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بسم اهللا الرحمن الرحيم
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دا عزت د هـــر افغان دى دا وطن افغانستـــان دى  
هر بچی ي３ قهرمـــان دى کور د سول３ کور د تورې  
د بلــــو＇ــــو د ازبکـــــو دا وطن د ！ولو کـور دى  
د ترکمنــــــــو د تاجکــــو د پ＋تــــون  او هزاره وو  
پاميــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، －وجــر دي  
هم ايمـــاق، هم پشـه ４ان براهوي دي، قزلباش دي  
لکــه لمــر پر شنه آسمـان دا هيـــواد به تل ＄لي８ي  
لکـــه زړه وي جــاويدان په سينــه ک３ د آسيـــا به  

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر نوم د حق مو دى رهبـــر  



ه

پيام وزير معارف
الحمدهللا رب العالمين والصالة والسالم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، 

أما بعد:

نصاب تعليمي معارف اساس نظام تعليم و تربيه را تشکيل داده و در رشد و توسعۀ 

علمى، فکرى و سلوکى نسلهاى امروز و فرداى کشور نقش بنيادى و سرنوشت ساز 

دارد.

نصاب تعليمى با گذشت زمان و تحول و پيشرفت در عرصه هاى مختلف زندگى، 

مطابق با نيازهاى جامعه، بايد هم از نظر مضمون و محتوا و هم از نظر شيوه و روش 

عرضۀ معلومات، تطور و انکشاف نمايد.

يکى از عرصه هاى نصاب تعليمى که مورد توجه جدى براى تجديد نظر و بهبود مى 

باشد، نصاب تعليمات اسالمى است؛ زيرا از يک جانب، فارغان مدارس دينى به حيث 

پيشوايان معنوى جامعه، بايد محور تالشهاى معارف قرار گيرند و از سوى ديگر نصاب 

تعليمات اسالمى شامل عقايد، احکام و هدايات دين مبين اسالم است که به حيث نظام 

و قانون مکمل، تمام ابعاد زندگى انسان ها را در بر گرفته و به عنوان آخرين پيام خالق 

و پروردگار جهان تا روز قيامت، رسالت رهنمايى و هدايت بشريت را انجام مى دهد. 

علماى امت اسالمى در طول تاريخ نقش مهمى را در ايجاد، توسعه و غنامندى سيستم 

و  مراکز  تعليمى  نصاب  تدريجى  انکشاف  مخصوصا  اسالمى  معارف  و  تعليمات 

مؤسسات علمى جهان اسالم، ايفاء کرده اند.

مطالعۀ دقيق در سير تطور تاريخى علوم و معارف اسالمى در جهان نشان مى دهد که 

نصاب تعليمى مدارس و مراکز علمى ما، همواره بنا بر ضرورت هاى جامعه و در تطابق 

با احکام ثابت و پا بر جاى دين اسالم، که براى همۀ انسانها در همۀ زمانها و مکانها مى 

باشد، توسعه يافته است.

کشور عزيز ما افغانستان با سابقۀ درخشان علمى، روزگارى مهد علم و دانش و جايگاه 

بزرگترين مراکز علمى عصر بوده و در شکل گيرى تمدن بزرگ اسالمى نقش عظيمى 

فرهنگ  و  علم  هاى مختلف  عالم در عرصه  و  دانشمند  هزاران  است، وجود  داشته 

مخصوصاً در علوم شرعى مانند عقايد، تفسير، حديث، فقه، اصول فقه و غيره، گواه 

واضح آنچه گفته شد مى باشد.

همزمان با رشد بيدارى اسالمى در عصر حاضر، تعليمات اسالمى در کشور ما شاهد 



و

تحول کمى و کيفى بوده و اطفال و جوانان کشور ما با شوق و رغبت فراوان به طرف 

مدارس و مراکز تعليمات اسالمى رو مى آورند.

بر اساس مسؤوليت ورسالت خويش، در  افغانستان  وزارت معارف جمهورى اسالمى 

مطابقت با احکام قانون اساسى کشور، به منظور رشد و توسعۀ کمى و کيفى تعليمات 

اسالمى و از جمله نصاب آن، اقدامات قابل توجه نموده است.

درين راستا وزارت معارف با دعوت از علماء، استادان و متخصصين باتجربه و قابل اعتماد 

تعليمات  تعليمى پرداخته و کتابهاى رايج مدارس  انکشاف نصاب  بهبود و  به  کشور، 

اسالمى، را با شرح و توضيح متون، جا بجا ساختن فعاليتها، ارزيابى و تمرينها با معيارهاى 

کتب درسى عيار ساخت.

اميدوارم اين تالشهاى قابل تمجيد علما و متخصصان وزارت معارف، در بهبود و انکشاف 

هر چه بيشتر تعليمات اسالمى در افغانستان عزيز مفيد واقع شده وسبب کسب رضاى 

خداوند متعال قرار گيرد.

وباهللا التوفيق

دکتور محمد ميرويس بلخى

وزير معارف
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مقدمه 

معلمين گرامى ودانش آموزان ارجمند!

با در نظرداشت اوضاع کنونى کشور و نيازهاى مبرم مدارس دينى، رياست انکشاف نصاب تعليمى 

وزارت معارف جمهورى اسالمى افغانستان برآن شد که کتاب قدورى را در مضمون فقه، اساس 

قرار دهد، متن آن را به زبان هاى ملى ترجمه نمايد، محتواى آن را بر دروس تقسيم نموده شرح 

مختصرى را با ازدياد عناوين مناسب بغلى، بر آن عالوه سازد؛ تا هموطنان ما اطمينان حاصل کنند 

که اوالد ايشان، کتاب معتبر و مروج فقه حنفى را با نوآورى هاى عصرى فرا مى گيرند؛ بناًء مى توان 

گفت که در تأليف نصاب فقه اين دوره، اصالت و نوگرايى هر دو در نظر گرفته شده است.

هدف عمدۀ تدريس وخواندن فقه در دورۀ متوسطه آن است تا شاگردان عزيز ما از يک سو با 

اصطالحات فقه ومسائل مهم آن آشنايى پيدا کنند، و از سوى ديگر براى ايشان ساختار عمومى 

فقه معرفى گردد، تا شاگردان مدارس شرعى بتوانند بر تمام ابواب فقه: از طهارت گرفته تا عبادات، 

معامالت، احوال شخصى، جنايات، مرافعات و غيره مرورى سريع داشته باشند و با ترسيخ مبادى 

مضمون فقه در اذهان شاگردان براى مطالعه گسترده ترى پيرامون آن مسائل، آماده گردند. 

بدين منظور، در جريان شرح متن قدورى سعى شده است تا به متن کتاب خدمت شود و در 

صورت نياز، داليل مسائل نيز بيان گردد. در اين کتاب، از درج آراء و نظريات مذاهب ديگر و 

داليل آنها و مقايسه آن با مذهب حنفى، خود دارى شده است؛ زيرا  دانستن تفاصيل مسائل با اين 

عمق در اهداف اين دوره گنجانيده نشده است تا از يک لحاظ از طوالنى شدن درسها جلوگيرى 

شود و از لحاظ ديگر، مطالب در خور فهم وسطح درک شاگردان باشد. 

در اثناى تأليف اين کتاب سعى شده است تا نسخه هاى مختلف قدورى را مورد استفاده قرار دهيم، 

در بعضى از جاها که در ميان نسخه هاى مختلف تفاوت به چشم رسيده  تالش صورت گرفته تا به 

کمک شرح هاى قدورى مانند » الجوهرۀ« و» اللباب« اشکال مرفوع شود و عبارت درست در متن 

کتاب داخل گردد. 

اين کتاب نه تنها که براى تدريس در مدارس دينى از بهترين گزينه ها خواهد بود بلکه مطمئن 

هستيم به يارى خداى متعال در خانه ها، نهاد ها و مراکز فرهنگى، به طور يکسان، به عنوان يکى از 

مفيد ترين کتب در فقه حنفى، شناخته شده و مورد استفاده همگان قرار گيرد؛ زيرا تأليف کتابى 

درفقه به اين روش تا کنون در کشور ما بى سابقه است. 



ح

بخاطر جلوگيرى از زياد شدن حجم کتاب، احکام مربوط به )رق( يعنى )غالم وکنيز( که حاال 

عمًال وجود ندارد از مفردات کتاب درسى حذف شده و بجاى آن بر مطالب ضرورى ترکيز شده 

است. 

اگر علماى گرامى و خواننده گان عزيز در اين کتاب با اشتباهات علمى يا فنى اى بر مى خورند، لطفاً 

پيشنهادات و انتقادات خيرخواهانه و سازندۀ شان را براى ما بفرستند و در اين کار خير وخدمتگزارى 

به هموطنان گرامى، شريک شوند. 

طريقة تدريس کتاب: چون حجم کتاب نسبت به ساعات درسى زياد است؛ پس مدرسين 

گرامى بعد از آماده گى تام، متن قدورى را به کمک ترجمه درى براى شاگردان ترجمه مى کنند.

بعد از آن که شاگردان ترجمه را ياد گرفتند، استاد عناوين جانبى درس را بر تخته مى نويسد و آن 

را طبق شرح کتاب بيان مى دارد.

مطالب درى کتاب فقط به طور مأخذ استفاده مى شود، درس تدريس، زمان جداگانه براى آن وجود 

ندارد.

از خداوند يکتا مى خواهم به مؤلفين، مدرسين و خوانندگان اين کتاب اجر عظيم و توفيق عمل نصيب 

فرمايد.

وباهللا التوفيق
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درس اول

شناخت بيع

بر  را  آنها  همة  نمى تواند  تنهايى  به  که  دارد  زيادى  نيازمندى هاى  زندگى  در  انسان 

آورده سازد، بناًء جهت رفع ضروريات خويش به خريد اشياي مورد ضرورت، نياز 

دارد.

دين مقدس اسالم با درنظر داشت نيازمندى هاى انسان، خريد و فروش را جايز گردانيده 

است درين بخش احکام خريد و فروش و مسايل مربوط به آن را مى خوانيم و از )عقد 

بيع( آغاز مى کنيم.
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ترجمه: 

)1( بيع با ايجاب و قبول به صيغه هاى ماضى، منعقد مى گردد.

)2( هرگاه يکى از جانبين عقد پيشنهاد )ايجاب( خريد و يا فروش را کند جانب مقابل اختيار 

دارد آن را در همان مجلس قبول و يا رد کند.

و اگر يکى از جانبين قبل از قبول و يا رد از مجلس خارج شود، ايجاب از بين مى رود.

)3( هرگاه ايجاب و قبول صورت گرفت و بيع منقعد شد، هيچ يک از جانبين اختيار فسخ آن 
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را ندارند؛ مگر اينکه مبيعه را نديده باشد و يا عيبى در آن ديده شود.

)4( ثمن و مبيعه که )هنگام خريدن( به آن اشاره شود، بدون تعيين اندازه، خريد و فروش 

آن جايز است.

%1$�بيع به مطلق پول، صحيح نمى شود؛ مگر اينکه مقدار و نوعيت آن معلوم باشد.

شرح

تعريف بيع: بيع در لغت خريد و فروش و مبادله را گويند و در اصطالح تبديل نمودن يک 

مال به مال ديگر را در صورت رضايت طرفين بيع گويند. 

.{$-%>ßEëf¶=�ß½çf ßUßÆ� ß¤áÉßFá¶=�à�=� ç̧ ßUß?ßÆ}:مشروعيت بيع: اهللا> ارشاد مى فرمايد

ترجمه: اهللا> بيع را جايز و سود را حرام گردانيده است.

ركن بيع: ايجاب و قبول رکن بيع است.

گفته  ايجاب  گيرد  صورت  که  طرفين  از  يک  هر  توسط  وفروش  خريد  پيشنهاد  ايجاب: 

مى شود؛ طور مثال: خريدار بگويد: اين کتابچه را به 20 افغانى خريدم، و يا فروشنده بگويد: 

اين کتابچه را به 30 افغانى براي تو فروختم.

قبول: توافق جانب مقابل را قبول يا موافقه مى نامند، طور مثال: در مثال اول)اين کتابچه را 

به 20 افغانى خريدم( جانب مقابل بگويد: قبول کردم.

شروط ايجاب و قبول اين است که به صيغة ماضى باشد؛ اگر به صيغة امر يا مستقبل ايجاب 

و قبول صورت گيرد صحيح نمى باشد مثًال: بگويد اين جنس را باالى تو به فروش خواهم 

رسانيد. يا امر کرده بگويد: اين قلم را به 20 افغانى بخر.

خيار قبول: هرگاه يکى از جانبين ايجاب )پيشنهاد( بيع کند؛ مثال بگويد: اين قلم را به ده 

افغانى باالى تو فروختم، خريدار اختيار دارد که بيع را قبول و يا رد کند؛ اگر يکى از جانبين 

عقد، قبل از قبول از مجلس خارج شود، يا به کار ديگري شروع نمايد، ايجاب از بين مى رود؛ 

زيرا شرط ايجاب و قبول اينست که در يک مجلس صورت گيرد.

تعريف عيب: هر نقصانى که عادتاً نزد تجار، سبب کاهش قيمت مال شود عيب پنداشته 

مى شود.

خيار عيب: هرگاه يکى از متعاقدين در مبيعه و يا ثمن عيبى را پيدا کرد که در هنگام عقد، 

از آن آگاه نبود، هر يک آنها اختيار دارد که به ثمن تعيين شده، قبول ويا رد نمايد.

1: البقره/275
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مثًال: فروشنده بگويد: اين کتاب را مبلغ 500 افغانى براى شما فروختم و خريدار آن را قبول 
کند، بعداً معلوم شود که يک قسمت کم و يا زيادى از کتاب قابل استفاده نمى باشد، در اين 

صورت خريدار حق دارد که کتاب را به همان ثمن تعيين شده بخرد يا رد کند.

خيار رويت )ديدن(:آنست که شخصى مال را قبل از ديدن آن بخرد، هرگاه مال مذکور 

را ديد، حق قبول و يا رد آن را دارد.

شناختن ثمن و قيمت: آنچه در وقت بيع در بدل مبيعه تعيين مي شود ثمن ناميده مي شود، 
برابر است که از ارزش حقيقي مبيعه کم باشد يا زياد.

جنس  آن  براى  که  مي گويند  قيمت  کمى  و  زيادت  بدون  را   اشيا  واقعى  ارزش  قيمت:  

معيار مي گردد و در آن تغيير نمي آيد، و قيمت از طرف اشخاص کارشناس براى اشيا تعيين 

مي گردد. فرق بين قيمت و ثمن اين است که ثمن از طرف بايع و مشتري تعيين مي گردد و 

امکان دارد که از ارزش واقعي شى زياد يا کم باشد، مگر قيمت از ارزش واقعي جنس کم 

يا زياد نمي شود.
اکثراً لفظ »ثمن« براى نقره، طال و آنعده از اشيا به کار برده مي شود که به جاى آنها  استعمال 

مي شود، مانند: نوتهاى کاغذي و پيسة فلزي.

األعواض المشار اليها: مقصد از %=ÃÉ¶=�e>n�=�z=Ç¢Ù<$ ثمن و مبيعه است که حاضر 

باشد و بايع و مشترى آن را ببينند و هنگام بيع به آن اشاره صورت گيرد.
خريد و فروش اين گونه اموال بدون تعيين نمودن مقدار و نوعيت آن نيز جواز دارد؛ زيرا با 
اشاره کردن به آن طرف، معلوم مى گردد، و به نزاع نمى انجامد، اين نوع بيع را بيع تخمينى هم 
ياد مى کنند؛ طور مثال: اگر کسى به يک مقدار گندم اشاره نموده به خريدار بگويد: اين مقدار 

گندم را به هزار افغانى براي شما فروختم و خريدار آن را قبول کند، بيع صحيح است.
همچنان اگر مشتري به مبلغي که در دست دارد اشاره کند و به بايع بگويد: در مقابل اين مبلغ، 

از شما ده سير گندم خريدم و بايع قبول کند، بيع صحيح است.

بيع آن صحيح  مقدار،  تعيين وصف و  بدون  اشاره شود،  پول حاضر  به  اگر  ثمن مطلق: 
است، هرگاه در وقت عقد به پول اشاره نشود و به طور مطلق پول ذکر شود بيع صحيح نيست؛ 

مثال مشتري بگويد: گندم را به پولى از شما خريدم.

در حالت ذکر شده تعيين کردن وصف و مقدار پول ضروري است تا در ثمن جهالت نه آيد 

مثًال چنين بگويد: يک سير گندم را از شما به صد افغاني خريدم. در اين مثال »صد« مقدار و 

»افغاني« وصف است. 
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شاگردان مثال هايى از عيب را که مبيعه به سبب آن رد شده مى تواند با هم شناسايى کنند.

1- بيع را تعريف کنيد.

2- رکن بيع را بيان کنيد.

3- ايجاب و قبول را ضمن مثال بيان داريد.

4- بيع تخمينى را با مثال آن واضح سازيد.

·àÍß̄ß$�چيست؟ با يک مثال واضح سازيد. áìàá�=� àÁ>ßá�ßáÙ=%5- در متن مقصد از
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درس دوم

احكام بيع )1(

پيرامون آن  اين درس  بسيار ضرورى مى باشد، در  بيع  مبيعه در  معلوم نمودن ثمن و 

معلومات ارايه مى گردد.

*>âºÇà·á£ßº� à̧ ßQßáÙ=� ßÁ>ß²�=ßcC� æ̧ çQßÖàº�áÆß?� ú¹> ßU� æÀß»ßNåE� à¤áÉßFá¶=� àgÇàß�ßÆ�$-%
�âÍß«å·ßJáà��àaÇ à̄è¿¶=� áKß¾> ß²� áÁåDßª� åbß·ßFá¶=� åbá̄ß¾� åGå¶> ß¦�Îß· ß¢� ßÁ>ß²� å¤áÉßFá¶=� å�� ßÀß»çN¶=� ß°ß· á{ß?� áÀßºßÆ�$.%

*> ßÂßb ßUß?�ß ë�ßFàÈ� áÁß?� ç×C�ãb åi>ßª� à¤áÉßFá¶>ßª
� åÁágßÇåEßÆ�àÅ àe=ßbá̄ åº� àßfá£àÈ� ß×�åÄå¿áÉ ß£åE�æÐ>ß¾åDåEßÆ�âÍßªßg>ßà�ßÆ�âÍß·ßÈ> ß³àº� åHÇàFàá�=ßÆ�å½> ß£ çì¶=� à¤áÉßE� àgÇàß�ßÆ�$/%

*àÅ àe=ßbá̄ åº� àßfá£àÈ� ß×�åÄå¿áÉ ß£åE�æf ßR ßU
� ç×C�Íß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�æb åU=ßÆ�æhÉå«ß®� å�� à¤áÉßFá¶=�ßg> ßQ� æ¼ ßÂáeåbåE�æhÉå«ß®� ç̧ à²�æ½> ß£ ß{�Ìßá� àq�ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$0%

*å�Ã áQßÇá¶=���àgÇàß��6×>ß®ßÆ�(> ßÃå¾=ßhá«à®�Íß·á à�� ßÊ ë» ßjàÈ� áÁß?
� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�ZßÍ«É¿ ßU�ÊE?�ßbá¿ å¢�>ßÃå£Éåß�� å��ãb åi>ßª� à¤áÉßFá¶>ßª� æ¼ ßÂáeåbåE�æÌ> ßm� ç̧ à²� æ¼ß¿ ß¦� ß¤É åìß®� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$1%

* åÁ> ß¢áeèd¶=�Íß·á à�� ë¼ ßjàÈ�áß�ßÆ�( æ¼ ßÂáeåbåE� æ¥=ßeåc� ç̧ à²�âÍ ß¢ße=ßdàº�>âEáÇßM� ß¥>ßE� áÀßº
�Ëåß� ánàá�>ßª �( ç̧ ß®ß? �> ßÂßb ßQßÇßª �( æ¼ ßÂáeåa �åÍßÑ>åå� �æ�å«ß® �àÍßÑ>åº �> ßÃç¾ß? �Îß· ß¢ �æ½> ß£ ß{ �Ìßá� àq�ß¥>JáE= � áÀßºßÆ �$2%
�ßfßNá²ß?�> ßÂßb ßQßÆ� áÁåCßÆ�( ß¤áÉßFá¶=� ß_ ßjßª�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�( åÀ ß»çN¶=� ßÀåº�åÄåJ çråå}�ßaÇ àQáÇßá�=� ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE

�* å¤åÑ>ßFá·å¶�àÌßa>ßÈëh¶>ßª
� æ¥=ßeåc�àÍßÑ>åº�> ßÃç¾ß?�Îß· ß¢�> âuáeß?�áÆß?�( ß¼ åÂ=ßeßa�åÌßf ßnß£åE� æ¥àeácß?�àÌßf ßnß¢�àÄç¾ß?�Îß· ß¢�>âEáÇßM�Ïßß� ám=� áÀßºßÆ�$3%
�(> ßÃß²ßfßI�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ� åÀ ß»çN¶=�åÍß· á»àå|�> ßÂßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE�Ëåß� ánàá�>ßª� ç̧ ß®ß?�> ß» àÂßb ßQßÇßª�( æ¼ ßÂáeåa�åÍßÑ>åå�

�* å¤åÑ>ßFá·å¶�ße>ßÉ å]� ß×ßÆ�Ëåß� án à»á·å¶� ßÊÃßª�àÅ>çß��Ëådç¶=� å¥=ßeëd¶=� áÀåº�ßfßNá²ß?�> ßÂßb ßQßÆ� áÁåCßÆ
�âÍ ßrå®>ß¾�> ßÂßb ßQßÇßª� æ¼ ßÂáeåbåE� æ¥=ßeåc� ç̧ à²�( æ¼ ßÂáeåa�åÍßÑ>åå�� æ¥=ßeåc�àÍßÑ>åº�> ßÃç¾ß?�Îß· ß¢�>ßÃ³àJá£åE�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$4%
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�âÌ ßbåÑ=ßg�> ßÂßb ßQßÆ� áÁåCßÆ�(> ßÃß²ßfßI�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ� åÀ ß»çN¶=� áÀåº�>ßÃåJ çråå}�> ßÂßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE�Ëåß� ánà�>ßª
* ß¤áÉßFá¶=� ß_ ßjßª�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ� æ¼ ßÂáeåbåE� æ¥=ßeåc� ç̧ à²� ß¤É å»ßá�=�ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE�ßÇ àÃßª

ترجمه:

)1( خريد و فروش با پول نقد، واگر موعد معلوم باشد به نسيه هم جايز است.

)2(  اگر در بيع مطلق پول را ذکر کند )نوع آن را معلوم نکند( مقصد از آن همان نوع پولى 

است که در شهر در داد و ستد مروج مى باشد.

اگر در شهر پول هاي مختلف مورد استفاده باشد، بيع به پول مطلق فاسد است، مگر اينکه نوع 

آن معين گردد.

)3( فروختن مواد غذايى، و غله جات به پيمانه، تخمين و ظرف معينى که اندازة آن معلوم 

نباشد، جايز است؛ همچنان فروش به سنگ معينى که وزن آن معلوم نباشد، جايز مى باشد.

ابو  امام  نزد  بيع  اين  بفروشد،  به يک درهم  پيمانه  فى  را  مقدار گندم  اگر کسى يک   )4(  

معلوم  را  آن  پيمانه هاى  تمامى  اينکه  مگر  است،  آن صحيح  پيمانه  يک  در  تنها  حنيفه6 

کند.

صاحبين مى گويند: در هر دو حالت فروختن جايز است.

)5( اگر کسى يک رمة گوسفند را فى رأس گوسفند به يک درهم بفروشد، )تعداد گوسفندان 

را معين نکند(، نزد امام ابو حنيفه6 بيع همة آنها فاسد است.

همچنان اگر کسى پارچه لباسى را فى گز به يک درهم بفروشد )و تعداد گزهاى آن را معين 

نکند نزد امام ابو حنيفه6 بيع فاسد مى باشد.

 )6( اگر کسى يک مقدار گندم را به صد درهم به شرطى بخرد که )واقعاً( صد پيمانه است، 

بعداً معلوم گردد که از صد پيمانه کمتر است، خريدار اختيار دارد به قيمت پيمانه هاى موجود 

بخرد يا بيع را فسخ نمايد؛ اما اگر معلوم شود که مقدار گندم از صد پيمانه بيشتر است، در اين 

صورت، اضافة آن از بايع مى باشد.

)7( اگر کسى پارچه يى را به ده درهم به شرطى بخرد که ده گز است، يا زمينى را به صد 

درهم به شرطى بخرد که صد متر مربع است، بعداً معلوم شود که لباس و زمين از آن اندازه 

کمتر است، خريدار اختيار دارد که به تمام قيمت )قيمت تعيين شده( آن را بخرد و يا بيع را 
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فسخ نمايد، اما اگر معلوم شد که از مقدار ذکر شده زيادتر است، اضافة آن از مشترى بوده 

و بايع را در آن اختيارى ندارد.

)8( اگر فروشنده بگويد: اين لباس را که صد گز است، به صد درهم، يعني هرگز، به يک 

درهم، براى شما فروختم، بعداً معلوم شد که لباس از مقدار ذکر شده کمتر است، در اين 

صورت مشترى اختيار دارد که اندازة کاسته شده را به پول کمتر بخرد و يا رد کند.

همچنان اگر لباس از اندازه ذکر شده زيادتر ثابت شود، مشترى اختيار دارد که همه لباس را 

از قرار )يک گز به يک درهم( بخرد يا بيع را فسخ نمايد.

شرح

قبل از آغاز شرح دانستن معنى اصطالحات زير ضرورى است:

مبيعه: عين و يا متاعى را گويند که در مقابل پول معين فروخته شود. در )عقد( مبيعه اصل 

است.

ثمن حال: پول نقد را گويند.

ثمن مؤجل: پولى است که در بيع، بعد از مدت معين به فروشنده پرداخته مى شود.

نقد: طال، نقره و ساير پول هايى را گويند که در يک منطقه مروج باشد، نوت هاى کاغذى و 

پيسه هاى فلزى  در بيع حکم طال و نقره را دارند.

مكايله: فروختن جنس به پيمانه را مکايله گويند؛ مثًال: صد پيمانه گندم، که هر پيمانه را به 

ده افغانى بفروشد.

به صد  را  مقدار گندم  اين  بگويد:  مثال  را مجازفه گويند؛ طور  به تخمين  مجازفه:فروش 

افغانى باالى شما فروختم.

تعيين نوع پول

 اگر در وقت بيع به طور مطلق پول ذکر شود و نوع آن معلوم نگردد، و مشتري بگويد: اين 

کتاب را به صد روپيه باالى شما فروختم، و با لفظ روپيه صفت افغانى، کلدار و يا ريال ذکر 

اگر  منطفه زياد است؛  پول حمل مي شود که در  بر آن  )پيسه(  لفظ  اين صورت  نشود، در 

پول هاى مروج در منطقه در رواج و ارزش با هم برابر بودند، بيع تا وقتى صحيح نيست که 

صفت پول معلوم نشود، زيرا بدون تعيين وصف، ثمن مجهول مي ماند. 



٨

اگر بايع و مشتري در بين خود براى بيع، سنگ يا پيمانه يي تعيين نمايند که به حساب کيلو و 

چارک مقدار آن معلوم نباشد، بيع بر آن صحيح است.

هر پيمانه به يك افغاني

اگر شخصى يک مقدار غله را فى پيمانه به يک افغاني بفروشد و تعداد همة آنرا معلوم نکند، 

نزد امام ابوحنيفه6 بيع در يک پيمانه صحيح است؛ زيرا تعداد همه پيمانه ها معلوم نيست، به 

اين اساس مقدار ثمن مجهول است، اما از اينکه اندازة يک پيمانه و ثمن آن معلوم است، بيع 

يک پيمانه هم صحيح است؛ البته اگر تعداد همه پيمانه ها را معلوم کنند، جهل در مبيعه و ثمن 

از بين مي رود و بيع در همة آن ها صحيح مي باشد.  

نزد ياران )امام ابويوسف و امام محمد( در صورت نامعلوم بودن تعداد همه پيمانه ها به اين 

دليل بيع صحيح است که به ديدن مقدار، اندازة تقريبي مقدار معلوم مي شود. دوم اين که اين 

جهالت به پيمانه نمودن از بين مي رود و باعث نزاع نمي شود.

رمه، هر گوسفند به يك درهم 

ابو  امام  نزد  رساند،  فروش  به  درهم  يک  به  گوسفند  فى  را  گوسفند  رمه  يک  کسى  اگر 

حنيفه6 بر خالف مقدار گندم،  بيع همه گوسفندان فاسد است؛ زيرا اندازة ثمن و مبيعه 

معلوم نيست. از طرف ديگر گوسفندان هر رمه در  کوچکي و بزرگي با هم تفاوت دارند، به 

اين اساس بيع يکي آن هم صحيح نيست، چون پيمانه هاى گندم همه يک برابر بودند و باهم 

تفاوت نداشتند، بيع يک پيمانه در آن قسمت صحيح بود.

به همين ترتيب اگر کسي پارچه لباسى را، هر گز به قيمت يک درهم بفروشد، بيع يک گز 

هم صحيح نيست، زيرا تعداد همه گزها معلوم نيست و به قطع کردن يک گز، لباس متضرر 

مي شود.
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صد كيلو گرام غله به دو هزار افغانى

 اگر کسي مقداري گندم را به اين شرط به قيمت دو هزار افغانى بخرد که وزن آن صد کيلو 

است، بعدا معلوم شود که نود کيلو است، مشتري اختيار دارد که آن مقدار گندم را به 1800 

افغانى بخرد؛ زيرا در اشياى وزني ثمن باالى مبيعه تقسيم مي شود و ثمن نود کيلو، هجده صد 

مي شود؛ همچنان اختيار دارد که بيع را فسخ نمايد؛ زيرا مبيعه از آن اندازه که به وى گفته 

شده بود کم برآمد و حاجت او را کفايت نمي کند.

اگر مقدار از صد کيلو زياد آيد، مقدار زيادشده از بايع است؛ زيرا اندازة مبيعه معلوم است 

که صد کيلو است و مبيعه از صد کيلو زياد نمي شود.

ده متر لباس به ده هزار افغانى

اگر کسي ده متر لباس را به يک هزار افغانى يا ده متر مربع زمين را به صد هزار افغانى بخرد، 

بعداً لباس و يا زمين از ده متر کم برآيد، مشتري اختيار دارد که لباس را به يک هزار و زمين 

را که به صد هزار افغانى مي خرد يا رد مي کند، مانند مسألة سابق مبيعه را به پول کم خريده 

لباس و زمين وصف است و در مقابل وصف ثمن  اين صورت متر در  نمي تواند؛ زيرا در 

نمي آيد؛ البته از اينکه مبيعه کم برآمده، مشتري اختيار دارد که بيع را رد نمايد. اگر در همين 

صورت لباس و زمين از ده متر زياد برآيد، زيادت از مشتري مي باشد و باالى او ثمن هم زياد 

نمي شود؛ زيرا متر وصف است و در مقابل وصف ثمن نمي آيد.
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شاگردان طرق مختلف تعيين اندازة مبيعه را با مثال نام ببرند.

1-ثمن مؤجل را با مثال واضح سازيد.

2- مفهوم نقود را بيان کنيد.

3- مکايله را با مثال واضح سازيد.

4- اگر کسي يک لباس را في متر به پنجاه افغاني، به اين شرط بخرد که ده متر است، و بعداً 

پارچة مذکور از ده متر کم برآيد، چه حکم دارد؟ 
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درس سوم

احكام بيع )2(
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�* à¤áÉßFá¶=� ßb ßjßª� å̧ á̂ ç¿¶=�Îß· ß¢�>ßÃß²áfßI�� ß�ßf ßm�ÁDßª� å¹>ßá�=� å�

�>ßÃå·àFá¿ ài� å��åÍ ßìá¿åá�=� à¤áÉßE� àgÇàß�ßÆ�*âÍßºÇà·á£ßº� â×> ß{áeß?�> ßÃá¿åº�ßå�áNßJ ájßÈßÆ�ßÌßf ß»çN¶=� ß¤ÉåFßÈ� áÁß?� àgÇàß�� ß×ßÆ�$0%
*> ßÃå® ßØá¦ß?� àXÉåI>ß«ßº� å¤áÉßFá¶=� å�� ß̧ ß]ßa�ße=çb¶=� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�(> ßÂåf ánå®� å��åÐ ßØå®>ßFá¶= ßÆ

�*Ëåß� ánàá�=�Îß· ß¢� åÀ ß»çN¶=� åÁ=çg�ßÆ�àÌßf áQà?ßÆ�( å¤åÑ>ßFá¶=�Îß· ß¢� åÀ ß»çN¶=� åbå®>ß¾ßÆ� å¹>çÉ ß³á¶=�àÌßf áQà?ßÆ�$1%
�6 å¤åÑ>ßFá·å¶� ß̧ Éå®� ßÀ ß»çN¶=� ß¤ßªßa�=ßcåDßª�( â×çÆß?� ßÀ ß»çN¶=� á¼ë· ßi�6Ëåß� án à»á·å¶� ß̧ Éå®� æÀ ß»ßNåE�âÍß£á· åi� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$2%

�* ß¤ÉåFßá�=� á¼ë· ßi
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ترجمه 

)1( اگر شخصى خانه يى را فروخت، در اين بيع آبادى موجود در آن بدون ياد آورى شامل 

مى شود و به همين ترتيب اگر کسى زمينى را فروخت تمام آنچه را که در آن است شامل 

مى شود.

)2( زراعت بدون ذکر کردن در فروش زمين داخل نمى شود.

کسيکه درخت خرما و يا درخت ميوه دار ديگرى را در حاليکه ميوه داشته باشد، بفروشد، 

ميوه از فروشنده است، مگر اينکه خريدار آن را براى خود شرط گذاشته باشد، )در صورت 
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اول( به فروشنده گفته مي شود: ميوه را قطع کن و مبيعه را تسليم نما.

)3( فروش ميوة خام و پخته در درخت، جايز است، و بر خريدار الزم است که بال فاصله 

آن ميوه را قطع کند؛ اما اگر باقى گذاشتن ميوه باالى درخت شرط گذاشته شود، بيع فاسد 

مى گردد.

)4( فروش ميوه باالى درخت و استثنا کردن چند پيمانة معلوم جايز نمى باشد.

فروختن گندم در خوشه و باقلى در پوست آن جايز است.

کسيکه خانه يى را به فروش رساند، کليد هاى قفل ها در بيع داخل است.

)5( اجوره پيمانه کننده و سره کننده ثمن، باالى فروشنده و اجورة وزن کننده ثمن باالى 

خريدار است.

)6( کسيکه متاعي را به پول بفروشد، براى خريدار گفته مى شود: اول پول را بپرداز، بعد از 

پرداخت پول، براى فروشنده گفته مى شود: مبيعه را بسپار.

)7( کسيکه يک متاع را به متاع ديگرى بفروشد، يا پول را به پول بفروشد براى هر دو )جانب 

عقد( گفته مى شود: مال و پول را )براى يکديگر( بسپاريد.

شرح

فروش زمين و خانه

اگر کسى خانه يي را بدون ذکر آبادى آن به فروش رسانده، چنين بگويد: اين خانه را باالى 

شما به فروش رسانيدم، آبادي در بيع داخل مي شود؛ زيرا در عرف لفظ )دار( شامل حويلي و 

آبادي مي باشد، همچنان آبادي به طور دوامدار به زمين خانه متصل مي باشد که فقها از آن به 

لفظ )اتصال قرار( تعبير مي کنند، به همين دليل )اتصال قرار( درخت هاى خانه بدون نام بردن 

در بيع خانه داخل مي شوند؛ البته اگر زمينى را به فروش برساند که کشت در آن مي باشد، 

کشت در بيع داخل نمي شود؛ زيرا کشت به طور دايمي به زمين پيوست نيست، بلکه براى 

وقت کم و موقت در زمين مي باشد.

اگر کسي خانه يي را به فروش برساند، کليدهاى قفل ها به اين دليل در بيع داخل مي شوند که 

قفلها به طور دايمي با آبادي پيوست مي باشند و کليد جزء قفل است که بدون کليد استفاده 

از قفل ممکن نيست. 
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فروش درخت ميوه دار

وجود ميوه در درخت مانند وجود کشت در زمين است؛ يعنى اگر کسى درخت پر از ميوه يى 

را فروخت، ميوه در بيع داخل نمي شود و حق فروشنده است؛ در اين صورت به فروشنده 

گفته مي شود: ميوه را قطع نما و مبيعه را تسليم کن. 

فروش ميوه باالى درخت

فروش ميوة خام و يا پخته در باالى درخت، جايز است؛ زيرا ميوة خام هم قابل استفاده و مال 

متقوم است. اگر بايع خواست قصد چيدن ميوه کند يا در بيع چيدن ميوه شرط شده باشد، 

مشتري بايد ميوه را بچيند تا ملکيت غير )درخت( را به ملکيت خود )ميوه( مشغول نکند. 

اگر باقى گذاشتن ميوه باالى درخت شرط گذاشته شود، بيع فاسد است؛ زيرا مشتري ملکيت 

غير را به ملکيت خود مشغول ساخته است؛ البته اگر بدون شرط، صاحب درخت، ميوه را در 

درخت باقي بگذارد تا پخته شود، باکي ندارد. 

اين گونه بيع هم فاسد است که ميوه در باالى درخت فروخته شود و چند پيمانة معلوم از آن 

استثنا شود؛ زيرا بعد از استثنا، اندازة مبيعه مجهول مي ماند.

فروش حبوبات در خوشه

فروش غله جات به جنس مخالف آن، مثل: فروش گندم به جو، جايز است. و آن يکي از 

بيع اختالف اجناس شرط است؛ اگر  اين نوع  براي جواز  بيع تخميني مى باشد.  انواع  جملة 

کسي غله را در خوشه به عين جنس بفروشد مثًال گندم را به گندم، يا جوارى را به جوارى  

اين نوع فروش جايز نيست، زيرا احتمال سود در آن موجود است.

مزد وزن كننده و مزد شمار كنندة پول باالى كيست؟

اگر مالي فروخته شود که به وزن کننده، پيمانه کننده و شمارکننده ضرورت داشته باشد، 

اجورة آن باالى فروشنده است؛ زيرا پيش از وزن کردن، پيمانه کردن وشمار کردن، بايع 

نمي تواند مبيعه را به مشتري تسليم کند، به همين دليل اجورة شمارش پول نيز باالى مشتري 

است. 

به  بايع است؛ زيرا مشتري  ناسره جدا مي کند( باالى  از  ناقد پول )شخصيکه سره را  اجورة 

گمان خود پول سره داده، اگر بايع مي خواهد اطمينان حاصل کند بايد مزد ناقد را بدهد.

کدام جانب،نخست پول يا مال را تسليم مى کند؟

در اين مسأله تفصيل وجود دارد:
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اگر مال حاضر در مقابل پول فروخته شود، نخست خريدار ثمن را مى پردازد؛ زيرا در مبيعه 

حق مشتري تعيين شده است، پس براى تعيين کردن حق بايع در ثمن و آوردن مساوات بايد 

مشتري اول پول را تسليم کند، در صورت فوق قبل از قبض کردن، حق بايع در ثمن تعيين 

نمي شود. 

اگر در معامله، بيع جنس در مقابل جنس، و يا پول در مقابل پول بود، براى هر دو جانب گفته 

مى شود، مال ها را به يک ديگر بسپاريد؛ زيرا در داليل فوق هر دو برابر اند.

1- کدام چيزها در بيع خانه داخل مى شود؟

2- ميوه چه وقت قابل فروش مى گردد؟

3- اجورة وزن کننده و شمار کنندة پول باالى کى است؟
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درس چهارم

خيار شرط

براى اينکه مردم در خريد و فروش فريب نخورند و از صحت و سالمتى مال مطمئن شوند، 

جايز است که خيار بگذارند، اين درس در مورد احکام خيار مى باشد.

�(> ßÃß¾Æàa�> ß»ßª�æ½>çÈ
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�*àÄ ß²ßfßI�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ� åÀ ß»çN¶=� å¤É å»ßå|

ترجمه: 

)1( خيار شرط در بيع براى بايع و مشترى جايز است.

براى بايع و مشترى، مدت سه روز و يا کم تر از آن خيار جايز مى باشد، نزد امام ابو حنيفه6 

بيشتر از سه روز )خيار شرط( جايز نمى باشد. امام ابويوسف و امام محمد رحمهما اهللا گفته 
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اند: )خيار شرط( بيشتر از سه روز نيز جايز است در صورتى که مدت آن را معلوم کنند.

را  مبيعه  اگر مشترى  بايع جلوگيري مي کند،  از ملکيت  مبيعه  از خروج  )2( خيار فروشنده 

قبض کرد و در دست او در مدت خيار از بين رفت، ضامن پرداخت قيمت آن مى باشد. 

)3( خيار مشترى، مانع خروج مبيعه از ملکيت بايع نمى شود؛ مگر نزد امام ابو حنيفه6 در 

ملکيت مشترى هم داخل نمى شود، و امام ابويوسف و امام محمد رحمهما اهللا درين رابطه 

گفته اند: )مبيعه( در ملکيت مشترى داخل مى شود، اگر در دست مشترى هالک گرديد، و يا 

عيبي برآن وارد شد، ثمن آن را مى پردازد.

)4( صاحب خيار در مدت خيار حق قبول و يا رد )فسخ( بيع را دارد؛ اگر در غياب جانب 

مقابل، اجازة بيع را بدهد صحيح است، اما در غياب )جانب مقابل( رد کرده نمى تواند.

)5( اگر صاحب خيار فوت کند، خيار از بين رفته و به وارثين انتقال نمى کند.

اگر کسى غالم را به اين عنوان که نانوا و يا نويسنده است، فروخت بعداً معلوم شد که صفات 

متذکره در او موجود نيست، مشترى خيار دارد که به تمام ثمن مى خرد و يا رد مى کند.

شرح

خيار: به معناى اختيار است.

خيار شرط: آنست که مشترى يا بايع جهت لزوم بيع مدتى را تعيين کنند.

حكم خيار شرط

خيار شرط براى بايع و مشترى هر دو جايز است. به اساس روايت دارقطني، رسول اهللا� به 

صحابي يى که در بيع فريب مي خورد، اجازه سه روز خيار داده بود.

فايدة خيار 

فايدة خيار اين است که براي بايع و مشتري فرصت فکر و مشوره کردن به دست مي آيد تا 

فريب نخورند.

مدت خيار شرط 

به اساس حديث فوق نزد امام ابو حنيفه6 حد اکثر مدت آن سه روز است؛ نزد امام ابويوسف 

و امام محمد - رحمهما اهللا- اگر متعاقدين راضى باشند، خيار براي مدت بيشتر از سه روز 

هم جواز دارد.
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خيار شرط بايع

اگر بايع خيار داشت، مبيعه از ملکيت وى بيرون نمى شود. چون اين بيع موقوف است، اگر 

از بين مي رود،  بيع )مبيعه(  مال فروخته شده نزد مشترى در مدت خيار هالک شود، محل 

بيع فسخ مي شود و باالى مشتري قيمت الزم مي شود، اگر مال از اشياى مثلى بود، مثل آن را 

مى پردازد و اگر مال قيمتى بود، قيمت  آن را مى پردازد.

خيار شرط مشترى

اگر مشترى خيار داشت، در مورد حالت مبيعه بين امام ابو حنيفه6 و صاحبين اختالف نظر 

موجود است:

الف: امام ابو حنيفه6 به اين نظر است که: مبيعه از ملکيت بايع خارج اما در ملکيت مشترى 

ملکيت  در  دو  هر  ثمن  و  مبيعه  شود،  داخل  مشتري  ملکيت  در  اگر  زيرا  نمى شود؛  داخل 

مشتري جمع مي شوند که چنين حال در شريعت جواز ندارد.

ب: نظر ياران: مبيعه از ملکيت بايع خارج و در ملکيت مشترى داخل مى شود؛ زيرا اگر مبيعه 

از ملکيت بايع خارج شود و در ملکيت مشتري داخل نشود، مبيعه بدون صاحب باقي مي ماند 

که اين هم در شريعت جواز ندارد.

اگر مال در دست مشترى در مدت خيار وى معيوب يا هالک شود، ثمن آن را مى پردازد؛ 

زيرا اعادة مبيعه ممکن نيست و ثمن الزم مي شود؛ البته همان ثمنى که بايع و مشترى هر دو 

تعيين کرده اند.

قبول و يا فسخ بيع در مدت خيار

صاحب خيار مي تواند در موجوديت جانب مقابل بيع را قبول يا رد نمايد، در غياب او هم 

البته در  به خاطر همين اهداف گذاشته شده است؛  بيع را قبول کند؛ زيرا خيار  ميتواند که 

غياب جانب مقابل نمي تواند بيع را رد نمايد؛ زيرا اين کار تصرف در بارة غير است بدون 

اطالع او، و با انجام چنين عمل به جانب مقابل ضرر مي رسد. 

مرگ صاحب خيار

اگر صاحب خيار قبل از  تنفيذ بيع و فرا رسيدن مدت خيار فوت کند، خيار وى باطل شده و 

به وارثان انتقال نمى يابد؛ زيرا تنها چيزهايي به ميراث برده مي شود که قابل انتقال باشند؛ چون 

خيار عبارت از اراده است و اراده قابل انتقال نيست به ميراث برده نمى شود.
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اگر در مبيعه صفات ذكر شده موجود نباشد

اگر کسى غالم را به اين عنوان فروخت که مثًال نانوا و يا نويسنده است، بعداً معلوم شد که 

صفت متذکره در آن غالم موجود نيست، مشترى اختيار دارد که مبيعه را به ثمن معين شده 

مى خرد يا ترک مى کند؛ چون در بيع، در مقابل اوصاف عوض نمي آيد، بناًء با از بين رفتن 

وصف، عوض )ثمن( کم نمي شود و ثمن کامل الزم مي شود، ولي چون در مبيعه وصف 

مطلوب مشتري موجود نيست اختيار رد آن را دارد.

1- خيار را تعريف کنيد.

2- مدت خيار شرط چقدر است؟

3- فايدة خيار چيست؟

4- آيا بعد از وفات صاحب خيار، خيار از بين مى رود؟

5- اگر در مبيعه صفت ذکر شده موجود نباشد چرا در مقابل آن ثمن کم نمى شود، و به کدام 

دليل خيار ثابت مى گردد؟
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درس پنجم

خيار رؤيت )ديدن(

در بيع چند نوع خيار موجود است، يکى از آنها خيار رؤيت يعني ديدن مبيعه است که در 

درس کنونى آن را مى خوانيم.

�*àÄ ß²ßfßI�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�àÅ ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�6àÅAße�=ßcC� àe>ßÉåá�=�àÄß¶ßÆ�ãhåÑ> ßQ� à¤áÉßFá¶>ßª�àÅßfßÈ�áß��>ßº�Ïßß� ám=� áÀßºßÆ�$-%
*àÄß¶�ße>ßÉ å]� ßØßª�àÅßfßÈ�áß��>ßº� ß¥>ßE� áÀßºßÆ

�>ßÃå·á«å²ßÆ�åÍçE= çb¶=�åÄ áQßÆ� ß�C�áÆß?�>éÈåÇ áìßº� åHáÇçN¶=�åf åÂ> ß�� ß�C�áÆß?�åÌßá� èr¶=�åÄ áQßÆ� ß�C�ßf ß�ß¾� áÀßºßÆ�$.%
*�> ßÃßIÇàÉàE�áb åÂ> ßnàÈ�áß�� áÁåCßÆ�àÄß¶�ße>ßÉ å]� ßØßª�åe=çb¶=� ßÀ áV ßq�Ïß?ße� áÁåCßßÆ�(àÄß¶�ße>ßÉ å]� ßØßª

�=ßcC� ß¤ÉåFßá�=� çkßå|�àÅ àe>ßÉ å]� à�à̄ ájßÈßÆ�(Ïßß� ám=�=ßcC� àe>ßÉåá�=�àÄß¶ßÆ�ãhåÑ> ßQ�àÅ àÕ=ßf åmßÆ�Î ß»á¢ßáÙ=� à¤áÉßEßÆ�$/%
� ß×ßÆ�* å±áÆçd¶>åE� àßfá£àÈ� ßÁ>ß²�=ßcC�åÄå®ÆßdåE�ßÆ�( ë¼ çn¶>åE� àßfá£àÈ� ßÁ>ß²�=ßcC�åÄ ë» ßnåE�ßÆ�( ëkßá�>åE� àßfá£àÈ� ßÁ>ß²

*àÄß¶� ß¬ ßqÇàÈ�ÎçJ ßU�åe>ß̄ ß£á¶=� å��àÅ àe>ßÉ å]� à�à̄ ájßÈ
�( ß_ ßjßª�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ� ß¤áÉßFá¶=�ßg> ßQß?�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE� à́ å¶>ßá�>ßª�åÅåfáºß?�åá�ß§åE�åÅåá� ß¦� ß́ á·åº� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$0%

*> ß»åå�>ßå}� åÁ=ßbå®> ß£ßJàá�= ßÆ�>âÉå®>ßE�åÄáÉß· ß¢�àaÇ à̄ á£ßá�=� ßÁ>ß²�=ßcC�àÌßg> ßQåáÝ=�àÄß¶ßÆ
*> ß» àÂça àfßÈ� áÁß?�àÄß¶�ßg> ßQ�ßf ß] áÛ=�Ïß?ße� ç¼àM�> â£ßº�> ß» àÂ=ßß� ám>ßª�å á�ßEáÇçN¶=� ßb ßUß?�Ïß?ße� áÀßºßÆ�$1%

�*àÅ àe>ßÉ å]� ß̧ ßìßE�åÍßÈáÕèf¶=� àe>ßÉ å]�àÄß¶ßÆ� ßL>ßº� áÀßºßÆ�$2%
� áÁåCßÆ�(àÄß¶�ße>ßÉ å]� ßØßª�àÅAße� å�ç¶=�åÍß« ër¶=�Îß· ß¢� ßÁ>ß²� áÁåDßª�(æÌ çbàº�ßbá£ßE�àÅ=ßß� ám=� ç¼àM�>âÒáÉ ßm�Ïß?ße� áÀßºßÆ�$3%

* àe>ßÉåá�=�àÄß·ßª�=âë�ß§ßJàº�àÅ ßb ßQßÆ

ترجمه:

)1( اگر کسى چيزى را ناديده بخرد، بيع صحيح است مگر مشتري خيار رؤيت دارد، و هرگاه 

آن چيز را ديد، مى تواند آنرا بگيرد و يا رد کند، اگر کسى چيز ناديده را به فروش رساند، 
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خيار ندارد.

)2( اگر کسى روى انبار غله را ديد و يا ظاهر جامه )لباس( درهم پيچيده را مشاهده کند و يا 

روى حيوان و پشت آن را ديد، خيار وى از بين مى رود.

اگر کسى صحن حويلى را ببيند خيار او از بين مى رود اگر چه اتاقها را نديده باشد.

)3( خريد و فروش نابينا صحيح است، و در وقت خريداري خيار دارد.

خيار رويت نابينا در اشيايى که با لمس کردن معلوم مى شود؛ بالمس کردن، در اشيايى که با 

بوى کردن معلوم مى شود، با بوى کردن، در اشيايى که با چشيدن معلوم مى شود، با چشيدن 

از بين مي رود. در عقار )زمين( خيار )رؤيت( او تا هنگامى ساقط نمى شود که صفت )زمين( 

به او بيان نشده باشد.

)4( اگر کسى مال شخص اجنبى را بدون اجازة وى به فروش رساند، مالک مال اختيار دارد 

که بيع را قبول و يا فسخ کند. صاحب مال تا هنگامى که متعاقدين و مال )فروخته شده( به 

حال خود باقى باشد، اجازه فروش را داده مى تواند.

)5( اگر کسى از جملة دو جوره لباس، يک جورة آن را ببيند، و هر دوى آن را يکجا بخرد، 

بعداز ديدن )لباس( دومى، مى تواند هر دوى آن را رد کند.

)6( اگر صاحب خيار رؤيت فوت کند، خيار از بين مى رود.

)7( اگر کسى مالى را ببيند و بعد از مدتى آن را بخرد، اگر مال به حالت اولى خود باقى مانده 

بود، خيار رؤيت ندارد، و هرگاه تغييراتى در مال ايجاد شده باشد، خيار وى باقى است.

شرح

خيار رؤيت

آنست که کسى مالي را که نديده است، بخرد، قبول و يا رد آن تا هنگام ديدن )آن مال( 

معطل شود.

خريدن مال قبل از ديدن: 

خريدن مال قبل از ديدن آن صحيح است، هرگاه مشترى مال را ديد، خيار گرفتن و يا رد 

کردن آن را دارد. در سنن دار قطني از رسول اهللا� روايت شده:

 *�àÅAße�=ßcåC�åe>ßÉåá�>åE�ßÇ àÃßª�àÅßfßÈ�áß��>âÒáÉ ßm�Ïßß� ám=� åÀßº  
ترجمه: کسيکه چيزى را ناديده خريد، او خيار دارد وقتيکه آن را ببيند.
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بايع خيار رؤيت ندارد؛ زيرا در حديث خيار تنها براى مشتري ثابت است نه بايع، بناًء اگر 

کسى مال ناديده خود را فروخت بيع در حق او الزم مي باشد.

ديدن يك جهت مال

در خيار رؤيت ديدن تمام مال شرط نيست، بلکه ديدن آن قدر مال معتبر است که مشتري به 

مبيعه علم حاصل کند و جهالت در مبيعه را از بين ببرد. بدين اساس، اگر مشترى روى يک 

انبار گندم، يک قسمت آشکار از لباس درهم پيچيده و يا روى يا پشت حيوان )چهارپا( و يا 

حويلى )صحن( منزل را ببيند، خيار رويت از بين مى رود.

با ديدن حويلي در آن زمان خيار از بين مي رود که اتاقها باهم زياد تفاوت نداشته باشند، در 

با ديدن حويلي، خيار  بناء  اتاقهاى خانه ها در بين خود زياد تفاوت دارند،  عصر حاضر که 

رويت از بين نمي رود.

خريد و فروش شخص نابينا

خريد و فروش شخص نابينا صحيح است، چشيدن، بو کردن و لمس کردن مال به منزلة ديدن 

آن است و همچنان بيان کردن مواصفات زمين؛ مانند ديدن آن است؛ زيرا به اين امور بر مبيعه 

علم حاصل مي شود و جهالت از بين مي رود؛ همچنان بيان کردن مواصفات زمين جاى ديدن 

آن را مي گيرد و خيار از بين مي رود. 

مال كسى را بدون اجازه وى به فروش رساندن: اگر کسى )فضولي( مال شخص 

اجنبى را بدون اجازة صاحب آن بفروشد، اين بيع منعقد مى شود و تا اجازة صاحبش موقوف 

است، عقد بيع به اين دليل منعقد مي شود که براى بايع ومشتري در اين عقد فايده است، و 

اجازة صاحب مال به اين دليل شرط است که به او ضرر نرسد؛ همچنان اجازه در آن وقت 

صحيح است که مبيعه، صاحب مال، مشتري و شخص فضولي به حال خود باقي باشند.  

يك يا چند قسمت از مال را ديدن: اگر شخصى در يک بيع دو جوره لباس را خريد 

که يکى از آن دو را ديده باشد و جوره دومى را بعد از خريداري ديد، اگر در بين لباس ها 

فرق بود، به اساس خيار رؤيت، اختيار رد نمودن هر دو جوره را دارد. تنها يکى آنها را به 

اين دليل رد کرده نمي تواند که جدايي در معاملة واحد و به اصطالح فقهي )تفريق صفقه( 

واضح مي شود. اگر لباس يا ديگر اشيا از جمله مثليات بود پس به ديدن بعضي از آن، خيار 

او در بقيه ساقط مي شود.
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حكم خيار رؤيت بعد از مرگ

با مرگ صاحب خيار رؤيت، بيع منقعد گرديده و مثل خيار شرط، خيار رؤيت نيز به ميراث 

برده نمي شود.

احمد مى خواهد موتر بخرد. آيا با مشاهده کردن موتر، خيار وى از بين مى رود يا خير؟

شاگردان با همکاري استاد محترم اين موضوع را مورد بحث قرار دهند.

1- خيار رؤيت چيست؟

2- خريدن مال قبل از ديدن آن چه حکم دارد بيان کنيد.

3- کدام چيزها در حق شخص نابينا حکم ديدن را دارد؟

4- فروختن مال شخص اجنبى بدون اجازة وى چه حکم دارد؟
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درس ششم

خيار عيب

خيار عيب نوع مهمي از خيارات است که دانستن آن بسيار ضرورى مى باشد و در اين درس 

احکام اين خيار را مى خوانيم:

� áÁåCßÆ�( åÀ ß»çN¶=� å¤É å»ßå|�àÅ ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE�ßÇ àÃßª� å¤ÉåFßá�=� å�� æGáÉ ß¢�Îß· ß¢�Ëåß� ánàá�=� ß¤ß· ç{=�=ßcC�$-%
* ßÁ> ßrá̄è¿¶=� ßd à]á@ßÈßÆ�àÄ ß³ åjáà�� áÁß?�àÄß¶� ßkáÉß¶ßÆ�(àÅçaße�ßÐ> ßm

* ãGáÉ ß¢�ßÇ àÃßª�åe> çRèJ¶=�åÌßa> ß¢� å�� åÀß»çN¶=� ßÁ> ßrá̄ à¾� ßG ßQáÆß?�>ßº� ȩ̀ à²ßÆ�$.%
� ß¤ åQáfßÈ� áÁß?�àÄß·ßª� å¤åÑ>ßFá¶=� ßbá¿ å¢� ßÁ>ß²� æGáÉ ß¢�Îß· ß¢� ß¤ß· ç{=� ç¼àM�( ãGáÉ ß¢�Ëåß� ánàá�=� ßbá¿ å¢� ßPßb ßU�=ßcåC ßÆ�$/%

�*åÄåFáÉ ß£åE�àÅ ßd à]á@ßÈ� áÁß?� à¤åÑ>ßFá¶=�Î ßuáfßÈ� áÁß?� ç×C�� ß¤ÉåFßá�=�ça àfßÈ� ß×ßÆ� åÁ> ßrá̄è¿¶>åE
�Îß· ß¢� ß¤ß· ç{=� ç¼àM�( æÀá» ßjåE� ß°ÈåÇ çj¶=� çKß¶�áÆß?�(àÄß§ßF ßq�áÆß?�àÄ ß{> ß]ßÆ� ßHáÇçN¶=�Ëåß� ánàá�=� ß¤ ßìß®� áÁåCßÆ�$0%

*àÅ ßd à]á@ßÈ� áÁß?� å¤åÑ>ßFá·å¶� ßkáÉß¶ßÆ�åÄå¾> ßrá̄à¿åE� ß¤ ßQße� æGáÉ ß¢
� áÁß?�àÄß·ßª�Êu>ß̄á¶=�åÐ> ßvß̄åE�àÄß·åFß®� áÁåDßª�( æGáÉß£åE�åÄáÉß· ß¢�ça àe� ç¼àM�(Ëåß� ánàá�=�àÄ ß¢>ßFßª�= âbáF ß¢� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$1%
� å¤åÑ>ßFá¶= �Îß· ß¢�àÅça àfßÈ � áÁß? �àÄß¶ � ßkáÉß·ßª �Êu>ß̄á¶= �åÐ> ßvß®�åá�ß§åE �àÄß·åFß® � áÁåCßßÆ� å¹çÆßáÙ=� å¤åÑ>ßFá¶= �Îß· ß¢�àÅça àfßÈ

�* å¹çÆßáÙ=
�áß�� áÁåCßÆ�( æGáÉß£åE�àÅça àfßÈ� áÁß?�àÄß¶� ßkáÉß·ßª� æGáÉ ß¢� ȩ̈ à²� áÀåº�ßÌßÐ=ßß�á¶=� ß�ßf ßmßÆ�=âbáF ß¢�Ïßß� ám=� áÀßºßÆ�$2%

*> ßÂçb à£ßÈ�áß�ßÆ� åHÇàÉ à£á¶=�ßÍß·á à�� ë¼ ßjàÈ

ترجمه

)1( اگر مشترى در مبيعه عيبى را پيدا کرد، اختيار دارد که به ثمن کامل آن را بخرد و يا رد 

کند، براى مشترى جواز ندارد که مبيعه را نزد خود نگهداشته و تاوان عيب را از بايع بگيرد.

)2( هر آنچه در عرف تجار در قيمت مبيعه نقص شمرده شود، عيب پنداشته مى شود.
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)3( اگر مبيعه نزد مشترى عيبى شود، سپس از عيبي که مبيعه در نزد بايع داشت آگاه شود، 

مى تواند تاوان اين عيب را از بايع بگيرد، مبيعه را به بايع رد نمي کند؛ مگر اينکه بايع با وجود 

عيب به گرفتن )مبيعه( موافقه کند.

)4( اگر مشترى پارچة را قطع کند و آنرا بدوزد و يا رنگ کند، يا تلخان را با روغن خلط 

کند، و بعد از آن از عيب مبيعه آگاه شود، مى تواند تاوان عيب را بگيرد، مگر بايع حق دوباره 

گرفتن آن را ندارد.

)5( اگر کسى غالمي را بفروشد و مشتري هم آن را بفروشد، سپس به اثر موجوديت عيب 

آن غالم به وي برگردانده شود، اگر به اساس حکم قاضى او را قبول کرده بود، مى تواند آن 

)غالم( را به بايع اول مسترد کند؛ اما اگر آن را بدون حکم قاضى قبول کرده بود، غالم را به 

بايع اول مسترد کرده نمى تواند.

)6( اگر شخصى غالمى را خريد و بايع بيزارى )عدم مسؤليت( را از هر عيبى اعالن نمود، در 

اين صورت، مشترى در صورت بروز هر نوع عيب باالى بايع آن را تاوان کرده نمى تواند؛ 

اگر چه بايع همه عيب را مشخص نکرده باشد و نامى از آن نبرده باشد.

شرح

خيار عيب

اختيارى را گويند که به سبب آن مال عيبى دوباره به صاحبش مسترد شده مى تواند.

پيدا شدن عيب در مبيعه

اگر مشتري در مبيعه عيبي را دريافت که نزد بايع در مبيعه موجود بود و مشتري آن را در 

وقت عقد و قبض نديده بود، مي تواند مال را به بايع مسترد نمايد؛ زيرا تقاضاي عقد مطلق 

اين است که مبيعه از عيب خالي باشد، بناًء در صورت عيب، مشتري حق دارد مبيعه را به بايع 

مسترد نمايد تا به گرفتن مال معيوب متضرر نشود.

اگر مشتري مبيعه را با وجود عيب قبول کرد ثمن را مکمل مي دهد؛ چون اوصاف در مقابل 

ثمن نمي آيد، مشتري هم نمي تواند در مقابل عيب چيزى را از ثمن کم کند، از طرف ديگر 

در مجبور کردن بايع به ثمن ناقص، به او ضرر مي رسد. 
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پديدار شدن عيب جديد با عيب قديم

هرگاه نزد مشترى در مبيعه عيبى آشکار شود و مبيعه وقتي که نزد بايع بود نيز عيب داشت، 

در اين صورت مشترى نمي تواند مبيعه را به اساس عيبى که نزد بايع داشت، به بايع مسترد 

نمايد، زيرا در مبيعه عيب جديد پيدا شده و در مسترد کردن آن با وجود عيب جديد، به 

بايع ضرر مي رسد، در اين صورت تنها يک راه حل مي ماند که مشتري از بايع  تاوان عيب 

را بگيرد.

اگر بايع از حق خود بگذرد و مبيعه را باوجود عيب آن قبول کند، صحيح است.

مسترد نمودن مشترى مبيعه را به مشترى )بايع دوم( به سبب عيب

شخصى غالمي را خريد و باالى کسى آنرا فروخت، بعداً به سبب موجوديت عيب باالى وى 

تاوان شد، اگر اين تاوان به اساس حکم قاضى بر وى ثابت شده باشد مى تواند آن را به بايع 

اول مسترد کند؛ زيرا حکم قاضي فسخ بيع است و چنان پنداشته مي شود که هيچ بيع بميان 

نيامده باشد؛ اما اگر بغير از حکم محکمه تاوان را قبول نموده بود، مبيعه را به مالک اولى آن 

مسترد کرده نمى تواند؛ زيرا اين عقد در حق شخص سوم يک بيع جديد است.

من  بگويد:  بايع  به  و  بخرد  را  موترى  شخصى  اگر  عيوب:  از  مسؤوليت  قبول  عدم 

هيچگونه عيب آن را متقبل نمى شوم، بعداً در مبيعه عيب آشکار شود، مشترى به سبب عيب، 

را  از عيب، همه عيب ها  برائت  اظهار  هنگام  بايع  اگر چه  نمى تواند  تاوان کرده  بايع  باالى 

مشخص نکرده باشد و تک تک آن را نام نگرفته باشد؛ زيرا اعالن کردن عدم مسؤليت از 

عيوب مجهول صحيح است.  

اگر کسي گاوي را خريد و بعد از رسيدن به خانه، معلوم شد که دو الخ )پستان( آن خشک 

است، چه بايد کرد؟ احتماالت مختلف را در اين صورت بيان کنيد.
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1- خيار عيب را تعريف کنيد.

2- عيب را در عرف تجار تعريف کنيد.

مسترد  را  مبيعه  بود،  نديده  بيع  عقد  هنگام  آنرا  که  عيبى  سبب  به  مى تواند  مشترى  آيا   -3

کند؟

4- هر گاه مشترى بعد از خوردن طعام از عيب آن آگاه شود چه حکم دارد؟

5- هر گاه بايع از همه عيوب اعالن برائت نمايد، آيا مشترى به سبب عيبى، حق مسترد کردن 

مبيعه را دارد؟
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درس هفتم

بيع فاسد

تنظيم  منازعات،  رفع  و  ضررها  دفع  و  منافع  حفظ  اساس  بر  اسالمى  شريعت  در  معامالت 

شده است؛ بنا برآن هر گاه در )عقد( بيع امورى که سبب ضرر و يا منازعه مى شود موجود 

باشد، بيع ناروا بوده، فاسد شمرده مى شود و بايد فسخ شود. در اين درس احکام بيع فاسد را 

مى خوانيم:

�(å½ çb¶>åE �áÆß? �(åÍßJáÉßá�>åE � å¤áÉßFá¶> ß² �( ãb åi>ßª � à¤áÉßFá¶>ßª �>âºçfßà� �> ß» àÂ ßØå² �áÆß? �å á� ßußÇå£á¶= � àb ßUß? � ßÁ>ß² �=ßcC �$-%
�(åfçEßbàá�=ßÆ �( åbß¶ßÇá¶= �ë½à? � à¤áÉßEßÆ �(ëfàá�>ß² �( æµÇà·áß� �ßá� ß¦� ßÁ>ß² �=ßcC � ß́ å¶ ßdß²ßÆ�(åfÈåhá¿åá�>åE �áÆß? �(åf á»ßá�>åE �áÆß?

