم بر شیئی که اصال  ندارد پس ما در واقع معاوضه کردهاصال 

ماند که ماشینی را کرایه کند که از طریق هوا من را برساند مشهد یا از طریق  این ماشین اصالً این منفعت را ندارد. مثل کسی می

رود و اصالً این  در هوا و روي آب نمیست که این عقد اجاره باطل است چون ماشین آب مرا برساند به هند؛ خوب معلوم ا

  منفعت را ندارد. 

  [پس] این فرمایش سید را در عذر عام قبول کردیم. می رویم در عذر خاص که سید دو مثال زده که باید تفکیکش کنیم. 

شینی را اجاره کرد براي رفتن در روز جمعه به تهران و در روز عذر اول این بود که عذر در خود مستاجر پیدا شد. مثالً یکی ما

رفتن به تهران، قدرت بر رفتن ندارد چون مریض است یا در بیمارستان است یا در زندان. این صورت را سید فرمود عقد باطل 

قدرت بر استیفاء باشد تا این [فتواي سید] مبتنی بر این است که شرط صحت اجاره، قدرت بر استیفاء باشد یعنی باید است. 

بگوییم اجاره صحیح است. مثل اینکه شخص کوري هست و عینکی را اجاره کند براي اینکه مطالعه کند یا شخص کري هست، 

دلیلی در سیره با آن اخبار گوش دهد، این اصالً قدرت بر استیفاء را ندارد. گفتیم این [مورد،] رادیویی را کرایه کند براي اینکه 

اي را در شهري اجاره کنید اما قدرت  شرط صحت عقد، قدرت بر استیفاء نیست؛ شما دوست دارید خانهنش نیست. بر بطال

سکونت در آن خانه را اصال ندارید یا اصال قدرت ورود در آن شهر را ندارید چون مثالً دشمنی در آن شهر دارید که به محض 

کند  کسی دوست دارد پز دهد مثال کتابی را اجاره میء شرط صحت نیست. قدرت بر استیفابرد.  ورودتان، شما را از بین می

ارد جلوي میزش می گذارد که هر کس آمد فکر کند این دائم المطالعه است با اینکه گذ براي اینکه بخواند، آن را در کتابخانه می

ه می کند در حالی که [آن زبان را بلد این شخص امی است و اصالً بلد نیست، چه اشکال دارد. یا کتاب به زبان اجنبی اجار

  نیست و] قدرت بر مطالعه ندارد. اجاره نکرده براي پز دادن، بلکه براي مطالعه کردن اجاره کرده.

  . یک پولی به آن طرف برسانیدغرضتان از معامله این است که کنید و  جنسی را به قیمت بیشتر، اجاره میمثالً 

  تیفاء الزم نیست. [در مجموع و به طور خالصه:] اس

به لحاظ معاملی سفیهانه است مثالً شخصی است که همین طور الکی معامله کند، ولو سفیهانه باشد [ولی ایرادي ندارد چون] 

  . اش سفهی است] [این شخص، معامالتش اشکال ندارد چون خودش سفیه نیست، معامله شود خوشحال می
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گردد به معالجه این دندان عند  دندان، قبال هم داشتیم که حقیقت این اجاره بر می اما مثال دوم ایشان که عبارت بود از کشیدن

ي این الم. دالك یا پزشک اصال قدرت بر معالجه ندارد عند المراجعه الیه چون درد و  المراجعه الیه. معالجه یعنی ازاله

فرق مثال دوم با مثال اول در این است که: هرچند] [کند که عقد اجاره از اول باطل بوده.  اي در کار نیست. آن کشف می مریضی

قدرت بر استیفاء شرط [صحت اجاره] نیست، اما قدرت بر عمل، شرط [صحت] هست. مثال اگر من اجیر شدم براي کسی که 

تعمیر مثل اینکه کسی براي ن صورت] باطل است. در ای[برایش] قرائت قرآن کنم، در حالی که اصالً بلد نیستم، عقد اجاره [

  3یخچال اجیر شود در حالی که اصالً تعمیر یخچال بلد نیست، این عقد اجاره عقالئا باطل است و قبال این را داشتیم.

قائل به گردد  پس [بطالن اجاره را] در عذر عام قبول کردیم، [ولی] در عذر خاص در جایی که به عدم قدرت بر استیفاء باز می

اجاره کرده باشد که روز جمعه با آن به تهران برود و روز جمعه مریض شود؛ خوب مریض صحت شدیم. مثل اینکه ماشین را 

  باشد، عقد اجاره صحیح است. 