�* ãb åi>ßª� åGßI> ß³àá�=ßÆ
� àgÇàß�� ß×ßÆ�(åÐ=ßÇßá�=� å��åá� çì¶=� à¤áÉßE� ß×ßÆ�(àÅßa> ßì árßÈ� áÁß?� ß̧ áFß®�åÐ>ßá�=� å�� ǻ ß» çj¶=� à¤áÉßE� àgÇàß�� ß×ßÆ�$.%

�* å¼ß¿ß§á¶=�åfáÃ ß��Îß· ß¢� åÇ èr¶=� ß×ßÆ�� å¥áf çv¶=� å��å ß�ç·¶=� à¤áÉßE� ß×ßÆ� åT>ßJë¿¶=� ß×ßÆ� å̧ á»ßá�=� à¤áÉßE
�åÍß¿ßE=ßhàá�=� à¤áÉßE� ß×ßÆ�Z åså¾>ß̄á¶=�åÍßEáf ßußÆ� æ¬á̄ ßi� å�� æ¥ád åQßÆ� æHáÇßM� áÀåº� æ¥=ßeåc� à¤áÉßE� àgÇàß�� ß×ßÆ�$/%
�åÐ>ß̄á¶åDåE� à¤áÉßFá¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�()�>qáf ß]�åÄå·áÉ ß²� ß̧ áNåº�æcáÆ àdáß��æf á»ßJåE� å̧ á̂ ç¿¶=�Îß· ß¢�åf á»çJ¶=� à¤áÉßE�ßÇ àÂßÆ�)

*å á�ßEáÇßM� áÀåº� æHáÇßM� à¤áÉßE� àgÇàß�� ß×ßÆ�(åÌ ßdßE>ß¿àá�= ßÆ�åÍ ßjßº ßØàá�=ßÆ�åf ßRßá�=
�âÌ çbàº�>ßÃß¿ à³ ájßÈ� áÁß?�Îß· ß¢�=âe=ßa�áÆß?�(=âfáÃ ßm� à¤åÑ>ßFá¶=�àÄßºåb á̂ ßJ ájßÈ� áÁß?�Îß· ß¢�=âbáF ß¢� ß¥>ßE�áÇß¶� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�$0%

�*âÍçÈåb ßÂ�àÄß¶� ßËåbáÃàÈ� áÁß?�Îß· ß¢�áÆß?�( ß¼ åÂ=eßa�Ëåß� ánàá�=�àÄ ßuåfá̄ àÈ� áÁß?�Îß· ß¢�áÆß?�(âÍßºáÇà·á£ßº
�* ãb åi>ßª� à¤áÉßFá¶>ßª�(åfáÃ çn¶=� ålá?e� ß�C�>ßÃ ß»ë· ßjàÈ� ß×� áÁß?�Îß· ß¢�>â¿áÉ ß¢� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$1%

�* ãb åi>ßª� à¤áÉßFá¶>ßª�> ßÃß·áß�� ç×C�âÍëE=ßa� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$2%
� áÁß?�Îß· ß¢� âØá£ß¾�áÆß?�(âÐ>ßFß®�áÆß?�(> ârÉ å»ß®�àÄ ßìÉåß�ßÆ� à¤åÑ>ßFá¶=�àÄß£ ßìá̄ßÈ� áÁß?�Îß· ß¢�>âEáÇßM�Ïßß� ám=� áÀßºßÆ�$3%

* ãb åi>ßª� à¤áÉßFá¶>ßª�> ßÃß²åf ánàÈ�áÆß?�(> ßÂßÆ àdáß�
� åÁ>ß£åÈ>ßFßJàá�=� áåfá£ßÈ�áß��=ßcC)�åaÇ àÃßÉá¶=�åf áìåªßÆ�Ïße> ßrç¿¶=�å½áÇ ßqßÆ� åÁ> ßQßfáÃåá�=ßÆ�ågÆàá�ç¿¶=� ß�C� à¤áÉßFá¶= ßÆ�$4%

* ãb åi>ßª�) ß́ å¶ßc
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� å�>ß̄ áiåDåE�>ßÉ ßu=ßfßI� áÁåDßª�� ëT>ßá�=�å½Æ àbà®ßÆ� å> ßìå̄á¶= ßÆ� ål>ßÈëb¶=ßÆ�åa> ßrßá�=� ß�C� à¤áÉßFá¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$5%
* à¤áÉßFá¶=�ßg> ßQ� ëT>ßá�=�å½Æ àbà®ßÆ� å> ßìå̄á¶= ßÆ�( ål>ßÈëb¶=ßÆ�åa> ßrßá�=� å�� àl>ç¿¶=� ßd à]á@ßÈ� áÁß?� ß̧ áFß®� å̧ ßQßáÙ=

ترجمه:

)1( هرگاه يکى از دو عوض يا هر دوى آن )مبيعه و قيمت( حرام بود، بيع باطل است، مانند: 

فروش خود مرده، خون، شراب و گوشت خوک. همچنان اگر مبيعه مملوک نباشد )بيع باطل 

است( مانند: انسان آزاد وفروختن ام الولد، مدبر و مکاتب، بيع باطل است.

)2( فروختن ماهى در آب و فروختن پرنده در هوا قبل از شکار جواز ندارد؛ همچنان فروختن 

حمل، نتاج، شير در پستان و پشم در پشت گوسفند جايز نيست.

با  نمودن  القانص )شکار  از چت )سقف خانه( و ضربه  تير  لباس،  از  )3( فروختن يک گز 

يک بار به دام انداختن شکارى( روا نيست، و نه بيع مزابنه )فروختن خرماهاى باالى درخت 

در مقابل خرماهاى چيده شده به صورت تخمينى(. فروختن با پرتاب سنگ، مالمسه، منابذه 

وخريدن يک جوره لباس از بين دو جوره به صورت نامشخص، جايز نمى باشد.

)4( همچنان اگر غالمي را فروخت به اين شرط که مدت يکماه خدمت بايع را کند يا خانه را 

فروخت به اين شرط که بايع الى مدت نامعلوم در آن سکونت کند يا به اين شرط که مشترى 

براى بايع يک درهم قرض دهد يا برايش هبه کند، بيع فاسد است.

)5( کسي که مال را به اين شرط فروخت که تا ماه نو او را به مشترى تسليم نمى کند، بيع 

فاسد است.

)6( کسي که حيوان حامله )باردار( را بدون حمل فروخت، بيع فاسد است.

)7( کسي که پارچة لباس را به اين شرط خريد که بايع از آن پارچه براى مشترى لباس و يا 

چپن مى دوزد و يا چپلى را به اين شرط خريد که بايع او را بدوزد يا براى او بند مى اندازد ، 

بيع فاسد است.

)8( تعيين نمودن مدت الى روز نوروز، مهرجان، روزة نصارى و عيد يهوديان در صورتى بيع 

را فاسد مى سازد که براى عاقدين اين روزها معلوم نباشد.

)9( بيع الى زمان درو، پاکوب )جغل(، چيدن ميوه و آمدن حجاج جايز نيست. اگر هر دو 

جانب )عقد( قبل از مشغول شدن مردم به درو، چيدن ميوه و آمدن حاجيان، به لغو کردن 

زمان بندى راضي شدند، بيع جايز است.
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شرح
اقسام بيع: بيع به چهار قسم است: صحيح، فاسد، باطل و موقوف.

بيع صحيح بال فاصله ملکيت را انتقال مى دهد، در صورتى که خيار در آن نباشد.

بيع فاسد در صورت قبض مبيع از طرف مشترى، ملکيت مبيع را به مشترى انتقال مى دهد.

بيع باطل هرگز ملکيت را به مشتري منتقل نمى سازد.

بيع موقوف )مانند فروختن مال اجنبى( به اجازة مالک موقوف بوده و قبل از اجازة مالک، 

کدام تاثيرى ندارد، اما وقتى مالک اجازه داد، بيع صحيح ميگردد.

تعريف بيع فاسد و باطل: بيع فاسد آنست که به اعتبار اصل جايز و به اعتبار وصف ناجايز 
باشد، يعنى عقد از شخص اهل )انسان عاقل و بالغ( صادر و براى محل آن )مال( مضاف شده 

است اما با يک وصف نادرست يکجا شده باشد مانند: شرط فاسد.

مال  بيع(  )محل  مبيعه  يا  ديوانه،  بيع  مانند:  باشد  نداشته  اهليت  عاقد  آنست که  باطل:  بيع 
نباشد، مانند: فروختن ميته )حيوان مرده(.

حكم بيع باطل و فاسد: در بيع فاسد در صورت قبض، مشترى مالک مبيعه مى گردد، اما 
در بيع باطل، در هيچ صورت مشترى مالک مال شده نمى تواند.

ام الولد: هر کنيزى که نسب اوالد وى از بادارش ثابت شود ام الولد گفته مى شود.
مدبر: غالمى را گويند که بادارش به او بگويد: تو بعد از مرگ من آزاد هستى.

مكاتب: غالمى را گويند که با بادارش چنين عقد نموده باشد که وى بعد از پرداخت مقدار 
معين پول آزاد مى شود. فروش ام الولد، مدبر و مکاتب ناجايز و بيع آن باطل است.

مانند:  مى باشد،  نامعلوم  يا  و  معدوم  اشياى  فروش  آن  مقصداز  نامعلوم:  چيز  فروختن 
فروختن ماهى، ماهي ييکه تا هنوز شکار نشده است، پرنده ها در هوا، شير در پستان، پشم در 

پشت گوسفند و حمل در بطن حيوان. در همة اين صورت ها بيع فاسد است.

s¾>¯¶= ÍEfu: کسيکه براي شکار دام و يا جال هموار کند و براى شخص ديگرى بگويد: 
 ÄEfu هر مقدار شکارى که در اين دام يا جال گير ماند، به صد افغانى به تو فروختم، اين را

القانص گويند و اين بيع فاسد است؛ زيرا مبيعه در آن نامعلوم مى باشد.

مزابنه: فروختن خرماى موجود در درخت در مقابل خرماى چيده شده به شکل تخمينى را 
گويند. چون در اين بيع احتمال سود است، بناء فاسد است.

البيع بالقاء الحجر: آنست که در يک محل چند جوره لباس موجود باشد، مشترى سنگ 
به طرف آنها پرتاب نموده به هر يک از آنها اصابت کرد بيع آن باالى مشترى بدون داشتن 
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خيار رويت الزم مى شود و قيمت لباس قبًال تعيين شده مى باشد.

فکر  بدون  مقابل  جانب  لباس  کردن  لمس  با  عقد)بيع(  جانب  يک  که  آنست  المالمسه: 
کردن، بيع الزمى گرديده و خيار رؤيت از بين مى رود.

المنابذه: آنست که دو طرف عقد )بيع( لباس را بدون ديدن و فکر کردن به يک ديگر 
پرتاب نمايند و به اين ترتيب بيع الزم گردد.

شرط هايى كه بيع را فاسد مى كند:
يا مکاتب  و  الولد  ام  را آزاد، مدبر،  او  اين شرط که مشترى  به  يا کنيز  و  - فروختن غالم 

مى سازد و يا مدت زمانى خدمت بايع را مى کند. 

- فروختن خانه به اين شرط که در آن بايع سکونت مى کند و يا به وى پول قرض و يا هبه 

مى دهد. اين همه شرطهاى هستند که بيع را فاسد مي کند.

معطل قرار دادن عوض الى وقت نامعلوم: هرگاه دو نفر بين خود داد و ستد نمايند، مشترى 

پرداخت قيمت را به نوروز، مهرجان )روز اول موسم خزان( وقت درو، وقت جمع آورى 

حاصالت زراعتى، موکول کند، اگر متعاقدين اين اوقات را مى دانستند، بيع صحيح و اگر در 

مورد اين اوقات آگاهى نداشتند، بيع فاسد مى باشد.

تعيين نمودن وقت درو، خرمن، چيدن ميوه وآمدن حاجيان براى تاديه عوض، بيع را فاسد 

مى سازد؛ زيرا اين مواعيد ثابت نمى باشد و تغيير مى يابد که به منازعه مفضى مى شود. اگر قبل 

از رسيدن اين مواعيد و اين تاريخها از طرف متعاقدين لغو گردد بيع صحيح است. 

شاگردان چند شرطى را بيان کنند که بيع را فاسد مى سازد.

1- بيع فاسد را تعريف کنيد.

2- حکم بيع فاسد چيست؟

3- چند مثال بيع فاسد را بيان کنيد.

4- بايع منزلش را به اين شرط فروخت که مشترى به او تحفه بدهد و يا براى مدت يک ماه 

بود و باش در آن منزل را به او بسپارد، حکم اين بيع چيست؟
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درس هشتم

حكم بيع فاسد و مكروه 

در اين درس حکم بيع فاسد بيان مي شود:

� ȩ̀ à²� åÁ> ßußÇ å¢�åbá̄ ß£á¶=� å�ßÆ�)� å¤åÑ>ßFá¶=� åÁácåDåE� åb åi>ß«á¶=� å¤áÉßFá¶=� å�� ß¤ÉåFßá�=�Ëåß� ánàá�=� ßxßFß®�=ßcåC ßÆ�$-%
� áÁåDßª�ZàÄ à̂ ájßª� åÀáÈßbå®> ß£ßJàá�=� áÀåº�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à³å¶ßÆ�(àÄàJ ß»Éå®�àÄáJßºåhß¶ßÆ� ß¤ÉåFßá�=� ß́ ß·ßº�)� ã¹>ßº�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ

*àÄ à£áÉßE� ßdß«ß¾�Ëåß� ánàá�=�àÄ ß¢>ßE
� æbáF ß¢�ß á�ßE� ß¤ßß�� áÀßºßÆ�(> ß»åÃÉåª� à¤áÉßFá¶=� ß̧ ßìßE�æÍßJëÉßºßÆ�æÍçÉ å²ßc�æÌ> ßm�ß á�ßE�áÆß?�( æbáF ß¢ßÆ�úf àU�ß á�ßE� ß¤ßß�� áÀßºßÆ�$.%

* åÀ ß»çN¶=� áÀåº�åÄåJ çråå}�åbáFß£á¶=� å�� àbá̄ ß£á¶=� çX ßq�åÅåá� ß¦�åbáF ß¢ßÆ�åÅ åbáF ß¢�ß á�ßE�áÆß?�(æfçEßbàºßÆ
�å(åÅåá� ß¦�å½áÇ ßi�Îß· ß¢�å½áÇ çj¶=� áÀ ß¢ßÆ� åo áRç¿¶=� áÀ ß¢� ß¼ç· ßißÆ�åÄáÉß· ß¢�à�=�Îç· ßq�åç�=� à¹Ç àiße�ÎßÃß¾ßÆ�$/%
� ß́ å¶ßc� ȩ̀ à²ßÆ�(åÍß£ à»àá�=� åÁ=ßcß?� ßbá¿ å¢� å¤áÉßFá¶=� áÀ ß¢ßÆ�(Ëåa>ßFá·å¶�åf åu>ßá�=� å¤áÉßE� áÀ ß¢ßÆ� åGß·ßá�=�Êë̄ß·ßI� áÀ ß¢ßÆ

* à¤áÉßFá¶=�åÄåE� àb àjá«ßÈ� ß×ßÆ�àÅßf á³àÈ

ترجمه:

)1( هرگاه مشترى در بيع فاسد به اجازه بايع، مبيعه را قبض کند و عوض هر دو جانب مال 

باشد، مشترى مالک مال مى گردد، پرداخت قيمت بر وى الزم مى شود، هر يکى از عاقدين 

اين بيع را فسخ کرده مي تواند. اگر مشترى مال متذکره را بفروشد، بيع وى نافذ است.

)2( کسيکه انسان آزاد و غالم، يا گوسفند ذبح شده و گوسفند خود مرده، هر دو را در يک 

عقد بفروشد، بيع هر دو باطل است.

اگر غالم و مدبر، يا غالم خود و غالم اجنبى را به يک عقد فروخت، بيع تنها در حق غالم 

بايع به اندازة ثمن آن صحيح است.

)3( رسول اهللاU از نجش، بيع بر باالى بيع شخص ديگر، تلقى الجلب، بيع شخص شهرنشين 

براى شخص دهاتى و خريد و فروش هنگام اذان جمعه منع نموده اند و همة اين بيوع مکروه 

است و فاسد نمي باشد.
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شرح:

خريدن مال به بيع فاسد: اگر مشترى مالى را به بيع فاسد خريد مثًال رخت را به دو صد افغاني 

به اين شرط خريد که خياط از آن چادر مي دوزد، که در اينجا هر دو بدل مال است در اين 

صورت مشترى بعد از قبض نمودن مبيعه مالک آن مى گردد، و لغو کردن شرط )دوختن 

از بين بردن آن  از بين برود، زيرا اين شرط ناجايز و  تا فساد  چادر( باالى وى الزم است، 

واجب است.

جايز و حرام را با هم يكجا نمودن: 

را  آنان  بيع  عقد  يک  به  و  نموده  يکجا  را  ديگرى  آزاد  انسان  و  خود  غالم  شخصى  اگر 

بفروشد، بيع در حق غالم و شخص آزاد هر دو باطل است به اين دليل که يک بخش از مبيعه 

)انسان آزاد( قابل فروش نبوده و بيع آن از اساس باطل مى باشد.

اما اگر با غالم مطلق، مدبر را يکجا نموده و در يک عقد بيع به فروش رساند، غالم به سهم 

ثمن خود به فروش مى رسد.

تعريف بيع مكروه:

مکروه در لغت ناپسند را گويند، و در اصطالح بيع مکروه آن بيع را گويند که غير از بدلين 

به دليل خارجى از آن منع شده باشد، مانند: خريد و فروش هنگام اذان جمعه، خريد و فروش 

در روز جمعه عمل حرام نيست، مگر خريد و فروش بعد از اذان به دليل اينکه انسان از اداى 

نماز باز مي ماند، مکروه است. 

بيع نجش: 

در  و  گويند  را  جال  طرف  به  پرندگان  کردن  تشويق  جيم  و  نون  فتحه  به  لغت  در  نجش 

اصطالح عبارت از قيمت کردن مال به مبلغ بلند غرض تشويق ديگران به خريداري است.يا 

بازاريابى نمودن براى مال از طريق صفت کردن مال برخالف واقع.

بيع السوم

بيع بر باالى بيع شخص ديگر را گويند و اين عمل در حديث شريف منع گرديده است.

.»ÄÉ]?�ÍFì]�Î·¢�Gì��×�Æ�ÄÉ]?�½Çi�Î·¢�¸Qf¶=�½>JjÈ�×« :مى فرمايند Uرسول اهللا
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مسلمان  يک  خواستگارى  بر  و  نکند  بيع  ديگر  مسلمان  بيع  باالى  مسلمان  يک  ترجمه: 

خواستگارى نکند.

اين در صورتى است که دو طرف عقد  البته  اين عمل مسلمانان متضرر مى شوند،  زيرا در 

به يکديگر جواب منفي را نگفته باشند. اما اگر هر دو جانب به عقد رغبت نداشت، در آن 

صورت بيع نمودن جايز مى باشد.

تلقى الجلب

�Æ�Á>F²f¶=�Î¯·JI�Á?���=�¹Çie�ÎÃ¾« :در صحيحين از ابن عباس1 روايت است که

.»a>F¶�fu>U�¤ÉFÈ�Á?
مفهوم حديث: پيامبرU خريدارى مال التجاره قافله قبل از رسيدن به بازار و دانستن نرخ متاع 

قافله و همچنان از فروش مال شخص دهاتى و بدوى توسط شخص ساکن در شهر را منع 

نموده است.

منع از اين دو نوع به سبب آن صورت گرفته که در هر دو صورت امکان غبن وجود دارد.

به  شهرنشين  شخص  که  مى باشد  چنين  است،  آمده  حديث  در  که  الرکبان(  )تلقى  معناى 

استقبال قافله که از اطراف و دهات به شهر سرازير مى شود، رفته تا مواد خوراکه را که در 

شهر به آن ضرورت زياد است، به قيمت نازل خريدارى نموده و هنگامى که ضرورت  مواد 

متذکره به شهرنشينان بيشتر شد، آن را به قيمت باال به شهر نشينان به فروش برساند.

بيع حاضر لبادى

با داللى  به شهر مى برد و شخص شهرنشين  را  اينست که شخص دهاتى مال  از آن  مقصد 

نمودن، زمام امور بيع را به دست گرفته ميخواهد تا مال را به قيمت بلند به فروش برساند و 

منفعت بيشتر به دست آرد.

اين نوع بيع مکروه مى باشد زيرا اين فروشندة شهرنشين کوشش مى کند مال را به قيمت بلند 

باالى شهر نشينان بفروشد.
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)بيع تلقى الجلب( و )بيع الحاضر البادى( در کدام حالت صحيح است؟ 

شاگردان در اين موضوع در پرتو داليل مباحثه نمايند.

1: بيع مکروه را تعريف کنيد.

2: دو مثال از بيع مکروه را ذکر کنيد.

3:  حديث منع بيع بر باالى بيع شخص ديگر را بيان کنيد.

4: صورت بيع »تلقى الجلب« را بيان کنيد.
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درس نهم

اقاله

گاهى بايع و مشترى به اين امر راضى مى شوند که عقد بيع را از بين ببرند. در فقه اين را 

اقاله گويند و احکام مربوط به آن را در اين درس مى خوانيم.

�(àÄá¿åº�ßfßNá²ß?�áÆß?�(àÄá¿åº� ç̧ ß®ß?� ß�ßf ßm� áÁåDßª�( å¹çÆßáÙ=� åÀ ß»çN¶=� å̧ áNåå�� å¤áÉßFá¶=� å��ãÌßhåÑ> ßQ�àÍß¶>ß®åáÝ=�$-%
* å¹çÆÙ=� åÀ ß»çN¶=� ß̧ áNåº��èa àfàÈ�ßÆ�( ã̧ å{>ßE� à�áf çn¶>ßª

�*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� å¹áÇß®� å��> ß» åÂåá�ß¦� ë° ßU� å��ãbÈåb ßQ� ã¤áÉßE�( åÀáÈßbå®> ß£ßJàá�=� ë° ßU� å�� ã_ ájßª� ßÊ åÂßÆ�$.%
� å¤ÉåFßá�=� àxá£ßE� ß́ ß· ßÂ� áÁåCßÆ�*> ßÃ à£ß¿áß�� å¤ÉåFßá�=� àµ ßØßÂßÆ�åÍß¶>ß®åáÝ=�ßÍ çV åq� à¤ß¿áß�� ß×� åÀ ß»çN¶=� àµ ßØßÂßÆ�$/%

*åÄÉå®>ßE� å��àÍß¶>ß®åáÝ=� áLßg> ßQ

ترجمه: 

)1( اقاله در بيع با مثل ثمن اولي جايز است، اگر مشترى يا بايع از قيمت اولى کم و يا زياد 

کردن را شرط گذارد، شرط باطل بوده مثل قيمت اولى را بايد بپردازد.

)2( اقاله در حق متعاقدين فسخ و در حق ديگران به نظر امام ابو حنيفه6 بيع جديد است.

)3( از بين رفتن ثمن مانع اقاله نمى شود، اما از بين رفتن مبيعه مانع اقاله مى گردد، اگر يک 

بخشى از مبيعه از بين برود، اقاله در باقي آن صحيح است.

شرح:

تعريف اقاله: اقاله عبارت از بين بردن عقدى است که بايع و مشترى در بين هم عقد نموده 

بودند.

حكم اقاله: اقاله در صورت رضايت متعاقدين به قيمت اولى جايز است.

اقاله بيع جديد است يا فسخ؟ اقاله در حق متعاقدين فسخ و در حق ديگران به نزدامام اعظم6 

بيع جديد است.
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مثال: بايع زمين خود را فروخت و شفيع از حق شفع خود گذشت، بعد از آن متعاقدين اقاله 

نمودند و زمين دوباره به مالک )بايع( سپاريده شد، در اين صورت شفيع مى تواند دعواى حق 

شفع را نمايد؛ زيرا اقاله در حق غير متعاقدين بيع جديد است.

اشيايى كه اقاله را باطل مى كند:  هرگاه مبيعه بعد از اقاله و قبل از تسليم دهى از بين 

رفت اقاله باطل مى شود؛ زيرا اقاله از بين بردن عقد را گويند که محل آن مبيعه است؛ اما اگر  

ثمن از بين برود اقاله باطل نمى شود.

شرط هاى باطل در اقاله: اگر بايع يا مشترى در اقاله شرط بگذارند که از ثمن اولى کم 

يا زياد مى دهند؛ اين شرط باطل است و همان ثمن اولى الزم مى شود.

شاگردان صورت مسأله اقاله را بيان کنند.

1: اقاله را تعريف کنيد.

2: حکم اقاله چيست؟

3: اقاله در حق متعاقدين بيع است يا در حق ديگران؟

4: اگر ثمن از بين برود، اقاله چه حکم دارد؟
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درس دهم

 مرابحه و توليه

بيع انواع زياد دارد که مرابحه و توليه هم از جملة انواع بيع است و درس کنونى در مورد حکم 

همين نوع بيع مى باشد.

�>ßº� à̧ á̄ ß¾�àÍßÉ å¶áÇçJ¶=ßÆ�* æXáEåe�åÌßa>ßÈåg� ß¤ßº� å¹çÆßáÙ=� åÀ ß»çN¶>åE� å¹çÆßáÙ=�åbá̄ ß£á¶>åE�àÄ ß³ß·ßº�> ßº� à̧ á̄ ß¾�àÍßß}=ßfàá�=�$-%
* æXáEåe�åÌßa>ßÈåg�åá� ß¦� áÀåº� å¹çÆßáÙ=� åÀ ß»çN¶>åE� å¹çÆßáÙ=�åbá̄ ß£á¶>åE�àÄ ß³ß·ßº

�* åÁÆàgáÇßá�=ßÆ� å̧ É å³ßá�> ß²� ã̧ áN åº�àÄß¶�>çå�� àzßÇ å£á¶=�ÁÇ à³ßÈ�ÎçJ ßU�àÍßÉ å¶áÇçJ¶=� ß×ßÆ�àÍßß}=ßfàá�=� èX årßI� ß×ßÆ�$.%
� å̧ áß��ßÌßf áQà?ßÆ� å¹>çJß«á¶=ßÆ�(åg=ßf ëì¶=ßÆ� å©>çF çr¶=ßÆ�åe> çrß̄ á¶=�ßÌßf áQà?� å¹>ßá�=� ålá?ße� ß�C� ß¬É åvàÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�$/%

*=ßd ß³åE�ÄJáÈßß� ám=�6 à¹Ç à̄ ßÈ� ß×ßÆ�(=ßd ß³åE� çÊß· ß¢�ß½>ß®�6 à¹Ç à̄ ßÈßÆ�(å½> ß£ çì¶=
�àÅ ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�åe>ßÉ åá�>åE�ßÇ àÃßª�åÍßß}=ßfàá�=� å��æÍß¾>ßÉ å]�Îß· ß¢�Ëåß� ánàá�=� ß¤ß· ç{=�=ßcåCßÆ�$0%

*àÅçaße�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�( åÀ ß»çN¶=� å¤É å»ßå|
� è�àß� �6 ß¬ àiÇàÈ �ÇàEß? � ß¹>ß®ßÆ �( åÀ ß»çN¶= � áÀåº �> ßÃ ßìß̄ áiß? �åÍßÉ å¶áÇçJ¶= � å� �æÍß¾>ßÉ å] �Îß· ß¢ � ß¤ß· ç{= � áÁåCßÆ �$1%

*àe>ßÉ åá�=�àÄß¶ßÆ�> ß» åÃÉåª� è�àß�� ß×�6ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�(> ß» åÃÉåª
� ß̧ áF ß®�åe> ß̄ ß£á¶=� à¤áÉßE� àgÇàß�ßÆ�(àÄ ßvåF á̄ ßÈ�ÎçJ ßU�àÄ à£áÉßE�àÄß¶�áhàß��áß��( à̧ ß̄á¿ àÈ�>çå��>âÒáÉ ßm�Ïßß� ám=� áÀßºßÆ�$2%

*àgÇàß�� ß×�6ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�( ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� åxáF ß̄ á¶=
�áÆß?�(âÍß·ßÈ> ß³ àº�àÄ ß¢>ßE� ç¼ àM�(àÄß¾ßhçI=�áÆß?�(àÄß¶>ßJ á²>ßª�âÍß¾ßg=ßÇ àº�>â¾ÆàgáÇ ßº�áÆß?�(âÍß·ßÈ> ß³ àº� âØÉ å³ßº�Ïßß� ám=� áÀßºßÆ�$3%

* ßÁágßÇá¶=ßÆ� ß̧ áÉ ß³á¶=� ßbÉ å£àÈ�ÎçJ ßU�àÄß· à²á@ßÈ� ß×ßÆ�àÄ ß£ÉåFßÈ� áÁß?�àÄá¿ åº�Ëåß� án à»á·å¶�áhàß��áß��âÍß¾ßg=ßÇ àº
�( åÀ ß»çN¶=� å�� â¤åÑ>ßF á¶=� ßbÈåhßÈ� áÁß?�Ëåß� án à»á·å¶� àgÇàß�ßÆ�*ãhåÑ> ßQ� åxáF ß̄ á¶=� ß̧ áF ß®� åÀ ß»çN¶=� å�� àèf ßrçJ¶=ßÆ�$4%
� å¤É å»ßå|� à±> ß̄ áVåJ ái å×=� à°ç· ß£ßJßÈßÆ�( åÀ ß»çN¶=� áÀåº� ç�àß�� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�(å¤ÉåFßá�=� å��ßbÈåhßÈ� áÁß?� å¤åÑ>ßF á·å¶� àgÇàß�ßÆ

* ß́ å¶ßc
�àÄß· çQß?�=ßcC� ú¹> ßU� æÀáÈßa� ȩ̀ à²ßÆ�( âØ çQßÖ àº�ße> ßq�> âºÇ à· á£ßº� âØ ßQß?�àÄß· çQß?� ç¼ àM� ú¹> ßU� æÀ ß»ßNåE� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$5%

*� èX årßÈ� ß×�àÄß·É åQá@ßI� çÁåDßª� ßzáf ß̄ á¶=� ç×C� âØ çQßÖ àº�ße> ßq�àÄ àF åU> ßq
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ترجمه: 

)1( فروختن مال در عقد دوم به ثمن اول همراه با فايده مرابحه، و فروختن آن در عقد دوم به 

ثمن اول بدون فايده توليه مى باشد.

)2( مرابحه و توليه تنها زمانى صحيح است که عوض آن از اشياى مثلى باشد مثل مکيالت 

و موزونات.

)3( يکجا نمودن )خلط کردن( اجوره دوبى، رنگريز، طراز، )خامک کننده(، فتال )تافتنده( و 

اينقدر  به  بايد چنين بگويد:  اما  المال )ثمن( جايز است،  با رأس  حمل کننده )مواد غذايى( 

قيمت براى من تمام شده است، و نگويد: به اينقدر قيمت خريده ام.

)4( هنگامي که مشترى در بيع مرابحه به فريب کارى بايع مطلع شد، به نزد امام ابو حنيفه6 

اختيار دارد که به تمام ثمن مبيعه را مى خرد يا رد مى کند.

اندازه فريب کارى )خيانت(  به  بايع مطلع شد،  به فريب کارى  بيع توليه  )5( اگر مشترى در 

از ثمن کم مى کند، امام ابو يوسف6 مى گويد: در هر دو بيع )توليه و مرابحه( کم کرده 

آنرا  دارد  اختيار  و  نمى تواند  کرده  کم  بيع  دو  هر  در  مى گويد:  محمد6  امام  و  مى تواند 

ميگيرد و يا رد مى کند.

)6( کسيکه )مال( منقول را خريد، فروش آن قبل از قبض روا نيست، به نظر امام ابو حنيفه 

و امام ابو يوسف رحمهما اهللا فروش زمين قبل از قبض جايز است. امام محمد6 مي گويد: 

جواز ندارد.

يا  پيمانه خريد  به  پيمانه مقدار آن معلوم مى شود( را  با  )7( اگر کسى اشياى کيلى )آنچه 

ً  آن را به پيمانه و يا وزن فروخت،  اشياى وزنى را به وزن خريد و آن را پيمانه و وزن کرد، بعدا

براى مشترى دوم جواز ندارد که قبل از وزن و پيمانه نمودن بخورد و يا به فروش برساند.

)8( تصرف نمودن در ثمن قبل از قبض جايز است، براى مشتري جايز است که براى بايع در 

ثمن زيادت آورد، براى بايع هم جايز است که در مبيعه زيادت آورد، و جايز است که از ثمن 

کم کند. استحقاق به همه آن تعلق دارد.

بيع  براى پرداخت پول زمان را مشخص کرد،  بعداً  نقد فروخت،  به پول  )9( کسيکه مال را 

موجل مى گردد.

انداختن اخذ هر نوع حق مالى غير از قرض جايز مى باشد، و تنها تاجيل )تاخير(  به تأخير 

قرض جايز نمى باشد.
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شرح

مرابحه: فروختن مال خريدارى شده را با فايدة آشکار، مرابحه گويند.

توليه: فروش مال به همان ثمن که آن را خريده بود به نام توليه ياد مى شود.

حكم مرابحه و توليه: مرابحه و توليه از ديدگاه شريعت جايز است.

شرط صحت مرابحه و توليه: مرابحه و توليه وقتى صحت پيدا مى کند که عوض مبيعه، 

پول يا اشياى مثلى باشد؛ مثل: اشياى کيلى، وزنى و اشياى عددى که در اندازه با هم نزديک 

باشد.

بايع و يا کدام دليل ديگر براى مشترى  اقرار  به  اگر  فريب كارى در توليه و مرابحه: 

ابوحنيفه6 در  امام  به نظر  بيع فريب کارى و خيانت نموده است،  بايع در  واضح شود که 

مرابحه مشتري اختيار دارد که آن را به ثمن پوره مي گيرد و يا رد مي کند. اختيار رد کردن را 

به اين دليل دارد که در صورت خيانت رضاى مشتري موجود نيست، و رضاي مشتري در بيع 

شرط است.

اگر مشتري در بيع توليه به خيانت آگاه شود، به اندازة خيانت از ثمن کم مي کند؛ زيرا اگر 

به اندازة خيانت از ثمن کم نکند، توليه حقيقي نمي ماند.

امام ابويوسف مي گويد: در هر دو بيع اختيار ندارد؛ اما به اندازة  خيانت از ثمن کم مي کند؛ 

زيرا اصل در اين عقد مرابحه بودن و توليه بوده است که اساس آن عقد اول است، پس ثمن 

هم با عقد اول تعلق مي گيرد و به اساس آن کاهش مي يابد.

به نظر امام محمد هيچ چيز از آن کم نمي شود؛ زيرا مرابحه بودن و توليه بودن در اين عقد 

وصف است که در مقابل آن ثمن نمي مي آيد، و به از بين رفتن آن براى مشتري تنها خيار 

ثابت مي شود.

فروختن مبيعه قبل از قبض كردن آن: قبل از قبض کردن اشياى منقول، فروختن آن 

جواز ندارد؛ زيرا به سبب هالکت مبيعه خطر فسخ شدن عقد موجود است،  اما زمين و خانه 

که قابل هالکت نمى باشند، به نزد امام ابو حنيفه6 و امام ابو يوسف6 فروختن آنها )خانه 

و زمين( قبل از قبض کردن جايز است، امام محمد6 مى گويد: زمين و خانه هم قبل از 

قبض کردن فروخته نمى شود.
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وزن و پيمانه كردن مبيعه

کسيکه اشياى کيلى )آنچه به پيمانه مقدار آن معلوم مى شود( را به پيمانه خريد يا اشياى 

وزنى را به وزن خريد و آن را به فروش رساند مشترى دوم را روا نيست که قبل از پيمانه و 

�ÎÃ¾« :يا وزن نمودن از آن بخورد و يا بفروشد به دليل آنکه در حديث ابن ماجه آمده است

.»Ï�n�=�¥>q�Æ�¤È>F¶=�¥>q�(Á>¢>r¶=�ÄÉª�Ïf��ÎJU�½>£ì¶=�¤ÉE�À¢���=�¹Çie
ترجمه: پيامبر� از فروش اشياى خوراکه منع نموده اند؛ مگر اينکه دو صاع )پيمانه( در آن 

جارى شود )دوبار وزن شود( پيمانه اى براى بايع و پيمانه اى براى مشترى.

اين بدان سبب است که احتمال دارد مال مذکور از اندازة ذکر شده کم و يا زياد باشد، که در 

آن صورت، حق اجنبى تلف مى شود، ديگر اينکه )اگر پيمانه نشود( مردم به پيمانه نکردن 

عادت مى گيرند.

تصرفات بايع و مشتري: بعد از انعقاد بيع، تصرف کردن بايع و مشترى در مال و قيمت 

صحيح است، مشترى مى تواند براى بايع پول بيشتر بدهد و بايع مى تواند که براى مشترى مال 

بيشتر بدهد؛ همچنان بايع مي تواند به مشتري مال زياد دهد يا ثمن را کم کند.

زيادت در مال از طرف بايع و زيادت در ثمن از طرف مشترى، به اصل عقد ملحق مى شود، 

باالى زيادت کننده طورى الزم مى شود که گويا در ابتداى عقد آن را پذيرفته باشد. 

شاگردان مثالهاى مختلف مرابحه و توليه را به همصنفان خود بيان نمايند.

1: مرابحه و توليه را تعريف کنيد.

2: آيا براى صحت توليه و مرابحه کدام شرط وجود دارد؟

3: هرگاه مشترى در توليه از خيانت بايع مطلع شود چه کرده مى تواند؟

4: آيا بايع براى مشترى در مبيعه زيادت کرده مى تواند؟
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درس يازدهم

احكام سود

ربا )سود( يکى از گناهان کبيره است که اهللا> مسلمانان را از آن منع کرده است.

در قرآن کريم و احاديث رسول اهللاU براى افراد سود خوار سزاهاى سخت ذکر گرديده 

است به همين اساس بر هر مسلمان ضرورى است که جهت حفظ خود از ضررهاى سود در 

موردآن معلومات به دست آرد.

* âØ åu>ß«ßJ àº�åÄ åjá¿åå|� ß¤ÉåE�=ßcC� æÁÆàgáÇßºßÆ� æ̧ É å³ßº� ȩ̈ à²� å��ã½çfßà��>ßEëf¶=�$-%
�åÄ åjá¿åå|� àÁÆàgáÇßá�=�áÆß?� à̧ É å³ßá�=� ß¤ÉåE�=ßcåDßª�( åká¿åá�=� ß¤ßº� àÁágßÇá¶=�áÆß?�( åká¿åá�=� ß¤ßº� à̧ áÉ ß³á¶=�åÄÉåª�àÍç·å£á¶>ßª�$.%

�*áhàß��áß�� ßØ ßu>ß«ßI� áÁåCßÆ�( à¤áÉßFá¶=�ßg> ßQ� æ̧ áNåå�� âØáNåº
* æ̧ áNåå�� âØáNåº� ç×C�>ßEëf¶=�åÄÉåª�>çå��åÐËåaçf¶>åE� åbëÉßá�=� à¤áÉßE� àgÇàß�� ß×ßÆ�$/%

�= ßb åQ àÆ�=ßcåC ßÆ�(àÐ> ßjç¿¶=ßÆ� à̧ àu>ß«çJ¶=� ç̧ ßU�(åÄáÉß¶C�à½Ç à» ávßá�=�Îß¿á£ßá�=ßÆ� àká¿åá�=�6 åÁ>ß« áqßÇá¶=�ß½åb à¢�=ßcåDßª�$0%
�*àÐ> ßjç¿¶=�ß½ àf ßUßÆ� à̧ àu>ß«çJ¶=� ç̧ ßU�àf ß] áÛ=�ß½åb à¢ßÆ�> ß» àÂ àb ßUß?�ßb åQ àÆ�=ßcåC ßÆ�(àÐ> ßjç¿¶=ßÆ� à̧ àu>ß«çJ¶=�ß½ àf ßU

� âØáÉß²�åÄÉåª� å̧ àu>ß«çJ¶=� å¼Èåfáß��Îß· ß¢�$ ß¼ç· ßißÆ�åÄáÉß· ß¢�à�=�Îç· ßq%�å�=� à¹Ç àiße� çsß¾�æÐ áÊ ßm� ȩ̀ à²ßÆ�$1%
� ȩ̀ à²ßÆ�( åXá·åá�=ßÆ�åf á»çJ¶= ßÆ�å�å£ çn¶=ßÆ�åÍ ßìá¿åá�=� à̧ áNåº�åÄÉåª� ß̧ áÉ ß³á¶=� àl>ç¿¶=� ßµßfßI� áÁåCßÆ�(= âbßEß?� ã̧ É å³ßº�ßÇ àÃßª
�åÄÉåª� ßÁágßÇá¶=� àl>ç¿¶=� ßµßfßI� áÁåCßÆ�(= âbßEß?� ãÁÆàgáÇßº�ßÇ àÃßª�>â¾ágßÆ�åÄÉåª� å̧ àu>ß«çJ¶=�å�¼Èåfáß��Îß· ß¢� çsß¾�æÐ áÊ ßm

* ål>ç¿¶=� åL=ßa> ß¢�Îß· ß¢� ã¹Ç à»áß��ßÇ àÃßª�åÄáÉß· ß¢� çsà¿ßÈ�áß��>ßºßÆ�(åÍ çvå«á¶=ßÆ� åGßÂçd¶=� à̧ áNåº
�àÅ=ßÇ åi�>ßºßÆ�( åkå·áßá�=� å��åÄáÉ ßußÇ å¢� àxáFß®�àß�ßJá£àÈ�( åÁ>ßá�ßáÙ=� åká¿ åQ�Îß· ß¢� ß¤ß®ßÆ�>ßº� åáf çr¶=� àbá̄ ß¢ßÆ�$2%

* àxàE>ß̄çJ¶=�åÄÉåª�àß�ßJá£àÈ� ß×ßÆ�à�åÉá£çJ¶=�åÄÉåª�àß�ßJá£àÈ�>ßEëf¶=�åÄÉåª�>çå�
�* å°ÈÇ çj¶>åE� à°Éå®çb¶=� ß́ å¶dß²ßÆ�( å°ÈåÇ çj¶>åE� ß×ßÆ� å°Éå®çb¶>åE�åÍ ßìá¿åá�=� à¤áÉßE� àgÇàß�� ß×ßÆ�$3%

�� ç×C� àgÇàß�� ß×�6 ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�* ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� åÁ=ßÇßÉßá�>åE�å�¼ áVç·¶=� à¤áÉßE� àgÇàß�ßÆ�$4%
* å�á̄ çj¶>åE�àÌßa>ßÈëh¶=Æ�åÄå·áNåå�� à¼ áVç·¶=� àÁÇ à³ßÉßª� åÁ=ßÇáÉßá�=� å��>ç��ßfßNá²?� à¼ áVç·¶=� ßÁÇ³ßÈ� áÁ?
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�* åGÉåEçh¶>åE� àGß¿å£á¶=ßÆ� æ̧ áNåå�� âØáNåº�åf á»çJ¶>åE� åG ß{èf¶=� à¤áÉßE� àgÇàß�ßÆ�$5%
� àTßá� çn¶=ßÆ� àKáÈçh¶=� ßÁÇ à³ßÈ�ÎçJ ßU� åTßá� çn¶>åE�å�¼ åjá» ëj¶=ßÆ� åKáÈçh¶>åE� åÁÇàJáÈçh¶=� à¤áÉßE� àgÇàß�� ß×ßÆ�$-,%

* åTßá� çn¶>åE�àÌßa>ßÈëh¶=ßÆ�åÄå·áNåå�� àÀáÂèb¶=� àÁÇ à³ßÉßª�å�¼ åjá» ëj¶=ßÆ� åÁÇàJáÈçh¶=� å��>çå��ßfßNá²ß?
�(åfß̄ßFá¶= � àÁ>ßFá¶ß? � ß́ å¶ ßdß²ßÆ �( âØ åu>ß«ßJ àº � æxá£ßFåE �> ßÃ åvá£ßE �åÍß«å·ßJ á̂ àá�= � åÁ> ß» áVè·¶= �¤áÉßE � àgÇàß�ßÆ �$--%

�* âØ åu>ß«ßJ àº� å°Éå®çb¶=ßÆ�åÍ ßìá¿åá�>åE�åháFàá�=� à¤áÉßE� àgÇàß�ßÆ�( åGß¿å£á¶=� ȩ̈ ßå~� å̧ ß® çb¶=� ȩ̀ ß]ßÆ�å�¼ß¿ß§á¶=ßÆ
* åHáfßá�=�åe=ßa� å�� ëÊåEáfßá�=ßÆ�å�¼å· ájàá�=�ß á�ßE� ß×ßÆ�åÅ åbáF ß¢ßÆ� ß�áÇßá�=�ß á�ßE�>ßEåe� ß×ßÆ�$-.%

ترجمه

)1( اشيايى که به پيمانه يا به وزن فروخته مى شوند هنگامي که به زيادت در مقابل هم جنس 

آن فروخته شود سود پنداشته مى شود و حرام است. 

)2( پس علت سود پيمانه با جنس و وزن با جنس است اگر اشياى وزنى وکيلى در مقابل هم 

جنس آن مساوى به فروش برسد، سود پنداشته نمى شود ولى اگر زيادتى در آن وجود داشت 

جايز نمى باشد.

شکل  به  مگر  نيست،  جايز  باشد  سود  آن  در  که  ناسره  مقابل  در  سره  اشياى  فروش   )3(

مساوى.

)4( اگر علت هاى سود )اندازه با جنس( در آن نبود، زيادت و نسيه هر دو جواز دارد ولى اگر 

هر دو علت موجود شود زيادت و نسيه هر دو حرام است و اگر يکى از علت آن موجود و 

دومى موجود نباشد زيادت روا و نسيه ناروا مى باشد.

)5( هر جنسي که رسول اهللاU به اساس کيل زيادت در آن را حرام قرار داده است هميشه 

کيلى است اگر چه مردم آن را به وزن مى فروشند، مانند: گندم، جو، خرما و نمک.

هر جنسي که پيامبرU به اساس وزن زيادت را در آن حرام قرار داده است وزنى مى باشد اگر 

چه مردم آن را به کيل بفروشند، مانند: طال و نقره.

اجناسى را که پيامبرU )وزنى بودن و کيلى بودن( آن را تعيين نکرده اند عرف و رواج مردم 

در آن معتبر است.

)6( فروختن پول در مقابل پول را صرف مى گويند در بيع صرف قبض نمودن هر دو عوض 

در مجلس معتبر است، غير از بيع صرف در ساير بيوع که ربا در آن مي آيد، تنها مشخص 

نمودن هر دو عوض معتبر است نه قبض کردن.

)7( فروختن گندم به آرد و به تلخان جواز ندارد. فروختن آرد در مقابل تلخان جايز نيست.
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)8( نزد امام ابو حنيفه و امام ابو يوسف رحمهما اهللا فروختن حيوان در مقابل گوشت جايز 

است امام محمد6 گفته است: )فروختن حيوان در مقابل گوشت( جواز ندارد، مگر اينکه 

گوشت از مقدار گوشت موجود در حيوان بيشتر باشد، تا گوشت در مقابل گوشت حيوان و 

باقى آن در مقابل )سر، پاها، پوست و غيره اعضاى بدن حيوان( تبادله شود.

)9( فروش خرماى تازه در مقابل خرماى خشک در صورتي جايز است که با هم برابر باشند و 

همچنان فروش انگور در مقابل کشمش. 

)10( فروش  دانة زيتون در مقابل تيل زيتون، و دانة کنجد در مقابل تيل کنجد جواز ندارد، 

مگر درصورتى که تيل از دانه زياد باشد تا تيل در مقابل تيل و زيادت آن در مقابل کاه آن 

حساب شود.

)11( فروش گوشت هاى مختلف يکى در مقابل ديگرى با زيادت جواز دارد چنانچه فروش 

شير گاو و شير گوسفند  در مقابل يکديگر با زيادت جايز مى باشد و همچنان فروش سرکة 

خرما در مقابل سرکة انگور و فروش نان به گندم و آرد، همراه با زيادت جواز دارد.

)12( در بين غالم و بادار او سود واقع نمى شود و همچنان در بين مسلمان و حربى در دار 

الحرب سود نيست.

شرح:
شرط  از  عبارت  شرع  اصطالح  در  و  گويند  را  زيادت  لغت  در  ربا  )سود(:  ربا  تعريف 

گذاشتن زيادت در مبادله مال به نفع يکى از متعاقدين بدون عوض مى باشد.

بَا)1(�. َم الرِّ دليل حرمت سود، فرمودة اهللا> است:�َوأََحلَّ اهللاُ الْبَيَْع َوَحرَّ

ترجمه: اهللا> بيع را حالل و سود را حرام قرار داده است.

در صحيح مسلم از جابر بن عبداهللا/ روايت است که پيامبرU باالى سود خوار، سود 

دهنده،کاتب عقد سود و شاهد آن لعنت فرستاده اند.

علت هاى سود: سود دو علت دارد: که عبارت از جنس و اندازه )وزن و پيمانه( است.
فروش اشياى وزنى و کيلى به جنس خود همراه با زيادت حرام است طور مثال: فروش دو 

پيمانه گندم به چهار پيمانه گندم سود است.

انواع سود: سود دو نوع است: 1- سود تفاضل 2- سود نسيه )قرض(.
با زيادت  مقابل جنس خود  يا کيلى در  مال وزنى و  آنست که  )زيادت(:  تفاضل  سود 

فروخته شود چنانچه مثال آن قبًال ذکر شد.

مؤجل  شکل  به  ديگرى  مقابل  در  يکى  همجنس  اشياى  که  آنست  )قرض(:  نسيه  سود 

1- البقره/275.
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فروخته شود يا اشياى وزنى و کيلى در مقابل جنس مخالف به شکل مؤجل فروخته شود.

مثال: فروختن دو پيمانه جوارى به دو پيمانه جوارى به شکل مؤجل، يا فروش ده گرام طال 
به بيست گرام نقره به شکل مؤجل.

تأثير علت هاى سود: اگر در هر دو بدل هر دو علت سود )اندازه و جنس( موجود شد هر 
دو نوع سود )سود تفاضل و نسيه( را حرام مى سازد و اگر يک علت سود موجود شد نسيه 

حرام و تفاضل جايز است.

مسايل: گندم و آرد از يک جنس مي باشند و هردوى آن به پيمانه فروخته مي شود، از اينکه 
گندم جاى را کم مي گيرد و اجزاى آرد منتشر مي باشد و جاى زياد را مي گيرد به اين اساس 

مقابل ديگر  لهذا فروختن آن يکي در  نمي باشد  پيمانه کردن مساوات آن ممکن  از طريق 

جايز نيست.

نزد امام ابوحنيفه فروختن حيوان در مقابل گوشت به اين دليل جايز است که يک شرط سود 

)قدر و اندازه( موجود نيست يعنى يک چيز وزني به چيز غير وزني فروخته شده البته جنس 

بايد تعيين شود و نسيه هم در اين روا نيست.

پيمانه  به  اين دليل روا است که  به  به طور مساوي  به خرماى خشک  تازه  فروختن خرماى 

کردن اندازه آنان معلوم مي شود.

داخل  در تحت حکم حرمت شرعى  بادار  و  بين غالم  در  بادار: سود  و  بين غالم  در  سود 

نمى شود، به دليل اينکه: غالم و مال او همه ملکيت بادار است و نفع آن در نهايت امر باز هم 

به بادار مى رسد.

شاگردان مثال هاى سود تفاضل و نسيه بيان دارند.

1: سود را در لغت و در اصطالح شرع تعريف کنيد.

2: داليل حرمت سود را بگوييد.

3: علت هاى سود را بيان کنيد.

4: سود به چند نوع است؟
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درس دوازدهم

احكام سلم

موجود  بايع  نزد  که  مى افتد  اشيايى ضرورت  فروختن  يا  به خريدن  گاهى  عزيز:  شاگردان 

نمى باشد، طور مثال: براى بايع دو هزار افغانى را مى دهيم و ازآن وقت به بعد در زمان معين 

پنجاه کيلو گرام گندم را به دست مى آوريم اين نوع بيع را بيع سلم مى گويند احکام مربوط 

به اين نوع بيع را در اين درس مى آموزيم.

� åxáÉßFá¶= ßÆ�ågáÇßá�>ß²� àLßÆ>ß«ßJßI� ß×� å�ç¶=� åL=ßaÆ àbá£ßá�=ßÆ�( åL>ß¾ÆàgáÇßá�=ßÆ�( åL ßØÉ å³ßá�=� å��ãhåÑ> ßQ� à¼ß· çj¶=�$-%
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�(>âºßh àU� åG ßìßá�=� å�� ß×ßÆ�(=âa ßb ß¢�åÅåaÇà· àQ� å�� ß×ßÆ�åÄåª=ßf á{ß?� å�� ß×ßÆ� åÁ=ßÇßÉßá�=� å�� à¼ß· çj¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$.%
�*=âg àf àQ�åÍßF á{çf¶=� å�� ß×ßÆ
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åaÆ àbá£ßá�=ßÆ
*ãÍß¾áÖàºßÆ� ã̧ áß��àÄß¶� ßÁ>ß²�=ßcC�åÄÉåª�åÄÉåªÇàÈ�Ëådç¶=� åÁ> ß³ßá�=�àÍßÉ å» ájßIßÆ�)g

� åÁ> ß³ßº� ß�C� ß×ßÆ�(>â¿çÉ ß£àº� ßÁ>ß²�=ßcC� å¹>ßá�=� ålá?ße�åÍßÉ å» ájßI� ß�C� àT>ßJáà�� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$2%
�* åbá̄ ß£á¶=� åÁ> ß³ßº� å��àÄ à»ë· ßjàÈßÆ�( å¼Éå· ájçJ¶=
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�* åxáFß̄¶=� ß̧ áFß®
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�*>âºÇà·á£ßº�>â¿ëFå· àº�Îçß��=ßcC�ëf àQ áÛ=ßÆ�(å ß�ç·¶=� å�� å¼ß· çj¶>åE� ßlá@ßE� ß×ßÆ�*ågßfßá�=� å�� ß×ßÆ
� â�áF ßu� àÀ å³áà�� ß×�>ßºßÆ�(åÄÉåª� à¼ß· çj¶=�ßg> ßQ�åÅåe=ßbá̄ åº�àÍßªåfá£ßºßÆ�åÄåJß« åq� à�áF ßu� ßÀ ß³áºß?�>ßº� ȩ̀ à²ßÆ�$5%
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ترجمه

)1( سلم در اشياى وزنى، کيلى و در اشياى عددى که با هم تفاوت ندارند جايز مى باشد مانند: 

چهارمغز و تخم و همچنان در اشيايى که با )گز( قابل اندازه گيرى مى باشد.

)2( در حيوان، اعضاى بدن حيوان و پوست آن با تعيين تعداد آن سلم جواز ندارد و همچنان 

در پشتارة هيزم و علف سلم جواز ندارد.

)3( )عقد( سلم در صورتى جواز دارد که مسلم فيه از وقت انعقاد سلم الى تسليم دادن آن 

موجود باشد.

)4( سلم بدون تأجيل صحيح نيست، بدون تعيين زمان معين آن نيز صحت ندارد.



٤٧

سلم با پيمانة شخص معين و يا گز شخص معين يا طعام مخصوص مانند گندم يک قريه معين 

و ميوة درخت معين هم جواز ندارد.

)5( نزد امام ابو حنيفه6 عقد سلم بدون ذکر شرط هاى هفتگانة ذيل صحت ندارد:

1- معلوم بودن جنس مسلم فيه.

2- معلوم بودن نوع.

3- معلوم بودن صفت.

4- معلوم بودن اندازه.

5- معلوم بودن زمان تسليم دهى.

6- هر گاه بيع در اشياى وزنى، عددى و کيلى بود اندازه رأس المال يعني سرمايه بايد  معلوم 

باشد.

7- معين ساختن مکاني که مال را در آن به مشترى تسليم مى دهد وقتيکه نقل دادن مال به 

مزدور ضرورت باشد.

)6( امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا مى گويند: اگر رأس المال معين بود و به اشاره 

تعيين گرديده بود به معرفت بيشتر ضرورت نيست. و نيز به تعيين محل تسليم دهى ضرورت 

نيست و در محل انعقاد بيع مال به مشترى تسليم داده مى شود.

)7( بيع سلم تا هنگامى صحت پيدا نمى کند که بايع قبل از ترک مجلس رأس المال )ثمن( 

را قبض نکرده است.

در مسلم فيه و رأس المال آن تصرف کردن قبل از قبض جواز ندارد. همچنان، شرکت و بيع 

توليه در مسلم فيه قبل از قبض ناروا است.

در  تعيين گردد،  آن  نوع  و  دارد که طول، عرض  هنگامى جواز  )پارچه(  لباس  در  سلم   )8(

زيورات و سنگ هاى قيمتى سلم جايز نيست.

در خشت خام و پخته سلم هنگامى جايز است که قالب خشت معلوم باشد.

)9( )خالصه اينکه:( هر آن چيزى که نوعيت و اندازه آن تعيين شده مى تواند سلم در آن جايز 

و آنچه نوعيت و اندازه آن قابل تعيين شدن نباشد سلم در آن جواز ندارد.

)10( فروش سگ، پلنگ و غيره حيوانات درنده جواز دارد. فروختن شراب و خنزير جواز ندارد 

فروش کرم ابريشم بدون ابريشم و فروش زنبور عسل بدون صندوق جايز نيست.
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)11( ذمى ها در داد و ستد )بيع( جز در شراب و خوک همانند مسلمانان اند فروختن خوک 

توسط ذمى ها همانند فروختن گوسفند توسط مسلمانان است، و فروش شراب توسط آنها 

مانند فروش آب ميوه توسط مسلمانان مى باشد.

شرح

تعريف سلم: سلم در لغت به معناى ترک کردن و قرض است و در اصطالح فقه عبارت از 

خريدن مال به ثمن نقد و با اجل معين.

مسلم فيه: مبيعه سلم.

مسلم اليه: فروشنده.

مسلم يا رب السلم: مشترى.

رأس مال سلم: ثمن.

مثال سلم: احمد به توريالى پنجصد افغانى داد تا توريالى بعد از گذشت سه ماه، چهار سير 

گندم للمى اعلى را در کابل به احمد بدهد و توريالى آن را پذيرفت.

سلم در كدام اشياء جواز دارد؟

سلم در اشيايى جايز است که تعيين صفت و معرفت اندازة آن ممکن باشد. بدين اساس در 

اشياى وزنى، عددى و )پيمايش به گز( سلم جايز مى باشد مانند: گندم، نمک، پارچه و غيره. 

همچنان در اشياى عددى که با هم تفاوت نداشته باشند نيز جواز دارد مانند: تخم و چهار مغز.

اشيايى که تعيين صفت و اندازة آن ممکن نباشد سلم در آن جواز ندارد مانند: حيوان، پوست 

حيوان و غيره.

از يک طرف تعيين نوعيت پوست ناممکن است و از جانب ديگر، اندازة پوست حيوانات با 

هم تفاوت دارد، که در آن جهالت در مبيعه مى آيد، و خريدن شى مجهول جايز نيست.

مسايل: به اساس تفاوت زياد در اندازة پشتاره هيزم و علف سلم روا نيست.

سلم بدون تأجيل روا نيست؛ زيرا سلم به خاطر ضرورت افراد نادار جايز شده همچنان تاريخ 

بايد معلوم باشد تا بين عاقدين منازعه به ميان نيايد.

به پيمانه و گز شخص معين سلم از اين خاطر صحيح نيست که اين دو چيزها از بين رفتني 

به اين  نتيجه باعث نزاع مي شوند. در ميوه درخت معين و خوراک قريه معين  هستند و در 
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دليل سلم روا نيست که احتمال از بين رفتن آن زياد است و تسليم نمودن آن در توان مسلم 

اليه نيست.

شرط هاى سلم

به نظر امام ابو حنيفه6 براى جواز سلم هفت شرط ضرورى است:

1- جنس مسلم فيه بايد معلوم باشد مانند: گندم يا جوارى.

2- معلوم بودن نوع مسلم فيه مثل آبى يا للمى.

3- معلوم بودن صفت ادني و اعلي.

4- معلوم بودن اندازه يعني چند سير، پيمانه و غيره.

5- معلوم بودن تاريخ تسليم دهى.

6- تعيين اندازه رأس المال )ثمن(.

7- معلوم بودن محل تسليم دهى.

تصرف در مسلم فيه قبل از قبض: طوريکه مسلم فيه مثل مبيعه است قبل از قبض در 

آن تصرف روا نيست. عقد شرکت وتوليه هم يک نوع تصرف است لذا در مسلم فيه قبل از 

قبض اين عقود روا نيست.

سلم در جواهر: در زيورات و جواهر سلم روا نيست؛ زيرا افراد اين عناصر در بين خود 

تفاوت زيات دارند و باعث نزاع مي شوند.

اشياى قابل فروش: هر آن چيزى که مال باشد و نفع مشروع از آن گرفته شود فروش آن 

جايز است از سگ در حراست استفاده مى شود و از حيوانات درنده پوست آن قابل استفاده 

قابل استفاده نمى باشند، بناًء )زنبور عسل و کرم  مى باشد اما زنبور عسل و کرم ابريشم ذاتاً 

ابريشم( به تبعيت صندوق وابريشم به فروش رسانيده مى شود.

باهم  اين موضوع  پيرامون  تعيين گرديده است؟ شاگردان  براى سلم چرا شرط هاى زيادى 

مباحثه کنند.
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1- سلم را تعريف کنيد.

2- مسلم فيه، مسلم اليه و رب السلم براى کى گفته مى شود؟

3- سلم در کدام اشياء جواز دارد؟ مختصراً بيان کنيد.

4- شرط هاى سلم را از نظر امام ابو حنيفه6 بيان کنيد.

5- آيا در سنگ هاى قيمتى سلم جايزاست؟
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درس سيزدهم

بيع صرف

پيدا مى شود مثًال اگر بخواهيم در شهر کابل  به تبديل نمودن پول ضرورت  در داد و ستد 

اشيايى را خريدارى کنيم و پول هاى غير افغانى نزد ما باشد ضرور است تا نخست آن را به 

افغانى تبادله نموده سپس اشياى مورد نياز را بخريم.

تبادله نمودن پول را بيع صرف مى گويند که در درس کنونى احکام آن را مى خوانيم.
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ترجمه:

)1( صرف آن بيع را گويند که هر دو عوض آن از جنس ثمن باشد اگر طال در عوض طال و 

يا نقره در عوض نقره به فروش برسد، اين بيع در صورتى صحيح مى شود که دست به دست  

و مساوى باشد و لو که در خوبى و خرابى )کيفيت( با هم تفاوت داشته باشد.

)2( )دراين بيع( بايد هر دوعوض قبل از ترک مجلس )جدا شدن( از يکديگر قبض گردد.

)3( اگر طال در عوض نقره به فروش برسد، زيادت آن جايز، قبض واجب و نسيه)تعيين مدت( 

ناجايز مى باشد.

اگر متعاقدين در بيع صرف قبل از قبض هر دو عوض يا يکى از عوضين از يکديگر جدا 

شوند، بيع باطل مى باشد.

)4( تصرف کردن در ثمن صرف قبل از قبض جايز نمى باشد.

)5( فروختن طال به نقره به صورت تخمينى جايز است.

و  بفروشد،  درهم  به صد  دارد  نقره  درهم  پنجاه  اندازة  به  که  را  اگر شخصي شمشيرى   )6(

مشترى از جملة تمام قيمت پنجاه درهم را بپردازد و باقى آن را قرض بگذارد، بيع صحيح است 

و قيمت قبض شده در مقابل نقره قرار مى گيرد اگر چه او )مشتري( اين مطلب را ذکر نکرده 

باشد و يا چنين گفته باشد: از قيمت هر دو اين پنجاه درهم را بگير.

اگر مشترى و بايع ثمن و شمشير را به يکديگر تسليم نکرده و از همديگر جدا شدند در اين 

صورت اگر نقره از شمشير بدون زيان قابل جدا شدن نبود بيع در شمشير و در نقره در هر دو 

باطل مى شود. واگر جدا کردن شمشير بدون کدام نقصانى از نقره ممکن بود، بيع در شمشير 

صحيح و در نقره باطل است. 

)7( کسيکه ظرف نقريى را فروخت و يک قسمت از ثمن را قبل از جدا شدن قبض نمود 

بيع در آن اندازه باطل است که ثمن آن قبض نه شده و در )اندازه( قبض نشده صحيح است و 

ظرف در بين هر دو شريک بوده. اگر قسمتى از اين ظرف به حق کسى ديگرى تعلق گرفت 

مشترى اختيار دارد که حصة باقيمانده را در مقابل ثمن آن بخرد و يا بيع را رد کند.

اگر شخصى قطعة از نقره را خريد و در بعضى از آن کسى ديگرى حقدار پيدا شد حصة 

باقيمانده آن را مى گيرد و اختيار رد کردن را ندارد.

)8( اگر شخصى دو درهم و يک دينار را به دو دينار و يک درهم فروخت بيع جايز است و 

هر جنس در مقابل جنس مخالف خود قرار مى گيرد.
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کسيکه يازده درهم را به ده درهم و يک دينار فروخت بيع صحيح صورت گرفته است چون 

ده درهم در مقابل ده درهم و يک درهم در مقابل دينار واقع مى شود.

)9( فروش دو درهم سره و يک درهم ردى به يک درهم سره و دو درهم ردى جايز است.

)10( اگر در درهم نقره بيشتر بود حکم زر سفيد )نقره( را مى گيرد، همچنان اگر در دينار طال 

بيشتر بود حکم طال را مى گيرد و مانند طالى خالص زيادت در آن جايز نمى باشد.

اگر در درهم و دينار غش )طالى نا خالص( زياد بود، حکم درهم و دينار را نداشته بلکه در 

حکم اموال تجارتى بوده و در مقابل جنس خودش با زيادت فروش آن جايز است.

)11( اگر به پول هاى ذکر شده مال را )به نسيه( بخرد و قبل از تسليم نمودن آن به بايع آن 

پول ها از چلند بيفتد و داد و ستد با آن صورت نگيرد به نزد امام ابو حنيفه6 بيع باطل گرديد 

و به نظر امام ابو يوسف6 قيمت آن در روز خريدن الزم است.

و امام محمد6 مى گويد: قيمت مال طبق ارزش آن پول ها در آخرين روز تعامل مردم با 

آن پول الزم مى گردد.

)12( بيع با پول قابل اعتبار جايز است اگر چه پول خاص معين نشود اگر پول از اعتبار افتيده 

باشد، تعامل با آن تا هنگامى درست نيست که پول خاص تعيين نگردد.

اگر کسى با پول قابل اعتبار بيع کند و قبل از تسليم دهى آن پول از اعتبار بيفتد، به نظر امام 

ابو حنيفه6 بيع باطل است.

)13( اگر شخصى مال را به پولى خريد که ارزش آن به اندازة نيم درهم بود بيع صحيح است 

و به اندازة نيم درهم مال را بايد بدهد.

)14( اگر شخصى براى صراف يک درهم داد و گفت: نيم درهم آن را پول و نيم درهم آن را 

يک حبه کم نيم درهم برايم بدهيد بيع در تمامى آن فاسد است.

امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا گويند: بيع در پول صحيح و در باقى آن باطل است 

اگر چنين بگويد: نيم درهم پول و حبه کم نيم درهم برايم بده بيع جايز است و اگر بگويد: 

چنان درهمى صغير را بده که وزن آن حبه کم نيم درهم باشد و از باقى پول بده اين بيع هم 

صحيح است؛ زيرا پول و حبه کم درهم در مقابل يک درهم صغير واقع مى شود و باقى در 

مقابل پول.
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شرح

تعريف بيع صرف: همان طورى که در متن تعريف شد بيع صرف آنست که هر دو عوض 

بيع ثمن باشد جهت توضيح بيشتر بايد گفت خريد و فروش پول نقد به پول نقد مانند طال 

بانکنوت ها  به همين ترتيب فروش  يا فروش يکى در مقابل ديگر و  نقره و  به  نقره  به طال، 

پيسه هاى فلزى مانند: افغانى به افغانى ياافغانى به کلدار را بيع صرف گويند.