  حق فسخ داشته باشد، از محل بحث خارج است.که مبنی بر این بلی اگر شرطی ارتکازي وجود داشته باشد 

  ره باطل است.اما در جایی که موجر و اجیر قدرت بر عمل نداشته باشد، عقد اجا

  

  

   الزوج إذن بدون نفسها الزوجه آجرت إذا: 14مساله 

در جایی که منافات با حق االستمتاع است یعنی خودش را اجیر کرده  بدون اذن زوج ، خودش را اجیر کنداگر زنی اجیر شود

شبها برود آنجا از بیماري که این اجاره در معرض تضییع حق زوج است مثالً براي یک هفته یا یک ماه اجیر شده جایی که 

ي زوج است، سید می فرماید این عقد اجاره باطل است، اگر زوج  در معرض مطالبهپرستاري کند و این زمان زمانی است که 

  اجازه داد درست است وگرنه باطل است، فضولی است.

  [سید می فرماید:] وقفت علی اجازه الزوج. 
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 از یعنی این. شده برطرف درد که کرده مراجعه زمانی در اما کند معالجه توانسته می واقعاً دیگر زمان در که بوده این در شبهه] خاطر به[ اشکال، ففیه] فرموده سید که این اما[. 

 .نیست المی رجوع، زمان در که است این فرض و الرجوع عند معالجه براي شده اجیر گفتیم کردن بازگو در لذا. نبوده عمل زمان اول،
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پس در این مساله سید دو تا مطلب دارد: یکی اینکه اگر زنی در یک مقطع زمانی اجیر شود که در آن مقطع در معرض 

است، این عقد اجاره باطل است. می دانیم که بطالن دو قسم است. یک قسمش با امضاء و اجازه قابل تصحیح ي زوج  مطالبه

بعد از خروج از سفاهت دید اتفاقاً در آن زمان با همان سفاهتش خیلی  اش را فروخت و نیست مثل اینکه انسان سفیهی خانه

گوید اجزت، فایده ندارد و باید دوباره  شیرین معامله کرده و مثالً سه برابر قیمتش، خانه را به آن انسان عاقل فروخته، حاال می

بیند این فضول خیلی خوب  اصلی میکند بعد مالک  شخص فضول است که این خانه را معامله میمعامله کند. به خالف 

  شود. گوید اجزت؛ تا گفت اجزت، معامله امضاء می فروخته کرده و خانه را به دو برابر رد کرده؛ می

اي که انجام داده اهلیتش تمام باشد و فقط استناد به مالک یا ولی نباشد، با اجازه  در جاي خودش گفته شده که اگر معامله

  . و باطل است فایده ندارد ي بعدي هم اهلیت ناتمام باشد، اجازهشود اما اگر  درست می

  بطالن به این معناست که اگر امضاء بهش ملحق نشود، واقعا باطل است. 

مرحوم سید در این مساله اوال معتقد است که این عقد باطل است و ثانیا معتقد است اگر شوهر اجازه داد، این عقد درست 

  که اگر بعدا هم اجازه بدهد فایده نداشته باشد.  است. یعنی این طور نیست

، بعد [و ثیبه شد] ي پدر رفت و ازدواج کرد شود مثال بعضیها گفته اند اگر دختري بدون اجازه برخی موارد هم بسیار مشکل می

[این تر باکره بود و آید از پدر اجازه بگیرد، این اجازه دیگر فایده ندارد چون زمانی پدر والیت داشت که این دخ از آن، می

و پدر اگر دیگر این اجازه به درد نمی خورد چون اجازه ثیبه به ید پدر نیست  که آمده اجازه بگیرد، ثیبه است، زمانیدختر] 

  بیاید اجازه دهد دیگر فایده ندارد. 

، آیا با این اجازه درست مساله هست که وقتی اجیر شد بدون اذن شوهر، االن شوهر می خواهد اجازه دهددر مانحن فیه، این 

  شود. می شود یا نه؟ سید می گوید درست می

  اما چرا باطل است و چرا این اجازه مؤثر است؟ در دو مقام باید بحث کنیم.

ایم که وقتی مخالفت با عقدي، مخالفت با قانون یا با شرع باشد یا در  ي عقالء گفته اما چرا این عقد باطل است؟ قبال در سیره

که به امضاء نیاز  دنهست و کسانی که قائل به آن کنند عقدي، تضییع یک حق باشد، عقالء چنین عقدي را امضاء نمی وفاء به

اصالً شاملش  -یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود-عقالئا صحیح باشد و دلیل امضاء داریم، فقط شامل عقودي می شود که باید 

بینند. چون  ن است که این خانم یک ماه هر شب برود پرستاري. این را تضییع حق میشود. در مانحن فیه، وفاء به عقد ای نمی
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بینند که آن بنده خدا حق خودش را  شود. این عقد را وقتی صحیح می تضییع حق هست، باطل است و این عقد امضاء نمی

  باطل است چون تضییع حق اوست. اسقاط کند یعنی اذن در این عقد را بدهد. وقتی این شد، پس بدون اذن شوهر، این عقد

گفته شده همین که در معرض این باشد، در نظر عرف یک تضییع حق دیده می شود ولو ممکن است اتفاقا شوهر در این یک 

  کند. بیند، امضاء نمی ماه اصال مطالبه نکند یا برود سفر؛ عرف وقتی این را تضییع حق می

ند باید حق مستاجر را تضییع کند و به عقد اجاره عمل نکند؛ یعنی تزاحم حقوق حال اگر این زن بخواهد حق شوهر را وفاء ک

ي شوهر را  شود و اگر وفاء به عقد الزم نباشد و باید مطالبه شود. اگر بخواهد وفاء به عقد الزم باشد، تضییح حق شوهر می می

پیدا شود،  ست که اگر دو حق، یکی زمان سابقي عقال اجابت کند، تضییع حق مستاجر است. این را قبال داشتیم که در سیره

کنند. آن زمانی که براي شوهر، حق االستمتاع را قائل شدند، قبل از اجاره بود لذا قبل از اینکه اجیر  براي دومی اعتبار حق نمی

اما اگر بر  کنند. شود، چون ازدواج کرده بود و براي شوهر آن حق را قائل شده بودند، دیگر این وفاء به عقد را امضاء نمی

عکس بود، نتیجه بر عکس است یعنی اگر خانمی رفت اجیر شد که یک سال هر شب برود پرستاري یک بیماري و بعد از عقد 

تواند مطالبه کند یعنی اگر مطالبه کرد،  اجازه ازدواج کرد، اینجا دیگر براي شوهر در این شب ها حق استمتاع نیست و نمی

   اجابت بر زن الزم نیست.

مشکل که در اهلیت این خانم نبود، مشکل فقط در منافات [عقد] با این حق بود لذا تا [مقام دوم:] اما اگر شوهر امضاء کرد، 

کند، [و] فقط محذور عقد، حق  دهد، در واقع اسقاط حق خودش را کرده و وقتی اسقاط حق خودش را می اذن یا اجازه می

به نحو کشف حکمی نه نقل یا کشف حقیقی که در  - اسقاط حق کردهنه از االنی که –شود  بوده، این عقد از اول صحیح می

این ، صحیح است. ي که مثال سه روز قبل بسته شدهشود که آن عقد ي فضولی گفته شده. [یعنی:] از االن حکم می بحث اجازه

  [کشف] اجازه [از صحت عقد از اول] به سیره ثابت است.

  اردهم.ي چه این، یک فرع در مساله

   فسادها عن کشف لالستمتاع الزوج إرادة اتفق إذا و صحیحۀ فإنها منافیا یکن لم إذا ما بخالف

  بخالف ما اذا لم یکن منافیا.

بیند.  در نظر عرف، منافی نیست. یعنی در مقطع زمانی اجیر شده که در آن مقطع، عرف، این را منافی با حق االستمتاع زوج نمی

ز دوشنبه این هفته برود جایی پرستاري کند و کال روزها در معرض مطالبه نیست چون این شوهر روزها مثال اجیر شده که رو
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اي را از خانمش داشته باشد و بلکه در شب که در منزل هست  و خیلی غیر عادي است که در روز مطالبهدر خانه نیست اصال 

ن اجیر شده که روز دوشنبه برود پرستاري، سید می فرماید این در این صورت اتفاقا این ز اي باشد [،عادي است]. اگر مطالبه

کند که  عقد اجاره درست است. اتفاقا روز دوشنبه مرد سر کار نرفت و از این زن مطالباتی داشت، سید می فرماید کشف می

به نرفت سر کار، اگر این آقا هر روز می رفت سر کار و اگر از باب اتفاق و صدفه، روز دوشنعقد روز دوشنبه باطل بوده. 

[کشف می کند که اجاره از ابتدا باطل فرض کردیم روزي که در خانه هست، این معرضیت هست یا خودش هم مطالبه کرد، 

  بوده].