شرط بيع صرف: شرط بيع صرف اينست که هر دو عوض پول باشد و پول عبارت از طال، 

نقره و ساير اشيايى است که به جاى آنها مورد استفاده قرار مى گيرد مانند: نوت هاى کاغذى 

و سکه هاى فلزى.

زيادت و نسيه در بيع صرف: اگر در بيع صرف پول هر دو جانب از يک جنس باشد، 

يعنى هر دو عوض طال و يا نقره بود زيادت و نسيه هر دو حرام است اگر هر دو عوض از 

يک جنس نبود زيادت جايز و نسيه ناجايز است طور مثال: بايع طال و مشترى نقره و يا پول 

کاغذى را بدهد.

قبض نمودن ثمن: بيع صرف در هر حالت دست به دست مى باشد اگر ثمن و مبيعه در 

از قبض  قبل  از همين سبب تصرف در ثمن  ثابت نمى شود  بيع قبض نشود ملکيت  مجلس 

جايز نمى باشد.

مسئله: اگر شخصي ظرف نقره اى را به فروش رساند و برخي از ثمن را قبض نمايد بعد هر 

دوى آنان جدا شوند ظرف در بين آنان شريک است اما اگر بايع اين ظرف را بفروشد و بعدا 

به استحقاق برده شود مشتري اختيار رد کردن را دارد؛ زيرا شرکت در مال عيب است. در 

صورت اول مشتري به اين دليل اختيار نداشت که سبب عيب شرکت خود مشتري بود اما در 

صورت استحقاق سبب عيب مشتري نيست بناًء اختيار رد کردن را دارد.

اگر شخصي قطعه هاى نقره را بخرد سپس بعضي از قطعه ها به استحقاق برده شود از اين که 

قطعه ها به جدا کردن متضرر نمي شود مشتري اختيار ندارد حصة باقي را رد کند. 

اشياى مخلوط در زر: اگر در زر اشياى ديگر مخلوط شده باشد و اندازة زر غالب بود 

در حکم زر داخل مى شود اما اگر اندازة زر کمتر و اشياى خلط شده بيشتر باشد اين اشيا در 

حکم زر داخل نمى شود و فروش آن بيع صرف شمرده نمى شود.

اگر بيع طورى باشد که از يک جانب صحيح و از جانب ديگر آن فاسد باشد جانب صحت 

آن مورد اعتبار قرار داده مى شود.
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به همين اساس اگر کسى دو درهم و يک دينار را به دو دينار و يک درهم فروخت بيع جايز 

بوده و هر جنس در مقابل جنس مخالف آن واقع مى شود.

تعيين نمودن عين پول: در پول مروج تعين نمودن پول معين جهت داد و ستد ضرورى 

نمى باشد، بلکه اندازة پول و جنس آن ضرورى است اگر پول از اعتبار بيفتد و به مال تجارت 

بدل شود، در اين صورت تعيين نمودن پول معين، در هنگام بيع ضرورى است.

1: بيع صرف را تعريف کنيد.

2: در بيع صرف زيادت چه وقت جايز مى باشد؟

3: حکم اشياى مخلوط در زر را بيان داريد؟

4: در بيع تعيين نمودن پول معين، ضرورى است يا خير؟
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درس چهاردهم

گروي )1(

جهت حفظ َدين مى توانيم که از شخص مديون چيزى را به شکل گرو بگيريم اين نوع داد و 

ستد را )رهن( گويند در اين درس در مورد احکام رهن صحبت مى نماييم.

�=âgÇàß�� ßÀáÂçf¶=� àÀåÃßIáfàá�=� ßxßFß®�=ßcåDßª�( åxáFß̄á¶>åE� è¼åJßÈßÆ� å¹ÇàFß̄á¶= ßÆ� åH>ß�åáÝ>åE� àbå̄ ß£á¿ßÈ� àÀáÂçf¶=�$-%
� ß¤ ßQße�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�(àÄ ß»ç· ßi�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE� àÀ åÂ=çf¶>ßª�àÄ ávåFá̄ßÈ�áß��>ßºßÆ�(åÄÉåª� àbá̄ ß£á¶=�çß��=âhçÉßà��> â¦ßfá«àº

*åÄå¾> ß» ßu� å�� ß̧ ß]ßa�àÄ ßvßFß®ßÆ�åÄáÉß¶C�àÄ ß»ç· ßi�=ßcåDßª�( åÀáÂçf¶=� áÀ ß¢
�( åÀáÈçb¶=� áÀåºßÆ�åÄåJ ß»Éå®� áÀåº� ȩ̈ ß®ßáÙ>åE� ãÁÇ à» ávßº�ßÇ àÂßÆ�( æÁÇ à» ávßº� æÀáÈßbåE� ç×C� àÀáÂçf¶=� èX årßÈ� ß×ßÆ�$.%
� áÁåCßÆ�(> â» á³ àU�åÄå¿áÈßbå¶�>âÉåªáÇßJ ájàº� àÀåÃßIáfàá�=�ße> ßq�ãÐ=ßÇ ßi� àÀáÈçb¶=ßÆ�ÄJ ß»Éå®ßÆ� åÀåÃßIáfàá�=� åbßÈ� å�� ß́ ß· ßÂ�=ßcåDßª
� áÀåº� ß�ß̄ ßi� ç̧ ß®ß?� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�(åÅ åbßÈ� å��ãÍß¾>ßºß?� à̧ åu>ß«á¶>ßª� åÀáÈçb¶=� áÀåº�ßfßNá²ß?� åÀáÂçf¶=�àÍ ß»Éå®� áKß¾> ß²

* å̧ ávß«á¶>åE� àÀåÃßIáfàá�=� ß¤ ßQßeßÆ�> ßÂåeábß̄åE� åÀáÈçb¶=
� å�� æ¥áeßg� ß×ßÆ�( å̧ á̂ ç¿¶=� ßÁÆàa� å̧ á̂ ç¿¶=� ålÆàÐ àe�Îß· ß¢�æÌßfßß�� àÀáÂße� ß×ßÆ� å¥> ßnàá�=� àÀáÂße� àgÇàß�� ß×ßÆ�$/%

�*> ß» àÃß¾Æàa� åzáeßáÙ=� àÀáÂße� àgÇàß�� ß×ßÆ� åzáeßáÙ=� ßÁÆàa� åzáeßáÙ=
*åÍ ß²åf çn¶=� å¹>ßºßÆ� åL>ßEße> ßvàá�=ßÆ� å¤åÑ=ßaßÇá¶> ß²� åL>ß¾>ßºßáÙ>åE� àÀáÂçf¶=� èX årßÈ� ß×ßÆ�$0%

� åkå·áß�� å�� ß́ ß· ßÂ�ÁåDßª�(åÄÉåª� å¼ß· ájàá�=ßÆ� åáf çr¶=� åÀßß�ßÆ� å¼ß· çj¶=� å¹>ßº� ålá?ßfåE� àÀáÂçf¶=� èX årßÈßÆ�$1%
*åÄå¿áÈ ßbå¶�>ÉåªáÇßJ ájàº� àÀåÃßIáfàá�=�ße> ßqßÆ� à¼ß· çj¶=Æ� àáf çr¶=�çß��åbá̄ ß£á¶=

� åÀ åÂ=çf·å¶� ß×ßÆ� åÀåÃßIáf à»á·å¶� ßkáÉß¶ßÆ�ßg> ßQ� æ¹áb ß¢� áËßbßÈ�Îß· ß¢� åÀáÂçf¶=� å¤ áußÆ�Îß· ß¢�>ß̄ ß«çI=�=ßcåC ßÆ�$2%
* åÀåÃßIáfàá�=� åÁ> ß» ßu� áÀåº� ß́ ß· ßÂ�(åÅ åbßÈ� å�� ß́ ß· ßÂ� áÁåDßª�(åÅ åbßÈ� áÀåº�àÅ àd á]ß?

�( áK ß³ß· ßÂßÆ�>ßÃ åjá¿åå|� áKß¿ åÂàe� áÁåDßª�( åÁÆàgáÇßá�=ßÆ� å̧ É å³ßá�=ßÆ�(å�å¾>ß¾çb¶=ßÆ�¼ åÂ=ßeçb¶=� àÀáÂße� àgÇàß�ßÆ�$3%
*åÍ ß¦>É ër¶=ßÆ�åÌßaáÇßá�=� å��>«ß·ßJ á]=� åÁåCßÆ� åÀáÈçb¶=� ßÀåº�>ßÃå·áNåå�� áK ß³ß· ßÂ

� ßØßª�>âªÇàÈ àg� ßÁ>ß²�àÄç¾ß?� ß¼å· ß¢� ç¼àM�(àÄß̄ ß«á¾ß@ßª�åÄå¿áÈßa� ß̧ áNåº�àÄá¿åº�ßd ß]ß@ßª�åÅåá� ß¦�Îß· ß¢� ãÀáÈßa�àÄß¶� ßÁ>ß²� áÀßºßÆ�$4%

å
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�*åa>ßÉåá�>åE� à¤ åQáfßÈßÆ� åÇàÈèh¶=� ß̧ áNåº�èa àfßÈ�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�àÄß¶�ßÐ áÊ ßm
�ÎçJ ßU�àÄ ßvåFá̄ßÈ� áÁß?�àÄß¶� áÀ à³ßÈ�áß��> ß» åÂåb ßUß?�ßÍ çr åU�Î ßvß̄ßª� æ¼ ßÂáeåa� å¬á¶ß@åE� åÀáÈßbáF ß¢�ÀáÂße� áÀßºßÆ�$5%

* åÀáÈçb¶=� ßÊå®>ßE� ßËëaßÖàÈ
ترجمه:

)1( گروى با ايجاب و قبول به ميان مى آيد و با قبض نمودن شى گرو شده به اتمام مى رسد. 

هرگاه شخص گرو گيرنده مال مفرغ )در حق راهن مشغول نباشد( محوز )وجود جداگانه داشته 

باشد( مميز )در مال ديگرى مخلوط نباشد( را قبض کرد گروى به اتمام رسيد.تا هنگامى که 

)گرو گيرنده گروى را( قبض نکرده باشد گروى دهنده اختيار دارد به ميل خود گروي را 

تسليم مي کند و اگر خواسته باشد از عقد صرف نظر مى کند هنگاميکه  گروى را به او تسليم 

نمود و او )گروي( را قبض کرد )مال گرو شده( در ضمانت او داخل مى شود. 

)2( گروى تنها در آن قرض ها صحيح است که به طور ضمانت ادا کردن آن الزم باشد. مال 

گرو شده در مقابل قيمت خود و يا در اندازة قرض هر يک آن که کم باشد مضمون مي باشد.

اگر مال گرو شده توسط گرو گيرنده استهالک شود و قيمت مال گرو شده و قرض برابر 

باشد قرض گرو گيرنده حکماً ادا شده به حساب مى آيد.

اما اگر قيمت مال گرو شده از اندازة قرض زياد باشد، زيادت آن در دست گرو گيرنده حکم 

امانت را دارد.اگر قيمت مال گرو شده از اندازة قرض کمتر بود قرض گرو گيرنده به اندازة 

قيمت آن کاسته مى شود و باقى قرض را از گرو دهنده مى گيرد.

)3( گرو کردن مال مشاع )مال پراگنده و خلط شده در اموال ديگر( جايز نيست. همچنان گرو 

کردن ميوه باالى درخت بدون درخت آن و کشت بدون زمين جواز ندارد. همچنان گرو کردن 

زمين و درخت بدون کشت و ميوه جواز ندارد.

)4( گرو نمودن مال امانت صحيح نمى باشد مانند مالي که جهت حفاظت نزد کسى گذاشته 

شده باشد و مال شرکت و مضاربت.

)5( گروى در رأس المال سلم، ثمن صرف و مسلم فيه صحيح است اگر اشياى ذکر شده در 

مجلس عقد هالک گردد عقد صرف و سلم به اتمام رسيده و مرتهن به حق خويش رسيده 

پنداشته مى شود.

به نزد شخص  )6( در صورت رضايت گروى گيرنده و گروى دهنده جايز است که گروى 

ثالث عادل گذاشته شود اما هيچکدام از آنها حق گرفتن آن را از نزد آن ثالث بدون اجازة 
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جانب ديگر ندارد. اگر مال مرهون گروي در دست شخص ثالث هالک شد مال شخص 

گرو گيرنده هالک شده است.

)7( گرو کردن درهم، دينار و اشياى وزنى و کيلى جايز است اگر در مقابل جنس خود گرو 

بود و هالک شد به مقدار مال هالک شده قرض از بين مى رود اگر چه هر دو جنس در بهتر 

بودن جنسيت و ساخت با هم تفاوت داشته باشند.

به  را  از وى پول گرفت و آن  اندازة قرض  به  و  باالى کسى قرض داشت  اگر شخصى   )8(

ابو  امام  نزد  به  بود  معتبر  غير  شده  مصرف  پول  که  شد  معلوم  برايش  بعداً  رساند  مصرف 

حنيفه6 حق درخواست هيچ چيزى را ندارد و امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا 

مى گويند: پول ناچل را تسليم دهد و پول صحيح را از نزد وى بگيرد.

)9( کسيکه دو غالم را به هزار درهم گرو کرد بعداً به اندازه يک غالم پول قرض را داد تا که 

قرض باقي را نه دهد غالم را گرفته نمي تواند. 

شرح
تعريف رهن: رهن در لغت بند کردن را گويند، و در اصطالح فقه محصور نمودن اشيايى 

در مقابل قرض که قرض با آن پوره شده مى تواند رهن گفته مى شود.

مشروعيت رهن

�á=Æ àbåß��áß�ßÆ�æfß« ßi�Îß· ß¢� á¼àJ¿ à²�ÁåCßÆ% :1: اين آية مبارکه دليل مشروعيت رهن است که مى فرمايد

ãÍ( )البقره: 283(   ßuÇàFá̄ çº� ãÁ> ßÂåfßª�>âFåI> ß²
ترجمه: اگر در حال سفر بوديد و کاتب )نويسنده سند( را پيدا نکرديد، پس با گرو گرفتن 

اشيا معامله گروى نماييد.

� áÀåº��å�=� à¹Ç àiße�Ïßß� ám=�:2: به روايت بخارى در حديث عايشه2 چنين آمده است

àÄ* ترجمه: رسول اهللاU مواد خوراکه را از يک يهودى به قرض  ß¢áeåa�àÄß¿ ßÂßeßÆ�>âº> ß£ ß{� úËåaÇ àÃßÈ
گرفت و زره خود را نزد وى به گرو گذاشت.

راهن: گروى دهنده و مرتهن گروى گيرنده را گويند.
مال گرو شده به نام رهن و مرهونه ياد مى شود.

اوصاف مال مرهونه؟ مال هاى راهن که به گروى داده مى شود بايد شرط هاى ذيل را دارا 
باشد:

1- در قدم اول مفرغ باشد ومال گروى شونده در حق راهن مشغول نباشد، مانند به گروى 
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دادن خانة که در آن سامان راهن باشد.

2- محوز باشد يعنى مال جدا باشد که وجود جدا داشته باشد بدين اساس گرو کردن مال 

مشاع جايز نيست چرا که مال مشاع وجود جداگانه ندارد.

3- مميز باشد مال گروى خلقتاً به کدام چيزى ديگر متصل نباشد مانند گرو کردن ميوه باالى 

درخت بدون درخت اين هم به منزلة شايع مى باشد و گرو کردن آن جايز نيست.

مرتهن  شرط ها  اين  موجوديت  بدون  زيرا  است؛  ضرورى  فوق  شرط هاى  گروى  مال  در 

نمى تواند مال گرو شده را قبض نمايد. 

قبل از قبض نمودن مال گروى عقد گروى تکميل نمى شود و هر دو جانب مى توانند که از 

عقد گروى صرف نظر کنند هرگاه مرتهن مال گروى را قبض کرد ضامن مال قبض شده 

مى گردد.

اندازة ضمانت گروى: اگر خالد براى فريد صد افغانى قرض بدهد وفريد در مقابل قرض 
يک قاب ساعت را نزد خالد به شکل گرو بگذارد بعداً ساعت مذکور در نزد خالد از بين 

رفت در اين صورت اگر قيمت ساعت صد افغانى بود پس قرض خالد ادا شده به حساب 

مى آيد اگر قيمت ساعت هشتاد افغانى بود هشتاد افغانى از قرض خالد ادا گرديده و بيست 

افغانى قرض باالى فريد باقى است.

اما اگر قيمت ساعت يک صد و بيست افغانى بوده باشد، قرض خالد اداء شده به حساب آمده 

و بيست افغانى نزد خالد به شکل امانت است اگر امانت هالک شود ضمان ندارد.

شاگردان در مورد منافع موجود در عقد گروى براى راهن و مرتهن با هم گفتگو نمايند.

1: رهن را تعريف کنيد.

2: شرط هاى مرهونه را واضح سازيد.

3: اگر مرهونه در دست مرتهن هالک شد، چه حکم دارد؟ به تفصيل جواب دهيد.

4: مال مشاع را ضمن يک مثال واضح سازيد.
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درس پانزدهم

گروى )2(

در درس گذشته احکامى را در مورد گروى خوانديم اين درس ما نيز در مورد گروى است 

و در اين باره تعدادى از مسايل ديگر را مى خوانيم.

� å̧ ßQßáÙ=� å¹Çà· àU�ßbá¿ å¢� åÀáÂçf¶=� å¤áÉßFåE�> ß» àÂßá�ß¦�áÆß?� ß¹ábß£á¶=�áÆß?� ßÀåÃßIáfàá�=� àÀ åÂ=çf¶=� ß̧ ç²ßÆ�=ßcåC ßÆ�$-%
�àÄß¶ßh ß¢� áÁåDßª�> ßÃá¿ ß¢�àÄà¶áh ß¢� åÀ åÂ=çf·å¶� ßkáÉß·ßª� åÀáÂçf¶=� åbá̄ ß¢� å��ßÍß¶> ß²ßÇá¶=� ß�ßf ßm� áÁåDßª�(ãÌßhåÑ> ßQ�àÍß¶> ß²ßÇá¶>ßª

*â>vÈ?� á¹åhß£á¿ßÈ�áß�� àÀ åÂ=çf¶=� ßL>ßº� áÁåCßÆ� á¹åhß£á¿ßÈ�áß�
�åÄáÉß· ß¢� ßkáÉß·ßª�åÅ åbßÈ� å�� àÀáÂçf¶=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(åÄåE�àÄ ßjåFáß�ßÆ�åÄå¿áÈßbåE� ßÀ åÂ=çf¶=� ßGå¶> ßìàÈ� áÁß?� åÀåÃßIáf à»á·å¶ßÆ�$.%
�*åÄáÉß¶C� ßÀáÂçf¶=� á¼ë· ßi�àÄß¶� ß̧ Éå®� ßÀáÈçb¶=�àÅ> ßvß®�=ßcåDßª�åÄå¿ßß�� áÀåº� ßÀáÈçb¶=�àÄßÉ åvá̄ßÈ�ÎçJ ßU�åÄå£áÉßE� áÀåº�àÄß¿ ë³ßà�� áÁß?
�ßg> ßQ� àÀåÃßIáfàá�=�àÅßg> ßQß?� áÁåDßª�( ãÇà®áÇßº� à¤áÉßFá¶>ßª� åÀåÃßIáfàá�=� åÁácC�åá�ß§åE� ßÀáÂçf¶=� àÀ åÂ=çf¶=� ß¥>ßE�=ßcåC ßÆ�$/%

* à¤áÉßFá¶=ß�ßg> ßQ�àÄß¿áÈßa� àÀ åÂ=çf¶=�àÅ> ßvß®� áÁåCßÆ
� é×> ßU� àÀáÈçb¶=� ßÁ>ß²� áÁåDßª�(àÄ à̄áJ å¢�ßdß«ß¾� åÀåÃßIáfàá�=� åÁácåC�åá�ß§åE� åÀáÂçf¶=� ßbáF ß¢� àÀ åÂ=çf¶=� ß°ßJ á¢ß?� áÁåCßÆ�$0%
� ç̧ åß��ÎçJ ßU�àÄß¾> ß³ßº�>â¿ áÂße� áKß·å£ àRßª�åbáFß£á¶=�àÍ ß»Éå®�àÄá¿åº�ßd å]à?� âØ çQßÖàº� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ� åÀáÈçb¶=�åÐ=ßaß@åE� ßGå¶Ç à{
�=ßcC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�(àÄß¿áÈßa�>ÃåE�Î ßvß̄ßª�åÄåJ ß»Éå®�� å�� àbáFß£á¶=�Îß£ ßi�=âf åjá£àº� àÀ åÂ=çf¶=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( àÀáÈçb¶=
� àd à]á@ßÈßÆ�åÄå¿É å» ávßI� å�� à¼ árßá�=�ßÇ àÂ� àÀåÃßIáfàá�>ßª�êå�ß¿ áQß?�àÄ ß³ß·áÃßJ ái=� áÁåCßÆ�( ßÀáÂçf¶=� àÀ åÂ=çf¶=� ß́ ß·áÃßJ ái=

*åÅ åbßÈ� å��>â¿ áÂße� àÁÇ à³ßJßª�ßÍ ß»Éå̄á¶=
�> ßÂåeábß̄åE�åÄå¿áÈßa� áÀåº��å̄ ájàI�åÄáÉß· ß¢� åÀåÃßIáfàá�=�àÍßÈ>ß¿ åQßÆ�ãÍß¾Ç à» ávßº� åÀáÂçf¶=�Îß· ß¢� åÀ åÂ=çf¶=�àÍßÈ>ß¿ åQßÆ�$1%

*ãeßb ßÂ�> ß»åå�=ßÇáºß?�Îß· ß¢ßÆ� åÀåÃßIáfàá�=ßÆ�( åÀ åÂ=çf¶=�Îß· ß¢� åÀáÂçf¶=�àÍßÈ>ß¿ åQßÆ
� åÀáÂçf¶=�àÍß̄ ß«ß¾ßÆ�Ê å¢=çf¶=�àÌßf áQà?ßÆ�( åÀåÃßIáfàá�=�Îß· ß¢� àÀáÂçf¶=�åÄÉåª� à ß«áà��Ëådç¶=� åKáÉßFá¶=�àÌßf áQà?ßÆ�$2%
� áÁåCßÆ�(æÐ áÊ ßm�åá�ß§åE� ß́ ß· ßÂ� ß́ ß· ßÂ� áÁåDßª�( å̧ áqßáÙ=� ß¤ßº�>â¿ áÂße� àÁÇ à³ßÉßª� åÀ åÂ=çf·å¶�àÅ àÕ>ßß�ßÆ�( åÀ åÂ=çf¶=�Îß· ß¢
�ß½áÇßÈ� åÀáÂçf¶=�åÍ ß»Éå®�Îß· ß¢� àÀáÈçb¶=� à¼ ßjá̄ àÈßÆ�åÄåJ çråå}� àÀåÂ=çf¶=�àÄ ç³ßJáª=�àÐ> ß»ç¿¶=� ßÊå̄ßEßÆ� à̧ áqßáÙ=� ß́ ß· ßÂ
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� ßH> ßqß? �>ßºßÆ� åÀáÈçb¶= � áÀåº� ß�ß̄ ßi� ß̧ áqßáÙ= � ßH> ßqß? �> ß»ßª �( åµ> ß³å«á¶= �ß½áÇßÈ �åÐ> ß»ç¿¶= �åÍ ß»Éå®ßÆ � åxáFß̄á¶=
*åÄåE� àÀ åÂ=çf¶=�àÄ ç³ßJáª=�ßÐ> ß»ç¿¶=

ترجمه: 

)1( هرگاه در وقت پوره شدن موعد دَين راهن مرتهن يا شخص ثالث را به فروختن رهن وکيل 

گيرد وکالت اين شخص صحيح است اگر هنگام انعقاد عقد وکالت را شرط گذاشت راهن 

حق عزل او را از وکالت ندارد اگر او را عزل هم کند معزول نمى شود همچنان با وفات راهن 

نيز معزول نمى گردد.

)2( مرتهن حق دارد که از راهن قرض خود را طلب کند و در صورت ندادن قرض، قاضى او 

را محبوس کند.اگر مرهونه در دست مرتهن باشد بر مرتهن الزم نيست که صالحيت فروختن 

گروى را به راهن بدهد تا به او از ثمن رهن قرض وى را دهد هرگاه راهن قرض را ادا کرد 

براى مرتهن گفته مى شود: گروى را تسليم کن!

)3( اگر راهن بدون اجازه مرتهن مرهونه را بفروشد بيع موقوف به اجازة مرتهن است اگر مرتهن 

اجازه داد جايز است اگر راهن قرض او را تسليم کرد باز هم بيع جايز مى باشد.

)4( اگر راهن بدون اجازة مرتهن غالم گرو شده را آزاد کرد آزادى وى نافذ است اگر وقت 

َدين پوره بود از راهن َدين خود را طلب کند اگر وقت مانده بود قيمت غالم فروخته شده را از 

راهن به شکل رهن الى موعد پوره شدن قرض بگيرد. اما اگر راهن تنگدست بود غالم جهت 

پوره کردن قيمت اش به کار گماشته شود تا قرض مرتهن را ادا کند.

اگر راهن گروى را قصداً هالک نمود حکم فوق را دارد اما اگر گروى را کسى ديگرى از 

بين برد مرتهن در ضامن ساختن او خصم مى باشد قيمت آن را از هالک کننده مى گيرد و به 

شکل گروى نزد وى مى باشد.

)5( اگر راهن به مال گروى ضرر برساند ضامن مى باشد اگر مرتهن به مال گروى ضرر برساند 

ضرر از قرض وى کاسته مى شود.

هيچکس  باالى  آن  تاوان  ساخت  متضرر  را  آنها  مال  يا  و  مرتهن  راهن،  گروى،  مال  اگر 

نمى باشد.

)6( کرايه خانه اى که مال گروى در آن حفاظت مى شود به دوش مرتهن مى باشد اما اجورة 

چوپان و نفقة مرهونه باالى راهن است زيادت در مال گروى از آن راهن است و منحيث رهن 

با اصل يکجا مى شود.اگر زيادت از بين برده شود تاوان ندارد اگر اصل از بين رفت و نماء 
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)فائده( آن باقى ماند راهن نماء را به همان اندازة پول خالص مى کند که به او مى رسد بايد 

طورى کند که َدين به قيمت رهن و نماء تقسيم شود براى اصل آن قيمت داده شود که در 

قيمت روز خالص کردن محاسبه شود هر  به  نماء  و  داشته  را  قيمت  نمودن آن  روز قبض 

قدرى که به اصل رسيد از حق مرتهن کم کرده شود و هر قدرى که به نماء مى رسد آن را 

راهن به مرتهن بسپارد و نماء را از آن خالص کند.

شرح

فروش مال گروى: گروى دهنده مى تواند گرو گيرنده و يا شخص ثالث را جهت فروش 

شرط  را  وکالت  خود  براى  عقد  هنگام  گيرنده  گرو  اگر  کند  انتخاب  وکيل  گروى  مال 

گذاشت راهن حق ندارد او را عزل کند و نه به وفات راهن عزل مى شود.

به  دارد  را  مال گروى  و حبس  نگهدارى  قرض حق  نسپاريدن  در صورت  گيرنده  گروى 

دليل اينکه قرض وى برايش تسليم نشده است مگر راهن را به فروختن مال مجبور ساخته 

اجازة  بدون  زيرا  نمى تواند؛  فروخته  را  مال  گيرنده  گروى  اجازه  بدون  نمى تواند.همچنان 

گروى گيرنده براى مشترى تسليم دادن ممکن نمى باشد.

اجازة مرتهن غالم  بدون  آزاد كردن غالم گروى:برخالف مسئله فوق راهن مى تواند 

گروى را آزاد کند اينکه در اين صورت مرتهن قرض خود را چگونه به دست مى آورد دو 

طريقه وجود دارد.

1- اگر گروى دهنده تنگدست نبود و سرمايه دار بود قيمت غالم آزاد شده را الى موعد 

تسليم دهى قرض نزد مرتهن گرو کند.

2- اگر گروى دهنده تنگدست بود و چيزى در اختيار نداشت که نزد مرتهن آن را به گرو 

دهد غالم را جهت کسب قيمت اش به کار گمارد تا اينکه قرض مرتهن را ادا کند و حق او 

ضايع نشود.

اين حالت را )سعايه( گويند که غالم از غالمى خارج و انسان آزاد شمرده مى شود.

هالكت مال گروى: اگر راهن مرهونه را هالک سازد نزد مرتهن ضامن مي باشد و مرتهن 

حق خواستن گروي جديد را دارد. اگر مرتهن مال گروي را هالک سازد ضامن است؛ زيرا 

مال غير را هالک کرده است. 

اگر مال گروي باالى مال راهن و يا مرتهن جنايتى کرد که مال را الزم مي کرد به طور مثال 

شتر گرو شده باالى راهن و يا مرتهن و يا مال آنان تجاوز کرد و او را آن قدر متضرر ساخت 
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که در مقابل آن دادن مال الزم بود در اين صورت ها اين جنايت ضمان ندارد.

حفاظت مال گروى: حفاظت مال گروى و آماده نمودن جاى مناسب براى آن به دوش 

گروى گيرنده مى باشد؛ زيرا اين از ضروريات شخص گرو گيرنده مى باشد اما خوراک مال 

گروى و تغذيه آن به دوش گروى دهنده است؛ زيرا مال از وى بوده و کدام زيادتى که در 

آن مى آيد نيز از راهن است.

زيادت در مال گروى: اگر شخصى گاوى را به کسى ديگر به گرو دهد و گاو چوچه 

دهد چوچه گاو حق راهن است؛ زيرا از ملکيت او تولد يافته اگر چوچة مذکور هالک گردد 

ضمانت ندارد؛ زيرا رهن در مقابل اصل است و چوچه تابع و در عقد مقصود نيست. 

اگر گاو هالک شد و چوچه زنده ماند به جدا شدن در عقد مقصود ميگردد و به تسليم نمودن 

قرض حصه خود از مرتهن خالص مي گردد.

به طور مثال اگر گاو شش هزار افغاني در مقابل دوازده هزار افغاني قرض گرو شود سپس 

گاو چوچه دهد و گاو بميرد و چوچه زنده ماند که قيمت آن سه هزار افغاني مي باشد در اين 

صورت قرض )دوازده هزار افغاني( به شش هزار افغاني گاو و سه هزار افغاني چوچه تقسيم 

مي شود در دوازده هزار افغاني حصه شش هزار افغاني گاو هشت هزار افغاني مي شود و از بين 

مي رود در دوازده هزار افغاني حصه چوچه سه هزار افغاني چهار هزار افغاني مي شود راهن به 

مرتهن چهار هزار افغاني مي دهد و چوچه را خالص مي کند.

اساس  به  را  نظر خود  رابطه  اين  در  به دوش کيست؟ شاگردان  مال گروى  بردن  مصارف 

داليل ارايه نمايند.

1- چرا راهن نمى تواند بدون اجازة مرتهن مال را بفروشد؟

2- نگهدارى مال گروى و تغذية آن به دوش کيست؟

3- درآزاد کردن غالم بدون اجازة مرتهن به کدام صورت ها مواجه مي شويد؟ بيان داريد.

4- سعايه را تعريف نماييد.
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درس شانزدهم

گروى )3(

در درس هاى گذشته در مورد احکام مختلف گروى روشنى انداخته شد در اين درس در 

بارة احکام باقيماندة گروى معلومات داده مى شود.

�à� årßÈ�ß×ßÆ�( æb ç»ßà�ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� åÀáÈçb¶=� å��àgÇàß�� ß×ßÆ� åÀáÂçf¶=� å��àÌßa>ßÈëh¶=� àgÇàß�ßÆ�$-%
*>váÈ?� åÀáÈëb¶=� ß��àÌßa>Èëh¶=� àgáÇàß��6¬iÇÈÇE?� ß¹>ß®ßÆ�(>»åÃåE�>¿ áÂße� àÀáÂçf¶=

� ßbá¿ å¢� ãÀáÂße�>ßÃ à£Éåß�ßÆ�ßg> ßQ�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à³å¶� æÀáÈßbåE�å á�ß· àQße�ßbá¿ å¢�âÌ ßb åU=ßÆ�>â¿áÉ ß¢� ßÀ ßÂße�=ßcåC ßÆ�$.%
�> ß» àÂ àb ßUß?�Î ßvß®� áÁåDßª�(> ßÃá¿åº�åÄå¿áÈßa�àÍ çr åU�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à²�Îß· ß¢� àÁÇ à» ávßá�=ßÆ�(> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à²

*àÄß¿áÈßa�ßå�áÇßJ ájßÈ�ÎçJ ßU�åf ß] áÛ=�åbßÈ� å��>â¿ áÂße�>ßÃè· à²� áKß¾> ß²�àÄß¿áÈßa
� áÀåº �Ëåß� ánàá�= � ß¤ß¿ßJáº>ßª �(åÄå¿áÉ ß£åE �>âÒáÉ ßm � åÀ ß»çN¶>åE �Ëåß� ánàá�= �àÄß¿ ßÂáfßÈ � áÁß? �Îß· ß¢ �=âbáF ß¢ � ß¥>ßE � áÀßºßÆ �$/%
�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�( åÀáÂçf¶=� åµáß�åE� ßÊ åuße�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE� à¤åÑ>ßFá¶=� ßÁ>ß²ßÆ�åÄáÉß· ß¢�áß�áà��áß�� åÀáÂçf¶=� å¼Éå· ájßI

*àÄß¾> ß³ßº�>â¿ áÂße� åÀáÂçf¶=�ßÍ ß»Éå®� ß¤ßªábßÈ�áÆß?�( é×> ßU� ßÀß»çN¶=�Ëåß� ánàá�=� ß¤ßªábßÈ� áÁß?� ç×C� ß¤áÉßFá¶=� ß_ ßjßª
� áÁåCßÆ�(åÄå¶>ßÉ å¢� å��Ëådç¶=�åÄåºåa> ß]ßÆ�åÅ åbß¶ßÆßÆ�åÄåJ ßQáÆßgßÆ�åÄ åjá«ß¿åE� ßÀáÂçf¶=� ß ß«áß�� áÁß?� åÀåÃßIáf à»á·å¶ßÆ�$0%
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ترجمه:

ناجايز  قرض  ودر  جايز  زيادت  رهن  در  رحمهما اهللا  محمد  امام  و  حنيفه  ابو  امام  نزد  به   )1(

است. اگر در قرض زيادت بيايد رهن در مقابل )قرض سابقه و جديد( نمى آيد امام ابو يوسف 

رحمه اهللا مى گويد: زيادت در قرض نيز جايز است.

)2( اگر شخصى گروى را در مقابل قرض دو نفر براى هر دوى آنها گرو کند جايز بوده و 

همة مال نزد هر يک آنها گرو به حساب مى آيد هر يک از گروى گيرندگان به اندازة قرض 

خويش ضامن مى باشد.

اگر براى يک مرتهن قرض را تسليم داده شود همة مال نزد مرتهن ديگر گرو مي باشد تا آن 

هنگامى که قرض خود را قبض کند.

)3( اگر شخصى غالم را به اين شرط بفروشد که مشترى در ثمن غالم يک شىء معين را نزد 

بايع به گرو ميدهد و مشترى از تسليم رهن انکار کرد به گرو کردن مجبور کرده نمى شود و 

بايع اختيار دارد که شرط گروى را قبول کند و يا بيع را فسخ نمايد، البته اگر مشترى ثمن را 

ادا کرد و يا قيمت مرهونه را گرو گذاشت بيع تمام شده است.

)4( مرتهن مى تواند مال گروى را خودش نگهدارى کند و يا آنرا نزد خانم، پسر و يا هم نزد 

خادمى واگذار کند که در سرپرستي او باشد اگر غير از اين اشخاص نزد شخص ديگرى آنها 

را نگهدارى کرد و يا آنرا به وديعت گذاشت ضامن پنداشته مى شود.

)5( اگر مرتهن باالى مال گروى تجاوز کند مثل غصب تمام قيمت را تاوان ميدهد.

)6( اگر مرتهن مرهونه را دوباره به راهن به شکل استعاره داد و آنرا قبض کرد مال مرهون از 

ضمان مرتهن خارج مى شود در اين صورت اگر در دست راهن هالک گرديد مرتهن ضامن 

بر  او  به  را گرفت ضمانت  بگيرد وقتيکه آن  را دوباره  تا مرهون  مرتهن مي تواند  نمى باشد 

مى گردد. 

)7( اگر راهن وفات کرد وصى وى رهن را فروخته، قرض را با آن ادا کند اگر وصى نداشت 

قاضى براى وى وصى مقرر کند و به فروختن آن او را امر کند.

شرح

زيادت در رهن: زيادت در رهن از طرف راهن جايز است و مرتهن ضامن آن مى باشد.

 صورت اين مسأله طورى است که: احمد از توريالى مبلغ بيست هزار افغانى قرض گرفت 
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ودر مقابل آن موتر سايکل خود را نزد وى گرو گذاشت پس در مقابل همين قرض گروى 

را زياد کرد و بايسکيل خود را نيز نزد وى به گرو گذاشت اين زيادت جايز و مرتهن ضامن 

آن پنداشته مى شود.

زيادت در قرض: طور مثال احمد از توريالى مبلغ يک هزار افغانى قرض کرد و در مقابل 

آن تلفون همراه )موبايل( خود را که دو هزار افغانى قيمت داشت نزد توريالى گرو گذاشت 

سپس از توريالى هزار افغانى ديگر نيز قرض گرفت و برايش گفت: تلفون )موبايل( من در 

مقابل دو هزار افغانى نزد شما گرو باشد.

به نظر امام ابو حنيفه و امام محمد رحمهما اهللا در مثال ذکر شده موبايل در مقابل دو هزار 

افغانى گرو نبود بلکه تنها در مقابل يک هزار افغانى گرو مى باشد در اين صورت اگر موبايل 

از بين برود صرف در مقابل هزار افغانى اولى از بين مى رود و هزار افغانى باقى باالى احمد 

مقابل  در  موبايل  است  زيادت جايز  نيز  َدين  در  ابو يوسف6  نزد  اما  مى ماند  باقى  قرض 

دوهزار افغانى گرو محسوب مى شود.

مال را نزد دو نفر گرو گذاشتن: اگر شخصى از دو نفر قرض بگيرد و براى هر دوى 

آنها يک مال را گرو نمايد جايز است؛ زيرا هدف و مقصد از گرو دادن حفاظت قرض و 

جلوگيرى از ضايع شدن آن است و اين مقصد با دادن يک مال به دو نفر به شکل گروى، 

هم به دست آمده مى تواند.

اين شرط  به  باالى منصور  را  بيع: اگر سعيد کمپيوتر خود  شرط گذاشتن گروى در 

به شکل گرو  نزد سعيد  را  به عوض قيمت کمپيوتر موتر سايکل خود  بفروشد که منصور 

مى گذارد اين گونه شرط گذاشتن جايز است ولى اگر منصور بعد از قبول کردن اين شرط 

از تسليم کردن موتر سايکل امتناع ورزيد به انجام آن مجبور ساخته نمى شود؛ زيرا گروى در 

حق راهن يک عقد تبرعى است و در تبرعات اجبار نيست اما فروشنده )سعيد( اختيار فسخ 

را دارد مگر اين که مشترى )منصور( پول را فوراً به او بدهد و يا قيمت موترسايکل را به او 

بپردازد.

مسأله: اگر مرتهن در نگهدارى گروى تقصير کرد همانند غصب ضامن تمام قيمت مى باشد 

طور مثال:

حامد در مقابل چهار هزار قرض محمود موتر سايکل خود را که پنج هزار افغانى قيمت دارد 

به گرو داد سپس محمود با وجود توجه و اهتمام زياد نتوانست موتر سايکل را از آفت نجات 
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دهد و نزد وى از بين رفت در اين صورت در مقابل موتر سايکل چهار هزار افغانى قرض 

پنداشته  امانت  نزد محمود  موتر سايکل که  قيمت  افغانى  هزار  باقى  و  بين رفت  از  محمود 

مى شود تاوان ندارد.

ولى اگر موتر سايکل گرو شده در اثر عدم توجه محمود از بين رفته باشد چهار هزار افغانى 

پول محمود از بين مى رود و همچنان الزم است که باقى قيمت موتر سايکل )هزار افغانى( را 

نيز به حامد تسليم دهد به دليل اينکه مرتهن در صورت تجاوز ضامن تمام قيمت مى باشد.

تجاوز باالى مال گروى به اشکال مختلف صورت گرفته مى تواند؛ طور مثال: اگر شخصى 

گروى را بدون اجازه راهن عاريت، کرايه و يا مضاربت داد مرتهن تجاوز کننده به حساب 

مى آيد به همين طور اگر مرتهن در نگهدارى حيوان اهلى سستى کند و براى حيوان علف 

ندهد و در اثر گرسنگى هالک شود اين )عمل وى( تجاوز باالى مال گروى به حساب آمده 

و مرتهن ضامن آن است.

وصى: کسى را گويند که شخصى در حيات خود ديگرى را بعد از مرگش جهت تدبير امور 

خويش تعيين نمايد.

شاگردان گروى مروج و معمول را با گروى شرعى با هم مقايسه کنند.

1- آيا در رهن و قرض زيادت جايز است؟

2- يک مال را نزد دو نفر گرو نمودن چه حکم دارد؟

3- وديعت چى را گويند؟

4- وصى را تعريف کنيد.
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درس هفدهم

حجر )1(

بعضى انسان ها به علت فقدان ويا ضعف عقل نمى توانند داد و ستد نمايند چنان داد و ستدى 

که به نفع آنها باشد، بلکه در خريد و فروش فريب خورده خساره مي بينند شريعت اسالمى 

جهت حفاظت مال اين گونه اشخاص باالى آنها در مورد تصرف در اموال شان ممنوعيت 

وضع مى کند که در فقه اسالمى به نام )حجر( ياد مى شود.
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* æ¹>ßå}�åÄå·á̄ ß¢
� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE� èÊå¶ßÇá¶>ßª�àÅ àb årá̄ßÈßÆ�ßbá̄ ß£á¶=� à̧ å̄ á£ßÈ�ßÇ àÂßÆ�àÅ=ßß� ám=�áÆß?�>âÒáÉ ßm�åÐ ß×àÖ ßÂ� áÀåº� ß¥>ßE� áÀßºßÆ�$.%
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� ßÀÈåf ánå¢ßÆ�> âjáß�� ß̈ ß·ßE�=ßcåDßª�(àÄàªèf ßrßI�ßdß«ß¾� ß́ å¶ßc� ß̧ áFß®� ßçf ßrßI� áÁåDßª�(âÍß¿ ßi� ßÀÈåf ánå¢ßÆ�> âjáß�� ß̈ à·áFßÈ

��* àb ámèf¶=�àÄá¿åº� ákß¾áÖàÈ�áß�� áÁåCßÆ�àÄà¶>ßº�åÄáÉß¶C� ß¼ë· ài�âÍß¿ ßi
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* à̧ åu>ß«á¶=� ß̧ ßìßEßÆ�>ßÃå·áNåº�åfáÃßº� àe=ßbá̄ åº�àÄá¿åº�ßg> ßQ�=âfáÃßº�>ßß�
ترجمه: 

)1( عوامل حجر سه اند: صغارت، بردگى و ديوانگى.

تصرف اطفال صغير بدون اجازة ولى صحيح نمى باشد، همچنان تصرف غالم بدون اجازه 

بادار درست نيست و تصرف ديوانه اى که هميشه سرحال نمي باشد در هيچ وقت صحيح 

نيست.

)2( اگر کسى از اينها چيزي را بفروشد و يا بخرد در حاليکه به مسايل بيع آگاهى داشته باشد 

و نيت بيع را هم کرده باشد ولى اختيار دارد که اگر بيع به نفع او بود اجازه دهد و در غير اين 

صورت حق دارد که بيع را فسخ کند.

)3( اين عوامل سه گانه )صغارت، بردگى و ديوانگي( باالى اقوال )گفتار( حجر وضع مى کند نه 

باالى افعال بناًء عقود و اقرار افراد ديوانه و صغير صحيح نمى باشد و طالق و عتاق )آزاد کردن 

غالم( آنان واقع نمي شود. اگر اينها چيزي را هالک کنند تاوان باالى آنها الزم است.

در  نمى کنم  الزم  حجر  عقل(  )کم  سفيه  انسان  باالى  است:  گفته  حنيفه6  ابو  امام   )4(

صورتى که عاقل، بالغ و آزاد بوده باشد تصرف وى در مالش جايز است اگر چه بى جا و 

بي فايده و بي مقصد مصرف کننده باشد طور مثال: مال خود را در بحر مى اندازد و يا در 

آتش مى سوزاند.

اما اگر پسر بچه به سن بلوغ برسد و نادان باشد الى مدت بيست و پنج سالگى مال به وى 

سپرده نمى شود بعد از آن مال به وى سپرده مى شود اگر چه از سادگى خود رهايى نيافته باشد 

)يعني در تصرفات خود رشيد نباشد(.

)5( امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا گفته اند: باالى شخص سفيه ممنوعيت وضع 

مى شود و از تصرف نمودن در مال خود منع کرده مى شود اگر مال خود را به فروش رساند بيع 

او نافذ نيست اگر نفع در آن بود، حاکم او را اجازه ميدهد.  اگر زنى را به نکاح گرفت، جايز 

است اما اگر مهر را بيشتر از مهر مثل تعيين کرده بود زيادت باطل است.
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شرح

تعريف حجر: حجر در لغت منع را گويند در اصطالح علم فقه منع نمودن اشخاص معين 

از تصرفات مالى را حجر گويند.

عوامل حجر: سه چيز عوامل حجربوده که عبارت اند از: صغارت، ديوانگى و بردگى.

بدين اساس صغير و برده نمى توانند در مالى بدون اجازة ولي خويش تصرف نمايند. ديوانه 

به هيچ وجه اهليت تصرف در مالش را ندارد.

تعريف ولى: ولى کسى را گويند که به حکم شريعت تدبير امور شخص ديگرى را به عهده 

دارد؛ مانند: پدر که در امور فرزندان خود تصرف مى کند.

ديوانه اى که هميشه در بى حالى )ديوانگى( بسر مى برد هيچگونه تصرف مالى کرده نمى تواند 

اما صغير و يا برده اى که به امور خريد و فروش آگاهى دارد و طرز معامله کردن را مى داند 

زير  را که در  نفع کسي  بايد  است ولى  اجازة ولى موقوف  به  او  معاملة عقد  تکميل شدن 

واليت او قرار دارد در نظر داشته باشد.

انواع حجر: حجر به دو نوع است 1- حجر بر گفتار )اقوال( 2- حجر بر کردار )افعال(.

در اين بحث مقصد از حجر، حجر در گفتار است نه در افعال، بناًء اگر از اشخاص سه گانه 

ذکر شده در باال عملى سر زند که مضر باشد تاوان آن را مى پردازد؛ مثًال: در صورت هالک 

گردانيدن مال تاوان از وى گرفته مى شود.

اقرار  همانطورى که حجر در گفتار وضع مى شود طالق صغير و ديوانه،آزاد کردن غالم، 

نمودن مالى بر خود و به نفع ديگران صحيح نمى باشد؛ اما اگر اينها به فعل خود مال کسى را 

هالک نمودند ضامن مى باشند.

احكام سفيه: سفاهت در لغت ضعف عقلى را گويند و در اصطالح علم فقه سفيه کسى را 

گويند که به سبب ضعف عقلى مال خود را بيهوده خالف شرع و عقل به مصرف مى رساند 

و اسراف مى کند.

نظر امام ابو حنيفه6 در مورد سفيه: باالى سفيه حجر وضع نمى شود و تمام داد و ستد 

وى نافذ است؛ زيرا وى انسان، عاقل، بالغ و مکلف و مخاطب به احکام شرعى مى باشد. اگر 

بخاطر حفاظت مال تصرفات مالى وى را صحيح نشماريم توهين به شخصيت وى مى باشد.



٧٢

اگر پسرى در حالى به سن بلوغ رسيد که سفيه بود ولى اش مال را به وى نسپارد؛ اما اگر 

معاملة را انجام داد نافذ و صحيح است.

به نظر امام ابو حنيفه6 بعد از سن بيست و پنج سالگى مال وى برايش سپرده مى شود و با 

آزادى کامل معامالت خود را انجام داده مى تواند.

به نظر امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا حجر باالى سفيه تا وقتى مى باشد که عقل و 

هوش وى درست شود براى رفع حجر عمر شرط نمى باشد، بلکه هوشيارى شرط است.

در دوران سفاهت نه به سفيه مال سپرده مى شود و نه معاملة وى نافذ مى باشد بلکه به اجازة 

ولى موقوف مى شود.

شاگردان در مورد عوامل حجر مالى و منافع آن بين هم گفتگو کنند.

1- حجر را تعريف کنيد.

2- عوامل حجر را بيان کنيد.

3- بين صغير و ديوانه در حجر چه تفاوت وجود دارد؟

4- نظر امام ابو حنيفه6 در مورد حجر باالى سفيه چيست؟

5- نظر ياران )امام ابو يوسف، امام محمد رحمهما اهللا( را در مورد سفيه بيان کنيد.
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درس هجدهم

حجر )2(
احكام سفيه

در درس گذشته در مورد عوامل حجر بحث نموديم و دانستيم که به نظر امام ابو حنيفه6 

کسيکه به سن بلوغ برسد و با وجود آن هم عقل وى ناقص باشد تصرف وى در مال 

خودش صحيح است؛ اما ياران مى گويند که تصرف وى  در مال صحيح نبوده و مال 

برايش سپرده نمى شود.

در درس کنونى احکام باقيماندة اين موضوع را مى خوانيم.

� àgÇàß�� ß×ßÆ� àb ámèf¶=�àÄá¿åº� ßkß¾áÖàÈ�ÎçJ ßU�=âbßEß?�àÄà¶>ßº�åÄáÉß¶C� á¤ßªábàÈ�áß��6 æbÉ åmße�ßá� ß¦� ß̈ ß·ßE� áÀ ß»Éåª� ß×>ß®ßÆ�$-%
*åÄÉåª�àÄàªèf ßrßI

�àÄàJß̄ ß«ß¾�åÄáÉß· ß¢� àGåß�� áÀßºßÆ�åÄåJ ßQáÆßgßÆ�åÅåa ß×áÆß?�Îß· ß¢� à°ß«á¿àÈßÆ�(åÄÉå« çj¶=� æ¹>ßº� áÀåº�àÌ> ß²çh¶=� àTßfáà�ßÆ�$.%
�åÄáÉß¶C�ßÍß̄ ß«ç¿¶=�Ê åu>ß̄á¶=� à¼ë· ßjàÈ� ß×ßÆ�(> ßÃá¿åº� á¤ß¿áà��áß��å½ ßØ áiåáÝ=�ßÍ çR ßU�ßa=ßeß?� áÁåDßª�(åÄåº> ßUáeß?�ËåÆßc� áÀåº
� áÀåº�>ßÈ> ßqßÇåE�Î ßqáÆß?ßÆ� ßzåfßº� áÁåDßª�( ëSßá�=� å°Èåf ß{� å��åÄáÉß· ß¢�>ßÃ à̄å«á¿àÈ� ëT>ßá�=� áÀåº�æÍß̄åM� ß�C�>ßÃ à»ë· ßjàÈßÆ

*åÄå¶>ßº� åOà·àM� å�� ß́ å¶ßc�ßg> ßQ�åá�ßá�=� åH=ßÇáEß? ßÆ� åHßfà̄á¶=
� ç¼åJßÈ�ÎçJ ßVßª� ß́ å¶ßc�áb ßQÇàÈ�áß�� áÁåDßª� ßÓ å{ßÆ�=ßcC� å¹=ßhá¾åáÝ=ßÆ� å¹>ßF áUåáÝ=ßÆ�(å½ ßØåJ áU å×>åE�å½ ßØ à§á¶=� à©Çà·àEßÆ�$/%

�*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�âÍß¿ ßi�ßÌßf ánß¢� ßÊå¾>ßß��àÄß¶
� ß¤áF ßi�>ßß�� ç¼åJßÈ�ÎçJ ßVßª� ß́ å¶ßc�áb ßQÇàÈ�áß�� áÁåDßª� å̧ ßFßá�=ßÆ�å½ ßØåJ áU å×=ßÆ� åxáÉßá�>åE�åÍßÈåe>ßá�=� à©Çà·àEßÆ�$0%

�*âÍß¿ ßi�ßÌßf ánß¢
�=ßcåC ßÆ�*> ß§ß·ßE�ábß̄ßª�âÍß¿ ßi�ßÌßf ánß¢� ßkáß��åÍßÈåe>ßá�=ßÆ�å½ ßØ à§á·å¶�çß��=ßcC�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$1%
�> ß»àà�áÇß® � à¹áÇß̄á¶>ßª �(>ß¿á§ß·ßE �ábß® �6 ß×>ß̄ßª � å©Çà·àFá¶= � å� �> ß» àÂàfáºß? � ß̧ ß³ ámß?ßÆ �àÍßÈåe>ßá�=ßÆ �à½ ßØ à§á¶= � ß° ßÂ=ße

*ß�å§å¶>ßFá¶=�à½> ß³ áUß?�> ß» àÃàº> ß³ áUß?ßÆ
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ترجمه:

)1( امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا در بارة کسيکه به سن بلوغ برسد و در عقل وى 

نقصان باشد مى گويند: تا هنگامى که به هوشيارى و تعقل نرسيده است نه مال به وى سپرده 

مى شود و نه تصرف وى صحيح است.

)2( از مال سفيه زکات داده مى شود، نفقه اوالد، خانم و ساير اقاربى که نفقة آنان باالى سفيه 

واجب است از مال او داده مى شود.

اگر ارادة حج فرضى را داشت از رفتن منع نمى شود اما قاضى نفقه را به دست وى نمى سپارد، 

بلکه براى يکى از همراهان سفر حج وى مى سپارد که شخصى اطمينانى باشد تا باالى وى 

مصرف کند اگر سفيه مريض شد و جهت قربت به اهللا> به انفاق مال در راه هاى خير وصيت 

کرد وصيت وى در سوم حصه مال وى صحيح است.

)3( به نزد امام ابو حنيفه6 پسر با احتالم، حامله کردن زن و خروج منى در وقت وطئ بالغ 

مى گردد اگر اين عالمات در وى ديده نشود با تکميل کردن سن هجده سالگى بالغ پنداشته 

مى شود.

)4( همچنان دختر با جارى شدن حيض، احتالم و حمل گرفتن بالغ مى گردد اگر اين عاليم 

در وى ديده نشود با تکميل نمودن سن هفده سالگى بالغ مى گردد.

)5( امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا گفته اند: اگر پسر و دختر پانزده سال را پوره 

کنند بالغ هستند. اگر پسر و دختر مراهق شوند و شناختن بلوغ آنان مشکل باشد و خود آنها 

بگويند: ما بالغ شده ايم، سخن ايشان پذيرفته مى شود و احکام بالغان بر آنها جارى مى شود.

شرح:

گر چه براى سفيه به قول امام ابويوسف و امام محمد رحمهمااهللا تعالى مال او سپرده نمى شود 

و ولى وي امور او را تنظيم مى کند. اما اين امر سبب نمى شود تا وى از بعضى احکام فرضى 

معاف گردد.

دراينجا بعضى از اين احکام را طور نمونه ذيًال بيان مى کنيم.

1- در مال سفيه زکات فرض است؛ زيرا زکات يک حق مالى است و با ثروت مند بودن 

ارتباط دارد بدين اساس از مال وى زکات داده مى شود.

2- از مال سفيه نفقة اوالدها، خانم و ساير اقارب وى که بر وى الزم است پرداخته مى شود؛ 
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زيرا اين امور حقوق اشخاص است که بر وى الزم مى باشد.

نبايد ممانعت کند؛ زيرا  حج و وصيت سفيه: اگر سفيه قصد حج فرضى را نمايد کسى 

سفاهت مانع ادا کردن فريضه حج نمى شود و نه وجوب آن را از بين مى برد البته مصارف 

حج وى براى يکى از همراهان حج وى که قابل اعتماد و اطمنان باشد داده مى شود تا آن 

را بى جا و بى مورد به مصرف نرساند به همين ترتيب اگر سفيه وصيت کند که مال وى در 

راه هاى خير به مصرف رسانده شود وصيت وى در سوم حصة مالش نافذ است که تنفيذ اين 

گونه وصيت به نفع آخرت سفيه بوده و سبب قربت به اهللا> مى گردد.

بلوغ  بدانيم که  بايد  اکنون  از عوامل حجر است  بلوغ: گفته شد که صغر يکى  عالمات 

پسران به چهار چيز شناخته مى شود.

1- احتالم شدن.

2- حامله گردانيدن زن .

3- خروج منى.

4- اگر اين عالمات سه گانه در پسر ديده نشد با تکميل نمودن سن هجده سالگى بالغ به 

حساب مى آيد.

عالمات بلوغ در دختران:

1- احتالم.

2- حامله شدن.

3- جارى شدن حيض.

4- اگر عالمات فوق در دخترى موجود نشد با تکميل نمودن سن هفده سالگى بالغ شمرده 

مى شود.

از مال سفيه ضرورى است و در متن  ادا کردن آن  ببرند که  نام  ماليى  از حقوق  شاگردان 

موجود نيست.
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1: کدام حقوق مالى است که از مال سفيه ادا مى شود؟

2: آيا حج سفيه صحيح است؟

3: آيا وصيت سفيه نافذ است؟

4: عالمات بلوغ پسران را بيان کنيد.

5: اگر عالمات بلوغ در دختران آشکار نشود، چه وقت بالغ شمرده مى شوند؟
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درس نوزدهم

حجر )3(
حجر مفلس و قرضدار

شاگردان عزيز! در درس گذشته در مورد حجر سفيه معلومات حاصل نموديد در اين درس 

مى خواهيم در مورد حجر مفلس و قرضدار معلومات خود را تکميل نماييد.

� æ̧ àQße�Îß· ß¢� àÁÇàÈèb¶=� áKßF ßQßÆ�=ßcåC ßÆ�* åkå·á«àá�=�Î· ß¢� åÀáÈçb¶=� å��àf àR áUß?� ß×�6ßÍß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$-%
�*åÄáÉß· ß¢�áf àR áUß?�áß��åÄáÉß· ß¢�ßf áR á�=ßÆ�àÄ ßjáF ßU�àÅ àÕ>ßºßf à¦� ßGß· ß{ßÆ
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�à�å¾>ß¾ßa�àÄß¶ßÆ� ß¼ åÂ=ßeßa�àÄà¿áÈßa� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�*åÅåfáºß?�åá�ß§åE�Ê åu>ß̄á¶=�> ßÂ> ßvß®� à¼ åÂ=ßeßa�àÄà¿áÈßaßÆ� à¼ åÂ=ßeßa�àÄß¶� ßÁ>ß²

�*åÄå¿áÈßa� å��Ê åu>ß̄á¶=�> ßÃ ß¢>ßE
�åÄáÉß· ß¢�Ê åu>ß̄á¶=�ßf ßR ßU�(åÄáÉß· ß¢�ßf áRåá�=� åkå·á«àá�=�àÐ>ßºßf à¦� ßGß· ß{�=ßcC�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$/%
�åÄå£áÉßE� áÀåº� ß¤ß¿ßJáº=� áÁC�àÄß¶>ßº� ß¥>ßEßÆ�åÐ>ßºßf à§á¶>åE�çf àvßÈ� ß×�ÎçJ ßU�åe=ßfá®åáÝ=ßÆ�( å¤áÉßFá¶= ßÆ�( åèf ßrçJ¶=� áÀåº�àÄß£ß¿ßºßÆ
* åÀáÈçb¶=�åÐ> ßvß®�ßbá£ßE� ß́ å¶ßc�àÄßºåhß¶�æe=ßfá®åDåE�åf áRßá�=� å¹> ßU� å��çfß®ß?� áÁåDßª�( ås ßråá�>åE�åÄåÑ>ßºßf à¦�ß á�ßE�àÄ ß» ßjß®ßÆ

*åÄåº> ßUáeß?�ËåÆßcßÆ�åe>ß§ ër¶=�åÅåa ß×áÆß?ßÆ�åÄåJ ßQáÆßg�Îß· ß¢ßÆ�åÄå¶>ßº� áÀåº� åkå·á«àá�=�Îß· ß¢� à°ß«á¿àÈßÆ�$0%
�àÄ ßjßF ßU�(Êå¶� ß¹>ßº� ß×�6 à¹Çà̄ßÈ�ßÇ àÂßÆ�àÄ ßjáF ßU�àÅ àÕ>ßºßf à¦� ßGß· ß{ßÆ� ã¹>ßº� åkå·á« à»á·å¶� áßfá£àÈ�áß�� áÁåDßª�$1%
� å�ßÆ�( åzáfß̄á¶=� å¹ßbßEßÆ� å¤ÉåFßá�=� åÀ ß»ßNß²�åÅ åbßÈ� å�� ß̧ ßr ßU� æ¹>ßº� áÀ ß¢� â×ßbßE�àÄßºßhßJá¶=� æÀáÈßa� ȩ̈ à²� å�� à¼å²>ßá�=
� åHÇ àrá§ßá�=� åzßÇå£ß²�( ß́ å¶ßc�ÏßÇ åi�> ß»Éåª�àÄ ájåFáß��áß�ßÆ��åÍß¶>ß« ß³á¶=ßÆ�åfáÃßá�> ß²�æbá̄ ß£åE�àÄßºßhßJá¶=� æÀáÈßa� ȩ̈ à²

�* â×>ßº�àÄß¶� çÁß?�àÍß¿ëÉßFá¶=�ß½Ç à̄ßI� áÁß?� ç×C� åL>ßÈ>ß¿åá�=� åpáeß?ßÆ
�Îç· ß]� ã¹>ßº�àÄß¶� á¬ ån ß³á¿ßÈ�áß�� áÁåDßª�(åÄå¶> ßU� áÀ ß¢� ß¹ß@ ßi�âÍßM ßØßM�áÆß?�ÀáÈßfáÃ ßm�Ê åu>ß̄á¶=�àÄ ßjßF ßU�=ßcåDßª�$2%
� áÀåº�åÄ åQÆàf à]�ßbá£ßE�åÄåÑ>ßºßf à¦�ß á�ßEßÆ�àÄß¿áÉßE� à¹Çàß�� ß×ßÆ�*àÄß¶� ß¹>ßº� ß×�àÄç¾ß?�ßÍß¿ëÉßFá¶=�ß½>ß®ß?�=ßcC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�àÄß·ÉåF ßi
� à¼ ßjá̄àÉßª�åÄåF ájß²� ß̧ ávßª� ßÁÆ àd à]á@ßÈßÆ�(åfß« çj¶=ßÆ� åèf ßrçJ¶=� áÀåº�àÄß¾Ç à£ß¿áß�� ß×ßÆ�àÄß¾Çàºåg ßØàÈßÆ� åÀ áR ëj¶=

�* ås ßråá�>åE� á¼ àÃß¿áÉßE
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�=Ç à»Éå̄ àÈ� áÁß?� ç×C�åÄåÑ>ßºßf à¦�ß á�ßEßÆ�àÄß¿áÉßE� ß¹> ßU� à¼å²>ßá�=�àÄ ßjç·ßª�=ßcC�6 ãb ç»ßà�ßÆ�¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$3%
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ترجمه

بر مفلس حجر وضع نمى کنم. اگر باالى  ابو حنيفه6 گفته است: من در قرض  امام   )1(

کسى قرض ها الزم شود، و قرض دهندگان مطالبة حبس يا حجر باالى او را کردند، من بر 

او حجر وضع نمي کنم.

)2( اگر مال داشت حاکم در آن تصرف کرده نمى تواند؛ اما او را حبس مى کند تا مال خود را 

بخاطر اداي قرض بفروشد اگر دراهم داشت و قرض او نيز از )جنس( دراهم بود قاضى آن را 

بدون اجازة او به قرض دهنده بدهد و اگر قرض وى دراهم بود و او پول دينار داشت قاضى 

دينار وى را در )اداى قرضش( بفروشد.

)3( امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا مى گويند: اگر قرض دهندگان خواستار حجر 

وى شوند قاضى بااليش حجر وضع کند و او را از بيع، تصرف و اقرار نمودن منع نمايد تا براى 

قرض دهندگان ضرر نرسد. اگر از فروختن مال انکار کرد قاضى آن را بفروشد و آن را باالى 

قرض دهندگان به اندازه قرض آنها تقسيم نمايد.اگر مفلس در حالت حجر براى کسى اقرار 

به مال نمود بعد از اداى قرض موجود ادا کردن آن باالى او الزم است. 

)4( از مال مفلس نفقة زن، اطفال صغير و اقارب نزديک پرداخته مى شود.

)5( اگر در نزد شخص مفلس مالي دانسته نشد و قرض دهندگان تقاضاى حبس وى را نمودند 

در حاليکه مفلس مى گويد: من مال ندارم قاضى او را در مقابل دينى محبوس مي کند که 

در بدل حصول مال بر او الزم شده باشد مانند ثمن مبعيه و بدل قرض و در مقابل هر دينى 

که به سبب عقد آن را برخود الزم کرده مانند مهر و کفالتء اما غير از اين در ساير چيزها 

مانند: ضمانت مال غصبى و تاوان جنايت او را محبوس نمى کند مگر اينکه در اثر گواهى 

مال مفلس ثابت شود.

اگر  بپرسد،  ماه را در حبس سپرى کرد قاضى در مورد حال وى  يا سه  اگر مفلس دو   )6(

مالش معلوم نه شد او را رها گرداند همچنان اگر شاهدان شهادت دادند که او مال ندارد. بعد 

از آزادى وى از حبس بين او و قرض دهندگانش حايل واقع نمي شود؛ اما از سفر کردن و 
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تصرف کردن او را منع نمى کنند پول اضافه شده از کسبش را مي گيرند و به اندازه قرض 

آنان باالى آنها تقسيم مي شود.  

)7( امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا مى گويند: اگر حاکم باالى کسي حکم مفلسى 

را نمايد بين او و قرض دهندگان حايل واقع مي شود مگر اينکه با آوردن شاهد ثابت کنند که 

مال را به دست آورده است.

)8( اگر شخص فاسقى در مال خويش تصرف درست مي کرد حجر بااليش وضع نمى شود،فسق 

اصلى و عارضى با هم يکسان اند.

)9( کسيکه مفلس شد و نزد او مال شخص معيني که از او خريداري نموده بود وجود داشت 

صاحب مال با ساير قرض دهندگان در حق برابر مى باشد.

شرح
حجر قرضدار: به نظر امام ابو حنيفه رحمه اهللا باالى شخص مديون مفلس در صورت ادا 
نکردن قرض حجر وضع نمى گردد، بلکه تمام تصرفات و داد و ستد وى درست و نافذ است؛ 

زيرا در وضع نمودن حجر اهليت انسان از بين مي رود و براى گرفتن قرض قرضدار که يک 

مصلحت کوچک است از بين بردن اهليت انسان جواز ندارد همچنان قاضى نمى تواند بدون 

اجازة شخص قرضدار مال او را به فروش رساند و براى قرضداران دهد؛ زيرا بدون رضايت 

صاحب مال معامله کردن باالى مال وى جايز نيست.  البته اگر کسى از درک دراهم و دنانير 

قرضدار بود و پول نقد دراهم و يا دينار داشت قاضى بدون اجازة وى آن را براى قرضدارانش 

داده مى تواند؛ زيرا اگر دائن با مديون مال خودا را ببيند بدون اجازة وى آنرا گرفته مي تواند. 