قانون، یا یک عقدي با یک هر وقت وفاء به اش درست است یعنی  این، فرمایش مرحوم سید است. این مطلب، کبراي کلی

ي عقالء است که آن  ي کلی و سیره یک ضابطه، باشد منافات داشتهیا یک حق عقالئی  - هر شرعی از شرایع–حکم شرعی 

ولو کنند]. مثال  هیچ وقت عقدي را که درش تضییع حقی باشد یا تخلف قانونی در آن باشد [را امضاء نمیعقد باطل است. 

ر کنید که با سرعت صد و پنجاه کیلومتر بر ساعت مرا به تهران رعایت قانون یکی از واجبات شرعیه نیست اما اگر کسی را اجی

این عقد اجاره باطل است. ولو فرض این است که خالف شرعی هم برسان، در حالی که سرعت قانونی تا صد و بیست است، 

. مه قوانین برخورد کردو با ه شود دور زد ي قوانین را می همه[یعنی اگر عقالء این عقد را امضاء کنند،] و اال مرتکب نشده. 

درست است مثل کبري این معلوم می شود که آن عقد باطل بوده ولی ما اطالعی نداشتیم. پس پس عقالئاً این عقد باطل است. 

اینکه شخصی اجیر شده که روز یکشنبه کاري انجام دهد بعد کشف می شود که در روز یکشنبه اول ماه رمضان است که باید 

  می شود که این خانم ایام عادتش است و در مسجد نمی تواند کنس کند.  روزه بگیرد یا کشف

اما صغري: در بحث حق استمتاع یک اختالفی بین ما و مشهور هست. فقهاء قائلند که این حق، شرعی است و شارع آن را 

ضیق کرده جعل نکرده باشد یعنی ي موارد ثابت است اال اینکه خود شارع در آنجا این حق را  براي زوج قرار داده و در همه

مثال در روز ماه رمضان، شوهر از زن مطالباتی دارد، [ولی] بر زن، اجابت الزم نیست بلکه جایز هم نیست. یا زن محرم باشد. 

براي مطالبه کردن توان فرض کرد که  میاست و مرد، مطالباتی دارد، بر زن نه تنها اجابت واجب نیست بلکه جایز هم نیست. 

اگر هم داند هنوز غروب نشده.  کند غروب شده اما زن می جایز باشد مثالً غافل است از اینکه ماه رمضان است یا فکر مید مر

مثالً یک مردي خودش شرب خمر نمی مرد خودش روزه نباشد، ترغیب و تشویق دیگري به فعل حرام، خودش حرام است. 

  دش حرام است. کند ولی دیگري را به شرب خمر تشویق کند، این خو
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[آن گوییم  منتها ما این را قائل نیستیم. اجمالش این است که: اگر عرف یک حقی را براي شوهر در یک موردي قائل بود ما می

در همین مثالی که گفتیم اگر این زن اجیر شده براي پرستاري در روز گوییم نیست.  هست و اال میحق براي شوهر ثابت] 

اي دارد. اگر گفتیم عرفا براي مرد چنین حقی قائل  ا اتفاقا روز دوشنبه درخواستی دارد، مطالبهاز قضدوشنبه و این مرد 

ي کلی داریم که اگر شارع، یک حق عرفی را امضاء کرد،  چرا؟ ما یک قاعدهشوند، بر زن هم الزم نیست که اجابت کند.  نمی

ها امضاء کرده، و فقط این اندازه  ي عرف ن حق را براي همهفهمیم که شارع آ معناي امضاء، غیر از تاسیس است و از آن نمی

فهمیم که اگر در عرفی، این حق ثابت باشد، شرعاً هم الزم است اما اگر در یک عرفی این حق نباشد یعنی عرف چنین  می

ارد چون تضییع یک حق، البته قائلیم که نیاز به امضاء شارع هم ندگیرد.  حقی را قائل نباشد، دلیل امضاء دیگر آن جا را نمی

شرعاً حرام است. سلب و تضییع حق، مصداق ظلم است و یکی از محرمات در شریعت، ظلم است مثل شرب خمر، کذب، ظلم 

تضییعش کند، آن تضییع حق از محرمات  هم یکی از محرمات الهی است. پس اگر زن یا مرد، حقی داشته باشد و طرف مقابل

زوج این حق را قائل نیست، گفتیم دلیلی نداریم که شرعا بر این زن اجابت واجب باشد. مثال پس اگر عرف براي الهی است. 

ایم قرائن و  زن خسته است یا مریض است [، در این صورت عرف براي شوهر حق مطالبه و استمتاع قائل نیست]. گفته

یانا مشی هم کرده اند ولو فنیا با آن مبنایی که . لذا بر اساس ارتکازشان احشواهدي هم داریم که ارتکاز فقهاء هم همین بوده

 اند ناتمام است. اختیار کرده

  