قاضى مى تواند قرضدارى را که قرض هاى خود را ادا نمى کند محبوس نمايد تا از اين طريق 

بر وى فشار وارد نمايد تا مال هاى خود را بفروشد و قرض هاى مردم را ادا کند.

نظر ياران: در مسأله قرض امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا به اين نظر اند که: اگر 
قرضدار از پرداخت قرض انکار کند قاضى مى تواند به اساس خواست قرض دهندگان،باالى 

او حجر را جارى سازد و او را از خريدن، فروختن، اقرار نمودن و حتى تصرف نمودن در مال 

خودش منع کند تا قرض دهندگان متضرر نشوند. اگر قرضدار از پرداختن قرض خود انکار 

کرد قاضى مى تواند طبق درخواست قرض دهندگان مال و سامان و اسباب او را به فروش 

رسانده و قرض هايى را که به ذمة اوست بپردازد در فروختن مال وى در قدم اول سامان و 

اموال وى  به استثناي اشياى ضروى تمام  بعد از آن زمين را بفروشد.  او را بفروشد  اسباب 

مى تواند بفروش رسد و در بين قرض دهندگان متناسب با قرض هاى شان تقسيم گردد. اگر 

شخص قرضدار در حالت حجر به نفع شخصي اقرار به مال نمايد قبل از پرداختن قرض هاى 
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قبلى اش آنرا نمى پردازد، بلکه بعد از ادا نمودن قرضه هاى موجوده قرضي را که بر آن اقرار 

نموده است مي پردازد.

نفقة مفلس: از مال مفلس نفقه مفلس، همسر مفلس اوالد هاى صغير و اقاربي که نفقة آنان 
باالى مفلس واجب است داده مي شود؛ زيرا اين حوايج اصلي مفلس است و بر حقوق ديگر 

مقدم مي باشد. 

در قرض هايى  تنها  مقروض  كدام قرض ها سبب حبس شدن)مقروض( مى شود؟ 
محبوس مى شود که در نتيجة عقد به ميان آمده باشد؛ مانند: عقد بيع، نکاح، کفالت و غيره اما 

آنعده از دين هايى که در نتيجة عقد به ميان نيامده باشد مانند: ديون غصب و جنايت در چنين 

موارد مقروض حبس شده نمى تواند مگر اينکه مدعى به مالدار بودن مدعى عليه شاهدان را 

بياورد. اگر کسى مال خود را بعينه نزد مفلس پيدا کرد نمى تواند به تنهايى و بدون ساير قرض 

دهندگان حق  قرض  ساير  همانند  مال  اين  در  بلکه  دهد،  اختصاص  به خود  آنرا  دهندگان 

يکسان دارد؛ زيرا بر ذمة مقروض حق وى با حق ديگران يکسان است و اولويت ندارد.

حجر فاسق: فسق به دو قسم است.
1- آنکه انسان در حالت فسق بالغ گردد و به آن حالت ادامه دهد و اين نوع فسق را فسق 

اصلى گويند.

2- آنست که بعد از بلوغ به شکل عارضى پيدا شود.

فسق اصلى و عارضى هر دو در تصرفات فاسق موجب حجر نمى گردد.

محبوس شدن شخص مقروض در مقابل قرض به چه چيز داللت مى کند؟ شاگردان در مورد 

ارزش مال از ديدگاه شريعت اسالمى بحث کنند.

1- آيا جارى ساختن حجر باالى شخص مقروض در مقابل قرض به نظر امام ابو حنيفه6 

جواز دارد؟

2- نظر امام محمد و امام ابو يوسف رحمهما اهللا را در مورد حجر مقروض بيان کنيد.

3- مفلس را تعريف کنيد.

4- از شخص مفلس چگونه مى توان قرض هاى خود را به دست آورد؟

5- آيا فسق در تصرفات سبب حجر شده مى تواند؟
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درس بيستم

اقرار )1(

شريعت اسالمى و عقل بشرى هر دو به اقرار و گفته هاى انسان ارزش قايل است و هر انسان 

در برابر اقرار خودش مسؤول مي باشد.

احکام موجود در مورد اقرار ابعاد متفاوت و جداگانه دارد در اين درس در مورد شرط هاى 

اقرار کننده و جمله هاى اقرار بحث به عمل مى آوريم.
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ترجمه

)1( اگر انسان آزاد عاقل و بالغ به حق معلوم يا مجهول اقرار کند ادا کردن آن بااليش 

الزم است و برايش گفته مى شود که مجهول را توضيح نمايد اگر توضيح نداد حاکم 

وى را به توضيح دادن مجبور مى سازد.

)2( اگر گفت فالنى باالى من چيزى دارد بر وى الزم است تا چيز با ارزشى را نشان 

دهد اگر شخص مقر له از اندازة چيز نشان داده، شده بيشتر دعوى کرد سخن اقرار 

کننده همراه با قسم معتبر است.

)3( اگر گفت فالنى باالى من مال دارد جهت وضاحت به او مراجعه مى شود و سخن 

وى در کم و يا زياد بودن پذيرفته مى شود.

اگر گفت فالن باالى من مال زياد دارد از دو صد درهم کمتر پذيرفته نمى شود و اگر 

گفت پول زياد است از ده درهم کمتر سخن وى پذيرفتنى نيست.

اگر گفت دراهم است )مقصد( سه درهم است مگر اينکه بيشتر از سه را بيان دارد.

پذيرفته  او  يازده درهم سخن  از  اينقدر درهم است در کمتر  اينقدر؛  اگر گفت   )4(

نمي شود. اگر گفت اينقدر و اينقدر درهم است در کمتر از بيست و يک درهم سخن 

او پذيرفته نمى شود.

اگر گفت از وى بر من يا باالى من است به قرض اقرار نموده است. 

)5( اما اگر گفت پيش من يا همراه من است اين اقرار به امانت است.

بر من هزار است و وى )در جواب( گفت وزن کن  تو  از  او گفت  به  اگر شخصى 

آن را به سر کن آن را يا تاريخ تاديه تعيين کن يا برايت دادم اين همه اقرار شمرده 

مى شود.

)6( اگر کسى به قرض ميعادى اقرار کرد اما مقر له او را در قرض تصديق  و در تعيين 

وقت تکذيب کرد، دين فوراً باالى او الزم مي گردد و در تعيين وقت به مقرله قسم 

داده مي شود. 

شرح
تعريف اقرار: اقرار در لغت اثبات را گويند و در اصطالح خبر دادن از ثبوت حق 
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ديگران باالى خود را اقرار گويند.

مقر: کسيکه از ثبوت حق ديگران باالى خود خبر ميدهد.
مقر له: کسى را گويند که مقر حق وى را باالى خود مى پذيرد.

مقر به: حقى را گويند که مقر بدان اقرار مى کند.
شرط هاى مقر

براى مقر شرط است که:

انسان آزاد باشد. اگر غالم بود در مسايل مالى اقرار او ضرر به بادارش مى رسد پس 

اقرارش صحيح نيست.

اگر ماذون باشد اقرارش قبول مى شود.

اگر صغير باشد اقرار او صحيح نيست مگر اينکه اجازه به او شده باشد.

عاقل بوده باشد ديوانه نباشد.

مقر بايد حقوق مجهول را روشن بسازد و اگر انکار نمايد، قاضى او را مجبور ميسازد 

که آنرا واضح سازد در اقرار اين هم شرط است که مقر له، اقرار مقر را قبول کند.

براى روشن شدن اقرار مجهول ضرورى است تا چيز با ارزشى را نشان دهد.

اگر ميان مقر و مقر له در مورد اندازة مقر به اختالف بود خبر مقر همراه با قسم معتبر 

است.

الفاظ اقرار
علماى فقه براى اين گونه الفاظ حد )اندازه( تعيين کرده اند طور مثال: اگر مقر به )مال 

نمى باشد؛ زيرا دو صد درهم همان  از دو صد درهم کم  اقرار کند مقصود  بزرگ( 

اندازة است که شخص به آن غنى مى گردد به همين دليل اگر کسى بگويد باالى من 

از فالن شخص پول زيادى است به نظر ياران يعني امام ابو يوسف و امام محمد شيباني 

رحمهما اهللا تعالي کم از کم دو صد درهم باالى او الزم مى گردد.

امام اعظم6 مى گويد: ده درهم بر وى الزم مى شود؛ زيرا کلمة )دراهم( صرف الى 

ده تمييز عدد واقع مى شود.

از )کذا، کذا درهما( کم از کم يازده گرفته مي شود؛ زيرا دو عدد مجهول را ذکر 

کرده که در بين آن حرف عطف نيست و در لغت عربي تمييز چنين عدد کم از کم 

)احدعشر( يازده مي آيد.
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از کذا و کذا درهماً )اينقدر و اينقدر درهم( کم از کم بيست و يک گرفته مى شود؛ 

زيرا دو عدد مجهول را ذکر کرده که در بين آن حرف عطف موجود است و تمييز 

چنين عدد کم از کم بيست ويک مي آيد. 

کلمه )علّى( که به معناى )بر من( است در لغت عربى به معناى الزام استفاده مى شود 

اگر اين کلمه در اقرار مورد استفاده قرار گيرد به معناى قرض مى باشد؛ اما اگر در اقرار 

کلمات )عندى( يا )معى( که به معناى )بامن( است مورد کاربرد قرار گيرد به معناى 

الزام نيست بلکه معناى امانت را افاده مى کند.

شاگردان بعضى از صورت هاى اقرار را به صورت عملى در بين خود تطبيق نمايند.

1- اقرار را تعريف کنيد.

2- مقر، مقر له و مقر به را تعريف کنيد.

3- شرط هاى مقر را واضح سازيد.

4- آيا اقرار به چيز مجهول صحيح است؟ با دليل بيان داريد.

5- کلمه )بر من( در اقرار چه معنى مى دهد؟
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درس بيست ويكم

اقرار )2(
كلمات اقرار

مي دانيم که اقرار به کلمات و جمالت گوناگون به ميان مى آيد، کلمات يا جمالت در ثبوت 

اقرار نقش مهم دارد درين درس جمالت اقرار را مطالعه مي کنيم.

� ç̧ ß®ßáÙ=�Îß¿áNßJ ái=�ãÐ=ßÇ ßi�Êå®>ßFá¶=�àÄßºåhß¶ßÆ�àÐ>ß¿áNåJ ái å×=� çX ßq�åÅåe=ßfá®åDåE� âØ årçJàº�Îß¿áNßJ ái=ßÆ�çfß®ß?� áÀßºßÆ�$-%
*àÐ>ß¿áNåJ ái å×=� ß̧ ßìßEßÆ� àe=ßfá®åáÝ=�àÄßºåhß¶� ß¤É å»ßá�=�Îß¿áNßJ ái=� áÁåDßª�(ßfßNá²ßáÙ=�áÆß?

�ßÍ ß»Éå®� ç×C� æ¼ ßÂáea�àÍßÑ>åº�àÄßºåhß¶�*æÍ ßìá¿ åU�ßhÉå«ß®� ç×C�áÆß?�(=âe>ß¿Èåa� ç×C� æ¼ ßÂáeåa�àÍßÑ>åº� çÊß· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$.%
*åhÉå«ß̄á¶=�áÆß?�åe>ß¿È ëb¶=

� ãHáÇßM�àÄßºåhß¶�* ãHáÇßMßÆ�ãÍßÑ>åº�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�( à¼ åÂ=ßeßa�>Ãè· à²�àÍßÑ>åá�>ßª�* ã¼ ßÂáeåaßÆ�ãÍßÑ>åº� çÊß· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$/%
*åÄáÉß¶C�åÍßÑ>åá�=�å� åjá«ßI� å�� à¤ åQâfßá�=ßÆ�ãb åU=ßÆ

* àe=ßfá®åáÝ=�àÄáºßhá·ßÈ�áß��åÅåe=ßfá®åDåE� âØ årçJàº�à�=�ßÐ> ßm� áÁC�6 ß¹>ß®ßÆ� ú°ßå}�çfß®ß?� áÀßºßÆ�$0%
�* àe>ßÉåá�=� ß̧ ßìßEßÆ� àe=ßfá®åáÝ=�àÄßºåhß¶�åÄ åjá«ß¿å¶�ße>ßÉåá�=� ß�ßf ßmßÆ�çfß®ß?� áÀßºßÆ�$1%

�åÅ åd ßÂ�àÐ>ß¿åE�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�(àÐ>ß¿åFá¶= ßÆ� àe=çb¶=�àÄß¶�ëfß̄ à»á·å·ßª�åÄ åjá«ß¿å¶�> ßÂßÐ>ß¿åE�Îß¿áNßJ ái=ßÆ�æe=ßbåE�çfß®ß?� áÀßºßÆ�$2%
�* ß¹>ß®�> ß»ß²�ßÇ àÃßª�* æÁ ßØà«å¶�àÍ ßqáfß£á¶=ßÆ�Êå¶�åe=çb¶=

�àÄßºåhß¶� æ̧ áF ßì áqC� å��æÍçE= ßbåE�çfß®ß?� áÀßºßÆ�*àÌçf ßqáÇß̄á¶= ßÆ� àf á»çJ¶=�àÄßºåhß¶�æÌçf ßqáÇß®� å��æf á»ßJåE�çfß®ß?� áÀßºßÆ�$3%
�*âÍ çq> ß]�àÍçE= çb¶=

�*àÅ>ßºåhß¶� æHáÇßM� å�� ãHáÇßM� çÊß· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�(> â£Éåß��àÅ>ßºåhß¶� æ̧ È åbá¿åº� å��>âEáÇßM�KáF ßrß¦�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$4%
� ãHáÇßM� ç×C� ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?ßÆ�Í«É¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�àÄáºßhá·ßÈ�áß�� æH=ßÇáMß?�åÌßf ßnß¢� å�� ãHáÇßM� çÊß· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ

*�>âEáÇßM�ßf ßnß¢�ßb ßUß?�àÄàºßhá·ßÈ�6 ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�( ãb åU=ßÆ
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�çfß®ß? �áÇß¶ �= ßdß²ßÆ�(åÄå¿Éåß� � ß¤ßº�àÄà¶áÇß® � à¹áÇß̄á¶>ßª � æGÉå£ßº� æHáÇßNåE �ßÐ> ßQßÆ� æHáÇßM � åG árß§åE �çfß®ß? � áÀßºßÆ�$5%
� ßH> ßjåá�=ßÆ� ßHáf çv¶=� àbÈåfàÈ�)�æÍ ßjáß�� å��ãÍ ßjáß�� çÊß· ß¢�àÄß¶� ß¹>ß®�� áÁåCßÆ�* ãÇàÈ àg� ßÊ åÂ�6 ß¹>ß®ßÆ� ß¼ åÂ=ßeßbåE

*ãÌßf ßnß¢�àÄßºåhß¶�æÍ ßjáß�� ß¤ßº�âÍ ßjáß��Láaßeß?�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�(ãÍ ßjáß��àÄßºåhß¶�)

ترجمه

)1( اگر کسي اقرار نمود و با استثناي متصل چيزي را از آن استثنا نمود استثناي وي صحيح 

بوده و متباقي آن را مي دهدء اندک را استثنا کرده باشد يا زياد را اما اگر همه را استثنا نمود 

اقرارش صحيح و استثنا باطل مي باشد.

بر  پيمانه گندم،  يا يک  دينار  دارد مگر يک  بر ذمه من صد درهم  بگويد: فالني  اگر   )2(

شخص مذکور به اندازة قيمت يک دينار و يک پيمانه گندم کم صد درهم الزم مي شود. 

)3( اگر کسي بگويد فالن بر ذمة من صد و يک درهم دارد اين صد و يک همه اش درهم 

است و اگر بگويد: صد و يک لباس بر وي يک لباس الزم است و در واضح ساختن صد به 

او مراجعه مي شود.

الزم  وي  بر  اقرار  گويد  اهللا(  شاء  )إن  آن  با  متصل  و  نمايد  اقرار  حقي  به  کسي  اگر   )4(

نمي گردد.

)5( اگر کسي اقرار نمايد و خيار را براي خود ثابت نگهدارد، اقرارش صحيح بوده و خيارش 

باطل است.

اقرار نمود ولي آبادي آن را براي خودش استثنا کرد منزل و آبادي  به منزلي  )6( کسيکه 

هردو حق مقر له است اگر بگويد: آبادي اين منزل از من و حويلى آن از فالني است اين 

سخن وي درست است.

)7( و اگر کسي به غصب کردن خرماي موجود در زنبيل آن اقرار نمود خرما و زنبيل هردو 

بر وي الزم گردد و اگر کسي به غصب حيواني در طويله خانه يي اقرار نمود تنها حيوان بر 

وي الزم گردد. 

)8( و اگر بگويد: لباس را در ميان دستمالي غصب کرده ام هردو بر وي الزم گردد و اگر 

بگويد: براى فالني بر من لباس در لباس است هردو الزم شود. و اگر بگويد: از فالني يک 

لباس در ده لباس بر ذمه من است نزد امام ابو حنيفه6 و امام ابو يوسف رحمهما اهللا يک 
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لباس بر وي الزم است؛ اما امام محمد6 گفته اند: يازده لباس بر وي الزم است.

لباس عيبناکي را  اقرار نمود ولي در وقت تسليم دهي  لباسي  )9( کسيکه به غصب نمودن 

حاضر ساخت، سخن وي با قسم معتبر است. همچنان اگر بر دراهم اقرار کرد و گفت آن 

ناچل است.

اگر بگويد: بر من پنج در پنج الزم است و مقصدش ضرب و حساب باشد تنها پنج بر وي 

بر وي الزم  ده  اينصورت  در  است  پنج  پنج جمع  من  مقصود  بگويد:  اگر  و   الزم گردد. 

مى شود.

شرح

بيان استثنا در اقرار: استثنا به دو گونه است: اول استثناي تعطيلي )تاخير کننده( دوم استثناي 

تحصيلي ) حاصل کننده(. اين دو نوع استثنا زماني صحيح مي شود که پيوست با سخن ذکر 

شود.

 استثناي تعطيلي: آن است که کسي به گونه استثنا بگويد: از تو بر ذمة من صد افغاني 

است إن شاء اهللا. در مثال فوق با جملة )إن شاء اهللا( همه اقرار معطل قرار گرفته است و گويا 

که اصًال اقراري نکرده است؛ زيرا هر اقراري که در آن استثناي تعطيلي بکار رفته باشد بر 

مقر چيزي را الزمي نمي گرداند.

استثناي تحصيلي: آن است که از حکم جمله گفته شده با ذکر نمودن يکي از کلمات 

�ä×C�¼Âea�ÍÑ>º� äÊ·¢�Ä¶« :استثنا مانند: إالّ، غير و سوي بعضي چيز ها را خارج کند؛ مثال بگويد

Âea«<« او بر ذمة من صد درهم حق دارد مگر يک درهم حق ندارد. نتيجة اين استثنا اين است 
که اگر در تحت اين حکم اشياي که باقي مي ماند زياد باشد يا کم استثنا صحيح است، اما 

اگر از جملة گفته شده دوباره تمام اشيا استثنا گردد مثًال بگويد: او بر ذمة من صد افغاني حق 

دارد مگر صد افغاني اين استثنا باطل است و بر مقر تمام آن صد افغاني الزم  مى گردد؛ زيرا 

همچو عملي استثنا نه، بلکه رجوع و برگشت از اقرار گفته مي شود و رجوع از اقرار شرعاً 

باطل مي باشد.

اقرار و خيار: اگر کسي به غصب کردن مالي اقرار کند و همراه با اقرار اين سخن را نيز 

بگويد که من حق خيار را دارم اقرارش صحيح و خيارش باطل است؛ زيرا خيار بخاطر فسخ 

است و اقرار فسخ را نمي پذيرد.
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بنا و آبادي که در آن وجود  اين منزل حق فالني است  نمايد که  اقرار  اگر کسي  مسئله: 

دارد از آن مستثنا نمي شود؛ زيرا بنا و آبادي بگونة طبيعي شامل منزل مي باشد. البته اگر براى 

شخصى به آبادى اقرار نمايد و حويلى را استثنا کند صحيح است يعنى آبادى و زمين موجود 

زير آبادى حق مقرله مى گردد و حويلى آن در ملکيت مقر مى ماند.

مسئله: اگر کسي به غصب نمودن يک چيزي که در داخل چيز ديگر باشد اقرار نمايد اداى 

هردو بر وي الزم است؛ اما اگر به سرقت کردن چيز ديگري از يک چيز اقرار نمايد در اين 

صورت فقط اداى چيز دوم بر وي الزم مي شود. هرچند که چيز اول حيثيت ظرف را داشته 

باشد، زيرا کلمة )من( معناي جدا کردن را مي دهد، و مسايل مذکور در متن کتاب قدوري 

به همين اصل استوار است، البته اگر کسي به غصب نمودن حيوان در طويله خانه اقرار کند 

فقط حيوان بر وي الزم مي گردد نه طويله خانه؛ زيرا طويله خانه عبارت از زميني است که 

غصب آن ممکن نيست.

شاگردان با همکاري استاد محترم براي استثناء جمالت متعددي بسازند و حکم آن را روشن 

نمايند.

1- استثناء در اقرار به کدام شرط صحيح شمرده مي شود؟

2- استثناي تعطيلي را تعريف کنيد.

3- کلمات استثنا کدام ها اند؟

4- در اقرار اثبات حق خيار براي خود چه حکم دارد؟

5- غصب حيوان در تبيله خانه چرا هردو الزم نمي شود؟
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درس بيست ودوم

اقرار )3(
جمالت اقرار

برد  اقرار کار  در  بود که  و جمالتي  به کلمات  رابطه  در  ما  عزيز! درس گذشته  شاگردان 

داشتند از آنجاييکه اين موضوع پايان نيافته، بقية موضوع را در اين درس دنبال مي کنيم.

�àÐ= ßbåJáE å×=�àÄàºßhá·ßÈ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�ãÍß£ ájåI�àÄßºåhß¶�(æÌßf ßnß¢� ß�C� æ¼ ßÂáeåa� áÀåº� çÊß· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$-%
�*> ßÃè· à²�àÌßf ßnß£á¶=�àÄàºßhá·ßÈ� ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(àÍßÈ> ß§á¶=� à�à̄ ájßIßÆ�àÅ ßbá£ßE�>ßºßÆ

� ß̧ Éå®�åÄå¿áÉ ß£åE�= âbáF ß¢�ßfß²ßc� áÁåDßª�(àÄ ávåFá®ß?�áß�ßÆ�àÄá¿åº�ÄJáÈßß� ám=�æbáF ß¢� åÀßß�� áÀåº� ã¬á¶ß?� çÊß· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$.%
�*´ß¶�ßÐ áÊ ßm� ßØßª� ç×åCßÆ�( ß¬á¶ßáÙ=�åd à]ßÆ�ßbáFß£á¶=�å�¼ë· ßjßª�KáÒ åm� áÁC�6àÄß¶�ëfß̄ à»á·å¶

�áÇß¶ßÆ�*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� å¹áÇß®� å�� à¬á¶ßáÙ=�àÄßºåhß¶�àÄá¿ëÉ ß£àÈ�áß�ßÆ�æbáF ß¢� åÀßß�� áÀåº� ã¬á¶ß?� çÊß· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$/%
�àÄßºåhß¶� ßbáFß£á¶=� ß¼ç· ßi� áÁDßª�( ßbáFß£á¶=� ß¼ë· ßjàÈ�ÎçJ ßU�àÄáºßhá·ßÈ�áß��åbáFß£á¶=�=dÂ� åÀßß�� áÀåº� ã¬á¶?�Ê· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®

*àÄáºåhá·ßI�áß��àÄ á»ë· ßjàÈ�áß�� áÁCßÆ� à¬á¶ áÙ=
�(àÅà� åjá«ßI� á̧ ßFá̄ àÈ�áß�ßÆ� à¬á¶ßáÙ=�àÄßºåhß¶�(æfÈåhá¿ å]�áÆß?�æfáß�� åÀßß�� áÀåº� æ¼ ßÂáeåa� à¬á¶ß?� çÊß· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$0%
�àa>ßÉåá�=�àÄßºåhß¶�(ãa>ßÉ åQ� ßÊ åÂ�6àÄß¶�èfß̄àá�=� ß¹>ß®ßÆ�( ãÇàÈ àg� ßÊ åÂßÆ� æ¥>ßJßº� åÀßß�� áÀåº� ã¬á¶ß?� çÊß· ß¢�àÄß¶�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ

*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� å¹áÇß®� å�
� àÀá«åá�=ßÆ� à̧ árç¿¶=�àÄß·ßª� æ¬áÉ ßjåE�àÄß¶�çfß®ß?� áÁåCßÆ�( èsß«á¶=ßÆ�àÍß̄á·ßá�=�àÄß·ßª�æß�>ßå~�åÅåá�ß§å¶�çfß®ß?� áÀßºßÆ�$1%

*àÌßÇ áj å³á¶=ßÆ� àÁ=ßbÉå£á¶=�àÄß·ßª�æÍß· ßRßå}�çfß®ß?� áÀßºßÆ�( à̧ åÑ> ß»ßá�=ßÆ

ترجمه

امام  نزد  است،  حق  درهم  ده  تا  درهم  يک  از  من  ذمة  بر  فالني  از  بگويد  مقر  اگر   )1(

ابوحنيفه6 نُه درهم بر وي الزم مى شود. يعني از عدد يک تا عدد نه در آن داخل بوده و 
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عدد ده که غايه است در آن داخل نمي باشد. اما امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا 

گفته اند: ده درهم بر وي الزم مى گردد.

)2( اگر مقر بگويد: از فالني بر ذمة من از درک غالمي که از وي خريده ام ولي آن را قبض 

نکردم هزار درهم است. اگر غالم معين را ذکر نموده بود به مقر له گفته مي شود اگر خواسته 

باشي غالم را تسليم بده و هزار درهم را بگير و اگر غالم را تسليم نمي دهي مستحق چيزي 

نخواهي بود.

)3( و اگر مقر بگويد: از فالني بر ذمة من از درک غالمي هزار درهم است و غالم را تعيين 

بر  فالني  از  بگويد:  اگر  اما  است،  بر وي الزم  هزار درهم  ابو حنيفه6  امام  نزد  به  ننمايد 

ذمة من از درک قيمت همين غالم هزار درهم است، اين هزار درهم تا زماني بر وي  الزم 

نمي گردد که غالم را تسليم نکرده است هرگاه غالم را تسليم دهد هزار دهم بر وي الزم 

نمي گردد و اگر غالم را تسيلم ندهد چيزي بر وي الزم نمي شود.

 )4( و اگر بگويد: از فالني بر ذمة من هزار درهم است از درک ثمن شراب يا خوک، با 

همچو اقراري هزار درهم بر وي الزم گردد و تفسير شراب و خوک پذيرفته نمي شود. و اگر 

مقر بگويد: از فالني بر ذمة من از درک قيمت ساماني هزار درهم  غير سالم است ليکن مقر 

له بگويد آن هزار درهم سالم است در اين صورت نظر امام ابو حنيفه6 اين است که پول 

سالم بر مقر الزم مي گردد.

)5( و اگر مقر براي شخص ديگري به انگشتري اقرار نمايد حلقه و نگين هر دو بر وي الزم 

مى گردد، و اگر براي شخصي در بارة شمشير اقرار نمايد تيغ، دسته و تسمه نيز بر وي الزم 

مى گردد و اگر به حجله عروس )جاي مخصوص عروس( اقرار نمايد چوب ها و پارچة آن 

نيز بر وي الزم گردد.

شرح

مسأله: اگر شخص اقرار کننده بگويد: از فالني از درک غالمي که از وي خريده ام و تا 

هنوز قبض نکردم هزار درهم بر ذمة من است در اين مسأله دو صورت وجود دارد:

1- اگر شخص مقر غالم را مشخص نمود، در اين صورت مقر له اختيار دارد که غالم را 

تسليم دهد و هزار درهم را اخذ نمايد و اگر انکار مي کند و از تسليم دهي غالم ابا مي ورزد 
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در اين صورت بدون از تسليم دهي غالم بر مقر هزار درهم الزم نمي گردد.

2- اگر شخص مقر غالم را تعيين نکند در اين صورت اگر مقر له از تسليم دهي غالم انکار 

هم کند هزار درهم بر مقر الزم گردد؛ زيرا هزار درهم نظر به اقرار بر وي الزم مى شود و بعد 

از اقرار نمودن اين سخن وي که مي گويد من قبض نکرده ام معناي رجوع از اقرار را مي دهد 

و رجوع از اقرار شرعاً باطل است، اما به نزد امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا اگر 

سخن )قبض نکردم( را متصل و پيوست با اقراربگويد بدون قبض نمودن غالم، هزاردرهم بر 

آن الزم نمى گردد؛ اما اگر سخن قبض نه نمودم را متصل نه گفت هزار درهم بر وي الزم 

است.

مسأله: اگر مقر اقرار نمايد که:  از فالني بر ذمة من هزار درهم است از درک قيمت شراب 

يا خوک، هزار درهم بر وى الزم مى گردد، هرچند که شراب و خوک در شريعت اسالمي 

هيچگونه ارزش مالي ندارد و از اين مدرک بر کسي مال الزم نمي گردد ليکن بخاطر اينکه 

مقر در ابتدا با اين اقرار که از فالني بر ذمة من هزار درهم است، بر ذمة خود هزار درهم را 

الزم گردانده است بعد از آن سخن شراب و خوک بخاطر اين قابل قبول نمي باشد که در 

واقع اين سخن به معناي رجوع از اقرار مي باشد و رجوع از اقرار شرعاً باطل است.

همچنان اگر از درک قيمت مال به هزار درهم اقرار کند بعدتر بگويد که آن هزار درهم 

ناسره است و مقر له بگويد که آن هزار درهم هزار درهم سالم و سره است در اين صورت نيز 

هزار درهم سالم بر مقر الزم است؛ زيرا داد و ستد بطور عموم به پول سالم صورت مي گيرد 

و هرگاه کسي به پولي اقرار نمايد سپس بگويد آن پول ناسره است اين عمل وي نوعي از 

رجوع از اقرار پنداشته مي شود که شرعاً قابل قبول نمي باشد.

اقرار به انگشتري: اگر کسي براي کسي در بارة انگشتري اقرار نمايد، حلقه و نگين هردو 

انگشتري شامل حلقه و نگين هردو مي شود  بر وي الزم   مى شود؛ زيرا در عرف و رواج 

همچنان نيام و تسمه در شمشير است و پايه ها و پارچة مربوط به حجلة عروس مي شود.
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شاگردان مثال هاي را براي اقرار تقديم نمايند که زير هر نامي چند چيز داخل باشد.

1- )از فالني بر ذمة من از درک گوسفندى که از وي خريده ام ولي آن را قبض نکردم پنج 

هزار افغانى است( دو صورتي که در اين مسأله وجود دارد آن را بيان کنيد؟

2- در مسأله که غالم تعيين نشده است، پس چرا در هر حال هزار درهم الزم مي گردد؟

3- در صورت ذيل )از فالني بر ذمة من هزار درهم است از درک قيمت شراب( تفسير شراب 

چرا قابل قبول نمي باشد؟

4- زير نام )انگشتري( کدام چيزها داخل مي شود؟



٩٣

درس بيست وسوم

اقرار )٤(
اقرار براي حمل و اقرار در حالت مريضي

نيامده و اقرار براي چيزي از طرف کسي که  اقرار براي حمل يعني طفلي که هنوز به دنيا 

در حالت مرض مرگ قرار دارد احکام به خصوص و جداگانة خود را دارد، درين درس با 

احکام اين نوع اقرار آشنا  مي شويم.
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ترجمه:

)1( اگر )مقر( بگويد: براي حمل فالن زن بر ذمة من هزار درهم است اگر بگويد که فالني 
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برايش وصيت نموده يا ميراث پدرش است اقرارش صحيح است و اگر اقرارش مبهم باشد به 

نزد امام ابو يوسف صحيح نيست.

)2( اگر به حمل گوسفند براي شخصي اقرار نمايد اقرارش صحيح است و اداي آن بر وي 

الزم است.  

نمود در حاليکه  اقرار  َدين  مقدار  به يک  به مرض وفات  ابتال  اگر شخصي در حالت   )3(

يک مقدار َدين در دوران صحتمندي اش نيز بر وي بود و َدين هاي دوران بيماري مرگش 

و  صحتمندي  دوران  َدين هاي  حالتي  چنين  در  داشت  وجود  نيز  بود  معلوم  آن  سبب  که 

َدين هاي  هرگاه  مي باشد.  مقدم  ديگر وي  َدين هاي  بر  است  معلوم  آن  اسباب  که  دين هاي 

دوران صحتمندي و َدين هاي که داراي اسباب معلوم اند اداء گردد و چيزي از مال وي باقي 

ماند آن را به َدين هايي که در دوران مرضش به آن اقرار نموده داده مي شود و اگر از دوران 

صحتمندي اش َدين دار نبود اقرارش صحيح بوده و حق مقر له بر حق ورثه مقدم است.  

)4( اقرار مريض براي وارثش باطل است مگر اينکه وارثان ديگر تصديق نمايند.

)5( کسي که در مرض وفات براي شخص اجنبي اقرار نمود و بعد از آن گفت آن شخص 

پسرم مي باشد اقرارش باطل و نسب ثابت است اما اگر براي زن اجنبيه اقرار نمود بعد با آن 

زن نکاح کرد اقرارش باطل نمي گردد.

)6( اگر کسي خانم خود را در مرض وفات سه طالق نمود بعد به ثبوت َديني براي آن اقرار 

کرد و وفات نمود براي اين زن َدين يا ميراث هرکدام که کمتر باشد داده مي شود.

شرح

اقرار براى حمل: اقرار براي حمل يعني طفلي که هنوز در بطن مادر بوده و به دنيا نيامده 

است صحيح است مشروط بر اينکه در هنگام اقرار يک سبب معقول ذکر گردد که توسط 

انتقال يابد، مثال شخص مقر بگويد که براي اين حمل از مدرک وصيت  آن مال به حمل 

حامد که به اين حمل کرده بود هزار افغاني بر ذمه من الزم است، يا چنين بگويد که براي 

اين حمل از مدرک دين پدر متوفايش هزار افغاني بر ذمه من الزم است. 

هرگاه سبب اقرار به مال معلوم نباشد مثال بگويد که براي اين حمل بر ذمة من هزار افغاني 

است يا يک سبب غير معقول را ذکر نمايد و بگويد: براي اين حمل از مدرک َدين هزار 

افغاني بر ذمة من است اقرارش باطل مي باشد.
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بوده  مجهول  هرچند که  ديگري  براي شخص  غيره  و  گاو،  کنيز، گوسفند،  به حمل  اقرار 

صحيح است؛ زيرا ما قبًال گفته بوديم که اقرار به حق مجهول نيز صحيح است. بايد گفت که 

اقرار به حمل زماني صحيح است که حمل موجود باشد و اگر در وقت اقرار حمل موجود 

نباشد اقرار بر آن باطل است.

مرض وفات: مرضي را گويند که خوف مرگ به سبب آن مرض غالب باشد هرچند که 

شخص مريض در بستر نباشد.

اقرارش  به َدين کند  اقرار  اقرار به َدين در مرض وفات: اگر کسي در مرض وفاتش 

صحيح مي باشد و اداء َدين هاي الزمه بر وي واجب است البته اداء دو نوع َدين بر اين اقرار 

مقدم است که به شرح ذيل است.

1-  قروضي که در حالت بيماري اخذ نموده است.

2- قروضي که در دوران بيماري وفات اخذ نموده و سببش معلوم است مثًال َدين هايي که 

بخاطر عالج و درمان اخذ نموده و بدون اقرار براي مقر له معلوم و ثابت است، مي باشد.

اگر بعد از ادا کردن قروض فوق الذکر چيزي باقي مانده بود تنفيذ اقرار بر حق ورثه مقدم 

است.

اقرار براي وارث در حالت مرض وفات باطل است و اداي آن فقط وقتي جايز است که ورثه 

اجازه بدهند. به همين اساس اگر شخصي براي شخص اجنبي ديگر اقرار نمايد و بعد تر ادعا 

کند که آن شخص پسر وي است نسب پدري و فرزندي ثابت مي گردد و به علت وارث 

گرديدن اقرار باطل است ليکن اگر کسي براي زن اجنبيه اقرار نمايد و بعد از آن با وي نکاح 

کند در اين صورت به علت وارث گرديدن اقرار باطل نمي شود؛ زيرا اين زن در هنگام اقرار 

اجنبيه بود و فرزندش در وقت اقرار نيز وارث بود اقرار براي اجنبي صحيح و براي وارث 

باطل مي باشد.

و  مي شود،  وفات کم  در حالت مرض  انسان  اختيارات  که  است  اين  مذکور  احکام  سبب 

اختياراتي که در حالت صحتنمدي در مال خود دارد در حالت بيماري مرگ آن اختيارات 

را ندارد.

به  مسأله: اگر شخصي خانم خود را در حالت مرض وفات طالق مغلظ بدهد، بعد از آن 

اش  مطلقه  خانم  عدت  وقت  در  و  نمايد  اقرار  خودش  باالي  بر  مطلقه  زن  از  َديني  وجود 

وفات کند. در همچو صورتي بر شخص مذکور گمان برده مي شود که وي بخاطر افزودن 



٩٦

حق خانمش نخست او را طالق داده بعد براي قرض او اقرار نموده است و به اساس اين که 

اختيارات انسان در حالت مرض وفات کم مي شود براي خانم از ميراث يا قرض همان حقي 

داده مي شود که کم باشد تا آنکه باقي ورثه متضرر نشوند. 

شاگردان راجع به اسباب و عوامل محدوديت تصرفات شخص در وقت مرض وفات بحث 

و گفتگو نمايند.

1- شروط اقرار به حمل را بيان داريد.

2- آيا اقرار به حمل صحيح است؟

3- در دوران مرض وفات اداي کدام قروض بر اقرار مقدم است؟

4- حق خانمي را بيان کنيد که شوهرش در دوران مرض وفات به وي سه طالق داده و به 

قرض وي اقرار نموده است. 
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درس بيست وچهارم

اقرار )٥(
اقرار به نسب 

از جمله اقسام اقرار يکي هم اقرار کردن به نسب است. اين نوع اقرار از نظر فقهي به خاطر 

اين مهم است که با ثبوت آن يک شخص مستحق ميراث مى گردد. 
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* åP=ß�åá�=� å��àÄ à²åe> ßnàÈßÆ�åÄÉ å]ß?� àG ßjß¾� áKàFáNßÈ�áß�� æ̀

ß@åE�çfß®ß@ßª�àÅÇàEß?� ßL>ßº� áÀßºßÆ�$0%

ترجمه

)1( اگر شخصي به فرزند بودن پسرى اقرار نمايد که نسبش معلوم نباشد و شخصي مانند آن 

شخص مذکور از مرد مانند اين مرد مقر تولد شده مي توانست و مقرله نيز ادعاي او را تصديق 

کند نسب مقرله از وي ثابت گرديده و در جملة ورثه در ميراث شريک مى شود هرچند که 

مقر اين اقرار را در دوران مرض وفات کند.

)2( اقرار مرد به مادر، پدر، پسر، همسر و آقايش صحيح است. به همين ترتيب اقرار زن نيز 

به مادر، پدر، شوهر و آقايش درست مى باشد واما اقرار زن به پسرش صحيح نمي باشد مگر 

اينکه شوهرش تصديق کند يا قابله به والدت  طفل از همين زن گواهي دهد.
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)3( اگر شخصي بدون پدر، مادر، پسر، شوهر، همسر و آقا، براي اشخاص ديگري مانند برادر 

و کاکا اقرار نمايد، اقرارش قابل قبول نيست اگر اقارب نزديک يا دور معلوم داشت ايشان 

در بر نسب مسألة ميراث نسبت به مقر له مقدم اند و اگر وارثي نداشت پس مقر له به ميراث 

حقدار است.

)4( اگر شخصي بعد از وفات پدرش به برادر بودن کسى اقرار نمايد نسبش ثابت نمي شود 

ليکن در ميراث با وي شريک است.

شرح

تعريف نسب

قرابتي را گويند که دو شخص در پدر يا پدر کالن نزديک يا دور يکجا شوند.

اقرار به فرزند بودن: اگر شخصي به فرزند بودن کسي اقرار نمايد براي ثبوت نسب فرزندي 

شروط ذيل بايد تکميل شود.

1- شخص مقر له نسب معلوم نداشته باشد.

2- مقر له نسبت به مقر از نگاه عمر به اندازة کم باشد که عقًال فرزند او شده بتواند يعني اگر 

مقر مرد باشد مقر له حد اقل بايد دوازده ونيم سال از وي کوچکتر باشد و اگر مقر زن باشد 

مقر له حد اقل بايد نه سال از او کوچک باشد؛ زيرا مرد در سن کمتر از دوازده ونيم سال و 

زن در سن کمتر از نه سال پدر و مادر شده نمي توانند.

3- مقر له دعواي مقر را تصديق کند اين سخن وقتي شرط شده مي تواند که مقر له شخص 

بالغ باشد اگر مقر له صغير باشد در اين صورت به تصديق وى نيازي نمي باشد.

هرگاه شروط فوق تکميل شود نسب ثابت گرديده و در ميراث شريک مي شود. اگر اقرار 

به نسب در دوران مرض وفات صورت گيرد نيز صحيح بوده و سبب ميراث مي گردد؛ زيرا 

زمان ثبوت نسب به زمانه هاي بسيار قبلي بر مي گردد يعني به زمانه صحتمندي مقر آنگاه که 

تصرفات وي بطور کامل نافذ بود.
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اقرار نسب به چه كساني صحيح است؟

از طرف مرد اقرار نسب به اشخاص ذيل صحيح است:

1- پدر و مادر

 2- اوالد

3- خانم

 4- آقا

اقرار مرد به نسب اشخاص فوق بخاطر آن صحيح است که در موضوع اقرار به غير از مقر به 

شخص ديگري تحميل نسب نمي آيد.

همچنان اقرار خانم براي مادر، پدر، شوهر و آقا بخاطر آن صحيح است که در موضوع اقرار 

بودن کسي  فرزند  به  اقرار  و  نمي باشد.  به شخصي ديگري تحميل نسب  از خودش  غير  به 

بخاطر آن صحيح نيست که در آن صورت تحميل نسب بر شوهر است اگر شوهر تصديق 

نمايد يا قابله به والدت شاهدى دهد پس اقرارش صحيح است.

اگر کسي در بارة شخصي اقرار به نسب نمود که شرعا نسبش ثابت نمي شد و در هنگام مرگ 

از خود وارثي به جا نگذاشته بود همين اشخاص مستحق ميراث اند؛ زيرا در اين صورت ها 

در اقرار مقر دو چيز وجود دارد يکي ثبوت نسب و ديگري انتقال مال. و از اينکه ثبوت نسب 

به اختيار وي نيست به همين اساس نسب ثابت نمي شود اما انتقال مال به اختيار مقر است لهذا 

مقر له در ميراث با وي شريک شمرده مي شود.

تحميل نسب به غير چه معنا دارد؟ اين عبارت را تحقيق و اهميت آن را بيان کنيد.
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1- نسب را تعريف کنيد.

2- شروط ثبوت نسب براي اقرار فرزندي را بيان کنيد.

3- مرد به کدام اشخاص اقرار به نسب کرده مي تواند؟

4- زن به کدام اشخاص اقرار به نسب کرده مي تواند؟ 

5- در صورت عدم ثبوت نسب چرا مقر له مستحق ميراث شناخته مي شود؟
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درس بيست وپنجم

اجاره )1(
تعريف اجاره

تمليک در فقه اسالمي به دو نوع است: تمليک عين و تمليک منافع. 

است.  هبه  نباشد  مقابل عوض  در  اگر  و  است  بيع  باشد  مقابل عوض  در  اگر  عين  تمليک 

باشد عاريه گفته مي شود، و اگر در مقابل عوض  همچنان تمليک منافع: اگر بدون عوض 

باشد اجاره است. درين درس احکام اجاره را مي خوانيم.

�àÌßf áQàáÙ=ßÆ�âÍßºÇà·á£ßº� à¤åª>ß¿ßá�=� ßÁÇ à³ßI�ÎçJ ßU� èX årßI� ß×ßÆ�( æzßÇå£åE� å¤åª>ß¿ßá�=�Îß· ß¢�ãbá̄ ß¢�àÌße> ßQåáÝ=�$-%
�*âÍßºÇà·á£ßº

*�åÌße> ßQåáÝ=� å��âÌßf áQà?�ÁÇ à³ßÈ� áÁß?�ßg> ßQ�( å¤áÉßFá¶=� å��>â¿ßß��ÁÇ à³ßÈ� áÁß?�ßg> ßQ�>ßºßÆ�$.%
�(åÍ ß¢=ßeëh·å¶�ß� åußeßáÙ=ßÆ�Îß¿ á³ èj·å¶�åeÆèb¶=�åe> ßRáÒåJ ái>ß²�åÌ çbàá�>åE�âÍßºÇà·á£ßº�à� årßI�âÌße>ßI� à¤åª>ß¿ßá�= ßÆ�$/%
�åÍßÉ å» ájçJ¶=ßÆ� å̧ ß»ß£á¶>åE�âÍßºÇà·á£ßº�à� årßI�âÌße>ßIßÆ�* áKß¾> ß²�æÌ çbàº� çËß?�æÍßºÇà·á£ßº�æÌ çbàº�Îß· ß¢� àbá̄ ß£á¶=� èX årßÉßª
�=âe=ßbá̄ åº�> ßÃáÉß· ß¢� ß̧ å» áVßÉå¶�âÍçE=ßa�ßf ßQá@ßJ ái=�áÆß?�åÄåJ ß{>ßÉ å]�áÆß?� æHáÇßM� å̈ áF ßq�Îß· ß¢� âØ àQße�ßf ßQá@ßJ ái=� áÀ ß»ß²

*> ßÂ>çß��âÍßª> ßjßº�>ßÃßF ß²áfßÈ�áÆß?�æ½Çà·á£ßº� æ¤ åuáÇßº� ß�C�>âºÇà·á£ßº
�ß½> ß£ çì¶=�= ßd ßÂ�àÄß¶� ß̧ à̄á¿ßÉå¶� âØ àQße�ßf ßQá@ßJ ái=� áÀ ß»ß²(�åÌße> ßmåáÝ=ßÆ�å�åÉá£çJ¶>åE�âÍßºÇà·á£ßº�à� årßI�âÌße>ßIßÆ�$0%

�*æ½Çà·á£ßº� æ¤ åuáÇßº� ß�C
� áÁß?�àÄß¶ßÆ�(> ßÃÉåª� à̧ ß»á£ßÈ�>ßº�á ë�ßFàÈ�áß�� áÁåCßÆ�(Îß¿ á³ èj·å¶� åKÉå¾=ßÇßá�=ßÆ�åeÆèb¶=� àe> ßRáÒåJ ái=� àgÇàß�ßÆ�$1%

* ßÀ áV çì¶=ßÆ�ßÌße> ßrå̄á¶=ßÆ�ßÌßa= ßbßá�=� ç×C�æÐ áÊ ßm� ç̧ à²�>ßÃÉåª� ß̧ ß»á£ßÈ
�áÆß? �> ßÃÉåª � à¥ßeáhßÈ�>ßº�ß ë�ßFàÈ �ÎçJ ßU� àbá̄ ß£á¶= � àgÇàß�� ß×ßÆ�(åÍ ß¢=ßeëh·å¶�Ê åu=ßeßáÙ=� àe> ßRáÒåJ ái=� àgÇàß�ßÆ�$2%

�*àÐ> ßmß?�>ßº�> ßÃÉåª� ß¥ßeágß?� áÁß?�Îß· ß¢�6 ß¹Çà̄ßÈ
� áK ßvß̄á¾=�=ßcåDßª�(=âf ßR ßm�áÆß?� âØáß��>ßÃÉåª� ßlåfá§ßÈ�áÆß?�> ßÃÉåª�ßå�áFßÉå¶�ßÍ ßU> çj¶=�ßf åQá@ßJ ájßÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�$3%
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� ß́ å¶ßc�ßÍ ß»Éå®�àÄß¶�ß½ßfá§ßÈ� áÁß?� åzáeßáÙ=� àG åU> ßq�ße>ßJáß�� áÁß?� ç×C�âÍ ß¦åe>ßª�> ßÃ à»ë· ßjàÈßÆ� ß́ å¶ßc� à¤á·ß®�àÄßºåhß¶�àÌ çbàá�=
*= ßdßå�� àzáeßáÙ=ßÆ�(= ßdßå��àÐ>ß¿åFá¶=� ßÁÇ à³ßÉßª�åÄå¶> ßU�Îß· ß¢�åÄå²áß�åE�Î ßuáfßÈ�áÆß?�àÄ ß³å· á»ßÉßª�(> â¢Çà·á̄ ßº

ترجمه

)1( اجاره عبارت از فروش منافع در مقابل عوض است. عقد اجاره تا هنگامي صحيح نيست 

که منافع و مزد واضح نشده باشند.

داده  مزد  عنوان  به  اجاره  در  است،  ثمن صحيح  عنوان  به  بيع  در  آن  دادن  که  اشيايي   )2(

مي شود.

)3( منافع گاهي به اساس مدت تعيين مي گردد مثل اجارة منازل براي رهايش، و اجارة زمين 

براى کشت کردن؛ پس اجاره براي يک مدت معين هر اندازه که باشد صحيح است. گاهي 

منافع به مقابل کار يا با گرفتن نام تعيين مي گردد مانند کسيکه شخصى را براى رنگ کردن 

يا دوختن لباس بطور اجاره بگيرد يا مرکب را براى سواري به اجاره بگيرد تا بار معلومي را 

به جاي معين بفرستد يا مسافة معيني را بر آن سفر نمايد. 

)4( گهگاهي منافع به تعيين کردن و اشاره انتخاب مي گردد؛ مثًال کسي مردي را به اجاره 

گيرد تا غله را )غله حاضري را اشاره کند( به جاي معيني بفرستد.

)5( اجاره گرفتن منازل رهايشي و دکاکين جايز است هرچند که اجاره دار توضيح ندهد 

که در آن چه کاري مي کند اجاره دار غير از آهنگري، دوبي و آسياب هر کار ديگري را 

کرده مي تواند.

)6( اجاره گرفتن زمين به مقصد زراعت جايز است ليکن عقد وقتي صحيح است که دهقان 

روشن سازد که در زمين چه چيز کشت مي کند يا اين چنين بگويد: چيزي که خواستم در 

آن کشت مي کنم.

)7( اجاره گرفتن زمين براي ساختن آبادي و غرس درخت نيز جايز است ليکن هرگاه مدت 

اجاره پوره شود بر اجاره دار الزم است تا آبادي را که در آن ساخته يا درختاني را که در 

آن غرس نموده دور کند و  زمين خالي را براي اجاره دهنده تسليم دهد مگر آنکه مالک 

زمين به پرداخت قيمت آبادي ويران شده و درختان قطع شده و يا به باقي گذاشتن آن در 

زمينش راضي شود که در اين صورت آبادي و درختان ملکيت اجاره دار و زمين ملکيت 
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اجاره دهنده مي باشد.

شرح 

در  و  است.  مزد  معناي  به  که  شده  گرفته  )اجر(  کلمه  از  لغت  حيث  از  اجاره:  تعريف 

اصطالح عقد منافع در مقابل عوض را اجاره گويند.

موجر: به کسي گفته مي شود که مال خود را به اجاره مي دهد.

)مزد(  اجوره  آن  مقابل  در  و  مي گيرد  اجاره  به  را  مال  که  مي شود  گفته  کسي  به  مستاجر: 

مي دهد.

مشروعيت اجاره: هرچند که در باب اجاره فروش منافع که هنوز يک چيز معدوم است به 

اساس قياس جايز نيست ليکن بخاطر اينکه به اين گونه عقد  نياز بيشتر وجود دارد به اساس 

أجورهن(  فآتوهن  لکم  أرضعن  )فإن  است:  فرموده  تعالي  اهللا  است.  احاديث جايز  و  قرآن 

)الطالق: 6( ترجمه: اگر به فرزندان شما شير دهند مزد آنان را بدهيد. همچنان درالسنن الصغرى 

للبيهقي روايت شده که پيغمبرX فرموده است: )أَْعِطوا اْألَِجيَر أَْجَرُه قَبَْل أَْن يَِجفَّ َعَرقُُه( 

يعني مزد اجير را قبل از خشک شدن عرق وي بدهيد.

تعيين اجوره )مزد(: براي صحت عقد اجاره اين شرط  الزمي است که منافع و مزد در 

هنگام عقد تعيين گردد تا پس از اتمام عقد در ميان عاقدين نزاع پيش نشود. به همين اساس 

بايد در اجوره اندازة اشياي وزني و کيلي در وقت عقد تعيين گردد همچنان در اشياي عددي 

بايد صفت و شمار آن معلوم کرده شود. 

هرچيزي که در بيع ثمن شده مي تواند در اجاره نيز به حيث اجوره داده مي شود، يعني اجوره 

بايد مال متقوم باشد عالوه بر آن اشياي ديگري نيز وجود دارد که در بيع، ثمن شده نمي تواند 

ليکن در اجاره به حيث اجوره قبول مي شود مثال دادن منفعت در مقابل منفعت مخصوصاً 

اجاره دادن شتران به عوض اجاره زمين البته اين منافع بايد از هم مختلف باشند تا سود بر آن 

مرتب نشود.
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تعيين منافع: در وقت عقد تعيين منافع مانند تعيين اجوره نيز حتمي است تا جلو اختالف و 

نزاع گرفته شود. در اجاره منافع به شيوه هاي زير تعيين مي شود.

1 – بر اساس مدت : به گونه مثال حامد خانة خود را به اسد به مدت شش ماه به شش هزار 

افغاني به اجاره مي دهد، يا حامد دو جريب زمين خود را به خالد براي يک سال به مقابل ده 

هزار افغاني به اجاره مي دهد در مثال هاي باال منافع اجاره به اساس مدت تعيين گرديده است. 

البته در ملکيت هاي  در باب اجاره تعيين مدت کم يا زياد به رضايت عاقدين ارتباط دارد 

وقفي تعيين مدت بيشتر از سه سال جواز ندارد؛ زيرا خوف دعوا بر ملکيت هاي وقفي بيشتر 

است. 

2 – يكي از راه هاي تعيين منافع در اجاره تعيين كار است. بگونه مثال احمد به 

خياط رخت مي دهد تا به مقابل صد افغاني مزد برايش لباس بدوزد. در اين صورت منفعت، 

کار يعني دوختن لباس است. همچنان نجيب در مقابل هزار افغاني خانة خود را به رنگمال 

اجاره مي دهد تا آن را رنگ سفيد کند در اين صورت منفعت اجاره، کار يعني رنگمالي 

کردن خانه تعيين گرديده است. در هردو صورت فوق منفعت با ذکر نام کار روشن شده 

است.

3 – تعيين منفعت اجاره گاهي بدون گرفتن نام و مدت به اشاره نيز تعيين مي گردد: 

مثال؛ کسي به جمال بگويد اين گندم را در بدل پنجاه  افغاني تا خانه من ببر. در اين صورت 

براي اجاره نه مدت تعيين گرديده و نه از اندازه گندم يادآوري شده است، بلکه به اشاره 

تعيين گرديده است.

از اظهارات گذشته معلوم مي شود که به کرايه گرفتن خانه ها، موترها و اشياي ديگر معاهدة 

کار با کاسبان و توظيف مامورين انواع مختلف اجاره است.

نفع گرفتن از خانه و زمين: اگر کسي خانه يا دوکاني را به اجاره گيرد، مي تواند تمام 

آن فوايدي را از آن بردارد که در ميان مردم مروج است؛ اما براي اجاره دار جواز ندارد که 



١٠٥

بخاطر بدست آوردن فايده به آبادي زيان برسد؛ مثال: ماشين هاي سنگيني را در آن فعال کند 

که سبب سست شدن و سرنگوني آن گردد.

براي آنکه در ميان عاقدين نزاع پيدا نشود بايد در وقت اجارة زمين زراعتي اين مطلب روشن 

شود که اجاره دار اختيار کاشتن کدام کشت ها را در زمين دارد يا اينکه حق اختيار کشت به 

انتخاب خود اجاره دار گذاشته شود و براي وي اختيار کامل داده شود. 

نمايد مي تواند آن  را قبض  اجاره گيرد و آن  به  از شخصي  را  يي  اگر کسي خانه  مسأله: 

را به شخص ديگري به عين همان اجوره يا کمتر از آن به اجاره دهد اما به اجورة بيشتر از 

اجورة قبلي به شخص ديگري دادن کار خوبي نيست ليکن به جنس بدل با اجارة بيشتر داده 

مي تواند يا اينکه با افزودن چيزي در خانه بهتري را در آن به وجود آرد مثال چاهي در آن 

حفر نمايد.

بر اجاره دار الزم است که زمين را به مالک به گونة تسليم دهد که از وي گرفته بود يعني 

اگر اجاره دار در آن آبادي ساخته بود بايد آن را ويران کند و اگر درخت در آن غرس 

کرده بود آن را از ريشه بکشد؛ زيرا از بين رفتن آبادي و درخت به شکل طبيعي مدت زيادي 

را مي گيرد و اجاره دهنده نمي تواند منتظر آن بماند. اجاره دهنده اختيار دارد قيمت آبادي 

ويران شده و درختان کشيده شده را بدهد و مانع ويران کردن آبادي و کشيدن درختان شود 

اگر کشيدن درختان و خرابى آبادى به زمين ضرر مى رساند.

اگر اجاره دار در زمين کشت کرده بود و قبل از رسيدن و پخته شدن کشت وقت اجاره به 

آخر رسيد بر اجاره دهنده الزم است که انتظار پخته شدن و رسيدن کشت را بکشد؛ زيرا 

در از بين بردن کشت خام وخالي ساختن زمين ضرر به اجاره دار است از طرف ديگر انتظار 

پخته شدن کشت وقت زيادي را نمي گيرد، و در همچو صورتي اجاره دار به اندازة مدت 

اضافي اجوره مثل مي دهد. 
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شاگردان براي تعيين مدت اجاره معلوم کردن کار و تعيين منافع به وسيله اشاره چند مثال 

ذکر نمايند.

1- اجاره را تعريف کنيد.

2- داليل مشروعيت اجاره را بيان داريد.

3- در اجاره تعيين کدام اشيا ضروري است؟

4- اجاره دار زمين اجاره دهنده را چگونه تسليم مي دهد؟ واضح نماييد.

5- اگر کشت نرسيده باشد و مدت اجاره پوره شود آيا اجاره پايان مي يابد؟
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درس بيست وششم

اجاره )2(
اجاره گرفتن سواري

در درس گذشته راجع به تعريف و شروط اجاره و نحوة بهره گيري از خانه ها و زمين هاي 

اجاره يي بحث نموديم در اين درس حاضر راجع به احکام بهره گرفتن از سواري هاي اجاره 

يي بحث خواهيم نمود.

�> ßÃßF å²áfàÈ� áÁß?�àÄß¶�ßg> ßQ� ßHÇ à²èf¶=� ß°ß· á{ß?� áÁåDßª�( å̧ á»ßá�=ßÆ� åHÇ à²èf·å¶� ëH=ßÆçb¶=� àe> ßRáÒåJ ái=� àgÇàß�ßÆ�$-%
�* ß°ß· á{ß?ßÆ� åkáFè·å¶�>âEáÇßM�ßf ßQá@ßJ ái=�=ßcC�= ßdß²ßÆ�(ßÐ> ßm� áÀßº

� ßHáÇçN¶=� ßkßFá¶ß?�áÆß?�àÅßá� ß¦�>ßÃßF ß²áeß@ßª�( ãÁ ßØàª� ßHáÇçN¶=� ßkßFá·ßÈ�áÆß?� ãÁ ßØàª�>ßÃßF ß²áfßÈ� áÁß?�Îß· ß¢�6 ß¹>ß®� áÁåDßª�$.%
� å ßØåJ á]>åE� à¬å·ßJáß��>ßº� ȩ̀ à²� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�( àHáÇçN¶=� ß¬å·ßI�áÆß?�àÍçE= çb¶=� åKßF åì ß¢� áÁC�>â¿åº> ßu� ßÁ>ß²�àÅßá� ß¦
� ß�ßf ßm�=ßcåDßª�*åÄáÉß· ß¢� ßÁ>» ßu�Øßª� å̧ å»á£ßJ ájàá�=� å ßØåJ á]>åE� à¬å·ßJáß�� ß×�>ßºßÆ� àe>ß̄ ß£á¶=�>çºß?ßÆ�ß* å̧ å»á£ßJ ájàá�=

�*àÅßá� ß¦� ßÀ å³ ájàÈ� áÁß?�àÄß·ßª� æb åU=Æ�Î¿ á³ ài
� áÁß?�àÄß·ßª�æÍ ßìá¿ åU�åÌßhå«á®ß?�àÍ ßjáß�� ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?� à̧ áNåº�åÍçE= çb¶=�Îß· ß¢�àÄà· å»áß��> â¢áÇß¾�áÆß?�=âeábß®�Îçß�� áÁåCßÆ�$/%
�>ßº� ß̧ å»áß�� áÁß?�àÄß¶� ßkáÉß¶ßÆ�(å�¼ åjá» ëj¶=ßÆ�å�å£ çn¶>ß²� ȩ̀ ß®ß?�áÆß?�åeßf çv¶=� å��åÍ ßìá¿åá�=� à̧ áNåº�ßÇ àÂ�>ßº� ß̧ å»áß�

*åbÈåbßá�=ßÆ� åXá·åá�> ß²�åÍ ßìá¿åá�=� áÀåº�èf ßuß?�ßÇ àÂ
�*= âbÈåb ßU�åÄå¾ágßÆ� ß̧ áNåº� ß̧ å»áß�� áÁß?�àÄß¶� ßkáÉß·ßª�àÅ>çß��>â¿ áìà®�> ßÃáÉß· ß¢� ß̧ å» áVßÉå¶�> ßÂßf ßQá@ßJ ái=� áÁåCßÆ�$0%

�×ßÆ�>ßÃåJ ß»Éå®� ß¬ árå¾� ßÀ å» ßu� áKßF åìß£ßª�ßf ß]A� âØ àQße�àÄß£ßº� ßßaáeß@ßª�> ßÃßF ß²áß�å¶�> ßÂßf ßQá@ßJ ái=�=ßcåC ßÆ�$1%
�àÄá¿åº�ßfßNá²ß?�> ßÃáÉß· ß¢� ß̧ ß» ßVßª�åÍ ßìá¿åá�=� áÀåº�=âe=ßbá̄ åº�> ßÃáÉß· ß¢� ß̧ å» áVßÉå¶�> ßÂßf ßQá@ßJ ái=� áÁåCßÆ�* å̧ á̄ëN¶>ßE�àß�ßJá£àÈ
� ßÀ å» ßu� áKßF åìß£ßª�> ßÃßEßf ßu�áÆß?�> ßÃåº> ßRå·åE�ßÍçE= çb¶=� ßXßFß²�=cC ßÆ�* ß̧ á̄ëN¶=� ßÀåº�ßa=ßg�>ßº� ßÀ å» ßu� áKßF åìß£ßª

*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢
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ترجمه:

از  اجاره  عقد  در وقت  اگر  است  باربري جايز  و  براي سواري  اجاره گرفتن حيوانات   )1(

سواري بگونه مطلق ياد نمايد، هر شخص را بر آن سوار کرده  مى تواند همچنان در هنگام 

استفاده  آن  از  مي تواند  )هرشخصي  کند  ياد  مطلق  بگونه  را  آن  پوشيدن  اگر  لباس  اجارة 

نمايد(.

)2( اگر بگويد: فالني بر اين مرکب سوار مي شود يا فالني اين لباس را مي پوشد بعد از اين 

توافق، شخصي ديگري را بر آن سوار کرد يا کسي ديگري را آن لباس پوشاند و سواري يا 

لباس از بين رفت اجاره دار ضامن است همچنان در تمام چيز هاي که استعمال کنندگان آن 

با هم در استعمال از يکديگر فرق دارند ضمانت وجود دارد اما در زمين و چيزي که استعمال 

کنندگان آن در استعمال با هم فرق ندارند ضمانت نمي باشد اگر سکونت يک شخص معين 

را شرط قرار دهد مي تواند شخص ديگري را در آن ساکن سازد. 

)3( اگر نوع خاصي از بار يا اندازة معين از آن را ذکر نمايد مثًال بگويد: پنج بوري گندم در 

اين صورت مي تواند اشياي مانند گندم يا چيزهاي که ضررش نسبت به گندم کمتر است مثل 

جو و کنجد بر آن بار کند اما چيز هاي را که ضررش نسبت به گندم بيشتر است مثل نمک و 

آهن بر آن بار کرده نمي تواند.

)4( اگر سواري را به اين منظور اجاره بگيرد که يک مقدار معلوم از پنبه را بر آن بفرستد 

نمي تواند که به اندازة پنبه آهن بر آن بار کند و بفرستد.

)5( اگر کسي سواري را به اين منظور به اجاره بگيرد که بر آن سوار شود ولي کسي ديگري 

را نيز با خود بر آن سوار کند و آن سواري هالک شود ضامن نصف قيمت آن است و در 

همچو صورتي براي وزن اعتبار داده نمي شود اگر سواري را به اين منظور به اجاره گرفته 

نمايد و  بار  تعيين شده  اندازة  از  بيشتر  بار کند ولي  بر آن  را  از گندم  معين  مقدار  باشدکه 

سواري هالک گردد، به اندازة بار اضافي ضامن مى گردد.

اگر اجاره دار لجام سواري را به شدت کشيد يا آن را لت و کوب کرد و سواري هالک شد 

به نزد امام ابو حنيفه6 ضامن است.
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شرح

چه اشخاصى سواري را استخدام  مى كنند؟  

بعضي چيزها وجود دارد که مردم در استخدام آن با يکديگر متفاوت اند مانند سوار شدن بر 

سواري؛ زيرا بعضي افراد از نگاه وزن زياد مي باشند که بر سواري فشار بيشتر وارد مي شود 

و بعضي ايشان کم وزن اند که سواري به آساني مي تواند آنان را انتقال دهد پس آن شخص 

باالى سواري سوار مي شود که در عقد ذکر شده. از طرف ديگر چيزهاي ديگري وجود دارد 

که استعمال کنندگان آن از هم تفاوت ندارند مثل کشت کردن زمين به همين اساس چيزهاى 

که استعمال کنندگان آن در استعمال باهم تفاوت ندارند اگر به اجاره گرفته شوند اجاره دار 

مى تواند شخصا آن را استعمال کند و همچنان ميتواند که به ديگران براى استعمال بدهد.

ليکن چيز هاي که استعمال کنندگان آن از هم فرق دارد احکام استعمال آن به بگونة ذيل 

است.

1- اگر اجاره دار آن را بدون قيد و شرط بگونة مطلق به اجاره بگيرد مي تواند که خودش آن 

را استعمال کند يا به شخص ديگري بخاطر کار آن را بدهد.

سوار  آن  بر  خودم  من  فقط  بگويد  مثال  بطور  نهاد؛  شرط  گرفتن  اجاره  وقت  در  اگر   -2

مي شوم يا بگويد فقط پدرم بر آن سوار مى شود. در صورت هاي فوق شخص ديگري حق 

سوار شدن بر آن را ندارد و اگر کسي ديگري غير از اشخاص مذکور بر آن سوار شود و 

سواري هالک گردد مستأجر ضامن است و تاوان مي دهد؛ زيرا اشخاص در استعمال همچو 

مالي با هم فرق دارند و اجاره دار بدون اجازه آن را به شخص ديگري داده و از حق خود 

تجاوز نموده است.

3- اگر اجاره دهندة سواري اندازة معين از بار را بر اجاره دار شرط نهاده بگويد بيشتر از ده 

من گندم بار کرده نمي تواني در همچو صورتي مستأجر نمي تواند که بيشتر از ده من گندم بر 

آن بار کند اگر از ده من بيشتر بار نمايد و سواري هالک گردد تاوان بر وي الزم مى گردد.

همچنان اگر موجر نوع خاصى از بار را شرط گذارد و فقط به بار بردن گندم اجازه دهد در 

اين صورت مستأجر فقط چيزهايي را بر آن بار کرده مي تواند که ضرر بار کردن و فرستادن 

آن از ضرر گندم بيشتر نباشد مثل پنبه و َجو و اگر چيزي را بر آن بار کند که ضرر آن نسبت 

به ضرر گندم بيشتر باشد مثل آهن که سواري در انتقال آن با تکليف و زيان روبرو شود و 

سواري از بين رود در اين صورت مستأجر ضامن تاوان است.  
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به اجاره گرفته شده بدون  بر سواري  بر سواري: اگر کسي  سوار شدن شخص دوم 

اجازة اجاره دهنده شخص دوم را همراه با خود بر آن سوار کند و سواري هالک شود عالوه 

بر  اجوره نصف قيمت سواري را نيز مي دهد و در همچو صورتي به وزن شخص دوم اعتبار 

داده نمي شود اگر وزن شخص دوم دوبرابر وزن شخص اول باشد نيز نصف قيمت بر وي 

الزم مي شود؛ زيرا در سوار شدن انسان وزن نه بلکه خود شخص سوارکار معتبر است يعني 

انسان بسيار وزن دار هم بر جاي مناسب سوار شود و خود را کنترول کند به سواري  اگر 

کدام ضرري نمي رساند ولي اگر مستأجر به عوض شخص ديگر بار را بر سواري زياد کند و 

سواري هالک گردد به اندازة وزن اضافي تاوان بر وي الزم مي گردد.

مسأله: مستأجر بخاطر مهار کردن سواري طبق عادت و عرف مي تواند لجام سواري را به 

اندازة بکشد يا بزند که به صحت سواري آسيب نرسد. اما اگر لجام سواري را به حدي بکشد 

تاوان  پرداخت  مستأجر ضامن  اين صورت  در  بزند که سبب مرگ سواري شود  را  آن  يا 

سواري است.

شاگردان زير نظر استاد احکام فوق الذکر را بر وسايل نقليه امروزي تطبيق کنند.

1- به اساس استعمال، اشياي قابل اجاره به چند نوع است و حکم آن چيست؟

آيا  گيرد  موافقه صورت  سواري  پشت  بر  گندم  من  پنج  انتقال  به  عاقدين  بين  در  اگر   -2

مستأجر مي تواند به جاي پنج من گندم پنج من آهن بر آن بار کند؟

3- اگر کسي بدون اجازه، شخص دوم را با خود بر سواري سوار کند و به سبب آن سواري 

هالک شود مستأجر چقدر ضمان مي دهد؟

4- مستأجر بخاطر مهار ساختن سواري چقدر اختيار دارد؟
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درس بيست وهفتم

اجاره )3(
اقسام مزدوران

در  هردو  و  مشترک  اجير  و  خاص  اجير  است  قسم  دو  به  )مزدور(  اجير  عزيز!  شاگردان 

مسئوليت و احکام با هم فرق دارند بياييد تا در درس امروزي تعريف و احکام مربوط اين 

دو نوع اجير را بخوانيم.

�* út> ß]�ã� åQß?ßÆ� ãµßß� ánàº�ã� åQß?�6å á�ßEáf ßu�Îß· ß¢�àÐ=ßf ßQàáÙ=ßÆ�$-%
� å��ãÍß¾>ßºß?� à¥>ßJßá�= ßÆ�( å©>çF çr¶=ßÆ�åe> çrß̄á¶> ß²� ß̧ ß»á£ßÈ�ÎçJ ßU�ßÌßf áQàáÙ=� è° åVßJ ájßÈ� ß×� áÀßº� ȩ̀ à²�6 àµßß� ánàá�>ßª�$.%

�* ãÁÇ à» ávßº�ßÇ àÂ�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�>âÒáÉ ßm� áÀ ß» ávßÈ�áß�� ß́ ß· ßÂ� áÁC�(åÅ åbßÈ
�Ëådç¶=� å̧ áFßá�=� å¥> ßìå̄á¾= ßÆ� å¹> ç»ßá�=� å°ß¶ßgßÆ�åÄë®ßa� áÀåº� åHáÇçN¶=� å°Èåf á̂ ßJ ß²�åÄå· ß» ß¢� áÀåº� ß¬å·ßI�>ßºßÆ�$/%
�ß½ßaA� å�ßE�åÄåE� àÀ ß» ávßÈ� ß×�àÄç¾ß?� ç×C� ãÁÇ à» ávßº�> ßÂëbßº� áÀåº�åÍß¿Éå« çj¶=� å±ßf ß¦ßÆ� ß̧ á»åá�=�Ëåe> ß³àá�=�åÄåE� èb ànßÈ

�*åÍçE= çb¶=� áÀåº� ß�ß̄ ßi�áÆß?�åÍß¿Éå« çj¶=� å�� á¼ àÃá¿åº� ß±åf ß¦� áÀçå�
�> ß»Éåª�åÄáÉß· ß¢� ßÁ> ß» ßu� ßØßª�ßa>ßJá£àá�=� ß¤ åuáÇß�=�ágßÆ> ßRßJßÈ�áß�ßÆ� à©=çhßFá¶=� ß©çhßE�áÆß?�àa> çrß«á¶=� ßb ßrßª�=ßcåC ßÆ�$0%

* ß́ å¶ßc� áÀåº� ßG åìß¢
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* ß̧ ß²ß?�>ßº� ßzßÇ å¢�ça àfßÈ
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ترجمه:

)1( اجير )مزدور( به دو قسم است: اجير مشترک و اجير خاص.

)2( اجير مشترک اجيري را گويند که قبل از تمام کردن کار مستحق اجوره نمي باشد مثل 

دوبي و رنگريز، مال در دست آنان امانت است، اگر از بين برود به نزد امام ابو حنيفه رحمه 

اهللا ضامن نمي باشد. امام ابويوسف و امام محمد گفته اند مال مضمون )ضمانت شده( است. 

)3( اگر مال در نتيجه عملش تلف شد مثل پاره شدن لباس در نتيجه تکاندن، لغزش جوالي، 

قطع شدن ريسماني که توسط آن جوالي بار را بسته مي کند و غرق شدن کشتي بسبب کش 

کردن آن در همة اين صورت ها مال مضمون است ليکن ضمانت آن انسان را نمي کند که در 

کشتي غرق شود يا از سواري افتد.

)4( اگر حجام و نشتر زن شاخ و نشتر زد و از اندازة معين تجاوز نکرد ضامن نيست اگر در 

نتيجه چيزي هالک شد.

)5( اجير خاص آن است که با تسليم نمودن خودش در مدت و زمان تعيين شده، مستحق 

يا  و  بخاطر خدمت  ماه  يک  براى  که  مثًال: کسي  نکند؛  کاري  آنکه  ولو  مي گردد  اجوره 

چرانيدن گوسفندان مزدورى را به اجاره گيرد.

نتيجة کار وي چيزي هالک گردد  يا در  به هالکت رسد  اجير خاص چيزي  نزد  اگر   )6(

ضامن شمرده نمي شود.

)7( مثليکه گذاشتن شروط بيع را فاسد مى سازد اجاره را هم فاسد مى سازد.

)8( اگر کسى شتري را به اجاره گيرد که کجاوة بر آن بنهد و دو شخص را تا مکه ببرد جايز 

است و بايد کجاوه مطابق عرف و عادت باشد و اگر اجاره دهنده کجاوه را ببيند بهتر است.

)9( اگر شتري را به کرايه گيرد تا مقدار معين از غذا را بر آن بار کند و اگر در اثناي راه از 

آن چيزي را خورد جايز است که به همان اندازة که از آن خورده بار ديگري اضافه کند.
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شرح

و  ميخانيک  نجار،  مانند خياط،  عام کار مي کند  مردم  به  است که  مشترك: کسي  اجير 

غيره. اجير مشترک مي تواند در يک وقت به چند نفر کار کند و يک شخص نمي تواند که 

او را از کار کردن به شخص ديگري منع کند. اجير مشترک قبل از تمام نمودن کاري که 

برايش سپرده شده مستحق اجوره نمي گردد، وي هر زماني که کار را تکميل نمايد و مال را 

به صاحب آن تسليم کند اجوره برايش داده مي شود. و اگر بالفرض مال از نزد اجير مشترک 

از بين رود به نزد امام ابو حنيفه رحمه اهللا ضامن نيست؛ ضامن بخاطر اين نمي باشد که مال را 

به اجازة صاحب مال قبض نموده است و حيثيت امانت را دارد و در تلف شدن امانت ضمانت 

نمي باشد.

اما از نظر امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا اجير مشترک در صورت تلف شدن مال 

ضامن مي باشد مگر اينکه سبب از بين رفتن متاع چيزي باشد که جلوگيري از آن در توان 

اجير نباشد که در اين صورت اجير ضامن نمي باشد. اما اگر متاع در نتيجة عمل خود اجير از 

بين رود ضامن شمرده مي شود؛ بطور مثال: خياط به سبب غلط قطع کردن پارچه آن را از بين 

ببرد و صالحيت دوختن لباس در آن باقي نماند همچنان در وقت فرستادن مال پاي جوالي 

بلغزد و به سبب افتادنش بر زمين مال از بين رود يا ريسماني که توسط آن دهن بوري بسته 

مي شود قطع شود و مال تلف گردد به همين منوال اگر ريسمان کشتي به سبب کش کردن 

از بين رود در تمام اين مسايل اجير ضامن مال است  با غرق شدن کشتي مال  قطع شود و 

بخاطر اينکه تمام اين کار ها به دست وي انجام يافته ليکن اگر در صورت غرق شدن کشتي 

انسان در دست  افرادي به هالکت برسند، اجير ضامن نمي باشد؛ زيرا  و سرنگون شدن آن 

خود است نه در دست اجير. 

هرگاه اجير مشترک وظيفة خود را مطابق مسلک و اصول کسب و کار انجام دهد باز هم 

مال از بين رود ضامن شمرده نمي شود بطور مثال: حجام انسان را به طريقة صحيح حجامت 

کند و از حد خود تجاوز نکند ولي باز هم انسان به اثر حجامت بميرد درين صورت حجام 

ضامن شناخته نمي شود.

اجير خاص: به کسي گفته مي شود که براي مردم عام نه بلکه فقط براي يک شخص کار 

با کسي  بيشتر و يا کمتر از آن  يا  مي کند؛ مثًال: کسي که بخاطر خدمت به مدت يک ماه 

مزدور شود يا مثل  کارمندان دولت يعني معيار اجورة اجير خاص وقت است. اجير خاص را 
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بخاطر آن خاص گويند که در مدت اجاره شده غير از مستأجر با شخصي ديگري کار کرده 

نمي تواند. اجير خاص بخاطر تسليم نمودن خودش به مستأجر  در مدت تعيين شده مستحق 

اجوره مي گردد ولو آنکه مستأجر از وي کار نگيرد.

اگر اجير خاص در دوران کار با عمل خود مال را از بين برد يا غير از دخالت عمل وي به 

شکل ديگري از بين رود وي ضامن شمرده نمي شود به شرط آنکه مال را قصدا هالک نکرده 

باشد اگر مال را بگونة قصدي از بين برد؛ بطور مثال: اجير چوپان گوسفند را به حدي سخت 

زد که از اثر آن گوسفند مرد، اجير ضامن است. 

شروط اجاره: شروطي که بيع را فاسد مي سازد اجاره را نيز فاسد مي کند؛ مثًال: شروطي 

با  اما آن عده شروطي که  که جهالت معقود عليه مدت اجاره و اجوره را به وجود آورد؛ 

مقتضيات عقد متصادم نيست پوره نمودن آن حتمي است؛ مثال: کسي به خياط بگويد که 

اجوره ات را به اين شرط مي دهم که لباسم را خودت بدوزي نه شاگرد.

شاگردان چند مثال براي شروط فاسد در اجاره تقديم کنند.

1- اجير مشترک را تعريف نماييد.

2 آيا در صورت از بين رفتن مال اجير مشترک ضامن است؟ واضح سازيد.

3- اجير خاص را تعريف کنيد.

4- اجير خاص کدام وقت ضامن مال شمرده مي شود؟

5- گذاشتن شروط در اجاره چه حکم دارد؟
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درس بيست وهشتم

اجاره )٤(
احكام اجوره

بعد از شناخت انواع اجير حاال در مورد اين مطلب سخن مي رانيم که بر مستأجر چه وقت 

نيز بحث  اجاره  به  مربوط  بعضى مسايل ديگر  باالى  بر آن  اجوره الزم است؟ عالوه  اداي 

مى نماييم.
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*àÄ ßQëf ßnàÈ�ÎçJ ßU�ßÌßf áQàáÙ=� è° åVßJ ájßÈ� ß×�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?

�å á�ß» ßÂáeåbåFßª�>éÉåºÆàe�ÄJ áì å]� áÁåCßÆ�( æ¼ ßÂáeåbåFßª�>éÉ åiåe>ßª� ßHáÇçN¶=�= ßd ßÂ�K áì å]� áÁC�6�>ßÉ å̂ á·å¶� ß¹>ß®�=ßcåC ßÆ�$3%
�ÄJ áì å]� áÁåCßÆ�( æ¼ ßÂáeåbåFßª�ß½áÇßÉá¶=�ÄJ áì å]� áÁC�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�*ßÌßf áQàáÙ=� ç° ßVßJ ái=�àÄß· å» ß¢�å á�ß· ß»ß£á¶=� èËß?ßÆ�ßg> ßQ
�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�åÄå·áNåº� àf áQ?�àÄß·ßª�= âb ß¦�àÄ ß{> ß]� áÁåCßÆ�( ã¼ ßÂáeåa�àÄß·ßª�ß½áÇßÉá¶=�àÄ ß{> ß]� áÁåDßª�( æ¼ ßÂáeåa� å¬ árå¿åFßª�= âb ß¦
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� ß̧ å» ß¢�>» àÃèÈ?ßÆ� åÁ=hÑ>Q� åÁ>{áf çn¶=�6×>®ßÆ�( æ¼ ßÂáeåa� à¬ árå¾�ßÇ àÂßÆ�Î ç» ßjàá�=�åÄåE� àgßÆ> ßRßJßÈ� ß×�ßÍß«Éå¿ ßU
�*ßÌßf áQÙ=� ç° ßVßJ ái=

�=âa= çb ßU�àÄßJá¿ ç³ ßi� áÁåCßÆ�(åfáÃ çn¶=� å�� æ¼ ßÂáeåbåFßª�=âe> çì ß¢� ßÁ>ç²èb¶=�= ßd ßÂ� ßKá¿ ç³ ßi� áÁC�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$4%
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*ãÌ ßb åi>ª�àÌße> ßQÝ=6ãb ç»ßà�ßÆ
�åÍçÉå̄ßE� å��ãb åi>ßª�( æb åU=ßÆ�æfáÃ ßm� å�� ãXÉ åV ßq� àbá̄ ß£á¶>ßª� æ¼ ßÂáeåbåE�æfáÃ ßm� ç̧ à²�=âe=ßa�ßf ßQá@ßJ ái=� áÀßºßÆ�$5%
� çX ßq�Êå¾>çN¶=�åfáÃ çn¶=� áÀåº�âÍ ß¢> ßi� ßÀ ß³ ßi� áÁåDßª�(æÍßºÇà·á£ßº�æeÇ àÃ àm�ßÍß·á à�� ßÊ ë» ßjàÈ� áÁß?� ç×C�åeÇ àÃ èn¶=
�( àfáÃ çn¶= � ßÊ åváß� � áÁß? � ß�C �àÄ ßQåfáà� � áÁß? �åf ëQßÖ à»á·å¶ � áÀ à³ßÈ �áß�ßÆ �( àfáÃ çn¶= � ß́ ¶c �àÄßºåhß¶ßÆ �åÄÉåª � àbá̄ ß£á¶=

*âÍ ß¢> ßi�åÄå¶çÆß?� å�� ßÀ ß³ ßi�æfáÃ ßm� ȩ̀ à²� ß́ å¶ ßdß²ßÆ
*åÌßf áQàáÙ=� áÀåº�æfáÃ ßm� ȩ̈ à²� ß� ájå®� ë¼ ßjàÈ�áß�� áÁåCßÆ�ßg> ßQ� ß¼ åÂ=ßeßa�åÌßf ßnß£åE�âÍß¿ ßi�=âe=ßa�ßf ßQá@ßJ ái=�=cåC ßÆ�$-,%

ترجمه

)1( اجوره به سبب عقد نه بلکه به يکي از سه چيز الزم مي شود. شرط کردن دادن اجوره 

هنگام عقد، دادن اجوره هنگام عقد بدون شرط کردن آن و يا تکميل کار تعيين شده.

)2( کسيکه خانة را به اجاره گرفت موجر مي تواند اجورة هر روز را بخواهد مگر اينکه در 

عقد وقت خواستن آن را تعيين کند.

)3( کسيکه شتري را تا مکه مکرمه به کرايه گرفت، اجاره دهنده حق دارد که در هر مرحله 

از اجاره دار کرايه را بخواهد.

)4( دوبي و خياط نمي توانند قبل از تمام نمودن کار اجوره بخواهند مگر آنکه در هنگام عقد 

چنين شرطي را گذاشته باشند.

تا  گرفت،  اجاره  به  اش  خانه  در  آرد  پيمانه  يک  پختن  به عوض  را  نانپزي  که  کسي   )5(

هنگامي که نان از تنور بيرون نشده نانپز مستحق اجوره نمي گردد. کسي که آشپزي را بخاطر 

پختن طعام عروسي به اجاره بگيرد بيرون کردن طعام بر ذمة آشپز است.

)6( کسي که مزدوري را بخاطر خشت زني به اجاره گيرد به نظر امام ابو حنيفه6 وقتي 

خشت ها را ايستاد نمود مستحق اجوره مي گردد ليکن امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما 

اجوره  مستحق  ديگرى  بر  يکى  گذشتاندن  و  خشت  کردن  جمع  از  بعد  که  اند  گفته  اهللا 
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مي گردد.

برايت  درهم  بدوزي يک  فارسي  طريقة  به  را  لباس  اين  اگر  به خياط گفته شود:  اگر   )7(

مي دهم و اگر به طريقة رومي بدوزي دو درهم برايت مي دهم. اين گونه اجاره جايز است 

لباس را امروز بدوزي  به هر طريقة که بدوزد اجورة آن را مي گيرد. و اگر بگويد: اگر  و 

نيم درهم برايت مي دهم. اگر امروز دوخت  يک درهم برايت مي دهم و اگر فردا بدوزي 

از نظر امام ابو حنيفه6 مستحق يک درهم است و اگر فردا دوخت مستحق اجر مثل است 

محمد  امام  و  يوسف  ابو  امام  نمي شود.  بيشتر  است  درهم  نيم  که  مسمي  اجر  از  اجوره  اما 

رحمهمااهللا گفته اند: هردو صورت اجاره جايز است و به هرکدام اين دو صورت عمل کند 

مستحق اجوره مي گردد.

)8( اگر )اجاره دهنده در هنگام اجاره دادن دکاني( بگويد: اگر دکان را به عطر فروش دهي 

کراية دکان در هر ماه يک درهم است، و اگر آن را به آهنگر دهي کرايه هر ماه دو درهم 

است. از نظر امام ابو حنيفه6 اين عقد جايز مي باشد و هر کاري را که در آن مي کند اجوره 

آن را مي دهد ليکن امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا گفته اند که اين نوع اجاره فاسد 

است.

)9( کسي که خانه يي را ماهانه به يک درهم به اجاره بگيرد اين عقد فقط براي مدت يک 

ماه صحيح بوده و براي ماه هاي باقيمانده فاسد است مگر آنکه شمار همه ماه ها را تعيين کند، 

اگراز ماه دوم به اندازه يک ساعت هم در آن سکونت کرد عقد ماه دوم نيز صحيح بوده  و 

اجاره آن را مي دهد و اجاره دهنده قبل از تمام شدن يک ماه حق ندارد که کرايه دار را از 

خانه بيرون کند. و اين چنين است ماه هاي ديگر يعني اگر يک ساعت در اول آن سکونت 

کند عقد صحيح بوده و اجارة آن را مي دهد.

)10( اگر کسي خانه را براي يک سال در مقابل ده درهم به کرا گرفت جايز است اگرچه 

کراية هر ماه را معلوم نکند.  

شرح

وجوب اجوره: اجوره فقط به بستن عقد اجاره الزم نمي گردد، در اصل عقد عبارت از 

مبادلة عوض ها است که بايد بگونه مساوي مبادله شود. به همين اساس عقد اجاره با به دست 

آمدن منافع قدم به قدم به وجود مي آيد لهذا زمانيکه منافع بگونة کامل به دست آيد تسليم 
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دهي اجوره الزم مي گردد.

اجير به سه صورت ذيل مستحق اجوره مي گردد.

1- اجير بر موجر اين شرط را گذارد که قبل از اتمام کار اجوره اش را بدهد. در اين صورت 

اگر مؤجر اجوره ندهد اجير مي تواند که از شروع نمودن به کار امتناع ورزد.

2- موجر بدون شرط اجورة اجير را قبل از شروع به کار تسليم دهد. 

3- مستأجر وقتي منافع عقد را به دست آرد.

به دست عاقدين است و مي توانند هر وقتي را که بخواهند  تعيين وقت تسليم دهي اجوره 

تعيين کنند قبل از کار و بعد از کار هردو صورت جايز است.

مسأله: اگر کسي خانه يا دوکاني را به کرايه بگيرد و وقت تسليم دهي اجورة آن را تعيين 

نکند، مؤجر در آخر هر روز مي تواند اجوره همان روز را مطالبه نمايد زيرا در مسألة اجاره 

مدت هر روز کامل يک مرحله جداگانه شمرده مي شود. همچنان اگر شتري تا يک جاى 

معين به اجاره گرفته شود مؤجر مي تواند با طي نمودن هر مرحله اجورة خود را مطالبه نمايد، 

ولي اگر خياط نيمة لباس را بدوزد اجورة آن را مطالبه کرده نمي تواند؛ زيرا از جامه نيمه 

دوخته شده فايده گرفته نمي شود.

مسأله: اگر کسي خانه يي را ماهانه به هزار افغانى اجاره بگيرد، اين عقد براي يک ماه صحيح 

اينکه تعداد ماه ها در اين عقد تعيين نگرديده لهذا در  و براي ماه ديگر فاسد است. بخاطر 

مدت اجاره جهالت وجود دارد و از اينکه ماه اول معلوم است لهذا اجاره فقط در همين ماه 

صحيح است. همچنان وقتي ماه جديد داخل مي شود آن هم بايد تعيين شود و اجاره در آن 

صحيح مى گردد.

1- اجير در چند صورت مستحق اجوره مي شود؟

2- آيا در تعيين وقت براي تسليم دهي اجوره عاقدين اختيار دارند ؟

3- آيا کرايه دهنده خانه حق اين را دارد که در آخر هر روز کرايه خانه خود را مطالبه نمايد؟

4- کسي که خانه خود را در ماهي به هزار افغانى کرايه بدهد چرا اجاره فقط براي يک ماه 

صحيح است؟
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درس بيست ونهم

اجاره )٥(
احكام اجوره

به اجوره را خوانديم و حال در اين درس احکام  در درس قبلي يک سلسله احکام متعلق 

متباقي آن را مي خوانيم.
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ترجمه
)1( گرفتن اجوره باالى حمام و حجامت )خونکشي( جايز است.

)2( گرفتن اجوره به استخدام حيوان نر براي نسل گيرى جايز نمي باشد همچنان گرفتن اجوره 

در مقابل اذان، اقامت، تعليم قرآن، حج، آواز خواني و گريستن بر مرده، جواز ندارد.

)3( از نظر امام ابو حنيفه6 اجاره مال مشاع )حق مشترک با ديگران( جايز نيست مگر براي 

شريک. و امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما اهللا گفته اند: اجاره کردن مال مشاع با هر 

شخص جايز است.

)4( به اجاره گرفتن زن شير ده در مقابل اجورة معلوم و در مقابل خوراک و لباس او هم 

جايز است. مستأجر نمي تواند شوهر زن شير ده را از همبستري با او منع کند و اگر زن مذکور 

باردار شد و مستأجر از شير زن اجاره شده بر طفلش خوف داشت در اين صورت مي تواند 

که اجاره را فسخ کند. بر وي الزم است که خوراک طفل را درست کند و اگر در دوران 

شيرخوارگي شير ميش را بدهد حق اجوره را ندارد.

)5( هر صانعى که کار او در مال تاثير دارد، بعد از تمام نمودن کار مي توانند تا هنگام به دست 

آوردن اجورة خود مال را نزد خود نگهدارد. اما اجير که کار او در مال تاثير ندارد حق ندارد 

که مال را نزد خود نگهدارد مانند جوالي و ناخدا.

)6( اگر مستأجر بر اجير اين شرط را وضع کند که کار را خودش کند اجير حق ندارد که 

توسط کسي ديگري آن کار را کند ولي اگر کار را بدون شرط اجاره کرد در اين صورت 

اجير اين اختيار را دارد که توسط شخص ديگري آن کار را انجام دهد.

)7( اگر در بين صاحب رخت و خياط اختالف پيدا شد صاحب رخت گفت: من گفته بودم 

که چپن برايم بدوز و خياط گفت:  براي من پيراهن گفته بودي. يا صاحب رخت به رنگريز 

گفت: من برايت رنگ سرخ را فرمايش داده بودم و تو رنگ زرد استعمال نمودي در تمام 

اين صورت ها سخن صاحب رخت با قسم معتبر است اگر قسم ياد کرد خياط ضامن است؛ 

زيرا در ملک غير تصرف کرده است.
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)8( اگر صاحب رخت گفت بدون اجوره برايم دوخته اي، ولي خياط گفت در مقابل اجوره 

آن را برايت دوخته ام. از نظر امام ابو حنيفه6 سخن صاحب رخت با قسم معتبر است. 

)9( امام ابو يوسف6 گفته است: اگر خياط شخص کاسب بود مستحق اجوره است و اگر 

شخص کاسب نبود مستحق اجوره نمي باشد.

امام محمد6 گفته است: اگر خياط در بين مردم به اجوره گرفتن در مقابل دوختن مشهور 

بود با قسم ياد کردن سخن وي معتبر است که در مقابل اجوره دوخته است.

اندازة وقتى  و  مقدار آب  اگرچه  از کسي که حمام کند جايز است  اجوره  شرح: گرفتن 
به همين  بين مسلمانان عرف  نباشد؛ زيرا در  معلوم  به مصرف مي رسد  که در حمام کردن 

گونه بوده و کدام نزاعي از اين نگاه به وجود نمي آيد لهذا قطع نظر از اينکه مقدار آب و 

مقابل کار حجامت  در  مي باشد. همچنان  اجوره جايز  نشده گرفتن  تعيين  گذشتاندن وقت 

)خونکشي( گرفتن اجوره نيز جواز دارد، رسول اهللا� در مقابل حجامت پول داده است. و 

گرفتن اجوره در مقابل استخدام بزنر بر بزماده بخاطر نسل گيري جواز ندارد؛ زيرا در شرح 

 $* åkáÉçJ¶=� åG ájß¢� áÀ ß¢�ÎßÃß¾�½Øj¶=�ÄÉ·¢�àÄç¾ß?%�:مشکل اآلثار للطحاوي اين حديث آمده است

)پيغمبرX از گرفتن اجوره در مقابل استخدام حيوان نر بر حيوان ماده منع فرموده اند(.

اجوره در مقابل عبادت: گرفتن اجوره در مقابل اذان، اقامت، تعليم قرآن و حج جواز 
ندارد؛ زيرا اين عبادات از جمله عباداتي است که بنده توسط آن خود را به اهللا تعالي نزديک 

مي کند و ثواب آن هم به کسي مي رسد که آن را انجام مي دهد ليکن فقهاي متأخرين گفته 

اند: گرفتن اجوره در مقابل تعليم قرآن جايز است؛ زيرا در عصر کنوني مردم در امور ديني 

سستي مي کنند و از طرف ديگر کدام کمکي که در گذشته از طرف حکومت اسالمي به 

معلمان قرآن صورت مي گرفت حاال صورت نمي گيرد لهذا ايشان مجبور اند که بخاطر پوره 

نمودن نيازمندي هاي زندگي در مقابل تعليم قرآن مزد بگيرند و يا اينکه به عوض تعليم قرآن 

به کدام کار و کسب ديگر روي بياورند که در صورت دوم تعليم قرآن کريم ترک مي شود. 

لهذا فقهاي متأخرين فتوا بر جواز گرفتن اجوره در مقابل تعليم قرآن داده اند.

گرفتن اجوره در مقابل آوازخواني، نوحه و شيون بر مرده و امثال آن جواز ندارد؛ زيرا اين 

کارها گناه بوده و گرفتن اجوره بر ارتکاب گناه جايز نيست.

باشد؛  پراگنده  آن  در  و  مخلوط  ديگري  حق  با  که  گويند  را  حقي  مشاع  مشاع:  اجارة 
بطورمثال: دو شخص مشترکاً يک جريب زمين را بخرند و بدون اينکه آن را تقسيم نمايند 

زمين را در بين خود بگونة شراکت بگذارند يعني هر دوي شان در حصة زمين شريک باشند. 
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به اجاره دادن حق مشاع براي شريک به اتفاق فقها جايز است. از نظر ياران امام ابو حنيفه 

عالوه از شريک براي شخص ديگري نيز اجاره دادن حق مشاع جواز دارد؛ زيرا اجاره نوعي 

از بيع است هرگاه فروش مشاع جايز باشد اجارة آن نيز جايز است از طرف ديگر با تخليه 

نمودن و آماده ساختن حق مشاع قابل استفاده مي گردد لهذا اجاره کردن آن جايز است. امام 

ابو حنيفه اجارة حق مشاع را جز به شريک به شخص ديگري اجازه نمي دهد؛ زيرا تسليم 

نمودن حق مشاع بدون حق شريک امکان ندارد.

اجير در كدام حالت مال را با خود نگهميدارد؟ اجيري که کارش بر مال تاثير دارد 
يعني در مال تبديلي مي آورد مي تواند که بعد از تمام کردن کار و در صورت تسليم نشدن 

اجوره بدون رضايت صاحب مال مال را نزد خود نگهدارد، هرگاه مال در مدتي که نزد اجير 

باقي مي ماند از بين رود اجير ضامن شمرده نمي شود. البته اجيراني که کار شان در مال تاثير 

ندارد ايشان نمي توانند که بخاطر اجوره مال را نزد خود نگهدارند و اگر چنين کاري را انجام 

دهند و مال از بين رود ضامن شمرده مي شوند.

گرفتن اجوره در مقابل کارهاي ذيل جايز است:

1- حمام کردن. 2- خونکشي کردن.   3-  تعليم قرآن کريم. 4- شيردادن طفل.

گرفتن اجوره به اشياي ذيل جواز ندارد:

1-  استخدام حيوانات نر بر حيوانات ماده بخاطر نسل گيري.    2-  آواز خواني.

3-  نوحه و شيون کردن بر مرده.

1- در حمام کردن اندازة مصرف آب مجهول است ولي باوجود آن اجاره چرا جايز است؟

2- دليل جواز گرفتن اجوره بر حجامت را بيان داريد.

3- آيا گرفتن اجوره بر تعليم قرآن کريم جايز است؟

4- حق مشاع چيست و آيا اجارة آن جايز است؟

5- اگر کار اجير بر مال تأثير داشته باشد آيا در صورت معطل کردن اجوره حق نگهداري 

مال را دارد؟
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درس سيوم

اجاره )٦(
فسخ كردن اجاره

شاگردان عزيز! درس حاضر آخرين درس مربوط به احکام اجاره است. در اين درس حکم 

اجارة فاسد را مي خوانيم و روي آن اسباب شرعي بحث خواهيم نمود که به سبب آن اجاره 

فسخ مي شود.

*Î ç» ßjàá�=�> ßÃåE� àgßÆ> ßRßJßÈ� ß×� å̧ áNåá�=�àÌßf áQà?�åÌ ßb åi>ß«á¶=�åÌße> ßQåáÝ=� å�� àG åQ=ßÇá¶=ßÆ�$-%
� áÀåº� ãG åq> ß¦�>ßÃßF ßrß¦� áÁåDßª�(> ßÃá¿ à³ ájßÈ�áß�� áÁåCßÆ�àÌßf áQàáÙ=�åÄáÉß·ß£ßª�ße=çb¶=� àf åQá@ßJ ájàá�=� ßxßFß®�=ßcåC ßÆ�$.%

�* à_ ájß«á¶=�àÄß·ßª�Îß¿ á³ èj¶>åE�èf àvßÈ�>âFáÉ ß¢�>ßÃåE�ßb ßQßÆ� áÁåCßÆ�(àÌßf áQàáÙ=� áK ßìß̄ ßi�åÅ åbßÈ
� áK ß̂ ßjß«á¾=�Î ßUçf¶=� áÀ ß¢�àÐ>ßá�=� ß¤ ßìß̄á¾=�áÆß?�åÍß£áÉ çv¶=� àHáf åm� ß¤ ßìß̄á¾=�áÆß?� àe=çb¶=� áKßEåf ß]�=ßcåC ßÆ�$/%

*Î ßUçf¶=� ß̧ ß»á£ßJ ái=�Æ?� ßÀ ß³ ßi�>º�åeábß̄åE�àÄßºåhß¶ßÆ�àÌße> ßQåáÝ=
�> ßÂßbß̄ ß¢� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( àbá̄ ß£á¶=� ß_ ßjß«á¾=�åÄ åjá«ß¿å¶�ßÌße> ßQåáÝ=�ßbß̄ ß¢�ábß®ßÆ� åÀáÈßbå®> ß£ßJàá�=� àb ßUß?� ßL>ßº�=ßcåC ßÆ�$0%

� á_ åjß«á¿ßI�áß��åÅåá�ß§å¶
�*åÌße> ßQåáÝ=� å��åe>ßÉåá�=� à�áf ßm� èX årßÈßÆ�$1%

�(àÄà¶>ßº� ßGßÂßdßª�åÄÉåª�ßf åRçJßÉå¶� å±Ç èj¶=� å��>â¾> ç²àa�ßf ßQá@ßJ ái=� áÀ ß»ß²�åe=ßd á¢ßáÙ>åE�àÌße> ßQåáÝ=� à_ åjß«á¿ßIßÆ�$2%
�(àÅßf ßQA�>ßº� åÀßß�� áÀåº� ç×C�>ßÃåÑ> ßvß®�Îß· ß¢� àeåbá̄ßÈ� ß×� ãÁÇàÈàa�àÄáJßºåhß¶ßÆ� ßkß·áªß@ßª�>â¾> ç²àa�áÆß?�=âe=ßa�ßf ßQA� áÀ ß»ß²ßÆ

�* åÀáÈçb¶=� å��>ßÃ ß¢>ßEßÆ�ßbá̄ ß£á¶=�Ê åu>ß̄á¶=� ß_ ßjßª
�= ßbßE� áÁåCßÆ�*ãeád à¢�ßÇ àÃßª�åfß« çj¶=� áÀåº�ßb à£á̄ßÈ� áÁß?�àÄß¶�= ßbßE� ç¼àM�> ßÃáÉß· ß¢�ßfåª> ßjàÉå¶�âÍçE=ßa�ßf ßQá@ßJ ái=� áÀßºßÆ�$3%

*æeád à£åE� ßkáÉß·ßª�åfß« çj¶=� áÀåº�ßb à£á̄ßÈ� áÁß?�Ëåe> ß³ à»á·å¶
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ترجمه

)1( در اجارة فاسد دادن اجر مثل واجب است اما نبايد از اجورة تعيين شده بيشتر باشد.

)2( هرگاه مستأجر خانة را قبض نمايد، تسليم نمودن اجوره بر وي الزم گردد هرچند که در 

آن سکونت نکرده باشد و اگر کسي به زور از وي خانه را بگرفت اجوره ساقط مي شود، و 

اگر چنين عيبي را در آن پيدا نمود که به باشندگان آن زيان مي رساند مستأجر حق دارد که 

اجاره را فسخ کند.

)3( وقتيکه خانة ويران شد يا آب از زمين و از آسياب قطع گرديد اجاره فسخ مي شود و 

همان اندازه اجوره بر وي الزم مي گردد که در آن سکونت نموده يا آسياب را استعمال کرده 

است.

)4( اگر يکي از متعاقدين بميرد در حاليکه اجاره را براي خود منعقد ساخته بوده است اجاره 

فسخ مي گردد و اگر آن را به کسي ديگري منعقد کرده بود اجاره فسخ نمي شود.

)5( در اجاره خيار شرط جايز است.

به  به سبب اعذار فسخ شده مي تواند؛ مثًال: کسي دوکاني را براي کسب و کار  )6( اجاره 

و طوري  مفلس  ولي  دهد  اجاره  به  را  خانة خود  يا کسي  رود،  بين  از  مال  و  بگيرد  اجاره 

قرضدار شود که بدون فروختن خانه اجاره شده اش قرض خود را ادا کرده نتواند در اين 

صورت قاضي اجاره را فسخ کند و مال اجاره شده را در قرض به فروش رساند.

)7( کسيکه سواري را بخاطر سفر نمودن به اجاره گرفته باشد ليکن از سفر کردن باز ماند 

اين هم عذر است. و اگر اجاره دهنده )حيوان( سوارى از سفر باز ماند اجاره را فسخ کرده 

نمي تواند.

شرح

حكم اجارة فاسد: اگر اجارة فاسد گرديد و مزدور کارش را تمام نمود، بر مستأجر الزم 

است که مزد اجير را بدهد و اگر براي اجير مزدي را تعيين نموده بود ، مزد مثل از مقدار 

تعيين شده بيشتر نباشد. قابل يادآوري است که در اجارة فاسد اجوره زماني الزم مي گردد 

که از مال  اجاره شده بهره گرفته شده باشد يعني فقط به تخليه و آماده کردن آن اجوره الزم 

نمي شود ليکن در اجارة صحيح به تخليه و تسليم نمودن آن اجاره الزم مي گردد.

فسخ شدن اجاره: در صورت موجود شدن عذر هاي شرعي اجاره قابل فسخ شدن است. 
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و عذر هاي شرعي سه نوع اند.

1- عذر از طرف مستأجر: مثًال کسي بخاطر تجارت دوکاني را به اجاره بگيرد اما مال از 

بين رود يا دوکاني را بخاطر رخت فروشي به اجاره بگيرد ليکن به کار آهنگري شروع نمايد. 

در همة اين صورت ها اگر مستأجر اجاره را به اتمام برساند ضرر زياد مي بيند؛ لهذا عذرش 

شرعا قابل قبول است.

2- عذر از طرف مؤجر: گهگاهي اجاره دهنده به مشکلي روبرو مي شود که بدون فسخ 

نمودن اجاره راه مناسب ديگري ندارد؛ بطور مثال: کرايه دهندة خانه به حدي قرضدار شود 

که جزء به فروش رساندن خانه اش راه ديگري براي ادا کردن قرض نداشته باشد در همچو 

صورتي مؤجر حق فسخ اجاره را دارد.

3- عذر در مال اجاره شده: در بعضي  اوقات در مال اجاره شده عيب و نقصاني به 

وجود مي آيد که به سبب آن مستأجر نمي تواند از آن بهره تمام بگيرد؛ مثًال: ديوار خانه اجاره 

شده ويران مى گردد يا آسيابي را که به اجاره گرفته آبش قطع شود. در همة اين موارد مطالبة 

فسخ عقد اجاره مشروع و قابل قبول است.

اگر کسي عقد اجاره را مربوط به خودش ساخته باشد و وفات نمايد با مردنش اجاره فسخ 

مي گردد؛ زيرا با وفات مستأجر مالي که از وي باقي مي ماند حق ورثه مي گردد و دادن اجوره 

از ملکيت غير جايز نمي باشد. همچنان با وفات مؤجر منافع ملکيت ورثه مي شود که باز هم 

حق ديگران در مقابل ا جوره مي آيد؛ اما اگر اجاره دار اجاره را براي شخص ديگري به حيث 

وصي و وکيل انجام دهد در اين صورت وفات بر عقد اجاره کدام تأثيري ندارد.

ماند  باز  از سفر  يا هر سبب ديگر  بيماري  به سبب  مسأله: اگر شخص کرايه دهندة شتران 

به عوض  براي فسخ اجاره عذر شرعي شده نمي تواند؛ زيرا مؤجر مي تواند  اينگونه عذرها 

خود شخص ديگري را همراه کاروان بفرستد.   

شاگردان از ذهن خود چند مثال براي فسخ اجاره به سبب عذر هاي شرعي بيان کنند.
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1- حکم اجارة فاسد را بيان کنيد.

2- يک مثال براي عذر شرعي از طرف مستأجر که موجب فسخ اجاره است بيان کنيد.

3- اگر کسي عقد اجاره را مربوط به خودش کرده باشد و وفات نمايد حکم اين گونه اجاره 

چيست؟

4- آيا خيار شرط در اجاره جايز است؟

5- اگر اجاره گيرنده سواري به سبب کدام عذر از سفر بازماند آيا مي تواند اجاره را فسخ 

نمايد؟
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درس سى ويكم

 شفعه )1(

اسالمي جهت  فقه  ديدگاه  از  رساند  فروش  به  را  خانة خود  يا  زمين  بخواهد  هرگاه کسي 

خريدن آن حق اوليت براي شرکا و همسايه هاي نزديک او است تا آنکه با آمدن انسان هاي 

که  گويند  »شفعه«  را  براي خريدن  اوليت  اسالمي حق  فقه  در  نشوند.  متضرر  ايشان  بيگانه 

احکام آن را در اين درس مي خوانيم.

� åHáf ën¶>ß² � å¤ÉåFßá�= � ë° ßU � å� � å�Éå· ß̂ á·¶ � ç¼àM �( å¤ÉåFßá�= � åká«ß¾ � å� � å�Éå· ß̂ á·å¶ �ãÍßF åQ=ßÆ �àÍß£á« èn¶= �$-%
�( å�Éå·ßá�=� ß¤ßº�ãÍß£á« àm�åe>ßá�=ßÆ� åHáf ën¶=ßÆ� å°Èåf çì¶=� å�� ǻ Èåf çn·å¶� ßkáÉß¶ßÆ�*åe> ßRá·å¶� ç¼àM�( å°Èåf çì¶=ßÆ

* àe>ßá�=�> ßÂßd ß]ß?� ß¼ç· ßi� áÁåDßª�( å°Èåf çì¶=� å�� ǻ Èåf çn·å¶�àÍß£á« èn¶>ßª� ß¼ç· ßi� áÁåDßª
�áÆß?�Ëåß� ánàá�=�> ßÃ ß»ç· ßi�=ßcC� åd á]ßáÙ>åE� à́ ß·áà�ßÆ�åa> ßÃ ámåáÝ>åE�èfå̄ßJ ájßIßÆ� å¤áÉßFá¶=� åbá̄ ß£åE� àGåß��àÍß£á« èn¶=ßÆ�$.%

* ã¼å²> ßU�>ßÃåE� ß¼ ß³ ßU
� àbåÃ ánàÉßª��àÄá¿åº� àxßÃá¿ßÈ� ç¼àM�åÍßFß¶> ßìàá�=�Îß· ß¢� ß́ å¶ßc�åÄ åjå·áß�� å��ßbßÃ ámß?� å¤áÉßFá¶>åE� à¤Éå« çn¶=� ß¼å· ß¢�=ßcåC ßÆ�$/%
� áLçfß̄ßJi=� ß́ å¶c� ß̧ ß£ßª�=cDßª�*åe>ß̄ ß£á¶=� ßbá¿ å¢�áÆß?� å¥>ßJáFàá�=�Îß· ß¢�áÆß?�åÅ åbßÈ� å�� à¤ÉåFßá�=� ßÁ>ß²� áÁC� å¤åÑ>ßFá¶=�Îß· ß¢
�åa>ßÃ ámåáÝ=�ßbá£ßE�=âfáÃ ßm�>ßÃß²ßfßI� áÁC�6 ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�*ßÍß«É¿ ßU�ÊE?�ßbá¿ å¢�åá� å]@çJ¶>åE� á�à̄ ájßI�áß�ßÆ�àÄàJ ß£á« àm

* áKß· ßìßE
�åeßÆ àb¶=ßÆ�åfáÒåFá¶= ßÆ�Ê ßUçf¶=ßÆ�å½>»ßá�>²� à¼ ßjá̄ àÈ� ß×�>çå�� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�åe>ß̄ ß£á¶=� å��ãÍßF åQ=ßÆ�àÍß£á« èn¶=ßÆ�$0%

�*åe>§ ër¶=
* åÀà« èj¶=� å�� ß×ßÆ� åzÆàf à£á¶=� å��ßÍß£á« àm� ß×ßÆ�$1%

�*ãÐ=ßÇ ßi�åÍß£á« èn¶=� å�� èÊëºëd¶=ßÆ� à¼å· ájàá�=ßÆ�$2%
�*àÍß£á« èn¶=�åÄÉåª� áKßF ßQßÆ� ã¹>ßº�ßÇ àÂ� æzßÇå£åE�ße>ß̄ ß£á¶=� ß́ ß·ßº�=ßcåC ßÆ�$3%

�=âe=ßa�> ßÃåE� àf åQá@ßJ ájßÈ�áÆß?�> ßÃåE�àÄßIß?ßfáº=� à¤å¶>ßà��áÆß?�> ßÃáÉß· ß¢� à̧ àQçf¶=� àTçÆßhßJßÈ�åe=çb¶=� å��ßÍß£á« àm� ß×ßÆ�$4%
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� áÁåDßª�( æLÇ à³ ài�áÆß?�æe> ß³á¾åDåE�> ßÃá¿ ß¢�àå�> ßràÈ�áÆß?�= âbáF ß¢�>ßÃáÉß· ß¢� à°åJá£àÈ�áÆß?� æb á» ß¢�å½ßa� áÀ ß¢�>ßÃåE�àå�> ßràÈ�áÆß?
*àÍß£á« èn¶=�> ßÃÉåª� áKßF ßQßÆ�æe=ßfá®åDåE�> ßÃá¿ ß¢�ßß�> ßq

ترجمه

)1( شفعه نخست حق شريک در مبعيه است، بعد از آن حق کسي است که در حقوق مبيعه 

شريک باشد مانند شريک در آب و راه. باز حق همسايه است. شريک در راه و آب و همسايه 

با شريک در مبيعه حقدار شفعه نيست.  اگر )شريک در مال( از حق شفعه گذشت حق شفعه 

براي شريک در راه است. اگر او نيز از حق شفعه گذشت شفعه حق همسايه است.

)2( شفعه به عقد )بيع( واجب و با گرفتن شاهدان از باطل گرديدن در امان مي شود و با تسليم 

مشترى ويا به حکم حاکم ملکيت شفيع مي گردد.

)3( هرگاه شفيع از بيع با خبر شود براي مطالبه شفعه در همان مجلس شاهد مي گيرد بعد از 

آن از مجلس برخاسته باالى فروشنده شاهد مي گيرد در صورتي که مبيعه در دست وي باشد، 

يا نزد مشتري يا در نزد زمين فروخته شده شاهد مي گيرد. زماني که اين کار را انجام داد از 

نظر امام ابو حنيفه6 ديگر حق شفعه به سبب تاخير باطل نمي  شود. اما امام محمد6 گفته 

است: اگر بعد از گرفتن شاهد مطالبه شفعه را براي مدت يک ماه به تأخير افگند شفعه باطل 

مي گردد.

)4( حق شفعه در عقار ثابت مي باشد اگرچه آن زمين زميني باشد که تقسيم را قبول نکند مثل 

حمام، آسياب، چاه و خانه هاي کوچک.

)5( در کشتي ها و چيز هاي قابل انتقال حق شفعه نمي باشد.

)6( مسلمان و ذمي در شفعه برابر اند.

)7( اگر عقار را به چنان عوضي بگيرد که مال باشد شفعه در آن ثابت است.

)8( در خانة که شوهر در جمله مهر به خانم خود مي دهد يا خانة که به آن با خانم  خود خلع 

مي کند يا خانة که در بدل اجارة خانه ديگر مي دهد يا در قضية قتل عمد بر آن صلح مي کند 

يا در آزاد ساختن غالم خود به کسي مي دهد يا توسط آن به طو ر انکار يا سکوت با کسي 

صلح مي کند، شفعه نيست و اگر در صورت اقرار به آن  صلح کرد حق شفعه ثابت است.
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شرح

تعريف شفعه 

شفعه در لغت جفت نمودن و يکجا کردن را گويند. و از اينکه شفيع زمين شخص ديگري 

را با زمين خود يکجا مي کند لهذا به اين نيز شفعه گفته مي شود. و در اصطالح شفعه آن را 

گويند که شفيع بخاطر جلوگيري از ضرر، زمين فروخته شده را از مشتري پس مي ستاند و 

آن را با زمين خود يکجا مي کند.

شفيع: کسي را گويند که به شفعه حقدار باشد.

مشفوع: زميني را گويند که حق شفعه در آن ثابت مي شود.

مشفوع به: آن زمين شفيع است که به سبب آن مستحق شفعه مي گردد .

مشروعيت شفعه

شفعه به احاديث پيغمبرX ثابت است. از آن جمله حديث ذيل که در صحيح مسلم روايت 

�¸åß��ß×�( æ�åÑ> ßU�áÆß?�æÍß£áEße� á¼ ßjá̄ àI�áß��æÍß²åf ßm�¸ à²� å��åÍß£á« èn¶>åE�åç�=�¹Ç àiße�Î ßvß®  :شده است

� è° ßUß?�ßÇ àÃßª�àÄá¾åcáÖàÈ�áß�ßÆ� ß¥>ßE�=ßcåDßª�(� ßµßfßI�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁåDßª�àÄ ß³Èåf ßm� ßÁåcáÖàÈ�ÎçJ ßU� ß¤ÉåFßÈ� áÁß?�àÄß¶
��*åÄåE

ترجمه: رسول اهللا�  در هر خانه و باغ شريک به شفعه فيصله نمود، جايز نيست که آن 

را بدون اجازه شريک بفروشد )شريک( اختيار دارد مي گيرد يا ترک مي کند اگر به فروش 

رساند و وى را خبر نکرد، او به خريدن آن احق تر است.

شفيع به سه نوع است و به ترتيب زير در شريعت مستحق شفعه مي گردد.

1- الخليط في نفس المبيع

کسي که در ملکيت و جايداد )زمين و خانه( فروخته شده شريک باشد. 

2- الخليط في حق المبيع

کسي که در حقوق مبيعه مانند راه و آب شريک باشد.

3- جار

همسايه پيوست به جايداد.
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ثبوت شفعه

 حق شفعه به فروخته شدن زمين ثابت مي شود و اگر کسي قبل از فروخته شدن زمين از حق 

شفعه بگذرد گذشت وي حق شفعه را باطل نمي سازد و شفيع مي تواند بعد از فروش دعواي 

شفعه کند.

مطالبة شفعه 

زمين،  شدن  فروخته  خبر  شنيدن  با  همزمان  شفيع  که  است  اين  شفعه  نمودن  مسترد  شرط 

طلب  را  آن  که  بگيرد  شاهد  شفعه  مطالبة  بر  مجلس  همان  عين  در  و  کند  را  شفعه  مطالبه 

مواثبت گويند بعد از آن باالى بايع شاهد گيرد اگر مبيعه در دست او بود يا بر مشتري يا 

به  از بين نمى رود که در متن از آن  نزد زمين شاهد بگيرد. بعد از گرفتن شاهد حق شفعه 

)تستقر( ياد شده است. مواثبت در لغت به معناي خيز و جست زدن آمده و در اينجا مراد از 

آن مطالبه شفعه بدون تاخير کردن است، هرگاه شفيع به مجرد شنيدن خبر مطالبه شفعه را 

نکند و در مطالبه شفعه تاخير نمايد حق شفعه باطل گردد؛ زيرا شفعه يک حق ضعيف است. 

براي محفوظ نگهداشتن حق شفعه بر شفيع الزم است که بعد از طلب مواثبت به سرعت نزد 

فروشنده، مشتري و يا زمين فروخته شده برود و در نزد آنان بر مطالبه شفعه شاهد بگيرد. اين 

موضوع را طلب استحقاق يا تقرير طلب گويند که بعد از آن حق شفيع به سبب تاخير کردن 

از بين نمى رود.

شفيع صرفاً به سبب مطالبه شفعه و گرفتن شاهد مالک مشفوع )زمين( نمي گردد بلکه مالک 

زمين وقتي مي گردد که مالک يا قاضي زمين را به شفيع تسليم دهد.

مطالبة شفعه با هر لفظي که بر مطالبه شفعه داللت کند صحيح است مثًال بگويد: من خواهان 

شفعه هستم من شفعه مي خواهم و يا جمالت شبيه اين دو جمله.

ثابت است؟ حق شفعه فقط منحصر در زمين است؛ و در چيزهاي  حق شفعه در چي چيز 

ديگري غير از زمين شفعه نمي باشد اگر در منزل دوم يک تعمير، خانه يي فروخته مي شود 

همسايه ها حق مطالبه شفعه را دارند. مالکان منزل زيرين زماني از خانه هاي منزل دوم مطالبه 
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شفعه کرده مي  توانند که راه شان مشترک باشد. 

هم  با  آن  مشروعيت  و حکمت هاي  شفعه  اسباب  ثبوت  در  ذمي  و  مسلمان  که  آنجايي  از 

مساوي اند لذا در استحقاق شفعه نيز با هم برابر مي باشند يعني اگر مسلمان و ذمي هردو شفيع 

يکديگر باشند و مسلمان زمين خود را بفروشد ذمي شفيع بوده و حق شفعه را دارا مي باشد.

مسأله

اگر  باشد و  مال  بيع عوضي که داده مي شود  مطالبة شفعه فقط زماني صحيح است که در 

عوضي که به مقابل زمين داده مي شود مال نباشد حق مطالبه شفعه را دارا نمي باشد. به همين 

اساس اگر کسي زمين خود را در مقابل مهر، خلع، اجاره يا در مسأله قتل عمد بخاطر صلح به 

جانب مقابل بدهد شفيع مطالبه حق شفعه را کرده نمي تواند؛ زيرا در همة اين صورت ها زمين 

در مقابل مال فروخته نشده است.

معامله صلح دهد  به در  از مدعي  انکار  يا  را در صورت سکوت  اگر کسي زمين  همچنان 

شفيع حق مطالبة شفعه را ندارد؛ زيرا صلح کننده در اين صورت زمين خود را به عوض مال 

نمي دهد بلکه آن را عوض براي از بين بردن نزاع مي دهد و از بين بردن نزاع مال نمي باشد. 

البته اگر صلح کننده با اقرار خود به صلح کردن آماده شود در اين صورت شفيع حق مطالبه 

شفعه را دارد؛ زيرا صلح کننده اين تبادله را تبادله مال تصور نموده و بر آن اقرار کرده است، 

و به اين اساس زمين در مقابل مال مي آيد و شفعه در آن ثابت مي شود.

تمثيل  استاد محترم صورت هاي مختلف مطالبه شفعه را بگونة عملي  با همکاري  شاگردان 

کنند.
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1- شفعه را تعريف کنيد.

2- دليل مشروعيت شفعه را بگوييد.

3- شفيع به چند گونه است؟ واضح سازيد.

4- شفعه چگونه خواسته مي شود؟ طلب مواثبت و  استحقاق را تشريح نماييد.

5 – حق مطالبه شفعه بر کدام چيز منحصر است؟

6- اگر زمين در مقابل عوضي فروخته شود که مال نباشد حکم آن چيست؟
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درس سي و دوم

شفعه )2(
احكام مطالبة شفعه

در درس گذشته، در رابطه به تعريف و مشروعيت شفعه و يک سلسله شروط آن معلومات 

حاصل نموديم حاال طبق شريعت اسالمي راجع به شيوه هاي مطالبة شفعه و احکام مربوط به 

آن بحث مي نماييم.

�Î ß¢çbàá�=�Ê åu>ß̄á¶=� ß¹ß@ ßi�ßÍß£á« èn¶=� ßGß· ß{ßÆ�ßÐ=ßf ën¶=�Î ß¢ça>ßª�Ê åu>ß̄á¶=� ß�C� à¤Éå« çn¶=�ß½çbß̄ßI�=ßcåC ßÆ�$-%
*åÍß¿ëÉßFá¶=�ßÍßº>ß®C�àÄß«ç·ß²� ç×åCßÆ�(åÄåE� à¤ß« ánßÈ�Ëådç¶=�åÄ å³á·åå�� ßßß�á¢=� áÁåDßª�(åÄáÉß· ß¢

� à¤ß« ánßÈ�>çå��àÅßfß²ßc�Ëådç·å¶� ã́ å¶>ßº�àÄç¾?� à¼ß·á£ßÈ�>ßº�å�ß>åE�Ëåß� ánàá�=� ß¬å· áVàJ áià=�åÍß¿ëÉßFá¶=� åÀ ß¢�ßh ßRß¢� áÁåDßª�$.%
� ß¥>ÉåJáEÝ=�ßf ß³á¾?� áÁåDßª�;×�á½?� ß¥>JáE=� á̧ ßÂ�6Ê åu>ß̄á¶=�àÄß¶ß@ ßi�ãÍß¿ëÉßE� å¤Éå« çn·å¶� áKßº>ß®�áÆß?� ß̧ ß³ß¾� áÁDßª�(åÄåE
�>ßº �å�ß>åE �áÆß? � ß¥>ßJáE= �>ßº �å�ß>åE �Ëåß� ánàá�= � ß¬å· áVàJ áià= �> ßÃá¿ ß¢�ßh ßRß¢� áÁDßª ��ßÍß¿ëÉßFá¶= � å¼å®? �6 å¤áÉå« çn·å¶ � ß̧ áÉå®

*àÅßfß²ßc�Ëådç¶=�åÄ áQßÇá¶=� áÀåº�âÍß£á« àm�åe=çb¶=�åÅ åd ßÂ� å�� çÊß· ß¢� è° åVßJ ájßÈ
�=ßcåDßª�(Ê åu>ß̄á¶=� åkå·áß�� ß�C� ßÀ ß»çN¶=� à¤Éå« çn¶=�áf åváà��áß�� áÁåCßÆ�åÍß£á« èn¶=� å��àÍ ß¢ßg>ß¿àá�=� àgÇàß�ßÆ�$/%

�* åÀ ß»çN¶=� àe> ßv áUC�àÄßºåhß¶�åÍß£á« èn¶>åE�Ê åu>ß̄á¶=�àÄß¶�Î ßvß®
�*åÍßÈáÕèf¶=ßÆ� åGáÉß£á¶=�åe>ßÉåå~�ße=çb¶=�ça àfßÈ� áÁß?� å¤Éå« çn·å¶ßÆ�$0%

� à¤ ß» ájßÈ×ßÆ �åÍß£á« èn¶= � å��àÄ ß» åq>ßà�� áÁß? �àÄß·ßª �åÅ åbßÈ � å�� à¤ÉåFßá�= ßÆ � ß¤åÑ>ßFá¶= � à¤Éå« çn¶= �ßf ßv áUß? � áÁDßª �$1%
�Îß· ß¢�åÍß£á« èn¶>åE � ßÊ åvá̄ßÈßÆ �àÄá¿åº �æbßÃ ánßå� � ß¤áÉßFá¶= � ß_ ßjá«ßÉßª �Ë ß� ánàá�= �ßf àváß��ÎäJ ßU�ßÍß¿ëÉßFá¶= �Ê åu>¯á¶=

*åÄáÉß· ß¢�àÌ ßbáÃ à£á¶=� ß̧ ß£áà�ßÆ� å¤åÑ>ßFá¶=
� ß́ å¶dß²ßÆ�àÄàJ ß£á« àm� áKß· ßìßE� ß́ å¶ßc�Îß· ß¢� àeåbá̄ßÈ�ßÇ àÂßÆ� ß¼å· ß¢�ß� åU�ßa>ßÃ ámåáÝ=� à¤Éå« çn¶=� ßµßfßI�=ßcåC ßÆ�$2%

*åe>¯å£á¶=� ßbá¿ å¢�×ßÆ�å á�ß£åÈ>FßJàá�=� åb ßU?�Î·¢�ábßÃ ánßÈ�áß�ßÆ� åkå·áßá�=���ßbßÃ ám?� áÁC
�* ßzßÇå£á¶=�çaßeßÆ�àÄàJ ß£á« àm� áKß· ßìßE�àÅ ßd ß]ß?� æzßÇ å¢�Îß· ß¢�åÄåJ ß£á« àm� áÀåº�ßß�> ßq� áÁåCßÆ�$3%
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�>ßº� à¤Éå« çn¶=� ß¥>ßE�=ßcåC ßÆ�* á�à̄ ájßI�áß��Ëåß� ánàá�=� ßL>ßº�=ßcåC ßÆ�(àÄàJ ß£á« àm� áKß· ßìßE� à¤Éå« çn¶=� ßL>ßº�=ßcåC ßÆ�$4%
*àÄàJ ß£á« àm� áKß· ßìßE�åÍß£á« èn¶>åE�àÄß¶�Î ßvá̄ àÈ� áÁß?� ß̧ áFß®�åÄåE� à¤ß« ánßÈ

ترجمه

)1( هرگاه شفيع نزد قاضي به فروخته شدن زمين دعوا نمايد و مطالبة شفعه را کند قاضي از 

مدعي عليه مى پرسد اگر به ملکيت شفيع که به اساس آن شفيع مي گردد به حق شفيع اعتراف 

کرد شفعه ثابت مى شود و اگر )مدعي عليه انکار نمود( شفيع را به آوردن شاهدان مکلف 

مي سازد.

)2( اگر مدعي از پيش کردن شاهدان ناتوان شد از مشتري به اهللا> قسم گرفته مي شود که 

وي در باره زمين مذکور – که به آن شفيع مي گردد - نمي داند که وي مالک آن است. اگر 

از قسم انکار کند يا شفيع شاهدان را پيش نمايد قاضي از مشتري بپرسد آيا زمين را خريده 

است؟ اگر مشتري از فروش آن انکار کند، به شفيع گفته مي شود براي ثبوت فروخته شدن 

به اهللا قسم دهد  ناتوان شد مشتري را  زمين شاهدان پيش کن. اگر از پيش نمودن شاهدان 

که زمين را نخريده است، يا چنين قسم ياد کند که وي از رهگذر سبب ياد شده بر من حق 

شفعه را ندارد.

او صحيح  پيشبردن دعواي شفعه توسط  باشد  نياورده  به محکمه پول هم  )3( شفيع اگرچه 

است و هرگاه قاضي به نفع وي فيصله نمايد در آن صورت آوردن پول بر وي الزم است.

)4( شفيع حق دارد که مبيعه را به سبب خيار عيب و خيار رؤيت مسترد نمايد.

)5( اگر مبيعه در دست فروشنده باشد و شفيع وى را به محکمه حاضر کند شفيع مي تواند با 

وي دعواي شفعه کند، قاضي تا زماني گواهي شاهدان را نمي شنود که مشتري حاضر نباشد، 

قاضي بيع را در حضور مشتري فسخ نموده حکم شفعه را بر فروشنده مي کند و نيز پرداخت 

تاوان را باالى او الزم مي سازد. 

)6( اگر شفيع در وقت شنيدن خبر فروش زمين به گرفتن شاهدان قدرت و توان داشت ولي 

شاهد نگرفت ويا در مجلس شاهد گرفت ليکن در نزد عاقدين يا زمين شاهد نگرفت شفعه 

اش باطل مي گردد.

)7( اگر شفيع در مقابل عوض پذيرفته از شفعه گذشت نمود، حق شفعه اش باطل مى شود و 

عوضي را که اخذ نموده مسترد نمايد.
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)8( اگر شفيع وفات نمايد حق شفعه اش از بين مى رود؛ اما اگر مشتري وفات کند حق شفعه 

اش باطل نمي گردد.

اگر شفيع زميني را که به سبب آن مستحق شفعه است قبل از برنده شدن شفعه بفروشد حق 

شفعه اش باطل مي شود. 

شرح

طريقة مطالبة شفعه: هرگاه زمين مشفوعة کسي بدون اجازه اش به فروش رسد شفيع براي 

مالک زميني  آيا شفيع  بپرسد که  از مشتري زمين  قاضي  برود،  قاضي  نزد  مطالبة حق خود 

هست که به سبب آن وي شفيع زمين فروخته شده مي گردد؟ اگر مشتري به ملکيت شفيع 

اعتراف نمود خوب است، ولي اگر مشتري از ملکيت شفيع انکار نمود پس قاضي به شفيع 

وقت مي دهد تا براي اثبات ملکيت خود بر آن زميني که به سبب آن مستحق شفعه مي گردد 

شاهد پيش بياورد. اگر شفيع براي اثبات ملکيت زمين خود شاهد آورده نتوانست مشتري به 

اين سخن قسم ياد کند که وي در باره ملکيت شفيع معلومات ندارد. و اگر مشتري از قسم 

خوردن انکار نمود يا شفيع براي ثبوت ملکيت خود شاهد پيش کرد پس در اين صورت 

از  مشتري  اگر  به دست آورده؟  راه خريد  از  را  زمين  آيا وي  بپرسد که  مشتري  از  قاضي 

خريدن به گونة بيع انکار نمود شفيع به اين مسأله که مشتري زمين مذکور را  به طريق بيع 

خريده است شاهد پيش کند. اگر شفيع به فروش زمين شاهد پيش کرده نتوانست مشتري 

به نگرفتن زمين قسم ياد کند يا  قسم بخورد که شفيع به اساس سبب مذکور حق شفعه را 

ندارد.

مدعي عليه شفيع: هرگاه مشتري زمين را خريده آن را قبض نموده بود، شفيع با مشتري 

دعواي شفعه مي کند و در اين صورت دعوا بر فروشنده درست نمي باشد؛ زيرا فروشنده بعد 

از قبض مشتري حيثيت اجنبي را دارد اما قبل از قبض، مشتري دعوا کرده مي تواند؛ زيرا زمين 

تا وقت قبض در دست فروشنده مي باشد ليکن در وقت پيش کردن شاهدان مشتري خواسته 

مي شود و بيع در نزد وي فسخ و فروشنده مدعي عليه مي گردد. 

خيار در شفعه: هرگاه شفيع به اساس حق شفعه زمين را از مشتري پس گيرد حق خيار عيب 

و رؤيت را دارد يعني شفيع مي تواند بعد از ديدن زمين را دوباره به مشتري برگرداند و از 

گرفتن آن صرف نظر نمايد همچنان اگر در مبيعه عيبي را بيابد مي تواند به سبب آن مبيعه را 
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رد کند. ديدن مشتري و با وجود عيب قبول کردن وي خيار عيب و رؤيت را براي شفيع از 

بين نمي برد.

باطل شدن شفعه: حق مطالبه شفعه به اسباب ذيل از بين مي رود:

1- هرگاه شفيع با وجود داشتن قدرت بر مواثبه يا طلب تقرير گرفتن شاهد را ترک کند.

2- هرگاه شفيع در مقابل پذيرفتن عوض از حق شفعه صرف نظر کند.

3- هرگاه شفيع بعد از فروش زمين و قبل از فيصلة قاضي وفات نمايد.

4- هرگاه شفيع زمين خود را که بر اساس آن مستحق شفعه گرديده در وقت دعواي شفعه 

قبل از فيصلة قاضي به فروش رساند.

شاگردان خيار عيب و خيار رؤيت را تعريف کنند.

1- طريقة مطالبة شفعه در محکمه را واضح سازيد.

2- اگر مشتري زمين را قبض کرده باشد مدعي عليه شفيع کيست؟

3- آيا شفيع خيار عيب و خيار شرط را دارد؟

4- شفعه به کدام چيزها باطل مي گردد؟
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درس سى وسوم

شفعه )3(
پرداخت قيمت شفعه

بيان کرديم. در درس  را در محکمه  مطالبة شفعه  شاگردان عزيز! در درس گذشته طريقة 

بين شفيع و  را که  اختالفي  به  مربوط  ثبوت شفعه و احکام  از صورت هاي  بعضي  امروزي 

مشتري به وجود مي آيد مي خوانيم.
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ترجمه

)1( اگر وکيل فروشنده زمين را بفروشد و شفيع نيز خودش باشد، حق شفعه ندارد همچنان 

اگر شفيع در نزد مشتري از طرف فروشنده ضمانت بالدرک نمايد حق شفع را ندارد. و وکيل 

مشتري که شفيع نيز است اگر زمين را براي مشتري بخرد )حق( شفعة آن ثابت است. 

)2( اگر فروشنده زمين را به شرط خيار بفروشد شفيع حق شفعه ندارد. اگر خيار را از بين برد 

شفعه ثابت مي شود. 

زمين  فاسد  بيع  با  که  است. کسي  ثابت  شفعه  خريد  خيار  شرط  به  را  زمين  که  )3( کسي 

بفروشد شفعه ثابت نمي شود و هردو جانب عقد را فسخ کرده مي تواند اگر فسخ ساقط شد 

شفعه ثابت است.

)4( اگر ذمي در مقابل شراب و خوک زمين فروخت و شفيع نيز ذمي بود در اين صورت 

شفيع به مثل شراب و به اندازه قيمت خوک زمين را مي گيرد، ولي اگر شفيع مسلمان بود 

مسلمان به قيمت شراب و خوک زمين را مي گيرد. 

)5( در هبه شفعه نمي باشد مگر آنکه در مقابل عوض باشد. 



١٣٩

)6( اگر مشتري و شفيع در ثمن اختالف نمودند سخن مشتري معتبر است اگر هردو شاهد 

پيش نمودند از نظر امام ابو حنيفه6 شاهدان شفيع معتبر است ليکن امام ابو يوسف6 گفته 

است: شاهدان مشتري معتبر است.

)7( اگر مشتري يک قيمت و فروشنده قيمت کمتر از آن را ادعا کند و قيمت را قبض نکرده 

باشد در اين صورت شفيع همان قيمتي را مي گيرد که فروشنده گفته است ولي اگر قيمت را 

قبض نموده بود در اين صورت به قيمت مشتري مي گيرد و سخن فروشنده اعتبار ندارد. 

)8( اگر فروشنده چيزي از قيمت را به مشتري گذاشت از شفيع نيز ساقط مي گردد ولي اگر 

همه قيمت را به مشتري گذاشت در اين صورت از شفيع ساقط نمي شود. و اگر مشتري قيمت 

را به فروشنده زياد نمود اين زيادت بر مشتري الزم نيست.  

تناسب  به  نه  تقسيم مي شود  آنان  اساس شمار  بر  بودند زمين  اگر مستحقين شفعه زياد   )9(

زيادى و کمي زمين آنان.

)10( کسي که در مقابل جنس خانه را خريد، شفيع به قيمت همان جنس مي گيرد و اگر به 

اشياي کيلي و وزني گرفت شفيع نيز به مثل همان چيز مي گيرد. 

)11( اگر زمين را به مقابل زمين به فروش رسانيد شفيع هريکي را به قيمت ديگر مي گيرد. 

)12( اگر به شفيع گفته شد که مشفوعه به هزار روپيه فروخته شد و از شفعه صرف نظر کرد 

ولي بعدتر معلوم گرديد که شفعه به کمتر از هزار روپيه يا به آن مقدار از گندم و جو فروخته 

شده  که قيمت آن هزار روپيه مي شود، در اين صورت صرف نظر کردن از شفعه باطل بوده 

به دينار معادل هزار روپيه فروخته شده حق  و مستحق شفعه است و اگر معلوم گرديد که 

شفعه ساقط است. 

)13( و اگر به وي گفته شود که مشتري شفعه فالني است  و از خواستن شفعه گذشت کرد 

ولي بعدتر معلوم گرديد که شخص ديگري است در اين صورت حق شفعه را دارد. و اگر 

کسي به صفت وکيل خانه را به کسي گرفت دعواي شفعه با او مي شود مگر آنکه خانه را به 

موکل تسليم دهد.  

شرح

وكالت شفيع: اگر شفيع مشفوعه خود را به صفت وکيل به فروش رساند بعد از فروش حق 

شفعه را ندارد؛ زيرا بعد از فروش بر وکيل الزم است که مبيعه را به مشتري تسيلم دهد به 
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همين اساس شفعه باطل مي گردد. بدينسان اگر شفيع براي مشتري از طرف فروشنده ضمانت 

کند حق شفعه از بين مي رود؛ زيرا ضمانت کردن به معناي صحيح قرار دادن بيع است و شفعه 

بيع را باطل مي گرداند ازين رو هردو با هم يکجا نمي شوند.

اگر شفيع در بيع وکالت مشتري را کند حق شفعه باطل نمي گردد؛ زيرا حق شفعه وقتي ثابت 

مي شود که بيع به اتمام برسد. 

چنانکه در حالت خيار بايع، مبيعه از ملکيت وي بيرون نمي شود شفعه نيز ثابت نمي شود اما 

اينکه در حالت خيار مشتري مبيعه از ملکيت بايع بيرون مي شود لهذا شفعه نيز ثابت مي شود.

اما در بيع فاسد شفعه بخاطر آن ثابت نمي شود که مبيعه هنوز هم از ملکيت بايع بيرون نشده و 

بيع قابل فسخ است. و اگر بالفرض حق فسخ از بين رود شفعه نيز ثابت مي شود.

باشد  فروخته شده  مقابل شراب  در  زمين  و  شفعه شود  برندة  ديگر  ذمي  از  ذمي  اگر يک 

شفيع مثل شراب را مي دهد؛ زيرا شراب مثلي است و اگر در مقابل خوک فروخته شده باشد 

قيمت خوک را مي دهد؛ زيرا خوک قيمي است. فشرده اينکه در اشياي مثلي به مشتري مثل 

مي دهد و در غير اشياي مثلي قيمت را تسليم مي دهد. ليکن اگر مسلماني از يک ذمي برندة 

شفعه گردد و زمين به مقابل شراب يا خوک فروخته شده باشد مسلمان قيمت را مي دهد؛ زيرا 

خوک و شراب در نزد مسلمان مال متقوم نيست و داد و ستد با آن جواز ندارد.

بر بخشش  نيست مگر آنکه بخشش کننده در مقابل بخشش خود  در زمين بخششي شفعه 

گيرنده دادن مالي را شرط نهد و به اساس همين شرط از يکديگر مال را تسليم شوند، بطور 

مثال طارق يک جريب زمين خود را به منير به اين شرط بخشش نمود که منير در مقابل زمين 

به طارق يک عراده موتر بدهد.

اختالف در قيمت شفعه: اگر مشتري بگويد من زمين را به ده هزار افغاني خريده ام و 

شفيع ادعا کند که به هشت هزار افغاني خريده شده در اين صورت سخن مشتري همراه با قسم 

معتبر است. و اگر شفيع بر صحت ادعاي خود شاهد پيش نمود سخن وي قابل اعتبار است.

اگر مشتري بگويد من زمين را به ده هزار افغاني خريده ام و بايع بگويد که زمين را به نه هزار 

افغاني به فروش رسانيده است و پول را هم قبض نکرده باشد. در اين صورت شفيع زمين را به 

قيمت فروشنده مي گيرد. و اگر فروشنده پول را تسليم شده بود در اين صورت سخن مشتري 

قابل قبول بوده و سخن بايع اعتبار ندارد.

اگر فروشنده قسمتي از قيمت شفعه را به مشتري ببخشد شفيع مي تواند که زمين را از بايع 
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مسترد نمايد ليکن اگر فروشنده همه قيمت را به مشتري ببخشد در اين صورت شفيع حق 

دعوا را ندارد. اين هم قابل يادآوري است که اگر مشتري در قيمت زيادت بياورد شفيع به 

تسليم نمودن مجبور نمي باشد.

مسأله: اگر سه نفر در ده جريب زمين بگونة شريک باشند که شخص اول مالک پنج جريب 

شخص دوم مالک سه جريب و شخص سوم مالک دو جريب زمين باشند. مالک سه جريب 

زمين مي خواهد زمين خود را به فروش رساند. هردو شفيع شخص بايع بطور مساوي مستحق 

شفعه اند يعني نصف زمين را يک شفيع و نصف ديگر را شفيع ديگر مي خرد. و مالک پنج 

جريب هيچگاهي دعوا کرده نمي تواند که زمين وي بيشتر است پس حق شفعه اش نيز بيشتر 

مي باشد.

مسأله: اگر زمين به مقابل زمين فروخته شود شفيع در مقابل شفعه قيمت زمين غير مشفوع 

را مي دهد.

رسيدن خبر نادرست به شفيع: اگر به شفيع گفته شود که شفعه ات به ده هزار افغاني 

فروخته شده و او از شفعه گذشت ولي بعدتر معلوم گردد که شفعه به کمتر از ده هزار افغانى 

افغانى مي شود، در اين  يا به آن مقدار از گندم و جو فروخته شده  که قيمت آن ده هزار 

صورت صرف نظر کردن از شفعه باطل بوده و خود شفيع مستحق شفعه است بخاطر اينکه ده 

هزار افغانى زياد و هشت هزار افغانى کم است پس امکان دارد که شفيع به هشت هزار آن 

زمين را بخرد و به ده هزار افغانى نمي خرد. همچنان گهگاهي شخصي به دادن پول نقد قادر 

نمي باشد ليکن قدرت دادن گندم را دارد.

اگر شفيع خبر شود که زمين به ده هزار افغانى فروخته شده، ولى بعدتر معلوم شود که زمين 

به ده هزار افغانى نه بلکه به آن قدر دينار فروخته شده که ارزش آن به ده هزار افغانى برابر 

ويا زياد است در اين صورت هم حق شفعه را ندارد

به همين گونه بعضي اوقات شفيع از اخالق نيکو و همسايگي شخصي خوشنود مي باشد فلهذا 

مطالبة شفعه را نمي کند ليکن اگر به عوض وي شخص ديگري زمين را بخرد که شفيع از 

اخالق و سلوک او ناراض باشد به همسايه شدن او نيز دل خوش نمي کند به همين اساس اگر 

به شفيع در مرحله اول نام شخصي گرفته شود و بعدتر معلوم شود که مشتري زمين شخص 

ديگري است حق مطالبه شفعه را دارد.
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اگر دو نفر شفيع يک جريب زمين داشته باشند بگونة که به زمين يکي آنها چهار جريب 

زمين به طريقه شفعه پيوست باشد  و به زمين ديگري دو جريب. شاگردان روي اين مسأله 

بحث کنند که در وقت فروش حق هر شفيع در زمين چه اندازه است؟

1- اگر شفيع وکيل فروش نيز باشد آيا بعد از فروش حق مطالبه شفعه را دارد؟

2- آيا وکيل شرا بعد از خريدن حق مطالبه شفعه را دارد؟ 

باشد مسلمان  3- اگر شفعة شخص مسلماني در مقابل شراب به شخص ذمي فروخته شده 

قيمت آن را چگونه ادا مي کند؟

4- احکام اختالف بين شفيع و مشتري را در مورد قيمت واضح سازيد.

5- زمين مشترک بين چند شفيع به کدام اساس تقسيم مي شود؟
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درس سی وچهارم

شفعه )٤(
احكام مابعد از برنده شدن شفعه

اين آخرين درس مربوط به شفعه است. در اين درس احكامي را مي خوانيم كه بعد از 

برنده شدن شفعه به شفيع و مشتري راجع مي شود.

� áÁåCßÆ�(àÄß¶�ßÍß£á« àm� ßØßª� ß¤Éå« çn¶=�Êå·ßÈ�Ëådç¶=� ëbßá�=� å¹Ç à{� å�� æ¥=ßeåc�ße=ßbá̄ åº� ç×C�=e=ßa� ß¥>ßE�=ßcåC ßÆ�$-%
� áÁåCßÆ�(Êå¾>çN¶=� ßÁÆàa� å¹çÆßáÙ=� å¼áÃ çj¶=� å��åe> ßRá·å¶�àÍß£á« èn¶>ßª�> ßÃßJçÉå̄ßE� ß¥>ßE� ç¼àM�( æÀ ß»ßNåE�> ßÃá¿åº�> â»áÃ ßi� ß¥>ßE

* åHáÇçN¶=� ßÁÆàa� åÀ ß»çN¶>åE�àÍß£á« èn¶>ßª�Ä¿ ß¢�>âEáÇßM�åÄáÉß¶C� ß¤ßªßa� ç¼àM� æÀ ß»ßNåE� ß¥>ßJáE=
* æb ç»ßà��ßbá¿ å¢�àÅßf á³àIßÆ�( ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�åÍß£á« èn¶=� å�>ß̄ áiC� å��àÍß·Éåá�=�àÅßf á³àI� ß×ßÆ�$.%
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�* åláfß§á¶=ßÆ�åÐ>ß¿åFá¶=�åÍ ß»Éå̄åE� à¤ åQáfßÈ� ß×ßÆ� åÀ ß»çN¶>åE� ß¤ ßQße� áKç̄ åVàJ áià=� ç¼àM�( ßlßf ß¦�áÆß?�> ßÃÉåª�Îß¿ßFßª
� æb ßUß? � å̧ á£åª �åá�ß§åE � åÁ>ßJ ájàFá¶= � àf ßR ßm � ç¬ ßQ �áÆß? �> ßÂ àÕ>ß¿åE � ß±ßß� áU= �áÆß? � àe=çb¶= � áKßºßbßÃá¾= �=ßcåC ßÆ �$0%
� ß̧ Éå®�ßÐ>ß¿åFá¶=�Ëåß� ánàá�=� ßxß̄ß¾� áÁåCßÆ�( ßµßfßI�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�( åÀ ß»çN¶=� å¤É å»ßå|�àÅ ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�åe>ßÉåá�>åE� à¤Éå« çn¶>ßª

* ßxß̄è¿¶=� ßd à]á@ßÈ� áÁß?�àÄß¶� ßkáÉß¶ßÆ�( á¥ßbßª�KáÒ åm� áÁåCßÆ�(> ßÃåJ çråå}�ßÍ ßqáfß£á¶=�ád à̂ ßª�KáÒ åm� áÁC�6 å¤Éå« çn·å¶
� áÀ ß¢� ß�ß̄ ßi�Ëåß� ánàá�=�àÅ çb ßQ� áÁåDßª�(> ßÂåf ß»ßNåE� à¤Éå« çn¶=�> ßÂßd ß]ß?�ãfßß��>ßÃå·áß�� å�ßÆ�> âuáeß?� ß¥>ßJáE=� áÀßºßÆ�$1%

�*àÄàJ çr åU� å¤Éå« çn¶=
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�ßß� ßq�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�( ú¹> ßU� æÀß»ßNåE�> ßÂßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁC�åe>ßÉåá�>åE� à¤Éå« çn¶>ßª� æ̧ çQßÖàº� æÀ ß»ßNåE� ß¥>ßJáE=�=ßcåC ßÆ�$3%
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�ßÍß£á« àm� ßØßª� æz>ß®�åÐ> ßvß̄åE� æGáÉ ß¢�áÆß?� æ�áf ßm�áÆß?�æÍßÈáÕàe�åe>ßÉåå~�Ëåß� ánàá�=�> ßÂçaße� ç¼àM�(ßÍß£á« èn¶=� à¤Éå« çn¶=
*àÍß£á« èn¶=� å¤Éå« çn·å·ßª� ßØßÈ>ß̄ßI�áÆß?�åÐ> ßvß®�åá�ß§åE�> ßÂçaße� áÁåCßÆ�( å¤áÉå« çn·å¶

ترجمه
)1( كسيكه خانة خود را فروخت مگر به اندازة جاي يك گز كه با زمين شفيع پيوست بود 

به شكل فاصله از فروش باقي گذاشت در اين صورت شفيع حق شفعه را ندارد. و اگر از آن 

يك مشاع )حصه( به فروش رساند بعد از آن حصة باقيمانده را نيز بفروخت، همسايه در بيع 

اول حق شفعه دارد نه در حصه دوم، اگر زمين را به مقابل پول نقد خريد ولي در قيمت آن 

لباس داد شفعه به پول است نه به لباس. 

)2( از نظر امام ابو يوسف حيله سازي بخاطر از بين بردن حق شفعه كراهيت ندارد و از نظر 

امام محمد اين كار مكروه است.

)3( اگر مشتري در زمين آبادي كرد يا در آن نهال غرس نمود و زمين به نفع شفيع فيصله 

شد، شفيع اختيار دارد كه قيمت آبادي ويران شده و درختان كشيده شده را مي دهد يا اينكه 

شفيع مشتري را امر مى كند كه آبادي را ويران و درختان را از ريشه بيرون كند. اگر شفيع بر 

اساس شفعه زمين را گرفت و در آن آبادي بنا كرد يا در آن درخت غرس نمود ولي بعدتر 

شخص ديگري آن را به استحقاق گرفت، شفيع فقط مستحق قيمت آن است و قيمت آبادي 

و درختان را گرفته نمي تواند.

)4( اگر خانه ويران شود يا حريق گردد يا درختان باغ بدون قصد كسي خشك شود در اين 

صورت شفيع اختيار دارد كه آن را به قيمت كامل بگيرد يا رد كند. اگر مشتري آبادي را 

ويران كند شفيع اختيار دارد كه زمين را به حصة ثمن آن بگيرد يا ترك نمايد البته قطعه هاي 

ويران آبادي را مطالبه كرده نمي تواند. 

)5( اگر كسي زمين را خريد و درختان آن ميوه داشت، شفيع آن را با ميده اش بگيرد اگر 

مشتري آن را چيد حصه او از مشتري ساقط مي شود.

)6( اگر قاضي خانه را به نفع شفيع فيصله كرد ليكن شفيع آن را نديده بود حق خيار رؤيت 

را دارد و اگر در آن عيب را پيدا نمود اختيار رد نمودن آن را دارد اگرچه مشتري براءت از 

آن را شرط نهاده باشد. 

)7( اگر مشتري خانه را به قيمت مؤجل خريده باشد شفيع اختيار دارد كه قيمت را به زودي 

بدهد يا تا پوره شدن تاريخ انتظار بكشد.

)8( اگر شركا زمين شان را تقسيم كنند شفيع حق مطالبه شفعه را ندارد. اگر شفيع از شفعه 
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صرف نظر نمايد، بعدتر مشتري خانه مذكور را با شرط رؤيت يا شرط يا خيار عيب به فيصله 

قاضي دوباره رد كند در اين صورت شفيع حق شفعه را ندارد اما اگر بدون فيصلة قاضي رد 

كرد يا اقاله نمود در اين صورت حق شفعه را دارد.

شرح
حيلة شفعه: اگر كسي خانة خود را بفروشد ولي در جهت خانة همسايه به اندازة درازي 
زمين وي يك گز زمين از خانه خود را از فروش باقي گذارد كه در ميان زمين فروخته شده 

و زمين همسايه به شكل يك خط فاصل باشد در اين صورت همسايه به سبب همان خط 

فاصل شفيع قرار داده شده نمي تواند.

اگر كسي دهم حصه زمين خود را بگونة مشاع بفروشد سپس نه حصة باقي مانده را به همان 

شريك خود به فروش رساند در اين صورت شفيع فقط در حصة اول آن حق شفعه را دارد و 

از اينكه در بيع دوم زمين به شخصي فروخته مي شود كه در مبيعه شريك است لهذا همسايه 

حق شفعه را ندارد. در اصل اين كار بخاطر از بين بردن حق شفعة شفيع همسايه بگونه انجام 

مي يابد كه فروشنده در قدم اول يك جريب زمين خود را كه ده هزار افغاني ارزش دارد 

دهم حصة آن را كه حق مشاع است در بدل نه هزار افغاني بفروشد و از اينكه دهم حصه يك 

جريب زمين به قيمت نه هزار افغاني ارزش ندارد لهذا شفيع از خريدن آن صرف نظر مي كند 

و آن را شخص اجنبي مي گيرد و اجنبي با خريدن حق مشاع در مبيعه شريك مي شود بعد از 

آن بيع دوم به وجود مي آيد كه در اين بيع فروشنده نه حصة زمين باقيمانده خود را در بدل 

با اين طريقه به هدف از بين بردن حق شفعه شفيع همسايه اين  يكهزار افغاني مي فروشد و 

حيله را انجام مي يابد.

مثال ديگري حيله ساقط كردن شفعه اين است كه شخصي زميني را كه ارزش ده هزار افغاني 

را دارد به بيست هزار افغاني به فروش رساند و مقصدش اين باشد كه شفيع بخاطر بلند بودن 

از  فروشنده  نمود،  نظر  از خريدن آن صرف  وقتي شفيع  نمايد،  نظر  از شفعه صرف  قيمت 

مشتري به عوض بيست هزار آن مقدار لباس يا جنس ديگري بگيرد كه ارزش ده هزار افغاني 

را داشته باشد.

حيله از ديدگاه امامان: از نظر امام ابو يوسف6 حيلة مذكور به خاطر ساقط ساختن 
شفعه جايز است؛ زيرا اين گونه حيله حق ثابت شفعه را از بين نمي برد؛ بلكه پيش از وقت 

از ثبوت شفعه جلوگيري مي نمايد دوم اينكه با اين شيوه گاهي از همسايه شدن يك شخص 

بداخالق و فاسق جلوگيري به عمل مي آيد. و از نظر امام محمد6 براي اسقاط شفعه اين 

گونه حيله جواز ندارد دليل وي اين است كه ثبوت حق شفعه بخاطر جلوگيري از متضرر 
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شدن شفيع جايز گرديده و در صورت جواز حيله، شفيع متضرر مي گردد.

مسأله: اگر مشتري در زمين آبادي بسازد يا درخت غرس كند و شفيع زمين را از وي برنده 
شود در اين صورت شفيع اختيار دارد كه عالوه از قيمت زمين تاوان آبادي ويران شده و 

درختان قطع شده را مي دهد يا ثمن زمين را مي دهد و مشتري را مكلف به پاكسازي زمين 

از آبادي و درختان مى كند. بخاطر اينكه مشتري در ملكيت شخص ديگري بدون اجازه و 

رضايت وي آبادي درست كرده و يا درخت نشانده، يعني حق شفيع به حدي قوي است كه 

هرگاه مشتري زمين مذكور را به كسي فروخته هم باشد از وي مسترد كرده مي شود.

و اگر شفيع زمين را از مشتري برنده شود و آبادي در آن بسازد يا درخت در آن نشاند ليكن 

بعدتر شخص ديگري زمين را از وي به استحقاق بگيرد در اين صورت شفيع غير از ثمن زمين 

قيمت آبادي و درخت ها را مطالبه كرده نمي تواند؛ زيرا شفيع بگونه ناحق زمين را از آن خود 

كرده و در زمين غير تصرف نموده است.

مسأله: مشتري آبادي بر زمين را ويران نموده و دروازه خانه را دور كرد بعد از آن شفيع 
خانة مذكور را برنده گرديد در اين صورت شفيع از مجموع ثمن قيمت خانه و دروازه را كم 

مي كند و فقط قيمت زمين را مي دهد يا از گرفتن شفعه صرف نظر مي كند اما نمي تواند كه 

از مشتري بدون رضايتش قيمت دروازه و خانه ويران شده را بگيرد.

خالصه اينكه اشياي منقولي كه از زمين دور كرده شده باشد از قيمت زمين كم مي شود و 

شفيع بدون رضايت مشتري از وي گرفته نمي تواند. 

شاگردان با همكاري استاد صورت هاي ذيل را بگونه عملي تمثيل كنند.

به  نمايد كه زمين دوباره  فيصله  قاضي  اساس خيار عيب، خيار رؤيت و خيار شرط  به   -1

فروشنده تسليم گردد.

اقاله زمين  بگونة  يا  فيصلة قاضي  بدون  به اساس خيار عيب، خيار رؤيت و خيار شرط   -2

دوباره به فروشنده تسليم داده شود.

1- حيلة كه سبب جلوگيري از شفعه مي گردد بيان كنيد.

2- حكم حيلة جلوگيري كننده از شفعه را بيان كنيد.

3- اگر مشتري در زمين آبادي بسازد و شفيع آن را برنده شود به مشتري چه مي دهد؟
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درس سى وپنجم

شركت )١(
شركت مفاوضه

كار و تجارت راه به دست آوردن دارايي است. انسان ها گاهي به صورت تنهايي دست 

به  كار و تجارت مي زنند و گاهي كار و سرمايه خود را با ديگران شريك مي سازند تا 

فايدة بيشتري به دست بياورند اين موضوع را كه در فقه اسالمي شركت گويند به چند 

گونه است و چه احكامي دارد؟ در اين درس و درس هاي آينده مي خوانيم.

�> ßÃàMåfßÈ�àá�ß£á¶=�6 åµ ßØáºßáÙ=�àÍß²åf ßnßª�7æaÇ à̄ à¢�àÍß²åf ßmßÆ� æµ ßØáºß?�àÍß²åf ßm�6å á�ßEáf ßu�Îß· ß¢�àÍß²åf çn¶=�$-%
� ȩ̀ à²ßÆ�(åÄå¾ácåDåE� ç×C�åf ß] áÛ=� åGÉ årß¾� å�� ßçf ßrßJßÈ� áÁß?�> ß» åÂåb ßUßåÙ�àgÇàß�� ßØßª�>ßÃå¾>ßÈåß� ánßÈ�áÆß?� åÁ ßØ àQçf¶=

�*ëå�ß¿ áQßáÙ>ß²�åÄåF åU> ßq� åGÉ årß¾� å��> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ
�àÍß²åf ßmßÆ� ãÁ>ß¿ å¢ßÆ�ãÍ ßußÆ>ß«àº�6æÄ àQáÆß?�åÍß£ßEáeß?�Îß· ß¢� ßÊ åÂßÆ�åaÇ à̄ à£á¶=�àÍ ß²åf ßm�6Êå¾>çN¶=� àHáf çv¶=ßÆ�$.%

*åÅÇ àQàÇá¶=�àÍß²åf ßmßÆ� å¤åÑ>ß¿ çr¶=
�> ß»åÃåªèf ßrßIßÆ �> ß»åå�>ßº � å� �>ßÈßÆ> ßjßJßÈßÆ � åÁ ßØ àQçf¶= � ßµåß� ánßÈ � áÁß? �6 ßÊ àÃßª �åÍ ßußÆ>ß«àá�= �àÍ ß²åf ßm �>çºß@ßª �$/%
�( åµÇà· á»ßá�=ßÆ�ëfàá�=�ß á�ßE�ßgÇàß�� ß×ßÆ�å á�ß·å®> ß£á¶=�å á�ß§å¶>ßFá¶=�å á�ß»å· ájàá�=� åÀáÈçfàá�=�ß á�ßE�ßgÇ àRßJßª�*> ß»åÃå¿ÈåaßÆ

�*åÍß¶>ß« ß³á¶=ßÆ�åÍß¶> ß²ßÇá¶=�Îß· ß¢� àbå̄ ß£á¿ßIßÆ�(åfåª> ß³á¶=ßÆ� å¼å· ájàá�=�ß á�ßE� ß×ßÆ�( å̈ å¶>ßFá¶= ßÆ�ëå� çr¶=�ß á�ßE� ß×ßÆ
�* á¼ àÃßIßÇ ájå²ßÆ�åÄå· áÂß?�ß½> ß£ ß{� ç×C�åÍß²åf çn¶=�Îß· ß¢� àÁÇ à³ßÈ�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²�åÄÈåß� ánßÈ�>ßºßÆ�$0%

� ãÀåº> ßu�àf ß] áÛ>ßª� àµ=ßå� ám å×=�åÄÉåª� èX årßÈ�> ç» ß¢� â×ßbßE� åÁÇàÈèb¶=� áÀåº�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ç̧ à²�à½ßhá·ßÈ�>ßºßÆ�$1%
� áKß· ßìßE �åÅ åbßÈ � ß�C � ß̧ ßqßÆßÆ�àÄß¶ � ßGåÂ àÆ�áÆß? �àÍß²åf çn¶= �åÄáÉåª � èX årßI � ß×�>ßº �> ß» àÂ àb ßUß? � ßPåeßÆ� áÁDßª �(àÄß¶
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�*> ß»åÃåE�àÍß²åf çn¶=� çX årßJßª�åÌßfá̄è¿¶= ßÆ�åá�ëJ¶> ß²�>ÃåE� àl>ç¿¶=� ß̧ ßº> ß£ßJßÈ� áÁß?� ç×C� ß́ å¶ßc
�åf ß] áÛ=� å¹>ßº� å¬ árå¿åE�åÄå¶>ßº� ß¬ árå¾�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²� ß¥>ßE� åzÆàf à£á¶>åE�ßÍß²åf çn¶=�=ßa=ßeß?�=cCÆ�$3%

*ßÍ ß²åf çn¶=�= ßbß̄ ß¢� ç¼àM

ترجمه

)1( شركت به دو گونه است: شركت امالك و شركت عقود. شركت امالك اين است كه؛ 

مثًال دو شخص مالي را بگيرند يا به ميراث برند. براي هركدام اين دو شخص جايز نيست كه 

بدون اجازة ديگري در آن مال تصرف كند و هركدام نسبت به حصه ديگري حيثيت اجنبي 

را دارد.

)2( نوع دوم شركت كه عبارت از شركت عقود است به چهار نوع است.

1- شركت مفاوضه. 

2- شركت عنان. 

3- شركت كار. 

4- شركت وجوه.

با هم  مال، تصرف و دين  اين است كه دو شخص شريك شوند در  مفاوضه  )3( شركت 

برابر باشند. اين عقد فقط در بين دو شخص عاقل، بالغ آزاد و مسلمان روا است اين عقد در 

بين آقا و برده، بالغ و نابالغ، مسلمان و كافر جواز ندارد. شركت مفاوضه بر اساس وكالت و 

كفالت به وجود مي آيد.

)4( عالوه از خوراك، لباس و خانه هرشريك كه چيزي مي خرد بر شركت است.

بدل آن چيزهايى الزم شود كه در آن شركت  باالى يك شريك در  )5( آن قروض كه 

كه  برد  ميراث  به  را  مالي  شركا  از  يكي  اگر  است.  آن  ديگر ضامن  شريك  باشد  صحيح 

شركت در آن صحيح نمى باشد يا كسي آن را به وي ببخشد و در دستش قرار گيرد شركت 

مفاوضه باطل و به شركت عنان مبدل مي شود.

)6( شركت فقط به درهم، دينار و پول مورد استعمال به وجود مي آيد عالوه بر آن شركت 
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به اشياي ديگر جواز ندارد مگر آنكه تعامل مردم به آن جارى باشد؛ مانند: قطعه هاى طال و 

نقره پس شركت به آن صحيح است.

مال  به نصف  را  نمايند هركدام نصف مال خود  را  اجناس  به  ارادة شركت  اگر شركا   )7(

ديگري به فروش رساند بعد از آن عقد شركت ببندند.

شرح

تعريف شركت: در لغت شركت خلط كردن و آميختن را گويند. و در اصطالح فقهي مال ها 

را بگونة يكجا نمودن كه يك مال از مال ديگر جدا نباشد اين عمل را شركت گويند.

به اساس شركت تجارت مي كردند و  مشروعيت شركت: در زمانة رسول اهللا� مردم 

عقد  بر جواز  ايشان داللت  نكردن  منع  و  نمي كرد.  منع  اين كار  از  را  مردم  رسول اهللا� 

شركت مي كند.

انواع شركت: در مرحلة اول شركت به دو نوع تقسيم مي گردد يكي شركت امالك دوم 

شركت عقود.

شركت امالك:  چنانكه در متن درس ذكر آن رفت، صورت شركت امالك اين است 

كه بطور مثال دو شخص مالي را بطور شراكت بخرند يا آن را به ميراث برند. هركدام ايشان 

نسبت به حصة ديگر مثل اجنبي هستند و بدون اجازة شريك خود در حصه وي حق تصرف 

كردن را ندارد.

شركت عقود: چنانكه در متن گفته شد شركت عقود به چهار نوع است در درس  امروزي 

از جملة اقسام مذكور احكام شركت مفاوضه را مي خوانيم.

١- شركت مفاوضه: مفاوضه در لغت به معناي مساوات و برابري آمده است، چنانكه در 

اين گونه شركت شركا در رأس المال فايده و تصرف با هم برابر اند ازين رو اين نوع عقد به 

نام مفاوضه ياد گرديد. در شركت مفاوضه شرط است كه شركا در سه چيز برابر باشند.

اين  از  مى باشد  مساوي  مي شود  صحيح  مفاوضه  عقد  آن  اساس  به  كه  مالي  در  شركا   -1
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جهت هرگاه بعد از عقد شراكت به دست يكي از شركا پول آمد شركت مفاوضه از بين 

مى رود؛ زيرا با قرار گرفتن پول جديد به دست يكي از شركا مساوات مالي در بين شركا از 

بين مي رود. اين را هم به ياد داشته باشيم كه شركت مفاوضه فقط به پول صحيح  مي شود به 

اموال تجارتي ديگر و زمين صحيح نمي شود به همين اساس اگر به دست كدام شريكي زمين 

يا اموال تجارتي ديگر بيايد شركت مفاوضه باطل نمي شود.

2- هردو شريك در تصرفات با هم برابر باشند از همين جهت است كه شركت مفاوضه در 

ميان مرد آزاد و برده صحيح نيست؛ زيرا انسان آزاد تصرف بيشتر دارد، انسان آزاد اختيار 

به كسي چيزي  ندارد  اجازة آقاي خود حق  بدون  بردة  دارد ولي  به مردم  را  مال  بخشيدن 

كه  نمي باشد  جايز  دليل  اين  به  نابالغ  و  بالغ  مرد  ميان  در  مفاوضه  شركت  همچنان  ببخشد 

شركت مفاوضه به كفالت قائم است و كفالت نابالغ شرعا صحيح نمي باشد بدين اساس هردو 

در تصرف خود با هم برابر نيستند.

3- از نظر امام ابو حنيفه و امام محمد رحمهما اهللا هردو شريك بايد در دين با هم برابر باشند 

اگر برابر نباشند شركت مفاوضه صحيح نيست؛ بطور مثال: اگر يكي مسلمان و ديگري ذمي 

باشد، ذمي مي تواند كه شراب بفروشد ولي مسلمان اين كار را كرده نمي تواند به همين اساس 

هردو در تصرف با هم برابر نيستند البته به نزد امام ابو يوسف اين گونه شركت صحيح ولي 

دارند  را  و وكالت  اهليت كفالت  است كه هردو جناح  اين  دليل صحت آن  است  مكروه 

شرطي كه براي مفاوضه ضروري است؛ اما بخاطر اينكه خوف انجام بيع ناجايز توسط ذمي 

وجود دارد لهذا شركت با وي مكروه مي باشد.

 شركت مفاوضه به اساس وكالت و كفالت به وجود مي آيد، يعني يك شريك در حصة 

فروش مال وكيل شريك ديگر است، همچنان در حصة ادا كردن قروض يك شريك، كفيل 

شريك ديگر است لهذا هرگاه يك شريك در دايره شركت از كسي قرض بگيرد قرض 

دهنده مي تواند از شريك وي قرض خود را بخواهد.

اساس  بر  مفاوضه  شركت  كه  آنجايي  از  مفاوضه:  شركت  در  شركا  مصارف 
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بر حساب  مي خرد  كه  از شركا چيزي  كدام  هر  لذا  است  استوار  برابري  و  مساوات 

شركت است مگر خوراك و لباس خود و خانواده اش كه به حساب خودش مي باشد. 

اگرچه تقاضاي مساوات و برابري آنست كه مصارف خود و خانواده اش نيز بر شركت 

باشد ليكن از جهت اينكه اشياي مذكور نيازمندي هاي اساسي انسان است لهذا اين اشيا 

مخصوص مشتري مي شود.

اگر بر يكي از شركا از درك چنين يك معامله يي قرض الزم گردد كه تحت شركت 

مفاوضه داخل مي شود و هردو در آن شريك شده مي توانست مانند خريدن يا اجاره، 

شريك  هردو  از  دهنده  قرض  و  بوده  ضامن  مساوات  اساس  به  ديگر  شريك  پس 

مطالبه قرض كرده مي تواند؛ اما اگر معامله در دين بود كه هردو در آن شريك شده 

نمي توانستند مانند: نكاح و خلع در اين صورت شريك ديگر ضامن نيست.

اگر يكي از شركا از درك ميراث يا بخشش مالي به دست آرد كه شركت در آن 

صحيح نمى باشد شركت مفاوضه از بين مي رود؛ زيرا در اين صورت مساوات و برابري 

در مال كه در مفاوضه شرط است باقي نمي ماند و در اين صورت مفاوضه به عنان مبدل 

مي شود، زيرا در شركت عنان مساوات شرط نمي باشد.

اشيايى كه شركت بر آن منعقد مى شود:

شركت فقط در اشياي ذيل به وجود مي آيد:

1- درهم )نقره سكه زده شده از طرف حكومت( 

2- دينار )طالي سكه زده شده از طرف حكومت( 

3- فلوس نافقه )پول هاي فلزي غير از طال و نقره كه قابل چلش باشد( 

شركت به غير از اشياي متذكره منعقد نمي شود مگر آنكه مردم بسان پول با آن معامله 

كنند مانند: طال و نقره يي كه سكه زده نشده كه مردم بگونه پول مورد استعمال قرار 

مي دهند. 
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برده  يا دو  بين دو طفل  نمايند كه آيا شركت مفاوضه در  اين مسأله بحث  شاگردان روي 

صحيح است؟

1- شركت چه را گويند؟

2- دليل مشروعيت شركت را بيان نماييد.

3- شركت به چند نوع است؟

4- شركت امالك را با اراية يك مثال واضح سازيد.

5- شركت مفاوضه چه را گويند؟

6- شروط شركت مفاوضه را واضح سازيد.

7- آيا شركت مفاوضه در بين بالغ و نابالغ صحيح است؟
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درس سى وششم

شركت )٢(
شركت عنان 

بارة  اين درس در  شاگردان عزيز! در درس گذشته شركت مفاوضه را خوانديم در 

شركت عنان، صنايع و شركت وجوه معلومات خواهيم داد.

� å¹>ßá�= � å�� à̧ àu>ß«çJ¶= � èX årßÈßÆ�(åÍß¶>ß« ß³á¶= � ßÁÆàa �åÍß¶> ß²ßÇá¶= �Îß· ß¢� àbå̄ ß£á¿ßJßª � åÁ>ß¿ å£á¶= �àÍ ß²åf ßm�>çºß?ßÆ�$-%
�* åXáEëf¶=� å�� ßØ ßu>ß«ßJßÈßÆ� å¹>ßá�=� å��>ßÈßÆ> ßjßJßÈ� áÁß?� èX årßÈßÆ

�* æxá£ßE� ßÁÆàa�åÄå¶>ßº� åxá£ßFåE�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²�> ßÂßbå̄ á£ßÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�$.%
�*åÄåE� èX årßI�ßÍ ßußÆ>ß«àá�=� çÁß?�>ç¿çÉßE�>ßå�� ç×C� èX årßI� ß×ßÆ�$/%

�* à¼ åÂ=ßeßa�åf ß] áÛ=ßÆ�à�å¾>ß¾ßa�> ß» åÂåb ßUß?�åÍßÃ åQ� áÀåºßÆ�> ß²åß� ánßÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�$0%
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*àÄá¿åº�åÄåJ çråå}�åÄ å³Èåf ßm
� áÁåCßÆ�(àÍ ß²åf çn¶=� áKß· ßìßE�>âÒáÉ ßm�>ßÈåß� ánßÈ� áÁß?� ß̧ áFß®�å á�ß¶>ßá�=� àb ßUß?�áÆß?�åÍ ß²åf çn¶=� à¹>ßº� ß́ ß· ßÂ�=ßcåC ßÆ�$2%
�> ß{ßf ßm�>ßº�Îß· ß¢�> ß» àÃß¿áÉßE �Ïßß� ánàá�>ßª �åÐ=ßf ën¶=� ß̧ áFß® �åf ß] áÛ=� à¹>ßº� ß́ ß· ßÂßÆ�åÄå¶>ßå��> ß» àÂ àb ßUß?�Ïßß� ám=

�* á�ß¶>ßá�=�> ßìå·áß��áß�� áÁåCßÆ�àÍß²åf çn¶=� àgÇàß�ßÆ�*åÄå¿ßß�� áÀåº�åÄåJ çråå}�åÄ å³Èåf ßm�Îß· ß¢� à¤ åQáfßÈßÆ
* åXáEëf¶=� áÀåº�âÌ> ç» ßjàº� ß¼ åÂ=ßeßa�> ß» åÂåb ßUßåÙ�> ß{ßf ßm�=ßcC�àÍ ß²åf çn¶=� àèX årßI� ß×ßÆ�$3%

�âÍßEße> ßvàº �àÄß£ßªábßÈßÆ � ß¹>ßá�= � ß¤ åváFàÈ � áÁß? � åÁ>ß¿ å£á¶= � áÊ ß³Èåf ßmßÆ �å á� ßuåÆ>ß«ßJàá�= � áÀåº �æb åU=ßÆ � ȩ̈ à³å¶ßÆ �$4%
*æÍß¾>ßºß?� àbßÈ� å¹>ßá�=� å��àÅ àbßÈßÆ�åÄÉåª� àçf ßrßJßÈ� áÀßº� ß̧ ë²ßÇàÈßÆ

� ß¹> ß» á¢ßáÙ= � ßØçFß̄ßJßÈ � áÁß? �Îß· ß¢ � åÁ>ß²åß� ánßÈ � åÁ> ß¦>çF çr¶=ßÆ � åÁ> ß{>çÉßá�>ßª � � å¤åÑ>ß¿ çr¶= �àÍß²åf ßm �>çºß?ßÆ �$5%
�àÄàºßhá·ßÈ� å̧ ß»ß£á¶=� áÀåº�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²�àÄà·çFß̄ßJßÈ�>ßºßÆ�( ß́ å¶ßc�ßgÇ àRßÉßª�> ß» àÃß¿áÉßE� àG áj ß³á¶=� ßÁÇ à³ßÈßÆ
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* åÁ>ß« árå¾�> ß» àÃß¿áÉßE� àG áj ß³á¶>ßª�åf ß] áÛ=� ßÁÆàa�> ß» àÂ àb ßUß?� ß̧ å» ß¢� áÁåDßª�(àÄ ß³Èåf ßm�à½ßhá·ßÈßÆ
�> ß»åÃ åÂÇ àQàÇåE�>ßÈåß� ánßÈ� áÁß?�Îß· ß¢�> ß»àß�� ß¹>ßº� ß×ßÆ� åÁ>ß²åß� ánßÈ� åÁ ßØ àQçf¶>ßª�6åÅÇ àQàÇá¶=�àÍß²åf ßm�>çºß?ßÆ�$-,%
�(åÄÈåß� ánßÈ�> ß»Éåª�åf ß] áÜå¶� ã̧ É å²ßÆ�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²ßÆ�( ß́ å¶ßc�Îß· ß¢�> ß» àÃß¿áÉßE�àÍß²åf çn¶=� çX årßJßª�> ß£ÉåFßÈßÆ
� áÁåCßÆ�(åÄÉåª� ßØ ßu>ß«ßJßÈ� áÁß?� àgÇàß�� ß×ßÆ�( ß́ å¶ ßdß²� àXáEëf¶>ßª� åÁ>ß« árå¾�> ß» àÃß¿áÉßE�Ïßß� ánàá�=� çÁß?�> ß{ßf ßm� áÁåDßª

* ß́ å¶ ßdß²� àXáEëf¶>ßª�>âM ßØáMß?�> ß» àÃß¿áÉßE�Ïßß� ánàá�=� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?�> ß{ßf ßm
�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²�àÅßa> ßì áq=�>ßºßÆ� åp> ßnåJ áU å×=ßÆ�åa>ßÉ åì áq å×=ßÆ� åH> ßìåJ áU å×=� å��àÍß²åf çn¶=� àgÇàß�� ß×ßÆ�$--%

*åf ß] áÛ=� ßÁÆàa�àÄß¶�ßÇ àÃßª�àÄßF ßìßJ áU=�áÆß?�> ß» àÃá¿åº
� ßG áj ß³á¶=� çÁß?�Îß· ß¢�ßÐ>ßá�=�> ß»åÃáÉß· ß¢�>ßÉå̄ßJ ájßÉå¶�ãÍßÈåÆ=ße�åf ß] áÜå¶ßÆ� ã̧ á§ßE�> ß» åÂåb ßUßåÙßÆ�(> ß²ßß� ám=� áÁåCßÆ�$-.%
� ßÁ>ß²� áÁC�åÍßÈåÆ=çf¶=� å̧ áNåº� àf áQß?�åÄáÉß· ß¢ßÆ�(Îß̄ßJ ái=�Ëådç·å¶�àÄè· à²� àG áj ß³á¶=ßÆ�(àÍ ß²åf çn¶=� çX årßI�áß��(> ß» àÃß¿áÉßE

* å̧ á§ßFá¶=� å̧ áNåº�àÌßf áQà?�åÄáÉß·ß£ßª�åÍßÈåÆ=çf¶=� ßG åU> ßq� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( å̧ á§ßFá¶=� ßG åU> ßq� à̧ åº> ß£á¶=
�* å̧ àu>ß«çJ¶=� à�áf ßm� à̧ àìáFßÈßÆ� å¹>ßá�=�åeábß®�Îß· ß¢�> ß» àÃß¿áÉßE�> ßÃÉåª� àXáEëf¶>ßª�æÌ ßb åi>ßª�æÍß²åf ßm� ȩ̀ à²ßÆ�$-/%

*àÍß²åf çn¶=� áKß· ßìßE� åHáfßá�=�åe=ßbåE� ß°åß�ßÆ�çbßIáe=�áÆß?�å á� ß³Èåf çn¶=� àb ßUß?� ßL>ßº�=ßcåC ßÆ�$-0%
� ȩ̀ à²� ßÁåcß?� áÁåDßª�(åÄå¾ácåDåE� ç×C�åf ß] áÛ=� æ¹>ßº�ßÌ> ß²ßg� ßËëaßÖàÈ� áÁß?�å á� ß³Èåf çn¶=� áÀåº�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à³å¶� ßkáÉß¶ßÆ�$-1%
�åÐ=ßaß@åE� ß¼å· ß¢� ãÀåº> ßu�Êå¾>çN¶>ßª�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²�> ßÂ=çaß@ßª�àÄßI> ß²ßg� ßËëaßÖàÈ� áÁß?�åÄåF åU> ßrå¶�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ

* áÀ ß» ávßÈ�áß�� á¼ß·á£ßÈ�áß�� áÁC�6×>®ßÆ�* á¼ß·á£ßÈ�áß��áÆß?� å¹çÆßáÙ=

ترجمه

)1( شركت عنان به اساس وكالت به وجود مي آيد نه بر اساس كفالت در اين شركت 

زيادت يكي بر ديگري در مال جايز است همچنان اگر شركا در مال با هم برابر و در 

فايده يكي از ديگري زياد باشد جايز است.

)2( اين هم جايز است كه هر شريك قسمتي از مال خود را به شركت بدهد.

آن  به  مفاوضه  كه شركت  مي شود  همان چيزي صحيح  به  فقط  عنان(  )شركت   )3(

صحيح مي گردد.

)4( همچنان اگر پول يكي از شريكين درهم و پول ديگر دينار باشد جايز است.
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)5( هر يكي از شريكين كه براي شركت چيزي بخرد پول از خود وي خواسته مي شود 

و بعد از دادن پول از شريك خود حصة آن را مي گيرد.

)6( اگر همه مال يا سهم يكي از دو شريك قبل از خريدن چيزي هالك شود شركت 

باطل مي شود اگر يكي از دو شريك با مال خود چيزي خريد و مال شريك ديگر قبل 

از خريدن چيزي هالك گردد، مال خريده شده در بين هردو شريك مطابق شروط 

مشترك است و از شريك خود به تناسب سهمش قيمت مي گيرد.

اگر شركا مال خود را يكجا نكنند باز هم شركت جايز است.

شركت  گذارند  شرط  را  فايده  از  شده  شمرده  دراهم  شركا  از  يكي  براي  اگر   )7(

صحيح نيست.

به  فايده  )8( شركاي عقد مفاوضه و عنان هر كدام شان مي توانند مال را بدون اخذ 

تجارت بدهند يا به مضاربت بدهند و براي تصرف در آن كسي را وكيل تعيين كنند و 

اموال شركت نزد آنان امانت است.

 )9( شركت صنايع آن است كه مثًال دو نفر خياط يا دو نفر رنگمال در گرفتن كار 

شريك شوند و فايده در بين شان مشترك باشد اين كار جايز است و هر يكي از دو 

بدون  اگر شخصي  و  است  الزم  هردو  بر  آن  اجراي  مي گيرد  كه  را  كاري  شريك 

اشتراك شريكش كار كند فايده در بين شان برابر تقسيم مي شود.

)10( شركت وجوه آن است كه دو شخص بدون آنكه سرمايه داشته باشند به اساس 

اعتباري كه دارند شريك مي شوند و مال را مي خرند وبه فروش مي رسانند و هر يكي 

در آن چه مي خرد وكيل شريك خود است و اگر شرط گذارند كه چيز هاي خريده 

شده در بين شان به نصف باشد فايده نيز نصف است و جايز نيست كه يكي نسبت 

به ديگري فايده بيشتر بگيرد اگر فيصله كنند كه چيزي خريد شده به سه حصه باشد، 

فايده نيز به همين تناسب است.

)11( در چوب، علف و شكار كردن شركت جايز نيست، و اگر كسي شكار كرد يا 

چوب جمع كرد براي خودش است و رفيقش در آن حق ندارد.

)12( اگر يكي از دو شريك را مشك و ديگري را قاطر بود و در آوردن آب با هم 
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شريك شدند و فايده در بين شان شريك بود اينگونه شركت صحيح نيست و همة 

فايده متعلق به كسي است كه آب آورده است و بر وي مزد مثل صاحب مشك است 

اين در صورتي است كه كار را صاحب قاطر مي كرد ولي اگر كار را صاحب مشك 

مي كرد در اين صورت فايده متعلق به وي و مزد مثل صاحب قاطر بر وي است.

)13( هر شركتي كه فاسد گردد فايده به تناسب رأس المال است و زيادت در آن باطل 

است.

باطل  برود شركت  الحرب  دار  به  مرتد شده  يا  نمايد  از شركا وفات  اگر يكي   )14(

است.

او  اينكه  مگر  بدهد  را  خود  ديگر  شريك  زكات  كه  نمي تواند  شركا  از  يكي   )15(

برايش اجازه بدهد. اگر هردو شريك يكديگر خود را به دادن زكات اجازه داده باشند 

و هر دو زكات دادند )ادا كننده( دوم ضامن است برابر است كه به ادا كردن شخص 

اول آگاه باشد يا نباشد ياران گفته اند: اگر شخص دوم به ادا كردن شخص اول آگاه 

نبود ضامن نمي باشد.

 

شرح

تعريف شركت عنان: شركت عنان آنست كه دو شخص رأس المال را يكجا كنند 

و به آن تجارت كنند و فايده و تاوان را مطابق معاهده تقسيم نمايند. در شركت عنان 

شركا مي توانند كم يا بيش مال خود را در شركت گذارند همچنان در شركت عنان 

اين شرط نمي باشد كه سهم شركا با هم برابر باشد عالوه بر آن مساوات در فايده نيز 

شرط نمي باشد  و شركا مي توانند كه فايده به دست آمده از شركت را طبق رضايت 

نه بر  به وجود مي آيد  بر اساس وكالت  شان تقسيم كنند. چنانكه شركت عنان فقط 

نيز صحيح است.  بالغ  بين شخص ماذون كوچك و شخص  لهذا در  اساس كفالت؛ 

اين هم جايز است كه رأس المال يك شريك درهم و رأس المال شريك ديگر دينار 

باشد. البته رأس المال در شركت عنان چيزي است كه انعقاد شركت مفاوضه بر آن 

صحيح باشد.
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فرق شركت عنان با شركت مفاوضه: شرط در شركت مفاوضه اين بود كه شركا 

به  بر اساس وكالت و كفالت  باشند و شركت  مفاوضه  برابر  َدين  در مال تصرف و 

وجود مي آيد ولي در شركت عنان شرط مساوات در مال تصرف و دين وجود ندارد 

و فقط به اساس وكالت به وجود مي آيد.

و از اينكه شركت عنان بر اساس وكالت به وجود مي آيد از اينرو يك شريك مي تواند 

كه به وكالت شريك ديگر اموال تجارتي را خريداري كند و از شريك قيمت حصة 

به قرض  بازار سودا  نمايد ولي در شركت عنان اگر يك شريك در  خود را مطالبه 

بگيرد قرض دهنده نمي تواند كه از شريك ديگر قرض خود را بخواهد؛ زيرا هردو 

شريك كفيل يكديگر نيستند.

بطالن شركت عنان: اگر شركا به شركت عنان عقد نمايند و قبل از خريدن مال 

همة مال يا مال يكي از شركا هالك شود شركت نيز باطل مي گردد؛ زيرا شركت به 

مال به وجود مي آيد و مال از بين رفته است ولي اگر مال يك شريك بعد از گرفتن 

سودا يعني بعد از شروع در تجارت از بين رود هردو در مال خريده شده شريك اند؛ 

زيرا اين مال به طور شركت خريداري شده و در بين آنان مشترك است.

هيچ كدام از شركا نمي تواند كه از جملة فايده براي خود پول معيني را تعيين كند بطور 

مثال بگويد: فايده هر قدر باشد هزار افغاني براي من مي دهي و متباقي براي تو باشد. 

اين صورت بخاطر اين جايز نيست كه در آن سود است.

در شركت عنان شركا مي توانند همان تصرفاتي را در رأس المال انجام دهند كه در 

ميان تاجران رواج است؛ مثال: به مضاربت دادن راس المال به ابضاع دادن آن )دادن 

مال به تجارت بدون آنكه در فايده با تو شريك شود( و غيره.

شركت صنايع )ابدان(: شركت صنايع اين را گويند كه دو نفر يا بيشتر از دو نفر 

به گونه مثال دو خياط يا دو نجار در كار با هم شريك شوند و فايده نيز در بين شان 

شريك باشد. اين نوع شركت در بين كسبه كاران مختلف نيز جايز است؛ مثال: در بين 

كمپيوتر سازان و تلويزيون سازان. اين شركا مي توانند فايده را نيز به خواست خود و 

مطابق معاهده كم يا بيش تقسيم كنند. در اين شركت اگر يك جناح كار هم نكند 
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مستحق مزد مي گردد.

شركت صنايع اگر همانند شركت مفاوضه باشد هردو شريك وكيل و كفيل يكديگر 

اند يعني يكي براي ديگري از مردم كار گرفته مي تواند و مردم نيز مي توانند كار يكي 

را از ديگري بخواهند، ولي اگر همانند شركت عنان باشد اين شركت فقط به وكالت 

استوار است يعني مردم يك شريك را به عوض شريك ديگر گرفته نمي توانند.

شركت وجوه: شركت وجوه آن را گويند كه چند نفري كه مال نداشته باشند به 

به فروش مي رسانند  به قرض مي گيرند و  اموال تجارتي را  اعتباري كه دارند  اساس 

و فايدة آن را در بين خود تقسيم مي كنند. در شركت وجوه فايده بر اساس ضمانت 

به  نيز  فايده  باشد  30% ضامن  و ديگري   %٧0 اگر يك شريك  يعني  تقسيم مي شود 

همين تناسب تقسيم مي شود.

شركت وجوه نيز بر اساس مفاوضه و عنان به وجود آمده مي آيد و شروط و احكام 

آن تطبيق مي گردد.

شركت به گرفتن اشياي مباح: شركت بخاطر جمع كردن چوب و شكار كردن 

جايز نيست؛ بطور مثال: اگر سه نفر به كوهي باال شوند و توافق كنند كه در محلي 

چوب جمع نموده آن را يكجاي مي كنند بعد از آن چوب جمع آوري شده را به سه 

حصه تقسيم مي كنند و هر يك، يك حصة را مي گيرد اين نوع شركت ناجايز است؛ 

زيرا چوب صحرا و پرندگان هوا چيزهاي مباح اند و در گرفتن چيز هاي مباح شخصي 

وجود  به  وكالت  اساس  بر  شركت  و  نمي تواند  گرفته  خود  وكيل  را  ديگر  شخص 

مي آيد بناء اين نوع شركت نيز صحيح نمي باشد و هر يكي آنان صاحب چوب جمع 

آوري شده خود هست.

مسأله: اگر دو شخص كه يكي مالك مشك و ديگري مالك قاطر باشد به آوردن آب 

بدينگونه شريك شوند كه فايده به دست آمده نصف باشد اين نوع شركت صحيح 

نمي باشد؛ زيرا آب از جمله چيزهاي مباح است و يك شخص، شخص ديگري را در 

مورد آن وكيل گرفته نمي تواند. و از اينكه شركت بر اساس وكالت به وجود مي آيد 

و در اينجا در مباحات وكالت صحيح نيست پس شركت جايز نمي باشد و هرگاه در 
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نتيجه اين گونه شركت كار به وجود آيد پس فايده براي صاحب كار است و به جانب 

مقابل اجر مثل مي دهد.

حكم شركت فاسد: در متن كتاب عوامل فساد شركت در اثناي ذكر مسايل بيان 

المال تقسيم  بناًء اگر شركت به كدام سببي فاسد شود فايده به تناسب رأس  گرديد 

مي شود و شرط افزودن در فايده باطل است.

داخل  الحرب  دار  به  گرديده  مرتد  آنها  از  يكي  يا  نمايد  وفات  شركا  از  يكي  اگر 

شود شركت باطل مي شود؛ زيرا شركت بر اساس وكالت به وجود مي آيد و با مرگ 

شريك و يا مرتد شدن وي وكالت از بين رفته شركت باطل مي شود.

زكات از طرف شريك: شريك در اموال تجارت فقط معامالت تجارتي را انجام 

مي دهد و بدون اجازة شريك خود نمي تواند كه از مال او زكات دهد؛ زيرا زكات 

از جمله عبادات است و شركا فقط در معامالت  بلكه  نه  از جمله معامالت تجارتي 

تجارتي وكيل يكديگر اند.

اگر شركا به يكديگر خود اجازه دادن زكات را بدهند و هركدام زكات مال ديگري 

را بدهد زكات دهندة اخير ضامن شريك زكات دهنده اول است. اگر به اين مسأله 

آگاهي داشت كه شريك اول زكات داده است باز هم براي بار دوم زكات داد دليل 

ضمانتش واضح است؛ اما اگر با وجود مطلع بودن زكات بدهد از نظر امام ابو حنيفه6 

ضامن است؛ زيرا بعد از تادية شريك اول تادية وي در محل خودش نبوده و بدون 

فرضيت مال را به مصرف رسانيده لهذا ضامن شمرده مي شود و تاخيرش اعتبار ندارد 

اما ياران تاخير را عذر شمرده اند و نزد ايشان زكات دهندة اخير ضامن نمي باشد.

شاگردان در اين موضوع بحث كنند كه شركت مفاوضه بر كدام چيزها صحيح بود؟ 
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1- شركت عنان را تعريف كنيد.

2- تفاوت هاي بين شركت مفاوضه و عنان را تشريح نماييد.

3- شركت صنايع را تعريف كنيد.

4- شركت وجوه را تعريف كنيد.

5- اگر يك شريك در جمله فايده يك اندازة معين آن را براي خود شرط نهد، چرا 

جواز ندارد ؟

6- آيا يك شريك به نيابت از شريك ديگر زكات داده مي تواند؟
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درس سى وهفتم

مضاربت )١( 

و  است  ديگري  كار هاي  مصروف  يا  نمي داند  كردن  تجارت  به  ولي  دارد  پول  شخصي 

مي خواهد پول خود را به كار اندازد براي همچو اشخاص شريعت اسالمي مضاربت را جايز 

قرار داده كه درين درس مضاربت و احكام آن را مي خوانيم.

�*åf ß] áÛ=� áÀåº� æ̧ ß» ß¢ßÆ�å á� ß³Èåf çn¶=�åb ßUß?� áÀåº� æ¹>ßå��åÍß²åf çn¶=�Îß· ß¢�ãbá̄ ß¢�àÍßEße> ßvàá�=�$-%
�*åÄåE� èX årßI�ßÍß²åf çn¶=� çÁß?�>ç¿çÉßE�Ëådç¶=� å¹>ßá�>åE� ç×C�àÍßEße> ßvàá�=� èX årßI� ß×ßÆ�$.%

�(âÌ> ç» ßjàº� ß¼ åÂ=ßeßa�àÄá¿åº�> ß» àÂ àb ßUß?� è° åVßJ ájßÈ� ß×�> â¢> ßnàº�> ß» àÃß¿áÉßE� àXáEëf¶=�ÁÇ à³ßÈ� áÁß?�> ßÃ å{áf ßm� áÀåºßÆ�$/%
*åÄÉåª� å¹>ßá�=� ëHßfå¶�ßbßÈ� ß×� åHåe> ßvàá�=� ß�C�> â»ç· ßjàº� à¹>ßá�=� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?� çbàE� ß×ßÆ

� ß¤ åváFàÈßÆ �ßfåª> ßjàÈßÆ � ß¤ÉåFßÈßÆ � ßËåß� ánßÈ � áÁß? � åHåe> ßv à»á·å¶ �ßg> ßQ�âÍß̄ß· áìàº �àÍßEße> ßvàá�= � áK çV ßq�=ßcåDßª �$0%
�* ß́ å¶ßc� å�� å¹>ßá�=� èHße�àÄß¶� ßÁßcá@ßÈ� áÁß?� ç×C�âÍßEße> ßvàº� ß¹>ßá�=� ß¤ßªábßÈ� áÁß?�àÄß¶� ßkáÉß¶ßÆ�( ß̧ ë²ßÇàÈßÆ� ß¥åaÇàÈßÆ

�ßgßÆ> ßRßJßÈ� áÁß?�àÄß¶�áhàß��áß��(> ßÃå¿áÉ ß£åE�æÍß£á· åi� å��áÆß?�åÄå¿áÉ ß£åE�æbß·ßE� å�� ßèf ßrçJ¶=� å¹>ßá�=� èHße�àÄß¶� çs ß]� áÁåCßÆ�$1%
�*> ßÃëÉ åvàå�� àbá̄ ß£á¶=� ß̧ ßìßEßÆ�ßg> ßQ�>ßÃå¿áÉ ß£åE�âÍßºÇà·á£ßº�âÌ çbàº�åÍßEße> ßv à»á·å¶� ßKç®ßÆ�=ßcC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�( ß́ å¶ßc

� ß×ßÆ� å¤áªçb¶>åE� áÀ ß» ávßÈ�áß�� å¹>ßá�=� èHße�àÄß¶� áÁßcá@ßÈ�áß�ßÆ�åÅåá�ß§å¶�âÍßEße> ßvàº� ß¹>ßá�=� àHåe> ßvàá�=� ß¤ßªßa�=ßcåC ßÆ�$2%
�* å¹>ßá�=� ëHßfå¶� à¹çÆßáÙ=� àHåe> ßvàá�=� ßÀ å» ßu� ßXåEße�=ßcåDßª�( ßXßEáfßÈ�ÎçJ ßU�Êå¾>çN¶=� åHåe> ßvàá�=� åèf ßrßJåE

� åOà·èN¶>åE�àÄß£ßªßbßª�âÍßEße> ßvàº�àÄß£ßªábßÈ� áÁß?�àÄß¶� ßÁåcß?�ábß®ßÆ�( å¬ árë¿¶>åE�âÍßEße> ßvàº� ß¹>ßá�=�åÄáÉß¶C� ß¤ßªßa�=ßcåC ßÆ�$3%
� å¹>ßá�=� ëHßfå·ßª�( åÁ>ß« árå¾�>ß¿ß¿áÉßE�à�=� ß±ßgße�>ßº� çÁß?�Îß· ß¢� á̧ ß» á¢=�6àÄß¶� ß¹>ß®� å¹>ßá�=� èHße� ßÁ>ß²� áÁåDßª�*ßg> ßQ

�* àlàb èj¶=� å¹çÆßáÙ=� åHåe> ßv à»á·å¶ßÆ�( åXáEëf¶=� àOà·àM�Êå¾>çN¶=� åHåe> ßv à»á·å¶ßÆ� åXáEëf¶=� à¬ árå¾
�>ßºßÆ� àOà·èN¶=�Êå¾>çN¶=� åHåe> ßv à»á·å·ßª�( åÁ>ß« árå¾�>ß¿ß¿áÉßE�à�=�´ß®ßgße�>ßº� çÁß?�Îß· ß¢�6 ß¹>ß®� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$4%

�* åÁ>ß« árå¾� å¹çÆßáÙ=� åHåe> ßvàá�=ßÆ�(� å¹>ßá�=� ëHße�ß á�ßE� ßÊå̄ßE
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�( å¬ árë¿¶>åE�âÍßEße> ßvàº� ß¹>ßá�=� ß¤ßªßaßÆ�(àÄà« árå¾�Êå·ßª�æÐ áÊ ßm� áÀåº�à�=� ß±ßgße�>ßº� çÁß?�Îß· ß¢�6àÄß¶� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$5%
�* å¹çÆßáÙ=� åHåe> ßv à»á·å¶�ßÐ áÊ ßm� ß×ßÆ�( åXáEëf¶=� à¬ árå¾� å¹>ßá�=� ëHßfå¶ßÆ� åXáEëf¶=� à¬ árå¾�Êå¾>çN·å·ßª

� åHåe> ßv à»á·å¶ßÆ� à¬ árë¿¶=� å¹>ßá�=� ëHßfå·ßª� åXáEëf¶=� áÊßNà·àM�Êå¾>çN·å¶� à¹çÆßáÙ=� àHåe> ßvàá�=� ß�ßf ßm� áÁåDßª�$-,%
*åÄå¶>ßº� å�� åXáEëf¶=� ßlàb ài�Êå¾>çN·å¶� à¹çÆßáÙ=� àHåe> ßvàá�=� àÀ ß» ávßÈßÆ� à¬ árë¿¶=�Êå¾>çN¶=

ترجمه

)1( مضاربت عبارت از عقد شركت بر مال است بگونة كه يكي از دو شريك مال بدهد و 

ديگري كار كند.

)2( مضاربت جز به مالي كه قبًال بيان نموديم صحيح نمي شود يعني مالي كه شركت به آن 

صحيح مي شود.

از  يكي  يعني  باشد  مشاع  هردو  بين  در  فايده  كه  است  اين  مضاربت  شروط  جملة  از   )3(

مضارب و رب المال دراهم معيني را مستحق نباشند. و بايد مال به مضارب تسليم داده شده 

باشد بگونة كه براي رب المال در آن حق تصرف نباشد.

)4( هرگاه مضاربت به طور مطلق و بدون قيد صحت يافت مضارب حق دارد كه بخرد و 

بفروشد و به منظور تجارت سفر كند، مال را به كسي به بضاعت، وديعت بدهد و يا وكيل 

بيگيرد. بدون اجازة رب المال مضارب حق ندارد كه مال را به كسي براي تجارت بدهد.

)5( اگر رب المال مضارب را به كار كردن در شهر و جنس معيني مقيد سازد مضارب حق 

ندارد كه از آن تجاوز كند همچنان اگر رب المال براي مضاربت مدت معيني را تعيين كند 

جايز است و با گذشت آن عقد باطل گردد.

)6( اگر مضارب بدون اجازة رب المال، مال را به شخص ديگري به مضاربت بدهد به مجرد 

تسليم دهي و تصرف مضارب دوم ضامن نمى گردد تا آنكه مضارب دوم در مال فايده نكند 

وقتي در آن مال فايده كرد در اين صورت مضارب اول نزد رب المال ضامن است. 

كه  دهد  اجازه  وي  به  و  دهد  مضاربت  به  نصف  روي  از  را  مال خود  المال  رب  اگر   )7(

مي تواند مال را به شخص ديگري به مضاربت بدهد و آن را از روي حصه سوم به مضاربت 

داد جايز است.



١٦٣

اگر صاحب مال گفت: كار كن! چيزى كه اهللا پاك داد در بين ما نصف باشد در اين صورت 

براى صاحب مال نصف فايده، براى مضارب دوم سوم حصه فايده و مضارب اول حصه ششم 

را مى گيرد.

)8( اگر رب المال چنين گفته باشد كه چيزي كه  اهللا تعالي به تو عطا نمود نصف از من و 

نصف از تو باشد، در اين صورت سوم حصة فايده حق مضارب دوم  و متباقي فايده از روي 

نصف در بين رب المال و مضارب اول تقسيم مي شود.

)9( و اگر رب المال بگويد: چيزي كه اهللا تعالي مي دهد نصف آن از من باشد و مال را از 

روي نصف به مضاربت داد در اين صورت براي مضارب دوم نصف فايده و براي رب المال 

نصف و براي مضارب اول چيزي نمي رسد.

)10( و اگر مضارب اول براي مضارب دوم دو حصة فايده را تعيين كرده بود در اين صورت 

براي هر يك از رب المال و مضارب دوم نصف نصف فايده داده مي شود و مضارب اول 

ششم حصه از فايده را از مال خود براي مضارب دوم ضامن مي شود.

شرح

تعريف مضاربت: كلمه »مضاربه« از »ضرب« گرفته شده كه به معناي سفر و راه رفتن بر 

روي زمين است. و در اصطالح شرع  مضاربت عبارت از عقد به شركت در فايده است بگونة 

كه يكي از دو شريك مال بدهد و ديگري كار كند.

دليل مشروعيت مضاربت اين است كه از جانبي مردم به مضاربت نياز دارند و از جانب ديگر 

مردم در زمانه رسول اهللا� مضاربت مي كردند و رسول اهللا آنها را از اين كار منع نكرد 

همچنان صحابه نيز در ميان خود معامالت مضاربت را انجام مي دادند.

شروط مضاربت: در درس گذشته گفتيم كه شركت به غير از درهم و دينار و پول مروج 

به چيزي ديگري منعقد نمي گردد. البته اگر مردم به قطعه هاي طال و نقره معامله مى كردند 

انعقاد شركت برآن صحيح است مضاربت هم غير از اشياء مذكور باالى چيزى ديگر منعقد 

نمى شود.

در عقد مضاربت بايد فايده مشاع باشد به همين اساس اگر يك طرف معامله فايدة معيني را 

براي خود تعيين كند؛ مثًال بگويد از جمله فايده ده هزار افغاني به من مي دهيد و متباقي فايده 
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از شما. با گذاشتن چنين يك شرطي عقد فاسد مي گردد؛ زيرا اين گونه شرط شركت را قطع 

مي كند يعني احتمال دارد كه ساير فايده همين قدر شود و بس. 

در عقد مضاربت اين شرط نيز ضروري است كه رب المال مال خود را در اختيار مضارب 

بگذارد و در آن حق تصرف را ندارد تا مضارب به ميل خود در آن تصرف كند.

انواع مضاربت: مضاربت دو نوع است.

مضاربت مطلق: مضاربت مطلق اين است كه به مضارب مال داده شود و براي مضاربت 

كدام جاي تجارت مخصوص و وقت را قيد نكند در اين گونه مضاربت مضارب مي تواند به 

اختيار خود خريد و فروش كند، براي تجارت به جايي سفر كند يا وكيل بگيرد. در مضاربت 

مطلق براي مضارب روا است كه مال را به بضاعت بدهد. بضاعت اين را گويند كه مال كسي 

را بدون عوض بفروشد. 

مضاربت  به  ديگري  به شخص  را  مال  كه  نيست  براي مضارب درست  مطلق  مضاربت  در 

بدهد مگر آنكه رب المال او را به اين تصرف اجازه داده باشد يا به او بگويد به رأي خود 

كار كن!

مضاربت مقيد: مضاربت مقيد آنست كه مال به مضارب داده شود و به مضارب تجارت 

و كار مخصوص شهر مخصوص يا مدت محدود قيد گذاشته شود در اين گونه مضاربت 

مضارب از حدود تعيين شده تجاوز كرده نمي تواند.

مضارب كدام مال را مضاربت كند؟ مضارب نمي تواند كه به پول مضارب مسلمان، 
شراب بخرد؛ زيرا مسلمان نمي تواند شراب را دوباره به فروش رساند و از اينجهت به رب 

المال تاوان مي رسد.

اگر مضارب اول بدون اجازة رب المال مال را به شخص ديگري به مضاربت بدهد تا زماني 

ضامن مال شمرده نمي شود تا آنكه مضارب دوم در آن فايده نكرده است هرگاه مضارب دوم 

بعد از كار كردن در مال نفع به دست آورد مضارب اول ضامن شمرده مي شود. اين روايت 

را امام حسن از امام ابو حنيفه6 نقل نموده است. اما امام ابو يوسف و امام محمد رحمهما 

اهللا در روايت ديگري از امام ابو حنيفه6 مي گويند كه مضارب اول به سبب كار و تجارت 

مضارب دوم هرچند كه فايده هم نكرده باشد ضامن مي گردد.

مسئله اخيري كه در متن ذكر شده اين است كه مضارب اول به اجازة رب المال مال را براي 

مضاربت به مضارب دوم بدهد.
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*$ åÁ>ß« árå¾�>ß¿ß¿áÉßE�à�=� ß±ßgße�>ßº� çÁß?% :در صورت اول اين جمله آمده است

يعني چيزي كه اهللا تعالي به ما داد آن را در بين خود به نصف تقسيم مي كنيم. از آنجاييكه 

رب المال از  مجموع فايده نيمة آن را براي خود شرط قرار داده حصة وي از نصف زياد 

نمي شود مضارب دوم به اساس همين عقد ثلث )سوم حصه( مي گيرد متباقي سدس )ششم( 

حق مضارب اول است.

$�چيزي كه اهللا تعالي  åÁ>ß« árå¾�>ß¿ß¿áÉßE�à�=�´ß®ßgße�>ßº� çÁß?% در صورت دوم اين جمله آمده است

به تو داد آن را در بين خود به نصف تقسيم مي كنيم( در اين صورت به اساس عقد براي 

مضارب دوم ثلث )سوم( است. از آنجاييكه رب المال به مضارب اول به نصف فايده اتفاق 

كرده باشد و آن دو حصه فايده است پس اين دو حصه در بين رب المال و مضارب اول 

بطور مساوي تقسيم مي شود.

»àÄà$* آنچه اهللا  árå¾�Êå·ßª�æÐ áÊ ßm� áÀåº�à�=� ß±ßgße�>ßº� çÁß?%در صورت سوم اين جمله آمده است�

تعالي از  چيزي روزي دهد نصف آن حق من است در اين مثال  صاحب مال نصف فايده را 

براى خود اختصاص داده و مضارب اول نصف خود را به مضارب دوم داده لهذا به او چيز 

باقي نمي ماند. 

صورت چهارم اين است كه در مثال فوق مضارب اول به مضارب دوم عقد دادن دو ثلث 

فايده را ببندد. در اين صورت نصف فايده از صاحب مال مي شود و نصف از مضارب دوم 

و به مضارب اول چيزي نمي ماند. از اينكه مضارب اول به مضارب دوم تعهد دادن دو ثلث 

فايده را كرده و با تصادم با فايده صاحب مال به مضارب دوم دو ثلث كامل نه رسد مضارب 

تعهد خود وفا  به  و  پوره شود  او  تا حصه  به مضارب دوم سدس مي دهد  مال خود  از  اول 

نمايد. 

اگر رب المال در جملة فايده مضاربت شمار معلوم از پول را براي خود شرط نهد اين كدام 

نوع سود است؟ 
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1- مضاربت را تعريف كنيد.

2- آيا در مضاربت رب المال در جملة فايده شمار معلومي از پول را تعيين كرده مي تواند؟

3- مضاربت مقيد را تعريف كنيد.

4- اگر مضارب مال مضاربت را خودسرانه به كسي ديگري بدهد چه وقت ضامن شمرده 

مي شود؟
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درس سى وهشتم

مضاربت )٢(

آگاهي  مضاربت  متباقي  احكام  از  نيز  درس  اين  در  بود  مضاربت  مورد  در  گذشته  درس 

مي يابيم.

�å½ ßØ áiåáÝ=� áÀ ß¢� å¹>ßá�=� èHße�çbßIáe=� áÁåCßÆ�(àÍßEße> ßvàá�=� áKß· ßìßE� àHåe> ßvàá�=�áÆß?� å¹>ßá�=� èHße� ßL>ßº�=ßcåC ßÆ�$-%
*ÍßEße> ßvàá�=� áKß· ßìßE� åHáfßá�=�åe=ßbåE� ß°åß�ßÆ

�(ãhåÑ> ßQ�àÄàªèf ßrßJßª� ß¥>ßEßÆ�Ïßß� ám=�ÎçJ ßU�åÄå¶áhß£åE� á¼ß·á£ßÈ�áß�ßÆ�(Håe> ßvàá�=� å¹>ßá�=� èHße� ß¹ßh ß¢�=ßcåC ßÆ�$.%
� ß×� ç¼àM�( ß́ å¶ßc� áÀ ß¢� à¹áhß£á¶=�àÄ à£ß¿áß�� ß×ßÆ�>ßÃß£ÉåFßÈ� áÁß?�àÄß·ßª�åÅ åbßÈ��� ãzÆàf à¢� à¹>ßá�=ßÆ�åÄå¶áhß£åE� ß¼å· ß¢� áÁåCßÆ
� áK çvß¾�ábß®�à�å¾>ß¾ßa�áÆß?� àà¼ åÂ=ßeßa� å¹>ßá�=� àlá?ßeßÆ�àÄß¶ßh ß¢� áÁåCßÆ�(ßf ß]A�>âÒáÉ ßm�>ßÃå¿ ß»ßNåE� ßËåß� ánßÈ� áÁß?� àgÇàß�

*>ßÃÉåª� ßçf ßrßJßÈ� áÁß?�àÄß¶� ßkáÉß·ßª
� åÁÇàÈèb¶=�åÐ> ßvåJá®=�Îß· ß¢� à¼å²>ßá�=�àÅßß� áQß?�åÄÉåª� àHåe> ßvàá�=� ßXåEße�ábß®ßÆ� ãÁÇàÈàa� å¹>ßá�=� å�ßÆ�>ß®ßß�áª=�=ßcåC ßÆ�$/%

*åÐ> ßvåJá® å×=� å�� å¹>ßá�=� çHße� á̧ ë²ßÆ�6àÄß¶� à¹>ß̄ àÈßÆ�àÐ> ßvåJá® å×=�àÄáºßhá·ßÈ�áß�� ãXáEåe�àÄß¶� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåCßÆ
�Îß· ß¢� à́ å¶>ßá�=�ßa=ßg� áÁåDßª� å¹>ßá�=� ålá?ße� ßÁÆàa� åXáEëf¶=� áÀåº�ßÇ àÃßª�åÍßEße> ßvàá�=� å¹>ßº� áÀåº� ß́ ß· ßÂ�>ßºßÆ�$0%

�* åHåe> ßvàá�=�Îß· ß¢� ßÁ> ß» ßu� ßØßª� åXáEëf¶=
�ÎçJ ßU� ßXáEëf¶=�=ça=ßfßI�àÄ àvá£ßE�áÆß?� à¹>ßá�=� ß́ ß· ßÂ� ç¼àM�>ßå�>ßå}�àÍßEße> ßvàá�=ßÆ� ßXáEëf¶=�> ß» ßjßJá®=�>ß¾> ß²� áÁåCßÆ�$1%
�ßßØßª� å¹>ßá�=� ålá?ße� áÀ ß¢� ßsß̄ß¾� áÁåCßÆ�(> ß» àÃß¿áÉßE� ßÁ>ß²�ãÐ áÊ ßm� ß̧ ßvßª� áÁåDßª�(åÄå¶>ßº� ßlá?ße� å¹>ßá�=� èHße�ßå�áÇßJ ájßÈ

�* åHåe> ßvàá�=�Îß· ß¢� ßÁ> ß» ßu
� ßXáEëf¶= �=ça=ßß�ßÈ �áß� � à¹>ßá�= � ß́ ß· ßÂßÆ �> ßÂ=ßbß̄ ß¢ � ç¼àM �ßÍßEße> ßvàá�= �> ß̂ ßjßªßÆ � ßXáEëf¶= �> ß» ßjßJá®= �>ß¾> ß² � áÁåCßÆ �$2%

* ß¹çÆßáÙ=
*ÍßEße> ßvàá�=� å¹>ßº� áÀåº�âÍßºß?� ß×ßÆ�=âbáF ß¢� àTëÆßhàÈ� ß×ßÆ�åÍßÒÉ åjç¿¶=ßÆ�åbá̄ç¿¶>åE� ß¤ÉåFßÈ� áÁß?� åHåe> ßv à»á·å¶� àgÇàß�ßÆ�$3%
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ترجمه:

)1( اگر مضارب يا رب المال وفات شود مضاربت باطل گردد و اگر رب المال مرتد شود و 

به دار الحرب برود مضاربت باطل مى شود.

)2( اگر رب المال مضارب را برطرف كند و مضارب از برطرفي خود باخبر نباشد و مال را 

بخرد و بفروشد، تصرفاتش جايز است. ولي اگراز برطرفي خود خبر داشت و سرمايه به شكل 

اجناس در دست وي موجود بود مي تواند كه آن را به فروش رساند، برطرفي رب المال در 

حصه فروش اجناس موجوده مانع نمي شود ليكن بعد از شنيدن خبر برطرفي خود حق ندارد 

كه به سرمايه رب المال اجناس بخرد. و اگر رب المال مضارب را عزل نمود و سرمايه بعد 

از فروش اجناس به درهم و دينار تبديل شده بود در اين صورت مضارب حق تصرف در 

آن را ندارد.

)3( و اگر رب المال و مضارب در حالي از هم جدا شدند كه در مال قروضي وجود داشت 

و مضارب در آن فايده كرده بود حاكم مضارب را به پوره نمودن قروض مجبور كند و اگر 

مضارب در آن فايده نكرده بود به مطالبه قروض مجبور كرده نمي شود و به وي گفته شود 

كه رب المال را به مطالبه قروض وكيل بگردان.

)4( چيزي كه از مال مضاربت از بين مي رود از فايدة آن وضع مي شود نه از اصل سرمايه و 

اگر مال از بين رفته از فايده افزون شد بر مضارب ضمان نمي باشد.

)5( اگر رب المال و مضارب فايده را در بين خود تقسيم نمودند و مضاربت به حال خود 

باقي بود بعد از آن همة مال يا بعض مال از بين رفت فايده را دوباره برگردانند تا آنكه رب 

المال اصل سرماية خود را تكميل كند و اگر چيزي باقي ماند هردو در آن شريك اند و اگر 

از اصل سرمايه كم شد مضارب ضامن نمي باشد.

)6( و اگر هردو فايده را در بين خود تقسيم نمودند و مضاربت را فسخ كردند سپس با عقد 

ديگري مضاربت جديد نمودند و مال از بين رفت فايدة، كه در مضاربت اول به دست آمده 

آن را نمي گردانند.

رساند  فروش  به  قرض  و  نقد  پول  به  را  تجارتي  اجناس  كه  است  جايز  مضارب  براي   )7(

و مضارب نمي تواند كه از مال مضاربت به غالم خود زن بدهد و يا كنيز خود را به نكاح 

دهد.
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شرح

بطالن مضاربت: مضاربت در حاالت زير از بين مى رود:

1: با مرگ هريك از رب المال و مضارب عقد مضاربت باطل مي گردد؛ زيرا عقد مضاربت 

بر اساس وكالت استوار است و با مرگ شخص وكالت وي از بين مي رود يعني با مرگ هر 

يك از متعاقدين اساس مضاربت از بين مي رود.

2: همچنان با مرتد شدن رب المال و رفتن به دارحرب عقد مضاربت از بين مي رود. ارتداد 

يك شخص از نگاه شريعت در حكم مرگ است از اين جهت مال او بطور ميراث به ورثه 

داده مي شود.

3: مضاربت با عزل مضارب از بين مى رود. اگر رب المال، مضارب را برطرف كند و مضارب 

به فروش رساند  و  نمايد  را خريداري  اجناسي  باشد  بي خبر  برطرفي خود  از  در حالي كه 

تصرفات  بر  زماني  المال  رب  توسط  مضارب  برطرفي  است  نافذ  و  صحيح  وي  تصرفات 

مضارب اثر دارد كه مضارب از برطرفي خود آگاه شود.

همچنان اگر مضارب از برطرفي خود آگاه شود ولي اصل سرمايه به شكل سامان تجارتي 

موجود باشد در اين صورت مضارب مي تواند آن را به فروش رساند. و آن را به پول نقد 

تبديل كند. اصًال فايدة كه به دست مي آيد سهم مضارب نيز در آن وجود دارد و سهم وي 

وقتي معلوم مي شود كه سرمايه به پول نقد تبديل گردد؛ اما اگر در هنگام برطرفي مضارب 

اصل سرمايه به شكل پول نقد موجود باشد مضارب حق ندارد كه با خريد و فروش، پول نقد 

را به اموال تجارتي تبديل كند.

اگر اصل سرماية مضاربت دينار باشد و در هنگام برطرفي رأس المال همراه مضارب درهم 

بود مضارب مي تواند درهم را به دينار مبدل كند؛ زيرا بخاطر معلوم كردن سهم فايدة هر يك 

از رب المال و مضارب نياز به آن است كه رأس المال به پولي تبديل گردد كه عقد مضاربت 

بر آن صورت گرفته است.

و  بخشد  خاتمه  را  مضاربت  عقد  مضارب  يا  المال  اگر رب  قروض:  آوردن  به دست 

رأس المال باالي مردم به شكل قرض باقي مانده باشد در اين صورت در جمله قروض فايدة 

مضارب نيز وجود دارد پس مسئوليت مضارب است كه قروض را  از قرضداران جمع آوري 

كند؛ زيرا مضارب فايده يي را كه از آن خود ميكند در حقيقت مزدي است كه در مقابل 

كار مي گيرد لهذا بايد قروض را جمع آوري كند تا كارش را مكمل انجام دهد يعني مطالبه 
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قرض بخشي از كار او است. و اگر در جملة قروض براي مضارب كدام فايده نباشد در اين 

صورت مضارب حيثيت وكيل مجاني را دارد نه كارگر را  لهذا به جمع آوري قروض مجبور 

نمي باشد، بلكه مسئوليتش اين است كه رب المال را در حصول قرض به حيث وكيل خود 

نصب كند وصالحيت قانونى حصول قرض به رب المال انتقال شود.

هالك شدن مال: اگر مال مضاربت از بين رود نخست از جملة فايده كم كرده مي شود 

اگر نقصان از فايده بيشتر شد از رأس المال كم كرده مي شود و مضارب ضامن نمي باشد.

اگر بعد از تقسيم فايده به راس المال نقصان رسيد نقصان وارده بر رأس المال از فايده تقسيم 

شده تكميل مي گردد و در صورت تكميل نشدن مضارب ضامن نمي باشد.

اگر نقصان بعد از تقسيم فايده و پايان دادن به عقد مضاربت در عقد جديد به وجود آمد فايده 

قبلي بخاطر جبران نقصان وارده در عقد دوم برگردانده نمي شود.

مضارب مي تواند مطابق عرف و رواج تجاران به پول نقد و قرض سامان بخرد و بفروشد.

1- مضاربت به كدام چيزها باطل مي گردد؟

2- به سبب ارتداد عاقدين چرا مضاربت باطل مي گردد؟

3- اگر مضارب از عزل خود آگاه شود و رأس المال به شكل سامان تجارتي موجود باشد، 

آيا مضارب در اين صورت مي تواند سامان را به فروش رساند؟

4- در صورت پايان دادن عقد مضاربت جمع آوري قرض ها وظيفه كيست ؟

5- اگر مال مضاربت از بين برود تاوان وارده از كجا پوره كرده مي شود؟

6- آيا مضارب مي تواند به قرض جنس بخرد؟
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درس سى و نهم 

وكالت )١(

انتخاب وكيل در معامالت به كثرت واقع مى شود، لذا وكالت يك بحث مهم فقه را تشكيل 

ميدهد. درين دو درس راجع به احكام وكالت معلومات ارايه مى گردد.

�*àÅßá� ß¦�åÄåE� ß̧ ë²ßÇàÈ� áÁß?�ßg> ßQ�åÄ åjá«ß¿åE� àÁ> ßjá¾åáÝ=�àÅ ßbå̄ á£ßÈ� áÁß?�ßg> ßQ�æbá̄ ß¢� ȩ̀ à²�$-%
� ç×C�åÐ>ß«ÉåJ ái å×>åE� à̧ É å²áÇçJ¶=� àgÇàß�ßÆ�(> ßÃåI>ßFáMåC ßÆ� å±Çà̄àá�=�åfåÑ> ßi� å��åÍßºÇ àràá�>åE� à̧ É å²áÇçJ¶=� àgÇàß�ßÆ�$.%

* åkå·áßá�=� áÀ ß¢� å̧ ë²ßÇàá�=�åÍßFáÉ ß¦� ß¤ßº�> ß»åÃåÑ>ß«ÉåJ ái>åE� èX årßI� ß×�ßÍß¶> ß²ßÇá¶=� çÁåDßª�( åt> ßrå̄á¶=ßÆ�åaÆ àbàá�=� å�
� à̧ ë²ßÇàá�=� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?� ç×C�å�¼ árßá�=�> ßuåfåE� ç×C�åÍßºÇ àràá�>åE� à̧ É å²áÇçJ¶=� àgÇàß�� ß×�6ßÍß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$/%
�åá�ß§åE� à̧ É å²áÇçJ¶=� àgÇàß��6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(= âb å¢> ßrßª�æ½>çÈ

ß?�åÍßM ßØßM�ßÌß� åjßº�>âFåÑ> ß¦�áÆß?�> âvÈåfßº
*å�¼ árßá�=�> ßuåe

� à̧ É å²ßÇá¶=ßÆ�à½> ß³ áUßáÙ=�àÄàºßhá·ßÈßÆ� ßèf ßrçJ¶=� à́ å·áß�� áÀçå�� à̧ ë²ßÇàá�=�ÁÇ à³ßÈ� áÁß?�åÍß¶> ß²ßÇá¶=� å�áf ßm� áÀåºßÆ�$0%
*àÅ àb årá̄ßÈßÆ�ßbá̄ ß£á¶=� à̧ å̄ á£ßÈ� áÀçå�

� ß¤áÉßFá¶=� à̧ å̄ á£ßÈ�=âeÇ àRáß��>éÉåF ßq� ßØç²ßÆ� áÁåCßÆ�(ßg> ßQ�> ß» àÃß·áNåº� àÁÆàcá@ßá�=�áÆß?� à̈ å¶>ßFá¶=�èfàá�=� ß̧ ç²ßÆ�=ßcåC ßÆ�$1%
*> ß»åÃáÉß·ë²ßÇàå�� à°ç·ß£ßJßÈßÆ� à±Çà̄àá�=�> ß»åÃåE� à°ç·ß£ßJßÈ� ß×ßÆ�ßg> ßQ�=âeÇ àRáß��=âbáF ß¢�áÆß?�ßÐ=ßf ën¶=ßÆ

*å á�ßEáf ßu�Îß· ß¢�àÐ ßØß²àÇá¶=�> ßÂ àbå̄ á£ßÈ� å�ç¶=�àaÇ à̄ à£á¶=ßÆ�$2%
� à°ç·ß£ßJßI� åbá̄ ß£á¶=� ß́ å¶ßc� à±Çà̄ àVßª�åÌße> ßQåáÝ=ßÆ� å¤áÉßFá¶=� à̧ áNåº�åÄ åjá«ß¾� ß�C� à̧ É å²ßÇá¶=�àÄà«É åvàÈ�æbá̄ ß¢� ȩ̀ à³ßª
� àxåFá̄ßÈßÆ�Ïßß� ám=�=ßcC� åÀ ß»çN¶>åE� àGß¶> ßìàÈßÆ� ßÀ ß»çN¶=� àxåFá̄ßÈßÆ� ß¤ÉåFßá�=� à¼ë· ßjàÉßª� å̧ ë²ßÇàá�=� ßÁÆàa� å̧ É å²ßÇá¶>åE

�* åGáÉß£á¶=� å�� à¼ åq>ßà�ßÆ� ß¤ÉåFßá�=
�àÄß®Ç à̄ àU � çÁåDßª � åb á»ß£á¶= �å½ßa � áÀ ß¢ � åXá· èr¶=ßÆ � å¤á·àá�=ßÆ � å\> ß³ë¿¶> ß² �åÄå·ë²ßÇàº � ß�C �àÄà«É åvàÈ �æbá̄ ß¢ � ȩ̀ à²ßÆ
�åÌß?áfßá�=� ß̧ É å²ßÆ�à½ßhá·ßÈ� ß×ßÆ� å±=ßb çr¶>åE� åTáÆçh¶=� à̧ É å²ßÆ� àGß¶> ßìàÈ� ßØßª� å̧ É å²ßÇá¶=� ßÁÆàa� å̧ ë²ßÇàá�>åE� à°ç·ß£ßJßI
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�*> ßÃ à»Éå· ájßI
� áÀ à³ßÈ�áß�ßÆ�ßg> ßQ�åÄáÉß¶C�àÄß£ßªßa� áÁåDßª�(àÅ>çÈC�àÄß£ß¿áß�� áÁß?�àÄß·ßª� åÀ ß»çN¶>åE� ßËåß� ánàá�=� à̧ ë²ßÇàá�=� ßGß¶> ß{�=ßcåC ßÆ�$3%

*>âÉå¾>ßM�åÄåE�àÄßFå¶> ßìàÈ� áÁß?� å̧ É å²ßÇá·å¶
�åÄå¿ßß�� å̈ ß·áFßºßÆ�åÄ åjá¿ åQ�áÆß?�åÄåJß« åqßÆ�åÄ åjá¿ åQ�åÍßÉ å» ájßI� áÀåº�çbàE� ßØßª� æÓáÉ ßm�åÐ=f ånåE� âØ àQße� ß̧ ç²ßÆ� áÀßºßÆ�$4%

*KáÈß?ße�>ßº�Êå¶� á¤ßJáE=�6àÄß¶� ß¹Çà̄ßÉßª�âÍçº> ß¢�âÍß¶> ß²ßÆ�àÄß·ë²ßÇàÈ� áÁß?� ç×C
�ß½=ßa�>ßº� åGáÉß£á¶>åE�àÅça àfßÈ� áÁß?�àÄß·ßª� æGáÉ ß¢�Îß· ß¢� ß¤ß· ç{=� ç¼àM� ß¤ÉåFßá�=� ßxßFß®ßÆ� à̧ É å²ßÇá¶=�Ïßß� ám=�=ßcåC ßÆ�$5%

*åÄå¾ácåDåE� ç×C�àÅça àfßÈ�áß�� å̧ ë²ßÇàá�=� ß�C�àÄ ß»ç· ßi� áÁåDßª�åÅ åbßÈ� å�� à¤ÉåFßá�=
� åxáFß̄á¶=� ß̧ áFß®�àÄßF åU> ßq� à̧ É å²ßÇá¶=� ß±ße>ßª� áÁåDßª�( å¼ß· çj¶=ßÆ� åáf çr¶=�åbá̄ ß£åE� à̧ É å²áÇçJ¶=� àgÇàß�ßÆ�$-,%

�* å̧ ë²ßÇàá�=�àÍß®ße>ß«àº�àß�ßJá£àI� ß×ßÆ� àbá̄ ß£á¶=� ß̧ ßìßE
�Îß· ß¢�åÄåE� ß¤ åQáfßÈ� áÁß?�àÄß·ßª� ß¤ÉåFßá�= � ßxßFß®ßÆ�åÄå¶>ßº� áÀåº� ßÀ ß»çN¶= �åÐ=ßf ën¶>åE� à̧ É å²ßÇá¶=� ß¤ßªßa�=ßcåC ßÆ�$--%
�àÄß¶ßÆ�( àÀ ß»çN¶=� á�à̄ ájßÈ�áß�ßÆ� å̧ ë²ßÇàá�=� å¹>ßº� áÀåº� ß́ ß· ßÂ�åÄ åjáF ßU� ß̧ áFß®�åÅ åbßÈ� å�� à¤ÉåFßá�=� ß́ ß· ßÂ� áÁåDßª�( å̧ ë²ßÇàá�=
�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� åÀáÂçf¶=� ßÁ> ß» ßu�>â¾Ç à» ávßº� ßÁ>ß²�( ß́ ß·ßÃßª�àÄ ßjßF ßU� áÁåDßª�( ßÀ ß»çN¶=�ßå�áÇßJ ájßÈ�ÎçJ ßU�àÄ ßjåFáß�� áÁß?
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�ßbß̄ ß¢� áÁåCßÆ�ßg> ßQ�åÄåIßf ávßå}�àÄà·É å²ßÆ�ßbß̄ ß£ßª�åÄ·ë²ßÇàº� åÁácC�åá�ß§åE� ß̧ ç²ßÆ� áÁåDßª�(´åÈá?ßfåE� á̧ ß» á¢=�6àÄß¶� ß¹Çà̄ßÈ

*ßg> ßQ� à¹çÆßáÙ=� à̧ É å²ßÇá¶=�àÅßg> ßQß@ßª�åÄåIßf áv ßU�åá�ß§åE

ترجمه 

ميتواند شخصى ديگرى را وكيل  انجام دهد  ميتواند  انسان شخصا  تمامى عقوديكه  )1( در 

گيرد. 

در  ليكن  است.  روا  اثبات آن گرفتن وكيل  و  تمامى خصومتهاى حقوقى  در  )2( همچنان 
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گرفتن حدود و قصاص تا كه موكل درمجلس حاضر نباشد وكالت صحيح نيست.  

در خصومت صحيح  مقابل  رضايت طرف  از  بغير  وكيل  تعيين  ميگويد:  ابوحنيفه  امام   )3(

نيست مگر در صورتى كه موكل مريض يا در جاى دور قرار داشته باشد كه مسافة دورى 

وى كم از كم به مسافه سه روز باشد. امام ابويوسف و امام محمد رحمهمااهللا ميگويند: بدون 

رضايت طرف مقابل، گرفتن وكيل درست است. 

)4( تعيين وكيل مشروط بر اين است كه موكل قابليت تصرف را داشته و احكام بااليش الزم 

باشد.  وكيل شخصى مي باشد كه از) امور ( عقود آگاهى داشته باشد.  

)5( اگر شخص آزاد بالغ يا ماذون مانند نفس خويش شخصى ديگرى را وكيل تعيين نمايد 

روا است، اگر طفل محجورى را به وكالت گرفت كه به داد ستد آشنايى داشته باشد، يا غالم 

محجورى را وكيل تعيين نمايد روا است؛ ليكن حقوق مربوطه به موكل تعلق ميگيرد نه به 

وكيل.  

)6( عقودى را كه وكال ميبندند به دو قسم است. 

1- عقودى كه وكيل بخود آنرا منسوب ميسازد مانند بيع و اجاره، حقوق آن به وكيل تعلق 

ميگيرد نه به موكل، مبيعه را تسليم  و ثمن آنرا قبض ميكند در صورت خريد از وى پول 

خواسته مى شود، مبيعه را تسليم و در صورت عيب دعوا را بپيش ميبرد.  

صلح  و  خلع  نكاح،  مانند:  مى سازد،  منسوب  خويش  موكل  به  آنرا  وكيل  كه  عقودى   -2

در قتل عمد، حقوق تمام اين عقود به موكل تعلق مى گيرد، لذا از وكيل زوج مهر خواسته 

نمى شود مثليكه وكيل زن به تسليمى زن به زوج مكلف نمى باشد.  

)7( اگر موكل از مشترى مطالبه پول نمايد، مشترى ميتواند كه از پرداخت پول خود دارى 

نمايد؛ ليكن اگر پول را برايش تسليم نمود روا است و وكيل بار دوم آنرا مطالبه نمي نمايد. 

)8( شخصيكه براى خريد وكيل تعيين نمايد مكلف است تا اسم جنس و صفت آنرا واضح 

سازد يا اينكه اسم جنس يا قيمت آنرا روشن سازد؛ مگر اينكه وكالت عام را برايش تفويض 

كرده و برايش گفته باشد: چيزى كه خوش داشتى برايم بخر.  

)9( اگر وكيل بعد از خريد و قبض مبيعه از كدام عيبى اطالع يابد الى وقتيكه مبيعه در دست 

وى قرار داشته باشد مى تواند آنرا رد نمايد و  در صورت تسليمى آن به موكل بغير از اجازة 

وى رد شده نمى تواند. 
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)10( تعيين وكيل براى بيع صرف و سلم روا است، اگر وكيل قبل از قبض از طرف مقابل 

جدا شد عقد باطل است، و جدايى موكل اعتبار ندارد. 

)11( اگر وكيل خريد، مبيعه را قبض و قيمت آنرا از مال خود بپردازد ميتواند قيمت ياد شده 

را از موكل بگيرد، اگر)مبيعه( در دست وكيل قبل از حبس كردن هالك شد از مال موكل 

هالك مى شود پول وكيل )نميسوزد(، وكيل حق دارد الى تسليمى قيمت، مبيعه را با خود 

نگاه كند، اگر مبيعه در اين حالت هالك گردد به نظرامام ابويوسف ضمانت آن مانند رهن 

است، يعني از ارزش مبيعه و پول هر يك آن كه كم باشد، ضامن آن است. و بنظرامام محمد 

ضامن مبيعه است؛ يعني ضامن پول مبيعه است چه آن پول زياد باشد يا كم. 

)12( اگر كسى دو نفر را به صفت وكيل تعيين نمود تصرف براى يكى بدون ديگر مجاز 

نمى باشد؛ مگر اينكه هر دو در مورد خصومت، طالق بال عوض، آزادى غالم، تسليمى امانت 

و تادية قرض تعيين شده باشند.  

موكل  از طرف  اينكه  مگر  نمايد  وكيل  را  ديگرى  مفوضه كسى  امور  در  نميتواند  وكيل   

برايش اجازه شده باشد يا اينكه برايش گفته باشد: به دل خود كار كن.  

اگر بدون اجازة موكل وكيل گرفت و در موجوديتش كدام عقدى را بست جائز است و اگر 

در غياب وى به اجازة وكيل اولى عقد بست نيز جائز مى باشد.   

شرح: 

تعريف وكالت: )Í¶>²Æ( در لغت بمعنى نگهدارى كردن است و در اصطالح در تصرف 

معينه عوض خود تعيين شخص ديگر را وكالت گويند. موكل شخصى را گويند كه عوض 

خود كسى ديگرى را تعيين ميكند شخص تعيين شده را وكيل گويند.   

زيادى  احاديثى  قرآنى  آيات  بر  عالوه  وكالت  مشروعيت  مورد  در  وكالت:  مشروعيت 

وجود دارد كه مشروعيت وكالت را ثابت ميسازد كه از آن جمله اين حديث صحيح بخارى 

�Ïßß� ám>ßª�âÌ> ßm�åÄåE�Ëåß� ánßÈ�=âe>ß¿Èåa�àÅ> ßì á¢ß?�¼·iÆ�ÄÉ·¢��=�Î·q�çå�ç¿¶=� çÁß?�ßÌ ßÆáf¢�À¢  :هم است

�***å á�ßI> ßm�åÄåE�àÄß¶
ترجمه: از عروه )رضي اهللا عنه( روايت است كه رسول اكرم )صلي اهللا عليه وسلم( برايش 
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يك دينار داد تا براى او � گوسفند بخرد؛ ليكن وى برايش دو گوسفند خريد...( 

موارد تعيين وكيل: عالوه بر عقود، تعيين وكيل براى خصومت هم جواز دارد، يعنى در 

صورت دعوى بر غير يا در برابر دعوى كسى ديگر براى دفاع از خود در هر حالت تعيين 

و  حدود  لعان،  در  مى گويد:  ابويوسف  امام  است.  محمد  امام  نظر  اين  دارد.  جواز  وكيل 

قصاص وكيل گرفتن روا نيست.

امام ابوحنيفه ميفرمايد: در مورد خصومت به غير از اجازة طرف مقابل تعيين وكيل جواز نه 

دارد مگر اينكه موكل تا حدى مريض باشد كه توان آمدن به محكمه را نداشته باشد يا اينكه 

حد اقل به مسافة سه روز از آن منطقه دور باشد كه در اين موارد بدون اجازة طرف مقابل 

تعيين وكيل جهت دفاع از وى جواز دارد؛ همچنان زنانيكه به آمدن به مجالس و سخن با 

مردان عادت نداشته باشند مى توانند كه بدون موافقة طرف مقابل براى دفاع از خود وكيل 

تعيين نمايند. 

تعيين وكيل جواز  و قصاص در قضاياى ديگر جهت گرفتن حق خويش  بر حدود  عالوه 

دارد، ليكن در حدود و گرفتن قصاص موجوديت موكل حتمى ميباشد.

چرا كه حدود به شبهات از بين ميرود در صورت گرفتن قصاص، غيابت ولى شبه را وارد 

ميسازد، يعنى اگر موكل در حالت قصاص گرفتن موجود مى بود احتمال مى رود كه وى را 

مورد عفو خويش قرار ميداد، پس احتمال عفو يك شبه است و در موجوديت شبه حدود 

از بين ميرود؛ لذا ضرورى است كه در موارد حدود و استيفاء قصاص خود موكل موجود 

باشد. 

 شروط موكل: موكل بايد از تصرفاتى برخوردار باشد كه به وكيل تفويض مى كند، لذا 

موكل در موارديكه خودش تصرف كرده نمى تواند كسى ديگرى را هم بصفت وكيل تعيين 

كرده نمى تواند. 

لذا ديوانه، صغير غير مميز يا غالم محجور نميتواند به اختيار خود وكيل گيرد؛ ليكن صغير مميز 

و غالم ماذون تنها در مواردى كه اختيار تصرف در آنرا داشته باشد وكيل گرفته ميتوانند.    

شروط وكيل : وكيل بايد عاقل و از امور بيع آگاهى داشته باشد. لذا وكالت ديوانه يا صغير 

غير مميز صحيح نيست؛ ليكن وكالت صغير مميز درست است. نا گفته نبايد گذاشت كه بلوغ 

و حريت در وكالت شرط نيست.  
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عقود وكيل:

عقودى كه وكيل آنرا انجام ميدهد به دو قسم است    

اول : عقودى است كه وكيل آنرا بخود منسوب مى سازد مانند عقد بيع يا اجاره كه وكيل 

و  تمام حقوق  افغانى خريدم.  بدل صد  در  شما  از  را  كتاب  اين  مى گويد:  آن  عقد  هنگام 

مسئووليت هاى اين عقود؛ مانند: تسليمى مبيعه و گرفتن ثمن به دوش وكيل است.

دوم : عقودى كه وكيل آنرا به موكل منسوب مى سازد كه وى فقط وظيفه نماينده را ايفاء 

مى كند؛ مانند: عقد نكاح كه وكيل هنگام عقد آن ميگويد: فالن زن را براى مؤكل خود ) 

احمد( به نكاح شرعى قبول كردم. تمام حقوق اين عقود به موكل تعلق مى گيرد؛ طور مثال: 

زن نميتواند كه از وكيل مطالبة مهر نمايد؛ بلكه آنرا از موكل ) احمد ( طلب ميكند.    

انواع وكالت: وكالت به دو قسم است

وكالت عام : وكالت عام طورى است كه موكل به وكيل خود بگويد: چيزى كه خوشت 

آمد برايم خريدارى كن! يا بگويد: هر قسم خانه كه خوشت آمد برايم خريدارى كن، و 

امثال آن. اين نوع وكالت بغير از تعيين مبيعه، جنس، صفت و قيمت آن درست است.  

وكالت خاص : وكالت خاص بغير از تعيين جنس و صفت يا جنس و قيمت صحيح نيست. 

و  بخر. گوسفند جنس  برايم يك گوسفند وطنى  بگويد:  به وكيل خود  موكل  مثال:  طور 

وطنى صفت آن است. يا برايش بگويد: گوسفند را به پنج هزار برايم خريدارى كن. 

در وكالت خاص تجاوز از قيودات مشخصه درست نيست.  

وكالت در سلم: در بيع سلم صاحب مال ) مشترى ( ميتواند براى خود وكيل انتخاب كند 

ليكن مسلم اليه ) بائع ( نميتواند براى خود وكيل تعيين كند. 

در بيع صرف و سلم وكيل عاقد پنداشته مى شود و تمام حقوق اين نوع عقود به وكيل تعلق 

مى گيرد، در همچو بيع جدايى مؤكل قبل از قبض باالى عقد كدام تاثير نمى گذارد.   

از بين رفتن مبيعه در نزد وكيل: وكيل خريد، مى تواند قيمت مبيعه را از جيب خود 

بپردازد و سپس آنرا از مؤكل بگيرد، در اين صورت اگر مبيعه در نزد وكيل از بين رفت از 

مال موكل حساب مى شود. 

اگر مبيعه از طرف وكيل در مقابل پيسه حبس شود؛ سپس نزد وى هالك گردد به نظر 
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امام ابو يوسف حيثيت رهن ) گروى ( را دارد. 

در درس رهن خوانده بوديم كه خسارة  مال گروى از مقدار قرض و قيمت آن بيشتر شده 

قيمت مال  اگر مال گروى در دست شخصى كه گروى گرفته هالك گردد و  نمى تواند. 

تلقى  ادا  حكما  گروى  گيرندة  قرض  صورت  اين  در  باشد  مساوى  هم  با  قرض  و  گروى 

اين صورت مال اضافى در  باشد در  تر  از قرض اضافه  مى گردد، و اگر قيمت مال گروى 

دست شخصيكه گرو گرفته حكم امانت را به خود مى گيرد.  

اگر قيمت ماليكه به گرو گرفته شده از اصل قرض كمتر باشد قرض شخصيكه گرو گرفته 

به همان اندازه از اصل قرض كاسته شده و مبلغ متباقى را صاحب مال گرو شده از گروى 

دهنده ميگيرد.   

ليكن بنظر امام محمد حيثيت مبيعه را دارد كه تسليم نه شده و بدون خساره از مال وكيل 

هالك مى گردد. چرا كه در اين صورت موكل حيثيت مشترى و وكيل حيثيت بائع را بخود 

ميگيرد، در صورت هالكت مبيعه كه تسليم نه شده باشد بيع فسخ و باالى مشترى ) موكل ( 

كدام خساره نيست.   

تعيين دو وكيل : اگر موكل براى كدام تصرف به يك گفتار دو وكيل تعين نمايد در اين 

صورت يك وكيل بدون وكيل دومى كدام تصرفى را انجام داده نميتواند ليكن از حكم ياد 

شده تعيين وكيل براى خصومت، طالق زن بال عوض، آزادى غالم، تاديه امانت، وديعت، 

موجوديت  بدون  متذكره يك وكيل  موارد  در  است.  مستثنى  قرضه،  يا  مغصوبه  مال  اعاده 

وكيل دومى ميتواند تصرف نمايد؛ زيرا كه براى خصومت در محكمه موجوديت يك نفر 

كافى بوده و موجوديت دو وكيل باعث بى نظمى مجلس محكمه مى گردد . همچنان براى 

طالق، امانت، وديعت و تسليمى اشياى ديگر متذكره به رأى و تفكر ضرورت ندارد؛ بلكه 

تنها به گفتار صورت ميگيرد كه درين حالت يك و دو نفر برابر است، نا گفته نبايد گذاشت 

كه اگر عتاق و طالق به راى دو نفر تفويض شده باشد پس در اين صورت يك تن ايشان 

زن را طالق داده نميتواند. 
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اگر مال گروى نزد مرتهن از بين برود، تاوان آن از اندازه دين و قيمت بلند نمى رود. 

طالب مطابق شرح درس چهاردهم مسأله فوق را شرح و بيان نمايند.

1- وكالت را تعريف نماييد . 

2- دليل مشروعيت وكالت را تذكر دهيد.  

3- انتخاب وكيل در كدام موضوعات صحيح نيست؟

4- شروط وكيل و مؤكل را واضح سازيد.

5- وكالت به چند قسم است ؟ واضح سازيد.

6- اگر وكيل در برابر ثمن مبيعه را باخود نگهدارد، خساره آن باالى كى است؟   
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درس چهلم

وكالت )٢(

بقيه  ارايه گرديد درين درس  از احكام وكالت معلومات  به بعضى  در درس گذشته راجع 

احكام وكالت را مي خوانيم.
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ترجمه 

)1( هر وقت كه موكل خواسته باشد وكيل را عزل كرده مي تواند، تا وقتيكه از خبر عزل 

اطالع نيابد وكالتش بر جاى است و تمام تصرفاتش الى وقتيكه از عزل خويش اطالع يابد 

صحيح است. 

)2( وكالت وكيل به مرگ موكل، جنون دايمي، و به داخل شدن به دار حرب به صفت مرتد، 

باطل مى گردد.  

)3( اگر مكاتب وكيل تعيين نمايد؛ ليكن بعدا عاجز شود، يا غالم ماذون وكيل بگيرد؛ ليكن 

بعدا منع گردد، يا دو شريك وكيل تعيين شوند ليكن جدا شوند؛ اين همه امورى است كه 



١٨١

وكالت را باطل ميسازد خواه وكيل از عزل خويش آگاه باشد يا خير.  

)4( اگر وكيل فوت نمايد يا به طور دايمي ديوانه گردد وكالتش باطل مى گردد، اگر بصفت 

مرتد به دار حرب برسد تصرفش صحيح نيست مگر اينكه دوباره به صفت مسلمان برگردد. 

نمايد، سپس خودش در آن عمل  تعيين  براى يك عمل وكيل  را  اگر كسى شخصى   )5(

تصرف را آغاز نمايد وكالت باطل مى شود. 

)6( امام ابوحنيفه مى گويد اگر كسى شخصى را براى خريد و فروش وكيل تعيين كند، وكيل 

نميتواند كه با پدر، پدر كالن، نواسه، همسر، غالم و مكاتب خويش كدام عقدى را بسته كند 

ليكن امام محمد و ابو يوسف به اين نظر اند كه بغير از غالم و مكاتب باالى اشخاص ديگر 

به قيمت مثل فروختن جواز دارد. 

)7( بيع وكيلى كه در خريد و فروش تعيين گرديده به ثمن كم و زياد جواز دارد. امام ابو 

يوسف و محمد مى گويند:  فروش آن به تاوانى درست نيست كه مردم در آن دچار اشتباه 

نميشوند. 

)8( وكيل خريدن ميتواند كه مبيعه را به قيمت بالمثل يا تاوانيكه مردم در آن خطا ميشوند 

بخرد، اما خريدن آن به خسارة كه مردم در آن اشتباه نمى كنند جواز نه دارد. 

مقداريكه مردم در آن خطا نمي شوند آن است كه در تقويم قيمت كنندگان نمي آيد. 

)9( اگر وكيل فروش ضامن پول مشترى گردد تضمينش باطل است. 

)10( اگر موكل شخصى را براى فروش غالم بوكالت گرفت ليكن وكيل نصف غالم را به 

فروش رساند بنظر امام ابوحنيفه درست است. و اگر شخصى را براى خريد غالم به وكالت 

گرفت؛ ليكن وى نصف غالم را خريدارى نمود اين بيع موقوف است، و اگر نصف متباقى 

را هم خريدارى نمود تادية قيمت باالى موكل الزمى است.  

)11( اگر مؤكل شخصى را براى خريد ده رطل گوشت به قيمت يك درهم بوكالت گرفت 

ليكن وكيل بيست رطل گوشت را به يك درهم خريد كه ده رطل آن به يك درهم فروخته 

ميشد به نظرامام ابوحنيفه باالى موكل الزم است كه ده رطل گوشت را به نيم درهم بخرد. 

امام ابو يوسف و امام محمد ميگويند: خريدن بيست رطل بااليش الزم است.

)12( اگر كسى براى خريد يك چيز معيين وكيل گرفت براى وكيل جائز نيست كه آن چيز 

را براى خود خريدارى نمايد.  اگر كسى جهت خريد يك غالم نام معلوم شخصى را وكيل 

تعيين كرد و وى يك غالم خريدارى نمود اين غالم وكيل است مگر اينكه بگويد: اراده 
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داشتم كه براى موكل بخرم يا اينكه به پول موكل بخرد. 

)13( به نظر امام ابوحنيفه، و امام ابو يوسف و امام محمد رحمهم اهللا وكيل خصومت وكيل 

قبض هم است. به نظر امام ابوحنيفه وكيل قبض قرض، همچنان وكيل خصومت است.

اقرار وكيل خصومت عليه موكل اش پيش قاضى صحيح است؛ ليكن به نظرامام ابوحنيفه و 

امام محمد اين اقرا در پيشگاه كسى ديگرى به غير از قاضى درست نمى باشد.   

امام ابو يوسف به اين نظر است كه اقرار وكيل عليه مؤكل در پيشگاه غير قاضى هم درست 

است. 

و قرضدار هم  نمود كه در قبض قرض وكيل شخص غائب است  اگر كسى دعوى   )14(

تصديق كرد قرضدار بايد به تاديه قرض مامور گردد. 

هر گاه غائب آمد اگر وكالت وى را تصديق كرد بسيار خوب و اگر وكالت شخص ياد شده 

را تكذيب نمود قرضدار بايد قرض را بار دوم ادا و مال خود را در صورتيكه در دست وكيل 

موجود باشد مطالبه كند. اگر كسى دعوى نمايد كه وى وكيل قبض امانت است و امين هم 

دعوى وى را تصديق كرد  در اين صورت امين به تادية امانت مامؤر نمى گردد.  

شرح
اختتام وكالت: موكل ميتواند وكيل خود را عزل و از وكالت برطرف كند؛ ليكن تصرفات 

وى الى وقتيكه از عزل خويش اطالع نه يابد درست است. 

وكالت وكيل به مرگ موكل، ديوانگى دايمى و دخول او به دار حرب به صفت مرتد، باطل 

مى گردد. 

اگرغالم مكاتب براى انجام نمودن كدام عمل كسى را وكيل گيرد و از آزادى نفس خويش 

عاجز بماند، وكالتش باطل مى گردد؛ همچنان اگر طفل يا غالم را شخصى به صفت وكيل 

تعيين نمايد؛ سپس باالى آنها حجر وضع گردد، وكالتش باطل مى شود. اگر دو شريك براى 

يك كار معين شخصى را به وكالت گيرند هنگامى كه شركت شان تمام شود و از هم جدا 

شوند وكالت شان باطل مى گردد.  

در موارد متذكره بدون اينكه وكيل آگاه گردد وكالت باطل مى شود. 

وكالت وكيل به مرگ وى، ديوانگى دايمى و دخولش به دار حرب به صفت مرتد و بقاء آن 

در همان جا، باطل مى گردد؛ همچنان اگر موكل در عملى كه به وكيل تسليم نموده تصرف 

نمايد، وكالت باطل مى گردد. 

تصرفات وكيل: به نظر امام ابو حنيفه وكيل خريد و فروش نميتواند از اجناس وكالت باالى 

پدر، پدر كالن، بچه، نواسه و زن خويش چيزى را به فروش برساند يا از ايشان خريدارى 
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نمايد. چرا كه به اساس قرابت منافع ايشان شريك است و در صورت خريد و فروش گمان 

مى رود كه در بدل منافع موكل ممكن منافع خود را در نظر گيرد و شك به وجود مى آيد؛ 

لذا بستن عقد با ايشان جواز ندارد.  

باالى  كه  مى تواند  وكيل  پس  است  مطلق  وكالت  مى گويند:  محمد  امام  و  ابويوسف  امام 

اشخاص ياد شده چيزها را به قيمت مثلى ) نرخ روز ( به فروش رساند چرا كه معامله با غالم 

و مكاتب معامله با نفس خويش است و وكيل نمى تواند تا از اموال وكالت چيزى را به خود 

خريدارى نمايد. 

تصرفات وكيل فروش: به نظر امام ابوحنيفه وكيل فروش مى تواند مال را به قيمت كم يا 

زياد به فروش رساند؛ زيرا كه وكيل از اختيار بيع برخوردار است و خريد و فروش به قيمت 

زياد يا كم هردو تحت مفهوم بيع شامل مي باشد. 

نازلي كه در  به قيمت  اند كه فروش اموال وكالت  به اين نظر  ابويوسف و امام محمد  امام 

ايشان  نه دارد،  باشد و مردم در آن دچار اشتباه نمى شوند، جواز  عرف تجار قابل مالحظه 

اضافه مى كنند ولو كه اين عمل در مفهوم بيع مطلق؛ يعني فروش به نرخ كم يا زياد شامل 

است، ليكن خريد و فروش وكيل بايد مطابق عرف و عادت باشد چون در عرف، مردم به 

پس  نمى شوند،  متقبل  را  بزرگ  خسارة  مگر  مى كنند؛  گذشت  كم  خسارة  در  ديگر  يك 

فروش وكيل به عرف مقيد است.   

اگر وكيل مال را به فروش رساند و از طرف مشترى براى موكل خود ضامن گرديد، تضمين اش 

باطل است. چرا كه دست وكيل دست امانت است كه اين صفت آن قابل تغيير نمى باشد، لذا به 

تضمين مبدل نمي گردد.  

اگر مؤكل، وكيل خود را براى فروش موتر وكيل تعيين كرد و وى  نصف موتر را به فروش 

رساند به نظر امام ابوحنيفه اين بيع درست است چرا كه لفظ بيع عام بوده و به فروش كامل 

يا نيمه هر دو شامل است. 

به نظر امام ابويوسف و امام محمد اين بيع درست نيست چرا در تقسيم ملكيت غالم و موتر 

به مؤكل زيان ميرسد. لذا تمامى آن عده اشيايى كه در تقسيم آن به مؤكل خساره ميرسد 

فروش آن درست نيست؛ اما آنعده اشيايى كه در تقسيم آن به مؤكل خساره نباشد فروش آن 

جواز دارد، مانند جو و گندم. 

اگر شخصى كسى را براى خريد غالم وكيل تعيين كند و وى برايش نصف غالم را خريدارى 
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نمايد اين بيع به اجازة مؤكل موقوف است چرا كه مؤكل وى را براى خريد غالم كامل تعيين 

كرده بود و نصف غالم جاى غالم كامل را گرفته نمى تواند.

در مسأله فوق خريدن با فروختن اين تفاوت وجود دارد كه در خريدن باالى خريدار اين 

تهمت وارد مي شود كه شايد نيم غالم را براى خود خريده باشد؛ اما در فروختن اين تهمت 

و شك جاى ندارد. بيع ده رطل گوشت كه در متن كتاب ذكر شده بخاطرى درست است 

مؤكل برايش اجازة بيشتر را نه داده و نه وى را به خريد بيشتر مامؤر ساخته است.

به نظر ياران بيع در بيست رطل به اين خاطر صحيح است كه مؤكل امر مصرف نمودن يك 

درهم را نموده است و گمان كرده بود كه ده رطل گوشت به آن خريده مي شود؛ اما اين كه 

به يك درهم بيست رطل گوشت خريده شد براى او فايده است نه تاوان.

اگر كسى جهت خريد يك چيز معين به صفت وكيل تعيين گردد نمى تواند آن چيز براى 

خود خريدارى نمايد؛ زيرا كه به قبوليت وكالت هدف خريد معلوم گرديد. 

موضوع پاياني اين درس را مطالبة قرض و امانت از قرضدار و امين تشكيل مى دهد.  

در اقرار به قرض تادية آن واجب است چرا كه در صورت قرض مثل آن تاديه مى گردد كه 

مال اصلى صاحب قرض را تشكيل ميدهد؛ يعنى اقرار به قرض اقرار باالى خود است، از روى 

قواعد فقهى   كسى كه باالى خود اقرار چيزي را نمايد تادية آن بااليش الزم است، مثليكه 

در مال وديعت مال موَدع ) امين ( پنداشته نمى شود؛ بلكه مال موِدع است پس در اين صورت 

اقرار به مال غير است و اقرار به مال غير وجوب تسليمى آنرا افاده نمى كند. 

شاگردان مثالهاى تاوان را تذكر دهند كه تجار امروز در داد و ستد آنرا دنبال نمى كنند و از 

آن گذشت مى كنند.  

 

1- در كدام حاالت وكالت از طرف موكل خاتمه ميابد؟

2- دركدام حاالت وكالت از طرف وكيل خاتمه ميابد؟

3-وكيل بيع و شرا به كدام اشخاص مال وكالت را به فروش رسانيده نميتواند ؟

4- چرا وكيل نميتواند از مال فروخته شده به موكل تضمين دهد؟

5- حكم تادية قرض و وديعت به وكيل را با دليل آن واضح سازيد .
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درس چهل ويكم 

كفالت

گاهي در هنگام داد و ستد بين مردم در صورت عدم موجوديت پول ضرورت به اين امر 

پيدا مى گردد تا از تاديه پول شخصى تضمين صورت گيرد اين عمل را در فقه كفالت گفته 

مي شود.
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ترجمه

)1( كفالت بر دو قسم است: كفالت جان و كفالت مال. كفالت جان جواز دارد و تضمينش 

از حضور مكفول به است. 

اين كفالت وقتى منعقد مى گردد كه بگويد: از نفس، گردن، جسد، سر، نصف يا ثلث جان 

وى كفالت كردم همچنان اگر بگويد:  تضمين وى را كردم يا وى بر من است،  يا من ضامن 

وى هستم. 

)2( اگر هنگام كفالت شرط گذاشته بود كه مكفول را به وقت معين حاضر ميسازم؛ پس در 

اين صورت الزم است كه در صورت مطالبه مكفول را حاضر نمايد. 

اگر مكفول را حاضر كرد خوب در غير آن حاكم كفيل را تا وقتى محبوس مى سازد كه 

مكفول را حاضر نمايد. 

هر گاه )مكفول عنه( را حاضر و در جايى تسليم نمود كه مكفول له به محاكمه وى قادر بود 

پس كفيل از كفالت خالص شد. 

)3( اگر كفالت كرده بود كه در مجلس قاضى وى را تسليم مى نمايد؛ ليكن وى را در بازار 

تسليم نمود ذمه اش برى است؛ اما اگر در صحرا تسليم نمود ذمة كفيل برى نمى شود. 

)4( اگر مكفول به، بميرد، كفيل نفس از كفالت خالص شد. 

)5( اگر كفالت نفس وى را طورى كرد كه اگر فالن )مكفول عنه( در فالن وقت )حق( را  

كه هزار روپيه است تاديه نكرد پس وى ضامن )حق(  وى است اگر مكفول عنه در وقت 

معين هزار افغانى را حاضر نكرد، باالى كفيل تادية هزار روپيه الزم بوده و از كفالت نفس 

برى نمى شود.   

)6( در حدود و قصاص كفالت نفس نزد امام ابو حنيفه جوا ز ندارد. امام ابويوسف و امام 

محمد ميگويند: روا است. 

)7( كفالت به مال خواه مكفول به معلوم باشد يا معلوم نباشد، در صورتى درست است كه 

قرض صحيح باشد؛ طور مثال اگر بگويد: كفيل هزار )درهم( يا كفيل آنچيزى هستم كه تو 

بااليش دارى يا از مبلغى كه در اين بيع به تو مي رسد. مكفول له اختيار دارد كه ا زنفر اصلى 

يا از كفيل حق خويش را مطالبه ميكند. 

)8( مشروط ساختن كفالت به شرط جائز است؛ طور مثال اگر بگويد: چيزى را كه باالى فالن 
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فروختى باالى من شد، چيزى كه باالى فالن ثابت باالى من است، يا آن چيزى را كه فالن از 

تو غصب نمود باالى من است اگر گفت : من كفيل آن چيزى هستم كه باالى فالنى دارى؛ 

اگر  اين صورت كفيل ضامن است و  باالى وى شاهدى هزار روپيه گفته شد در  و سپس 

شاهدى گفته نشود پس كالم كفيل اعتبار دارد و او با حلف مبلغى را مى پردازد كه وى به آن 

اعتراف دارد، اگر مكفول عنه از آن بر بيشتر اعتراف ميكرد پذيرفتن آن باالى كفيل نيست.    

)9( كفالت به امر مكفول عنه يا به غير امر وى روا است، اگر كفيل به امر مكفول عنه كفالت 

نمود در اين صورت كفيل از آمر )مكفول عنه( مطالبه ميكند،  اگر كفالتش به امر وى صورت 

نه گرفته پس از مكفول عنه مطالبه شده نمى تواند.  

)10( كفيل نمى تواند قبل از تسليمى )مال( آنرا از مكفول عنه مطالبه نمايد،  اگر صاحب دين 

به دليل اداى آن با كفيل مالزمت نموده او را رها نكرد پس كفيل مى تواند الى ) دريافت حق 

خويش ( با مكفول عنه الزم باشد.  

اگر طلب كننده مكفول عنه را رها كرد يا اينكه حق خويش را تسليم شد كفيل برى الذمه 

شد. اگر كفيل را رها كرد ذمة مكفول عنه برى نمى شود. 

)11( مشروط ساختن برائت با كفالت روا نيست. 

)12( آنعده حقوقى كه به دست آوردن آن از كفيل نا ممكن باشد كفالت آن درست نيست؛ 

مانند: حدود يا قصاص.   

)13( كفالت ثمن مشترى درست است؛ ليكن كفالت مبيعه از بائع صحيح نيست. 

)14( شخصيكه براى حمل سوارى گرفت كفالت عين سوارى درست نيست؛ اما كفالت غير 

اين سوارى صحيح است.    

)15( بدون اينكه مكفول له كفالت را در مجلس بپذيرد، كفالت صحيح نيست مگر در يك 

مسأله و آن طورى است كه مريض به وارث خود بگويد: كفالت قروضى كه باالى من است، 

به ذمة خود بگير و وى در غياب قرض دهنده كفالت را بپذيرد، درين صورت كفالت درست 

است.   

)16( اگر باالى دو نفر قرض باشد و هر دو از طرف يك ديگر ضامن كفيل باشند، اگر يكى  

از ايشان قرض را تاديه كند از شريك دومى خواسته نمى تواند؛ مگر اينكه بيشتر از نصف را 

تاديه نموده باشد پس در اين صورت مطالبة اضافى را كرده ميتواند.  
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)17( اگر دو نفر كفالت هزار درهم شخصى را طورى كنند كه هر يك ايشان كفيل يكى 

ديگر باشند، يكى ايشان مبلغى را كه ميپردازد از رفيق خويش نصف آنرا مطالبه كرده مى تواند 

) چه مبلغ تاديه شده كم باشد يا زياد ( 

)18( اگر شخصى در حالى وفات كرد كه بااليش قرض باشد و از خود ميراث بجا نگذاشت؛ 

ليكن شخصى از تاديه قرض هاى وى كفالت كرد نزد امام ابوحنيفه كفالتش درست نيست 

ليكن ياران ميگويند درست است. 

شرح

تعريف كفالت: كفالت در لغت به معنى يكجا كردن است و در اصطالح در حالت مطالبه 

يكجا كردن ذمه با ذمه ديگر را كفالت گويند. 

بِِه  مشروعيت كفالت: كفالت نظر به اين امر اهللا> ثابت است كه ميفرمايد: )َولَِمْن َجاَء 

ِحْمُل بَِعيٍر َوأَنَا بِِه َزِعيٌم ( )يوسف: 72( ترجمه: وكسي را كه بياوردش، يك بار شتر باشد، 

ومن به اين وعده ضامنم. 

حديث شريفى را كه از پيغمبرX ترمذى روايت نموده به مشروعيت كفالت داللت مى كند 

كه ميفرمايد: )الزعيم غارم(. ترجمه : كفيل ضامن است. 

عناصر كفالت:

كفيل: شخصيكه تادية قرض شخص ديگر را بعهده مى گيرد. 

مكفول عنه: قرضدارى كه كفيل تادية قرض وى را به عهده گرفته و اصيل هم برايش گفته 

مى شود.  

مكفول له: صاحب قرض.

مكفول به: موضوع كفالت يا قرضيكه كه كفيل تعهد تادية آن را كرده باشد در كفالت 

نفس خويش مكفول عنه و مكفول به يكى مى باشد. 

اقسام كفالت: كفالت به دو قسم است: كفالت نفس. و كفالت مال. 

كفالت نفس: عبارت از تضمين احضار مكفول به است كه كفيل هنگام مطالبه به وقت او را 

حاضر مى سازد، اين تضمين به الفاظ خاص صورت مى گيرد كه در متن كتاب ذكر گرديده 
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است. در كفالت نفس باالى كفيل الزم است كه مكفول عنه را در جايى حاضر سازد كه از 

آن جاى مكفول له بتواند وى را به مجلس قاضى حاضر سازد، لذا اگر كفيل وى را به بازار 

حاضر نمود كفالت از ذمه اش ساقط مى شود چرا كه مكفول له مى تواند از بازار وى را به 

مجلس قاضى ببرد، اما اگر مكفول عنه را در جايى حاضر نمايد كه از آن جاى حضورش به 

مجلس قاضى در قدرت وى نباشد؛ مانند: صحرا اين احضار درست نيست. 

اختتام كفالت نفس: در كفالت نفس با مرگ مكفول عنه وظيفة كفيل تمام مى شود چرا 

كه احضار ميت ناممكن است. اما با مرگ مكفول له وظيفة كفيل تمام نمى شود و مكفول 

عنه، را به وارثين مكفول له تسليم مى كند. اگر كفيل نفس اظهار نمايد كه اگر مكفول عنه 

نفس شوهر  مثال: حامد كفالت  نكرد پس وى مى پردازد طور  تاديه  را  در وقت معين حق 

من  نپرداخت پس  را  مهر ماللى  معيين  در وقت  سليم  اگر  بگويد:  و  را كند  )سليم(  ماللى 

پنجاه هزار افغانى مهر وى  را تاديه ميكنم. در اين صورت اگر مهر ماللى در وقت معين از 

طرف شوهرش پرداخته نشد حامد به ماللى مبلغ پنجاه هزار افغانى مهر را ميپردازد و عالوه 

بر اين سليم شوهر ماللى را احضار مى نمايد، يعنى هر دو عمل را انجام ميدهد. احضار سليم 

بخاطرى ضرور است كه ممكن ماللى باالى وى قروض ديگر داشته باشد. 

گرفته  كفيل  از  قصاص  و  حدود  كه  نيست  درست  بخاطرى  كفالت  قصاص  و  حدود  در 

نمى شود.  

كفالت مال: طورى است كه يك شخص نزد صاحب قرض در مطالبة قرض در مسئووليت 

مديون خود را شريك ساخته و ضامن وى گردد. كفالت بر مال درست است ولو كه اندازة 

آن هم معلوم نباشد؛ ليكن مال بايد الزم و قرض صحيح باشد يعنى به غير از تاديه و ابرا به 

طريق ديگر از بين برده نمى شود؛ لذا كفالت قيمت آزادى مكاتب درست نيست؛ زيرا قيمت 

مكاتب ممكن به غير از تاديه يا ابرا به طريق ديگر هم از بين رود، و آن در صورتى است كه 

مكاتب از آزادى صرف نظر و قرض آن خود بخود از بين رود.    

كفالت مشروط:  مشروط ساختن كفالت بشرط كه با كفالت سازگار باشد، روا است مانند 

شرطيكه سبب ثبوت حق مى گردد طور مثال: اگر يك شخص به شخص ديگر بگويد: اگر 
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براى فالن شخص قرض دادى من كفيل او هستم، يا اگر به فالن شخص مال فروختى من 

ضامن پول او هستم، ليكن مشروط ساختن كفالت به شروطيكه با كفالت كدام ارتباط نداشته 

باشد درست نيست طور مثال: كه بگويد: اگر به خانه داخل شدى ضامن قرضى هستم كه از 

طرف احمد بااليت ثابت شده است.

در مورد مال كفالت شده سخن كفيل درست است؛ اما سخن مكفول عنه در مقابل سخن 

كفيل وقتى درست مى باشد كه شاهد داشته باشد. 

كفيل چه وقت از مكفول عنه مال را خواسته مى تواند؟ اگر كفيل به امر مكفول 

عنه كفالت هزار افغانى قرض وى را كرد؛ سپس در نتيجة كفالت هزار افغانى را به مكفول 

له تسليم نمود، در اين صورت مى تواند كه از مكفول عنه هزار افغانى را كه پرداخته مطالبه 

نمايد؛ اما اگر كفالت ياد شده به امر مكفول عنه صورت نگرفته باشد؛ بلكه به رضاى خود 

متقبل كفالت شده باشد در اين صورت نمى تواند هزار افغانى تاديه شده را از مكفول عنه 

مطالبه نمايد.   

اگر مكفول له از ترس گريز كفيل با وى مالزمت اختيار نمود يا در كفالت، وى را بندى كرد 

همچنان كفيل هم مى تواند كه با مكفول عنه يكجا باشد يا وى را بندى كند چرا كه عامل 

اصلى يكجا بودن و حبس مكفول عنه است پس همرايش معامله بالمثل صورت مى گيرد. 

مشروط ساختن كفالت روا است؛ ليكن مشروط ساختن برائت با كفالت جواز ندارد؛ مثًال 

مكفول عنه به كفيل خويش بگويد: اگر صبح شد كفالت شما پايان مى يابد.

بالمثل آن پذيرفته  مثليكه ثمن قرض است و  كفالت در كدام موارد صحيح است؟ 

مى شود كفيل مى تواند كفالت مشترى را بعهده گيرد؛ اما در بيع عين مبيعه مقصود است و در 

صورت از بين رفتن آن كدام سودى ندارد.  

در  نيست كه  دليلى درست  به  آن  كفالت  براى سوارى گرفته شود  معين  اگر يك حيوان 

صورت از بين رفتن آن كفالت آن كدام سودى ندارد؛ اما اگر مقصود كرايه مركب معين 

نباشد بلكه هدف آن كرايه مطلق سوارى باشد كفالت اش درست است چرا كه در مورد 

انتقال از مركب هاى ديگر هم استفاده شده ميتواند.   
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كفالت نادار: اگر شخصى در حالتى وفات شود كه بااليش قرضى باشد ليكن وى چيزى 

را به ميراث نگذاشته باشد به نظر امام ابوحنيفه هيچ كس نمى تواند از وى كفالت نمايد چرا 

كه حق مطالبة قرض با مرگ وى تمام مى شود؛ ليكن امام ابو يوسف و امام محمد مى گويند 

كفالتش شده مى تواند. 

1- كفالت را تعريف كنيد.

2- دالئل مشروعيت كفالت را ذكر نماييد.

3- عناصر كفالت را بيان كنيد.

4- كفالت به چند نوع است و كفالت نفس را تعريف نماييد.

5- در حدود و قصاص كفالت چرا درست نيست ؟

6- آيا كفالت مشروط جواز دارد ؟ موضوع را تشريح نماييد. 
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درس چهل و دوم 

حواله

طالب عزيز درين درس احكام حواله را به مطالعه مى گيريم.
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ترجمه 

صحيح  عليه  محتال  و  له  محتال  محيل،  رضاى  به  حواله  است.  روا  دين  كردن  حواله   )1(

مى شود. 

)2( هنگاميكه حواله تكميل گردد ذمة محيل از قرض خالص مى شود و محتال له به محيل بر 

نمى گردد مگر در صورتيكه حق وى هالك گردد.  

)3( بنظر امام ابوحنيفه حق به دو قسم هالك مى گردد: اول اينكه محتال له از حواله انكار 

ورزد، قسم ياد كند و باالى وى كدام شاهد هم وجود نداشته باشد. دوم اينكه مفلس بميرد، 
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امام ابويوسف و امام محمد بر دو وجه ذكر شده وجه سوم را هم اضافه مى نمايند و آن اينكه 

حاكم )قاضى( در زندگى محتال عليه حكم افالس وى را صادر كند.  

)4( وقتيكه محتال عليه از محيل مطالبه مال حواله نمايد و محيل بگويد: من حوالة قرض خود 

را بر تو كرده بودم پس سخنش پذيرفته نمى شود و باالى وى مانند قرض مى باشد. 

)5( اگر محيل از محتال له پول حواله را مطالبه كند و بگويد: من براى تو حواله داده بودم 

تا براى من قبض نمايى و محتال له بگويد:  حواله را در برابر قرضى كه از من باالى تو است 

داده بودى، در اين صورت سخن محيل با قسم اعتبار دارد. 

)6( سفاتج مكروه است و )سفاتج( آن قرض است كه قرض دهنده توسط آن از خطر راه 

خود را نگاه مى كند. 

شرح

تعريف حواله: حواله از تحويل گرفته شده و در لغت بمعنى نقل يك چيز از يك جاى 

به جاى ديگر است. و در اصطالح انتقال دين از ذمه شخصى به ذمة شخص ديگر را حواله 

مى نامند. 

مشروعيت حواله: مشروعيت حواله از اين حديث شريف رسول اكرم )صلي اهللا عليه وسلم( 

ثابت است كه در بخاري آمده:  )َمْطُل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتَّبع(. 

ترجمه: مماطله كردن در اداى قرض از طرف غنى ظلم است، و هرگاه شخصى به كدام 

شخصى سرمايه دار حواله دهد پس پى آن برود.  

عناصر حواله: عناصر حواله قرار ذيل است: 

محيل: مديونى كه دين را به شخصى ديگرى انتقال نمايد.

محتال عليه: شخصى است دين شخصى ديگر را به خود گرداند.

محتال له: قرض دهنده كه دين خويش را بجاى قرضدار به شخصى ديگرى نقل مينمايد. 

محال به: قرضيكه از ذمة شخص به ذمة شخص ديگر منتقل شده است.   

شروط حواله: در حواله وحدت مجلس، عقل، بلوغ، رضايت محيل، محتال عليه و محتال 

له شرط است. در محتال يعنى مال شرط اين است كه بايد قرض باشد، حوالة اعيان درست 

نيست؛ همچنان محال به بايد قرض صحيح و الزم باشد. 

به  بروى است  هر گاه مديون دينى كه  از قرض خالص مي شود؟  محيل چه وقت 
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شخص ديگرى انتقال نمايد و محتال له آن را بپذيرد محيل برى الذمه مى شود و پس از آن 

محتال له نمى تواند از محيل مطالبة قرض نمايد مگر در دو صورت ذيل: 

1- در صورتيكه محتال عليه از حواله انكار نموده و قسم ياد كند و محتال له در قضيه شاهدى 

نداشته باشد كه گويا محتال عليه قبال حواله را پذيرفته بود.  

2- در صورتيكه محتال عليه مفلس بميرد. در اين دو صورت محتال له مى تواند كه به محيل 

رجوع كند و از وى  حق خويش را طلب كند. 

امام ابويوسف و امام محمد عالوه بر دو صورت قبلى يك صورت ديگرى را هم اضافه نموده 

و آن اين است كه هر گاه قاضى به افالس محتال عليه در حياتش حكم صادر نمايد كه در 

اين صورت محتال له ميتواند از محيل قرض خويش را مطالبه كند. 

مسأله: اگر فرهاد از طارق هزار افغانى مديون باشد و آن دين را به حميد انتقال دهد و حميد 

آن را ادا نمايد سپس هزار افغانى را از فرهاد مطالبه نمايد؛ ليكن فرهاد به حميد بگويد: بااليم 

كدام حقى ندارى چرا كه تو هزار افغانى قرضدارم بودى، هزار افغانى را كه به طارق تاديه 

نمودى قرض مرا ادا كردى. 

در اين صورت فرهاد بايد به حميد هزار افغانى را بپردازد؛ زيرا در معامله حواله فرهاد از هزار 

افغانى كه حميد پرداخته منكر نيست؛ پس هزار افغانى متذكره ثابت است.

مسأله : اگر زاهد به اكرام باالى اسد حواله هزار افغانى دهد و اكرام آنرا از اسد بدست آرد 

سپس زاهد ) محيل ( از اسد )محتال له( مطالبه هزار افغانى نمايد و اسد برايش بگويد: آن 

حواله را كه بمن دادى در مورد تاديه قرض ام بود، و زاهد بگويد: بخاطر اين برايت حواله 

دادم تا آنرا برايم قبض نمايى، تو اصال بااليم كدام قرضى ندارى. 

در اين صورت سخن زاهد )محيل( بعد از قسم معتبر است، يعنى دعواى قرض اسد كه يك 

چيز نو است به ثبوت شهود ضرورت دارد كه بغير از شهادت شهود قابل قبول نيست.     

سفاتج: جمع سفتجه است، سفتجه برگ را گويند. و سفاتج عبارت از قرضى است كه قرض 

دهنده توسط آن از خطر راه خود را حفاظت ميكند. مثال سفاتج طورى است كه يك تاجر 

به شخص ديگر قرض بدهد مشروط بر اينكه شخص مذكور قرض ياد شده را در فالن شهر  

برايش تسليم مي كند. 

معاملة سفاتج مكروه است، چرا كه سفاتج قرضى است كه قرض دهنده توسط آن از خطرات 

راه خود را حفاظت نموده و پول خويش را مصونيت مى بخشد. 
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اگر معامله سفاتج در مرحلة اول مشروط به اين شرط نباشد كه گويا قرض وى را در فالن 

شهر به وى تسليم نمايد و سپس تسليمى آن به شكل طبيعى در شهر ديگرى صورت گيرد 

كدام مشكلى ندارد؛ اما اگر در مرحله اولى جهت مصونيت از خطرات راه شرط گذاشته شود 

كه بايد در فالن شهر برايش تسليم گردد، پس اين معامله مكروه است.  

 

شاگردان تحت رهنمايى استاد بعضى از صورتهاى حواله را در صنف تمثيل نمايند. 

1- حواله  را تعريف نماييد.

2- شروط حواله را بيان داريد.

3- عناصر حواله را ذكر كنيد.

4- شروط حواله كدام ها است ؟

5- سفاتج عبارت از چه است و چه حكم دارد؟
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درس چهل و سوم

صلح )١(

درين درس مسايل و احكام مربوط به صلح بين طرفين ويا اطراف متخاصم را مى خوانيم:

�çfå̄ àÈ� ß×� áÁß?�ßÇ àÂßÆ�( æLÇ à³ ài� ß¤ßº� ãXá· àqßÆ�(æe=ßfá®C� ß¤ßº� ãXá· àq�6 æHàf áuß?�åÍßM ßØßM�Îß· ß¢� àXá· èr¶=�$-%
�*ãhåÑ> ßQ� ß́ å¶ßc� ȩ̀ à²ßÆ�(æe> ß³á¾C� ß¤ßº� ãXá· àqßÆ�(ßf å³á¿àÈ� ß×ßÆ�åÄáÉß· ß¢�Î ß¢çbàá�=

�( æ¹>ßå�� æ¹>ßº� áÀ ß¢� ß¤ß®ßÆ� áÁC�( åL> ß¢>ßÉåFá¶=� å��àß�ßJá£àÈ�>ßº�åÄÉåª�ßå�àJ á¢à=�åe=ßfá®åáÝ=�Îß· ß¢� àXá· èr¶=� ß¤ß®ßÆ� áÁåDßª�$.%
�* åL=ße> ßQåáÝ>åE�ßå�àJ á¢à=� ß¤åª>ß¿ßå�� æ¹>ßº� áÀ ß¢� ß¤ß®ßÆ� áÁåCßÆ

� å¤ áìß®ßÆ �å�å»ßÉá¶= �åÐ= ßbåJáª å× �åÄáÉß· ß¢ �Î ß¢çbàá�= � ë° ßU � å� �å(e> ß³á¾åáÝ=ßÆ � åLÇ à³ èj¶= � áÀ ß¢ � àXá· èr¶=ßÆ �$/%
�*åÍ ßußÆ>ß£àá�=�Îß¿á£ßå��Ê å¢çbàá�=� ë° ßU� å�ßÆ�(åÍßºÇ àràá�=

�*àÍß£á« èn¶=�> ßÃÉåª� áKßF ßQßÆ�æe=ßa�Îß· ß¢�ßß�> ßq�=ßcåC ßÆ�(àÍß£á« èn¶=�> ßÃÉåª� áGåß��áß��æe=ßa� áÀ ß¢�ßß�> ßq�=ßcåC ßÆ�$0%
�åÍ çråå}�åÄáÉß· ß¢�Î ß¢çbàá�=� ß¤ ßQße�(àÄá¿ ß¢�åß�> ßràá�=� àxá£ßE� ç° åVàJ ái>ßª�(æe=ßfá®C� áÀ ß¢� àXá· èr¶=� ßÁ>ß²�=ßcåC ßÆ�$1%
�Ê å¢çbàá�=� ß¤ ßQße�åÄÉåª� à¥ßg>ß¿ßJàá�=� ç° åVàJ ái>ßª�æe> ß³á¾C�áÆß?� æLÇ à³ ài� áÀß¢� ß¤ß®ßÆ� áÁåCßÆ�( åzßÇå£á¶=� áÀåº� ß́ å¶ßc

�*åÄáÉåª�åÍßºÇ àràá�>åE� ß¤ ßQßeßÆ�àÄßJ çr åU�çaße�( ß́ å¶ßc� ßxá£ßE� ç° ßVßJ ái=� áÁåCßÆ�( ßzßÇå£á¶=�çaßeßÆ�åÍßºÇ àràá�>åE
�áß��(åe=çb¶=� ßxá£ßE� ç° ßVßJ ái=� ç¼àM�(æÐ áÊ ßm�Îß· ß¢�àÄá¿ ß¢�ßå�Ç àrßª�(àÄá¿ëÉßFàÈ�áß��åe=ßa� å��>é̄ ßU�Îß¢ça=� áÁåCßÆ�$2%

�* ßÊå̄ßE�>»Éåª� ßÁÇ à³ßI� áÁ?� àgáÇàß��àÅ=Ç á¢ßa� çÁ åÙ� åzßÇå£á¶=� áÀåº�>âÒáÉ ßm�ça àfßÈ
�ÏßÇ á¢ßa� å��àgÇàß�� ß×ßÆ�(å@ ßìßá�=ßÆ�åb á»ß£á¶=�åÍßÈ>ß¿ åQßÆ� å¤åª>ß¿ßá�= ßÆ� å¹=ßÇáºßáÙ=�ÏßÇ á¢ßa� å��ãhåÑ> ßQ� àXá· èr¶=ßÆ�$3%

�* úb ßU
�ÎçJ ßU�àÄß¶�àÄáJß¶ ßdßE� æ¹>ßº�Îß· ß¢�àÄáJßß�> ßrßª� àb ßVáß�� ßÊ åÂßÆ�> âU> ß³å¾�æÌß?ßfáº=�Îß· ß¢� ã̧ àQße�Î ß¢ça=�=ßcåC ßÆ�$4%
�>ßÃßß�> ßrßª�( æ̧ àQße�Îß· ß¢�> âU> ß³å¾�ãÌß?ßfáº=� áKß¢ça=� áÁåCßÆ�( å¤á·àá�=�Îß¿á£ßº� å�� ßÁ>ß²ßÆ�ßg> ßQ�ÏßÇ á¢çb¶=� ßµàá�ßÈ

�*áhàß��áß��>ßß��àÄß¶ßdßE� æ¹>ßº�Îß· ß¢
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�Îß· ß¢ � á̧ ß»áà� �áß� �(åÍß¿ßÈ= ßbàá�= � åbá̄ ß£åE � ê° ßVßJ ájàº �ßÇ àÂßÆ �( åXá· èr¶= � àbá̄ ß¢ �åÄáÉß· ß¢ � ß¤ß®ßÆ �æÐ áÊ ßm � ȩ̀ à²ßÆ �$5%
� æ̧ àQße�Îß· ß¢�àÄß¶� áÀ ß»ß²�(àÄßÉå®>ßE� ß�ß̄ áiß?ßÆ�åÄë̄ ßU� ßxá£ßE�ÎßªáÇßJ ái=�àÄç¾ß?�Îß· ß¢� à̧ ß»áà��>ßç�åCßÆ�(åÍ ßußÆ>ß£àá�=
�(åÄë̄ ßU� åxá£ßE� áÀåº�àÅß?ßfáEß?�àÄç¾ß@ ß²�ße> ßqßÆ�ßg> ßQ�( æÇàÈ àg�æÍßÑ> å» åjáß��Îß· ß¢�àÄßß�> ßrßª�æa>ßÉ åQ� æ¼ ßÂáeåa� à¬á¶ß?
�ß�å¾>ß¾ßa�Îß· ß¢�àÄßß�> ßq�áÇß¶ßÆ�( ë°ßá�=� ßká«ß¾� ß̧ çQß?�àÄç¾ß@ ß²�ße> ßqßÆ�ßg> ßQ� æ̧ çQßÖàº� æ¬á¶ß?�Îß· ß¢�àÄßß�> ßq�áÇß¶ßÆ
� ßÁ>ß²�áÇß¶ßÆ�(áhàß��áß��(æÍç¶> ßU�æÍßÑ> å» åjáß��Îß· ß¢�àÄßß�> ßrßª�ãÍß· çQßÖàº� ã¬á¶ß?�àÄß¶� ßÁ>ß²�áÇß¶ßÆ�(áhàß��áß��(æfáÃ ßm� ß�C

*áhàß��áß�� æxÉåE�æÍßÑ> å» åjáß��Îß· ß¢�àÄßß�> ßrßª�(ãaÇ ài� ã¬á¶ß?�àÄß¶

ترجمه 

)1( صلح به سه قسم است: صلح با اقرار، صلح با سكوت يعنى اينكه مدعى عليه نه اقرار كند 

و نه انكار و سوم صلح با انكار، تمام اين اقسام صلح جايز است. 

)2( اگر صلح با اقرار صورت گيرد و از مال به مال باشد حكم آن مانند حكم بيوع است؛ اما 

اگر از مال  در برابر منافع قرار گيرد به اجاره قياس مى گردد. 

)3( صلح با سكوت و انكار در مورد مدعى عليه بمعنى فدية قسم و حل منازعه، و در مورد 

مدعى به معنى معاوضه است. 

)4( اگر شخصى از خانة )محل دعوى( صلح نمايد، شفع در آن واجب نمى گردد و اگر بر 

خانة صلح نمايد )يعنى خانه در صلح تبادله شود( پس شفع واجب مى گردد.  

از  ليكن بعضى  اقرار صورت گيرد  برآن  )5( اگر صلح در مورد چيزى صورت بگيرد كه 

مصالح عنه به استحقاق برده شود مدعى عليه از مدعى به اندازة برخى به استحقاق برده شده، 

عوض مى گيرد اما اگر صلح به سكوت يا انكار صورت گيرد و مال مصالح عنه به استحقاق 

برده شود، مدعى براى ) مدعى عليه( عوض ميدهد و با مستحق خصومت )دعوى( مى كند، 

مستحق  با  و  نموده  تسليم  آنرا  اندازه  همان  به  برده شود  استحقاق  به  آن  اگر يك حصه  و 

خصومت  )دعوى( مى كند. 

)6( اما اگر در يك خانه بر يك مقدار نامعلوم دعوى كرد و ميان شان به عوض صلح صورت 

گرفت مگر يك حصه خانه به استحقاق برده شد در اين صورت مدعى از عوض چيزى را 

رد نمى كند؛ زيرا امكان داردكه دعوايش در حصة  باقى مانده باشد. 



١٩٩

)7( صلح در دعاوى اموال، منافع جنايات عمدى يا خطا جواز دارد، اما در دعواى حد صلح 

جواز ندارد.  

)8( اگر شخصى باالى زنى دعواى نكاح كرد ليكن زن ياد شده انكار نمود؛ سپس وى در 

بدل مالى كه زن به او داد صلح نمود تا مرد از دعوى صرف نظر كند، جايز است و حكم 

خلع دارد.  

اما اگر زن باالى مردى دعواى نكاح نمايد و مرد در بدل مالى كه به او داد صلح نمود، جواز 

ندارد.  

مستحق گرديد، عوض  مداينه  عقد  اساس  به  و  عقد صلح شود  آن  به  آن چيزيكه  هر   )9(

پنداشته نمى شود بلكه حكم آن طورى است كه گويا مدعى بعض حق خويش را گرفته و 

از متباقى گذشت نموده است،  مانند شخصيكه باالى كسى هزار درهم با ارزش قرض داشته 

باشد و با وى به پنجصد درهم ارزان صلح نمايد، جواز دارد و چنين حكم دارد كه از يك 

قسمت حصة خويش گذشت كرده باشد، همچنان اگر با وى به هزار درهم موجل صلح كند، 

جواز دارد و حكم آن را دارد كه حق را مؤجل كرده باشد، اما اگر به مهلت يك ماه به دينار 

صلح كرد،  جواز ندارد. 

صلح  نقد  روپية  پنجصد  به  و  باشد  داشته  قرض  مؤجل  روپية  هزار  كسى  بر  شخصى  اگر 

صورت گيرد، جواز ندارد، همچنان اگر قرض وى هزار روپية سياه )كم ارزش( باشد و صلح 

ايشان در زمينه به پنجصد روپيه سفيد ) با ارزش( صورت گيرد جواز ندارد.    

 

شرح

تعريف صلح: صلح در لغت به معنى آشتي و در اصطالح صلح عبارت از عقدى است كه 

در صورت بروز مشكل ميان طرفين قضيه به رضايت شان عرض وجود ميكند. 

�ãá$ )النساء: 128(  ß]� àXá· èr¶=ßÆ% :مشروعيت صلح: اهللا جل جالله ميفرمايد 

ترجمه: و صلح بهتر است. 

در يك حديث كه ابن حبان روايت كرده آمده است كه رسول اكرم صلى اهللا عليه وسلم 

 *$â×ØU�½fU�Æ?�â>º=fU�¸U?�â>V·q�×C��»·j�=��E�hÑ>Q�X·r¶=%�: ميفرمايد
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ترجمه: صلح ميان مسلمانان جايز است مگر صلحى )ناروا است( كه حرام را حالل يا حالل 

را حرام سازد.  

عناصر صلح:  صلح داراى عناصر ذيل است.

مصالح: شخصى است كه صلح ميكند 

مصالح عليه: عبارت از چيزى است كه صلح به آن صورت ميگيرد، بدل صلح.

مصالح عنه: عبارت از چيزى است كه محل نزاع و دعوى باشد.

مصالَح: كسي كه با او صلح مي شود.

اقسام صلح : صلح به سه قسم آتى است كه هر سه آن جايز مى باشد. 

١- صلح با اقرار مدعى عليه:  هر گاه شخصى باالى مال شخص ديگر دعوى كند و وى 

به درستى آن ادعا اقرار نمايد و به دادن چيزى ديگرى به عوض آن مال با مدعى صلح كند. 

در اين صلح اگر مال در مقابل داده شود؛ به طور مثال: در مقابل زمين پول داده شود، بااليش 

احكام بيع تطبيق مى گردد؛ مانند: خيار عيب،  اثبات شفعه و غيره. 

واگر در صلح مذكور در مقابل منافع قرار گيرد احكام اجاره بااليش تطبيق مى گردد مانند 

تعيين وقت استفاده يا فسخ اجاره به فوت منفعت گيرنده.  

 ٢- صلح با انكار مدعى عليه:  هرگاه شخصى باالى مال شخص ديگر دعوى كند و وى 
از آن انكار ورزد؛ ليكن بعداً به دادن يك چيز به مدعى صلح صورت گيرد. اين نوع صلح را 

به نام صلح با انكار مدعى عليه ياد مى نمايند.

٣- صلح با سكوت مدعى عليه:  شخصى باالى مال شخص ديگر دعوى كند و مدعى 
مقابل يك چيز صلح صورت  با مدعى در  بعداً  ليكن  بپذيرد  آنرا  نه  و  انكار ورزد  نه  عليه 

گيرد. 

صلح با انكار و سكوت براى مدعي عليه نجات از فدية قسم و حفاظت نفس از دعواى مدعى 

و در مورد مدعى دريافت عوض است. 

صلح از زمين در وقت انكار يا سكوت: اگر ميرويس باالى زمين فريد دعوى كند و 

فريد در زمينه انكار يا سكوت ورزد ليكن بعداً جهت از بين بردن معضله فريد با ميرويس در 

بدل ده هزار افغانى صلح نمايد، درين صورت شفيع حق مطالبه شفع را ندارد؛ زيرا كه فريد 

به اين يقين دارد كه زمين از قديم در ملكيت وى بوده و در نتيجه صلح در ملكيت وى داخل 

نشده است. 
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صلح بر زمين در وقت انكار يا سكوت: اگر جمال باالى موتر خوشحال دعوى كند، 

ليكن خوشحال در مورد دعوى ياد شده انكار يا سكوت ورزد؛ سپس هردو صلح نمايند و 

خوشحال در مقابل موتر به جمال نيم جريب زمين دهد، درين صورت شفيع دعوى شفع را 

كرده مى تواند چرا كه جمال زمين را در عوض گرفته و هر آن چيزى كه مدعى در صلح به 

طور عوض مى گيرد در حق مدعى حكم بيع را دارد و در بيع حق شفع ثابت است.      

استحقاق مصالح عنه: اگر شفيق باالى دو جريب زمين سباوون دعوى كند و سباوون به 

آن مقر باشد، سپس هر دو در بدل دوصد هزار افغانى مصالحه كنند و زمين به سباوون بماند 

و در آينده شخصى از سباوون يك جريب زمين متذكره را به استحقاق ببرد، درين صورت 

شفيق به سباوون عوض يك جريب زمين )100000 افغاني( را مي دهد و با مستحق دعوى 

مى نمايد. 

سباوون عوض  به  شفيق  يا سكوت صورت گرفت  انكار  با  متذكره صلح  در صورت  اگر 

اين  در  مي كند.  دعوى  و  خصومت  وى  با  برده  استحقاق  به  را  زمين  شخصيكه  و  مي دهد 

صورت سباوون از شفيق بخاطرى عوض ميگيرد كه ازاستحقاق بردن زمين معلوم مى شود كه 

شفيق ناحق به زمين دعوى كرده بود و از سباوون به ناحق پول گرفته بود.  

اگر احمد به يك حصه نامعلومى از خانه فرهاد دعوى كند و فرهاد به دادن عوض با او صلح 

كند، سپس احمد يك حصة آن خانه را به استحقاق ببرد، در اين صورت فرهاد عوضى را كه 

به احمد داده از او گرفته نمى تواند؛ زيرا احتمال دارد كه دعوى احمد در مورد حصة باشد 

كه با فرهاد باقى مانده.

بندگان  و  است  اهللا>  حق  حد  كه  چرا  ندارد  جواز  حدود  در  صلح  حدود:  در  صلح 

نمى توانند در حق اهللا> از كسى عوض بگيرند. 

دعواى نكاح بر زن: دعواى نكاح مرد باالى زن از اين رو درست است كه به گمان مرد 

حق نكاح ثابت است و صلحى كه صورت گرفته در مقابل حق ثابت به عمل آمده است و 

اين صلح حكم خلع را دارد. 

دعواى نكاح بر مرد: صلح و عوض گرفتن در دعواى نكاح كه از طرف زن باالى مرد 

صورت گيرد درست نيست؛ زيرا اين عوض مقابل ندارد يعنى اگر نكاح موجود باشد در 
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صورت تفريق زن به مرد عوض ميدهد نه مرد به زن و اگر نكاح ثابت نباشد پس به زن عوض 

چرا مى پردازد؟ 

 

طالب مثال هايى را از صلح ذكر كنند كه در آن حرام حالل شده باشد.

1: صلح را تعريف نماييد. 

2: داليل مشروعيت صلح را ذكر نماييد. 

3: عناصر صلح را تشريح كنيد.

4: صلح به چند قسم است؟ واضح سازيد .

5: صلح در حدود چرا جواز ندارد؟
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درس چهل و چهارم 

صلح )٢(
در درس گذشته راجع به تعريف، مشروعيت و اقسام صلح معلومات ارايه شد، در اين درس 

احكام متباقى صلح را مى خوانيم:

�àÄß¿ ß» ávßÈ� áÁß?� ç×C�åÄáÉß· ß¢�ßß�> ßq�>ßº� ß̧ É å²ßÇá¶=�á½ßhá·ßÈ�áß��ßß�> ßrßª�àÄá¿ ß¢�ßå�> ßràÉå¶� âØ àQße� ß̧ ß²ßÆ� áÀßºßÆ�$-%
�* å̧ ë²ßÇ à»á·å¶�ã½åg ß×� à¹>ßá�=ßÆ

6æÄ àQáÆß?�åÍß£ßEáeß?�Îß· ß¢�ßÇ àÃßª�åÅåfáºß?�åá�ß§åE�æÐ áÊ ßm�Îß· ß¢�àÄá¿ ß¢�ßß�> ßq� áÁåDßª�$.%
* àXá· èr¶=�çß��àÄß¿ å» ßußÆ� æ¹>ßå��ßß�> ßq� áÁC�6¬¶=

å*ÄáÉß¶C�> ßÃ à»Éå· ájßI�àÄßºåhß¶ßÆ� àXá· èr¶=�çß��(åÅ åd ßÂ�Êå«á¶ß?�Îß· ß¢�´àJáß�> ßq�6 ß¹>ß®�=ßcC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�6H
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�* ß̧ ßìßE�àÅáhåà��áß�� áÁåCßÆ�( ã¬á¶ß?�àÄßºåhß¶ßÆ

�àÄ à³Èåf ßnßª � æHáÇßM �Îß· ß¢ �åÄåFÉ årß¾ � áÀ ß¢ �> ß» àÂ àb ßUß? �ßß�> ßrßª �å á� ß³Èåf ßm �ß á�ßE � àÀáÈçb¶= � ßÁ>ß² �=ßcåC ßÆ �$/%
� ßÀ ß» ávßÈ� áÁß?� ç×C� åHáÇçN¶=� ß¬ árå¾�ßd ß]ß?�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�åÄå« árå¿åE� àÀáÈçb¶=�åÄáÉß· ß¢�Ëådç¶=� ß¤åFßI�ßÐ> ßm� áÁC�6åe>ßÉåá�>åE

* åÀáÈçb¶=� ß¤àE àe�àÄ à³Èåf ßm�àÄß¶
� ç¼àM � ßxßFß® �> ß»Éåª �àÄß²åe> ßnàÈ � áÁß? �åÄ å³Èåf ßnå¶ � ßÁ>ß² � åÀáÈçb¶= � áÀåº �åÄåFÉ årß¾ � ß¬ árå¾ �ÎßªáÇßJ ái= �áÇß¶ßÆ �$0%
�åÄ å³Èåf ßnå¶� ßÁ>ß²�âÍß£á· åi� åÀáÈçb¶=� áÀåº�åÄåFáÉ årß¿åE�> ß» àÂ àb ßUß?�Ïßß� ám=� áÁåCßÆ�*Êå®>ßFá¶>åE�

å¼Èåfß§á¶=�Îß· ß¢� åÁ>ß£ åQáfßÈ
�* åÀáÈçb¶=� ß¤àEàe�àÄß¿ ë» ßvàÈ� áÁß?

�áhàß��áß�� å¹>ßá�=� ålá?ße�Îß· ß¢�åÄåFÉ årß¾� áÀåº�> ß» àÂ àb ßUß?�ßß�> ßrßª�å á� ß³Èåf ßm�ß á�ßE� à¼ß· çj¶=� ßÁ>ß²�=ßcåC ßÆ�$1%
�* àXá· èr¶=� àgÇàß��6 ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�*> ß» àÂßbá¿ å¢

�áÆß?�ãe>ß̄ ß¢�àÍß²åç�¶=ßÆ�àÅáÇ ßìá¢ß?� æ¹>ßå��>ßÃá¿ ß¢� á¼ àÂßb ßUß?�=Ç àQßf á]ß@ßª�æÍßMßeßÆ�ß á�ßE�àÍß²åç�¶=� áKß¾> ß²�=ßcåC ßÆ�$2%
�*=â�åNß²�áÆß?�àÅáÇ ßìá¢ß?�>ßº� ßÁ>ß²� âØÉå·ß®�ßg> ßQ� ãzÆàf à¢

�*ãhåÑ> ßQ�ßÇ àÃßª�âÍ çvåª�àÅáÇ ßìá¢ß@ßª�>âF ßÂßc�áÆß?�>âF ßÂßc�àÅáÇ ßìá¢ß@ßª�âÍ çvåª�àÍß²åç�¶=� áKß¾> ß²� áÁåDßª�$3%
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� áÁß?� çbàE� ßØßª� æGßÂßc�áÆß?�æÍ çvåª�Îß· ß¢�àÅÇàß�> ßrßª� ß́ å¶ßc�ßá� ß¦ßÆ�âÍ çvåªßÆ�>âF ßÂßc�àÍß²åç�¶=� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�$4%
�åÄë̄ßå}�àÌßa>ßÈëh¶=ßÆ�åÄå·áNåå��àÄàFÉ årß¾� ßÁÇ à³ßÈ�ÎçJ ßU� åká¿åá�=� ß́ å¶ßc� áÀåº�åÄåFÉ årß¾� áÀåº�ßfßNá²ß?�àÅáÇ ßìá¢ß?�>ßº� ßÁÇ à³ßÈ

�* åP=ß�åá�=�åÍçÉå̄ßE� áÀåº
�àÄá¿ ß¢�ßå�> ßràá�=�=Ç àQåfáà�� áÁß?�Îß· ß¢� åXá· èr¶=� å��àÅÇà· ß]áaß@ßª� ål>ç¿¶=�Îß· ß¢� ãÀáÈßa�åÍß²åç�¶=� å�� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$5%
� á¼åÃáÉß· ß¢� ß¤ åQáfßÈ� ß×ßÆ�àÄá¿åº�ßÐ>ßºßf à§á¶=�ß?åá�àÈ� áÁß?�=Ç à{ßf ßm� áÁåCßÆ�( ã̧ å{>ßE� àXá· èr¶>ßª� á¼àß�� àÀáÈçb¶=� ßÁÇ à³ßÈßÆ

*ãhåÑ> ßQ� àXá· èr¶>ßª�åå�> ßràá�=� åGÉ årß¿åE
ترجمه: 

)1( اگر كسى براى صلح وكيل گرفت و )وكيل( وى صلح نمود، آنچيزيكه بااليش صلح 

صورت گيرد باالى وكيل الزم نمى گردد، بلكه باالى موكل الزم مى شود؛ مگر اينكه وكيل 

تضمين وى را كرده باشد. 

)2( اگر )فضولى( بدون امر )مصالح( بكدام چيزى صلح نمود چهار وجه دارد:   

 1- اگر به مال صلح كند و آنرا بدهد صلح كامل است.  2- اگر بگويد: با شما به همين هزار 

روپيه ام صلح كردم، درين صورت تسليمى پول بااليش الزم است و صلح درست مى باشد 

3- همچنان اگر بگويد:  با شما به هزار )روپيه( صلح كردم و پول را برايش تسليم كند. 4- 

اگر بگويد: به هزار)روپيه( با تو صلح كردم و پول را برايش تسليم نه كند، درينصورت عقد 

موقوف است اگر مدعى عليه اجازه داد صلح درست و تسليمى هزار )روپيه(  بااليش الزم 

است و اگر اجازه نداد صلح باطل است. 

)3( اگر دين ميان دو نفر شريك باشد، يكى از ايشان با )قرضدار( در سهم خويش در مقابل 

كاال صلح نمايد، در اين صورت شريك اختيار دارد؛ اگر خواسته باشد حصة متباقى خويش 

را از قرضدار مطالبه ميكند و يا از )شريك( نصف كاال را ميگيرد مگر اينكه شريك چهارم 

حصة قرض را برايش بدهد. 

با وى در حصه  را گرفت شريك حق دارد كه  )قرضدار( سهم قرض خويش  از  اگر   )4(

به  از شركا  از قرضدار مطالبه كند. اگر يكى  متباقى را  دريافت شده شريك شود و حصة 

نصيب دين خود سامان خريد شريك او حق دارد كه ا زوى چهارم حصة دين را بگيرد. 

)5( اگر سلم ميان دو شخص شريك باشد و يكى ايشان درراس المال در حصه خود صلح نمود، 

نزد امام ابوحنيفه و امام محمد درست نيست؛ ليكن امام ابويوسف ميگويد:  صلح روا است. 

)6( اگرتركه در بين ورثه باشد و ايشان يك وارث را در برابر مال پرداخت شده از تركه 
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اخراج كنند،  )صلح( روا است چه تركة زمين باشد يا اموال و چه به شخص اخراج شده مال 

زياد داده باشند يا كم.  

)7( اگر تركه نقره باشد و به شخص اخراج شده طال داده شود يا تركة طال باشد و به وى 

عوض آن نقره دادند، صلح درست است. 

)8( اگر تركه طال، نقره و اشياى ديگر باشد و با شخص اخراج شده در بدل طال يا نقره صلح 

كنند، حصة پرداخت شده بايد از سهم وى در آن جنس بيشتر باشد تا )جنس با جنس( برابر 

شود و حصة اضافى در مقابل سهم متباقى وى در ميراث قرار گيرد.   

)9( اگر در تركه قرض هاى ) ميت ( باالى مردم باشد و اين قرض را )به اين شرط( در صلح 

داخل كردند كه مصالح را از حق كشيده و قرض از باقي وارثين باشد، صلح باطل است. 

اگر شرط گذاشت كه قرضدار از وى خالص مى باشد و ايشان از وى حصه مصالح را مطالبه 

نمى كنند،  درين صورت صلح جايز است.  

شرح
صلح  مال  به  وكيل  و  گيرد  وكيل  صلح  براى  را  كسى  شخصي  اگر  صلح:  در  وكالت 
نمود، مال ياد شده را بايد موكل بپردازد نه وكيل اما اگر وكيل تضمين كرد كه از مال خود 

مى پردازد در اين صورت پرداخت مال مكلفيت وكيل است.

اگر وكيل بدون امر مصالح به مال صلح كرد، چهار وجه دارد كه قبال ذكر گرديده در سه 

وجه اولى تادية مال بر وكيل الزم است؛ زيرا وى خودش مسئوليت پرداخت مال را به عهدة 

خود گرفته بود،  اما در وجه چهارم كه در بدل هزار روپيه صلح كرد؛ ليكن تسليم نكرد اگر 

تسليمى مال را به عهدة خود نگرفته بود درين صورت صلح به اجازة مؤكل موقوف است. 

صلح بر قرض مشترك: مثال: هرگاه نصير و منير موبايل مشترك خويش را باالى طارق 
با طارق در  افغانى بفروش برسانند و پول آن قرض بماند؛ سپس منير  در مقابل هشت صد 

حصة قرض خويش در بدل يك قاب ساعت صلح نمايند در اين صورت نصير اختيار دارد 

كه از طارق حصة قرض خويش را مطالبه كند يا با منير در ساعت خود را شريك مى سازد؛ 

زيرا صلح به نيم قرض صورت گرفته و در اين قرض حق هر دو مشاع است، زيرا تقسيم آن 

دين كه بر ذمه باشد صحيح نيست، لذا هر دو در ساعت  شريك ميباشند، البته اگر منير به 

نصيرحصه چهارم قرض را تسليم نمايد پس نصير قرض متباقى خود را از طارق مطالبه مى كند. 

اگر منير از طارق نيمه قرض ) چهار صد افغاني( را بدست آرد، به دليل فوق يعني حق هر دو 

در دين مشاع است، نصير مي تواند با منير خود را در دين گرفته شده شريك نمايد و دين 

باقي را هر دومشتركا از طارق مي گيرند. 

در مسأله فوق اگر منير از طارق در بدل دين خود ساعت را به بيع بگيرد، برخالف صورت 
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صلح، نصير حق دارد كه منير را ضامن چهارم حصه قرض )دو صد افغاني( بگرداند؛ زيرا 

صلح بر چشم پوشي و تسامح بنا است، يعني گاه گاه صلح كننده دين خود را پوره نمي گيرد، 

پس در صورت صلح اگر نصير منير را ضامن چهارم حصه بگرداند، شايد منير تاوان كند، 

مگر اينكه معامله بيع به برابري ثمن و مبيعه و پوره گرفتن حق خود بنا شده كه درين صورت 

نصير مي تواند منير را ضامن حصه چهارم بگرداند؛ زيرا به ضامن گردانيدن تاواني نمي شود. 

سير گندم  ده  براى  است  دهقان  ادريس كه  به  هستند  تاجران گندم  و سهيل كه  اگر هارون 

للمى اش دوهزار افغانى بدهند، و سپس يكى از ايشان به گرفتن يك هزار افغانى صلح كند 
و از گرفتن گندم منصرف شود. اين صلح روا نيست؛ زيرا كه درين صورت عقد بغير از اجازه 
تاجر دومى فسخ مى گردد. امام ابويوسف اين مسأله را به قرض داران عام قياس نموده و مجاز 

مى داند. 
صلح ميان ورثه:  اگروارثان مرده به رضا و رغبت در مورد تركه به كدام چيز صلح نمايند 
و يكى از وارثين را به اين امر وادار سازند كه از مطالبة ميراث صرف نظر كند، اين صلح روا 

است. ازينكه اين معامله حكم بيع و معاوضه دارد؛ لذا بايد احكام سود مد نظر گرفته شود. 
يعنى اگر در تركه حق مصالح هزار دينار باشد روا نيست كه به كم يا بيشتر از اين مقدار صلح 

صورت گيرد؛ اما اگر در بدل باشد پس كمى و زيادى مشكلى ندارد.  
صلح بر قرض هاى ميت: اگر در تركه قرض ميت باالى  مردم بود و ورثه به يكي از 
وارثين چيزي داد و قرض را در صلح داخل كرد و به اين راضي شدند كه صلح كننده را از 
اين قرض خارج مي سازند تا قرض از باقي ورثه باشد. اين صلح به اين دليل باطل است كه 
قرض به شخصي تمليك شد كه قرض باالى او نبود، يعني قرض به جاى قرضدار به ورثه 
نيز  تمليك است  بر همين  بنا  نمي باشد، پس صلحي كه  تمليك صحيح  اين  تمليك شد و 

صحيح نيست.   
اگر صلح طوري بود كه صلح كننده به نفع قرضداران از حق خود بگذرد، نه صلح كننده و نه 
ورثه حصة او را از قرضدار مطالبه كنند، اين صلح به اين دليل  صحيح است كه صلح كننده 

حصة خود را به نفع قرضداران ساقط نموده است. 

1- صلح  كه بدون امر مصالح باشد چند وجه دارد؟ واضح سازيد. 

درينصورت شريك  نمايد  به حصه خويش صلح  مشترك  قرض  در  اگر يك شريك   -2

دومى چى بايد بكند؟

3- صلح يك شريك در سلم مشترك به راس المال جواز دارد يا خير؟

4- اگر يكي از ورثه ميت با ديگران به چيزى صلح نمايند، اين معامله حكم كدام عقد را دارد؟
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درس چهل وپنجم

هبه )بخشش(

هبه و بخشش يك عمل نيكى است كه انسانها در برابر يكديگر انجام مى دهند، اين عمل در 

ميان انسانها محبت و همدردى را گسترش ميدهد و روحية كمك را تقويه ميكند. در شريعت 

اسالمى هبه احكام ويژه اى دارد كه درين درس آن را مى خوانيم. 
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�(> âváFß®�> ßÃÉåª�áaëbßà��áß�� áÁåCßÆ�åÍßFåá�>åE�> ßÃ ß³ß·ßº�àÄß¶� åHÇ àÂáÇßá�=� åbßÈ� å��àÍßEÇ àÂáÇßá�=�àá�ß£á¶=� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�$3%
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* åHßáÙ=� åxáFß̄åE� áKçß��âÍßF åÂ�êå�ß¿ áQß?�àÄß¶� ßGßÂßÆ� áÁåDßª

�ßg> ßQ�(àÄß¶�> ßÃáJ ßvßFß̄ßª�åÄëºà?�åf áR åU� å�� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(ßg> ßQ�ÄäÉå¶ßÆ�àÄß¶�> ßÃ ßvßFß̄ßª�ãÍßF åÂ� å¼ÉåJßÉá·å¶� ßGåÂ àÆ�=ßcåC ßÆ�$5%
*ßg> ßQ� ã̧ å̄ á£ßÈ�ßÇ àÂßÆ�åÄ åjá«ß¿å¶�ßÍßFåá�=�èå� çr¶=� ßxßFß®� áÁåCßÆ�(åÄÉëEßfàÈ�úå�ß¿ áQß?�åf áR åU� å�� ßÁ>ß²�=ßcC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ
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ترجمه 
له در  به قبض تكميل مى گردد، اگر موهوب  قبول صحيح مى شود و  ايجاب و  به  )1( هبه 

مجلس )عقد( بدون امر واهب هبه را قبض كند روا است، اگر بعد از جدا شدن ) هر دو ( 

قبض كرد درست نيست مگر اينكه واهب اجازة قبض را بدهد. 

)2( هبه به اين سخن )واهب( منعقد مى شود: بخشش كردم، دادم، اين خوراك يا كاال را 

برايت دادم، تا آخر عمرت اين شى )هر چيزى كه باشد( را به تو دادم، بر اين سوارى ترا 

حمل كردم در صورتى كه نيت او از سوار كردن بخشش باشد.  

)3( امواليكه تقسيم آن ممكن باشد الى وقتيكه تقسيم نشده باشد بخشش آن روا نيست.   

)4( بخشش مال مشاعيكه تقسيم آن ممكن نباشد روا است. 

)5( شخصيكه حصة مشاع را بخشش كرد،  هبه اش فاسد است، اگر تقسيم گردد و تسليم اش 

كرد جواز دارد. 

)6( اگر آرد را در گندم و روغن را در كنجد بخشش كرد،  هبه اش فاسد است، اگر گندم را  

آرد كرد سپس تسليم كرد جواز ندارد. 

)7( اگر مال در دست موهوب له باشد به بخشش بدون تجديد قبض مالكش مى گردد.  

)8( اگر پدر براى صغير خويش كدام چيز را بخشش كرد، پسرش به عقد مالك آن مى گردد 

ولو كه قبض هم در آن صورت نگرفته باشد. اگر شخص بيگانه چيزى را برايش بخشش كند 

به قبض پدر  تكميل مى گردد.  

يتيم چيزى بخشش شد و از طرف ولى قبض گرديد،  روا است. اگر صغير در  به  )9( اگر 

برايش قبض كرد روا است، همچنان اگر در تربية اجنبى  باشد و مادر هبه را  آغوش مادر 

باشد. 

اگر طفل عاقل براى نفس خويش هبه را قبض كرد درست است. 

اگر دو نفر براى يك شخص خانه را بخشش كردند روا است. اگريك نفر به دو نفر خانة را 

بخشش كرد نزد امام ابو حنيفه درست نيست، نزد امام ابو يوسف و امام محمد جواز دارد.   

)11( اگر كسي به شخص اجنبى بخشش داد ميتواند دو باره از وى بگيرد اين كار مكروه 

است مگر اينكه وى عوضش را بپردازد يا اينكه در بخشش زيادت نا جداشدنى آيد، يا يكى 

از عاقدين بميرد، يا اينكه هبه از ملكيت موهوب له برايد. 

)12( اگر بقريب محرم چيزى را بخشش كرد در آن رجوع نمى شود همچنان زن و شوهر از 

يكديگر اشايى بخششى را دوباره گرفته نميتوانند.    



٢١٠

)13( اگر موهوب له به بخشش كننده بگويد: اين مال را در عوض بخشش بگير و واهب 

تسليم شود، حق رجوع ) مطالبه چيزى بخشش شده ( را ندارد.  

 اگر شخص اجنبى به واهب از طرف موهوب له چيزى را به طور تبرع در عوض بدهد و 

بخشش كننده آن را قبض نمايد حق رجوع را ندارد. 

)14( اگر نصف عوض به استحقاق برده شود هيچ حصه ى بخشش شده را گرفته نمى تواند 

مگر اينكه عوض متباقى را هم بدهد و بخشش را دو باره مطالبه كند.

)15( گرفتن دوبارة هبه درست نيست مگر بنا به رضايت طرفين يا حكم حاكم. 

)16( اگر عين بخشش شده در دست موهوب له هالك گردد؛ سپس به استحقاق برده شود 

و مستحق از موهوب له تاوان آن را گرفت درين صورت موهوب له به واهب رجوع كرده 

نميتواند. 

از  وقتيكه  است،  معتبر  قبض  در عوضين  بخشش كرد،   را   ) مال   ( بشرط عوض  اگر   )17(

يك ديگر قبض صورت گيرد عقد صحيح و حكم بيع دارد، يعنى به عيب و خيار رؤيت رد 

مى گردد و شفعه واجب مى شود. 

)18( عمرى جواز دارد براى معمرله در وقت زندگى وى و براى ورثه وى بعد از مرگ وى 

است.  رقبى نزد امام ابوحنيفه و امام محمد باطل و نزد امام ابويوسف روا است. 

)19( اگر شخصى كنيزي را بغير حمل هبه كند، هبه اش درست و استثناء اش باطل است. 

)20( صدقه مانند هبه است ) يعنى در حكم( بغير قبض صحيح نمى شود. صدقه در مشاع كه 

امكان تقسيم دارد صحت ندارد. اگر به دو شخص چيزى را صدقه كرد روا است، بعد از 

قبض رجوع به صدقه جواز ندارد. 

)21( اگر شخصى نذر كرد مال خود را صدقه ميكند، الزم است همان جنس را صدقه كند 

كه زكات درآن واجب مى گردد. 

)22( اگر شخصى نذر كرد كه ملكيت خويش را صدقه ميكند، الزم است تمام مال خود را 

صدقه نمايد و برايش گفته مى شود:  از مال خويش اندازة را بگير كه براى خود و خانوادة 

خويش مصرف ميكنى تا مال ديگر را كسب كند، هر گاه مال ديگر را كسب كرد به همان 

اندازه مال را صدقه كند كه قبًال براى نفس و خانوادة خود ذخيره كرده بود.  

شرح
تعريف و مشروعيت هبه: بدون كدام عوض يا بدل تمليك عين را هبه گويند. در حديثي 
كه در السنن الكبرى للبيهقي ذكر است از رسول اكرم� روايت گرديده: )تهادوا تحابوا(. 
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ترجمه: به يك ديگر بخشش دهيد ميان تان محبت پيدا مى شود.  
واهب: بخشش كننده.

موهوب له: شخصيكه به او مال بخشش گرديده. 
عقد هبه به ايجاب و قبول منعقد مى گردد،  براى تكميل عقد هبه شرط است مال هبه شده در 

مجلس ايجاب و قبول قبض گردد، قبض آن بعد از اختتام مجلس تنها به اجازه واهب روا 

است. هبه به الفاظ مخصوص كه در متن ذكر گرديده منعقد مى شود. 

بخشش حق مشاع: حق مشاع به دو قسم است: يكى آن كه تقسيمش ممكن باشد مانند 
دو جريب زمين كه ميان دو شخص مشترك است؛ ليكن تقسيم نشده باشد، ايشان مى توانند 

كه زمين را تقسيم كنند. 

ايشان  باشند؛  آن شريك  در  دو شخص  موترى كه  مانند  نباشد  ممكن  تقسيمش  آنكه  دوم 

نمى توانند موتر را تقسيم كنند.  

از  قبل  باشد  ممكن  آن  تقسيم  كه  مشاع  حق  بخشش  ميتوانيم  گفته  قبلى  شرح  اساس  به 

تقسيم درست نيست اما حق مشاعيكه تقسيم آن ناممكن باشد بخشش شده مى تواند؛ مانند: 

شخصى كه حصة مشاعى موتر خويش را هبه كند، اگر مال مشاع كه تقسيم آن ممكن باشد 

جدا جدا شود بخشش آن درست است؛ مانند: تقسيم زمين مشاع و بعداً هبة آن.   

هبة روغنى كه در حبوبات است بخاطرى درست نيست كه روغن تاحال بدست نيامده و هبة 

معدوم درست نمى باشد، پس هرگاه اين عقد از آغاز باطل منعقد گردد در وقت جدا كردن 

و بدست آمدن روغن هم درست نمى شود.   

نمايندگى  آنان  از  هبه  قبض  در  و  اند  ايشان  اولياى  اوالد صغير  پدران  قبض:  در  نيابت 
مى كنند؛ همچنان تمام نمايندگان شرعى اطفال در قبض هبه از ايشان نمايندگى مى كنند و 

هبه درست پنداشته مى شود. اگر صغير مميز باشد قبضش درست است.

 بخشش يك شخص به دو تن: اگر شخصى به دو نفر، خانة خويش را هبه كند هبة آن 
قابليت  اين خانه مال مشاعى است كه  نيست، و  نيست؛ زيرا در مشاع قبض ممكن  درست 

تقسيم را دارد.

دوباره گرفتن بخشش: خواستن مال بخشش شده در حقيقت خالف مروت است؛ ولى 
باز هم اگر بخشش به مردم بيگانه صورت گرفته باشد بغيير از حاالت آتى گرفتن آن دو باره 

روا است:  

1- وقتيكه در مال موهوبه زيادتى بيايد كه امكان جدايى آن وجود نداشته باشد، مانند: كندن 
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چاه در خانه. 

2- مردن واهب يا موهوب له.  

3- وقتيكه هبه از ملكيت موهوب له برايد.

واهب نميتواند مال هبه شده يى را كه به محارم، زن يا شوهر بخشش نموده دو باره مطالبه 

كنند؛ زيرا كه مقصد از بخشش به قريب صله و ترحم است نه عوض.

مسأله: اگر صفيه به رويا چورى طال بخشش دهد و رويا در مقابل دو جوره كاال را به وى 
رويا  از  نميتواند  صفيه  صورت  درين  شود،  برده  استحقاق  به  آن  جوره  يك  سپس  بدهد؛ 

چورى را دوباره مطالبه نمايد مگر اينكه جوره دومى را هم به رويا تسليم كند و چورى طال 

را طلب نمايد. 

عمري: عبارت از اين است كه يك شخص به كسى خانه را بخشش كند و برايش بگويد تا 
حيات من اين خانه از توشد، يا اين خانه الى وفات شما از تو شد از آن استفاده كن. در اين 

صورت بخشش درست است و شرط وقت باطل مى باشد، بعد از وفات موهوب له خانه حق 

وارثان موهوب له است.  

هبة رقبى: اگر شخصى به شخص ديگر بگويد: اين خانه ام را به تو داده ام، اگر من قبل از 
شما وفات شدم خانه از شما شد و اگر شما قبل از من فوت شديد خانه از من شد. نزد امام 

ابوحنيفه و امام محمد اين هبه باطل است و عاريت پنداشته مى شود ليكن امام ابويوسف هبه 

ياد شده را صحيح ميپندارد. صدقات هم حكم هبه را دارند؛ ليكن بعد از قبض پس گرفته 

نمى شود؛ زيرا كه عوض اش كه ثواب است گرفته شد. 

شاگردان محارم شرعى را تذكر دهند. 

 

1- هبه را تعريف نموده و دليل مشروعيت آنرا ذكر كنيد.

2- واهب و موهوب له كى را گويند؟ 

3- اقسام حق مشاع را با مثالهاى آن واضح سازيد.

4- حكم گرفتن بخشش از اجانب را شرح نماييد.

5- هبة عمري، هبة رقبي را تعريف نماييد.
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درس چهل وششم

وقف

وقف مال جهت منفعت دايمى مردم يك عمل نيك و مأجور است.

در اين درس احكام مربوط به وقف را مى خوانيم. 
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ترجمه: 

)1( نزد امام ابوحنيفه وقف از ملكيت واقف خارج نمى گردد مگر اين كه حاكم حكم خارج 

شدن آنرا صادر كند يا واقف وقف را به مرگ خويش معلق كند و بگويد: وقتيكه من فوت 

شدم خانه ام به فالن چيز وقف است.امام ابويوسف در اين رابطه چنين نظر دارد كه وقف 

به محض گفتار واقف از ملكيت او خارج مى گردد. امام محمد به اين نظر است كه: وقف 

به گفتار از ملكيت وى خارج نمى شود تا براى وقف سرپرست تعيين نشده و وقف برايش 

تسليم نشود.

)2( هر گاه وقف با وجود اختالف امامان، صحيح شد، وقف از ملكيت واقف خارج مي گردد 

مگر در ملكيت موقوف عليه داخل نمى شود.   

)3( وقف )مال( مشاع نزد امام ابويوسف روا است و اما به نظر امام محمد: روا نيست.  

به يك جهت دايمى  الى وقتيكه آخرش  امام محمد )عقد( وقف  ابوحنيفه و  امام  نزد   )4( 

گردانيده نشود،  تكميل نمى گردد، امام ابويوسف مى  گويد: اگر آخرش به يك جهت موقت 

هم گردانيده شود،  روا است و سپس حق فقرا مى گردد ولو كه تذكر آن نشده باشد. 

ابويوسف  امام  ندارد.  جواز  متحرك  و  منقول  اشياى  وقف  است،  درست  زمين  وقف   )5(

ميگويد:  اگر شخصى زمين خود را با گاو و دهاقينى كه آنها بردگان او باشد، وقف كند جواز 
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دارد، امام محمد مى گويد: وقف اسب ها و سالح روا است. 

)6( وقتيكه وقف درست شد فروش و تمليك آن جواز ندارد؛ مگر به نظر امام ابويوسف اگر 

به گونة مال مشاع باشد و شريك مطالبة تقسيم را كند تقسيم آن درست است. واجب است 

كه از عايدات وقف، نخست آبادى وقفى ساخت، خواه واقف اين شرط را گذاشته باشد يا 

خير. 

)7( اگر خانه را براى ولد وى وقف كرد اعمار آن هم باالى كسانى است كه در آن سكونت 

مى كنند، اگر كسانيكه در آن زندگى مى كنند از اعمار آن خود دارى نمودند يا فقير بودند، 

دراين صورت حاكم خانه را به كرايه بدهد و از عوايد آن خانه را اعمار كند، هنگامى كه 

عمارت آماده شد دوباره به اصل باشندگان تسليم شود. 

اعمار  در  حاكم  را  وسايل  و  مخروبه  تعمير  پارچه هاى  )عاجل(  ضرورت  صورت  در   )8(

عمارت مصرف كند، در غير آن تا وقتى نگهدارى كند كه تعمير به آن ضرورت پيدا مى كند، 

تقسيم آن ميان مستحقين وقف جواز ندارد. 

)9( اگر واقف غله جات را براى خود تخصيص دهد يا سرپرستى آن را مربوط خود سازد، 

نزد امام ابويوسف جواز دارد.   

)10( اگر )واقف( مسجدى را اعمار كند تا وقتى از ملكيت اش خارج نمى گردد كه آن را 

از ملكيت خويش با طريقش جدا نمايد و مردم را اجازة نماز خواندن ندهد، وقتيكه يك نفر 

در آن نماز بخواند نزد امام ابوحنيفه و امام محمد از ملكيت )واقف( خارج مى گردد؛ ليكن 

امام ابويوسف مى گويد: وقف واقف از ملكيت اش به اين سخن خارج مى گردد كه بگويد: 

اين )زمين( را وقف مسجد كردم.     

)11( اگر شخصى براى مسلمانان جاى آبدهى يا مسافر خانه يا رباط را تهيه كند يا زمين خود 

را مقبره سازد نزد امام ابوحنيفه تا وقتى زمين مذكور از ملكيت او خارج نمى شود كه حكم 

حاكم صادر نگردد.

)12( امام ابو يوسف مى گويد: از ملكيت او خارج مى گردد. امام محمد ميگويد: وقتيكه مردم 

از جاى آبدهى آب ببرند، و در مسكن سكونت كنند و در مقبره مردگان خود را دفن كنند، 

از ملكيت واقف خارج مى شود.   

شرح:

تعريف وقف و مشروعيت آن: وقف در لغت بمعنى بند كردن، و نگهدارى كردن است. 
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و در اصطالح خيرات منافع را در حال بقاى عين در ملكيت واقف، وقف گويند، كه مانند 

عاريت است.  

اهللا> در آيات زيادى مسلمانان را به خيرات دعوت نموده است كه وقف هم يك نوع آن 

است به اساس روايت صحيح بخارى عبداهللا بن عمر/ از رسول اكرم� راجع به صدقه 

 .�>ÃE�K®brIÆ�>Ã·q?�KjçFU�KÒm�ÁC  :زمين مشوره خواست، رسول اكرم� فرمود

شريف  حديث  كن.  صدقه  را  اش  )فايده(  و  كن  نگاه  خود  با  را  عين  باشى  خواسته  »اگر 

متذكره به مشروعيت وقف دال است«.    

واقف: شخصى را گويند كه مال خود را وقف مى كند.

موقوف: عينى است كه واقف آن را وقف مينمايد.

موقوف عليه: جهتى است )افراد باشد يا كار( كه فايده وقف به آن مصرف مى شود.  

صيغه: عبارت از الفاظ و كلماتي است كه عقد وقف به آن بسته مى شود. 

عاريت  مانند  ابوحنيفه وقف  امام  نزد  واقف خارج مى شود؟  ملكيت  از  موقوف  آيا 

است، به استثناء دو حالت وقف از مكليت واقف خارج نمى شود، يعنى واقف مى تواند وقف 

را خاتمه بخشد و عين وقف شده و فايدة آنرا در ملكيت خود درآورد. آن دو حالت قرار 

ذيل است:  

1- در صورتيكه حاكم )قاضي( به خروج وقف از ملكيت واقف حكم كند.  يعنى در بين 

واقف و موقوف عليه دعوى صورت گيرد و قاضى به لزوم عليه واقف حكم نمايد.

2- در صورتيكه وقف را به مرگ خود معلق سازد وبگويد: وقتيكه فوت نمودم خانه ام به 

فالن چيز وقف باشد. 

عين وقف شده از ملكيت واقف خارج و در ملكيت موقوف عليه داخل نمى شود؛ زيرا اگر 

در ملكيت موقوف عليه داخل شود، فروش و تمليك آن روا مى شود حال اينكه فروش وقف 

جواز ندارد.      

 وقف مشاع: نزد امام ابويوسف وقف مال مشاع جايز است؛  زيرا به نظر وى قبض در وقف 

شرط نيست. اما به نظر امام محمد وقف مال مشاع جايز نيست كه در وقف، قبض شرط است 

و قبض مال مشاع ناممكن است.

نزد امام ابوحنيفه و امام محمد خاتمة وقف بايد به جهتي گردانيده شود كه دايمى و هميشه 

باشد، وقف نبايد موقت باشد و نه دوباره به واقف اعاده گردد؛ زيرا كه تداوم از شروط وقف 
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است،  به طور مثال اگر شخص بگويد:  يك جريب زمين من به مكتب براى ده سال وقف 

باشد، اين وقف موقت است و درست نمى باشد.

خاتمه  شده  تعيين  مدت  هنگاميكه  بلكه  نبوده؛  شرط  تداوم  وقف  در  ابويوسف  امام  بنظر 

يافت مال وقف شده به فقرا تعلق مي گيرد؛ به طور مثال: اگر شخصى زمين خويش را براى 

مهاجرين وقف نمايد، بعد از عودت مهاجرين از آن زمين ياد شده براى استفاده فقراء باقى 

ميماند.  

مصرف مفاد وقف:  به طور مثال: اگر خانه يى وقف گردد از كرايه آن اول خانه ترميم شود، 

موقوف عليه بايد خانه را ترميم كند، اگر از عمل ياد شده خود دارى كرد يا توان آنرا نداشت 

پس حاكم خانه را به كسى ديگر به كرايه مى دهد و از كرايه آن خانه را ترميم مى كند، و بعد 

از ترميم به موقوف عليه تسليم مى دهد.  

سامان آالت و چوب هاى اضافى خانه وقف شده بايد دوباره به تعمير خانه مصرف شود،  اگر 

استفاده از آن به خانه وقف امكان ناپذير باشد، فروختن آن جايز و قيمت آن به خانه مصرف 

شود، تسليمى اشياى ياد شده به موقوف عليه جواز ندارد.

اگر منفعت و سرپرستى وقف بخود مشروط گردد، نزد امام ابويوسف وقف آن درست است 

اما نزد امام محمد بخاطرى درست نيست كه در آن قبض صورت نمى گيرد و قبض در وقف 

شرط است.

قبض در وقف نزد امام ابوحنيفه و امام محمد شرط است. بر اين اساس اگر شخصى مسجد را 

وقف نمايد الى وقتيكه مردم در آن نماز نخواند از ملكيت واقف خارج نمى گردد، از اينكه 

قبض مسجد امكان ناپذير است؛ پس نماز مردم جاى قبض را مى گيرد؛ ليكن امام ابويوسف 

بر اين نظر است كه قبض شرط نيست تنها به اعمار وقف كامل مى گردد.      

درمسأله تهيه جاى آب دادن، مسافر خانه و زمين قبرستان كه در متن كتاب تذكر يافت، نزد 

امام ابو حنيفه حكم حاكم ازاين رو شرط است كه تنها به اعمار زمين، از ملكيت واقف خارج 

نمي شود. نزد امام محمد در همچو مسايل گرفتن آب از طرف مردم، سكونت و گور كردن 

مرده وقف را كامل مى سازد.

شاگردان عبارات مختلف وقف را بيان كنند. 
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1- وقف را تعريف نموده و داليل مشروعيت آنرا واضح سازيد.

2- عناصر وقف را بيان كنيد.

3- آيا وقف از ملكيت واقف خارج مى شود؟ در اين مورد نظريات امامان را بيان داريد. 

4- وقف مال مشاع چه حكم دارد.؟

5- قبض در وقف چه حكم دارد؟ در زمينه اختالف نظر امامان را واضح سازيد.
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درس چهل و هفتم

غصب

گرفتن مال مردم بدون حق و غصب آن به زور، عمل ناروا است، شريعت اسالمي مسلمانان را 

از اين عمل ناپسند منع نموده است، در اين درس احكام غصب را خواهيم خواند.
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ترجمه: 

)1( اگر شخصى چيز مثلى را غصب نمود و در دست او هالك شد ضمان بالمثل بااليش الزم 

مى گردد؛ اما اگر چيزى مغصوبه مثلى نباشد قيمت روز غصب بااليش الزم مى گردد.

)2( اعاده عين مغصوبه باالى غاصب الزم است. اگر دعواى هالك آنرا كرد، حاكم بايد وى 

را تا وقتي حبس كند كه يقينش حاصل شود كه اگر مغصوب )نزد غاصب( مى بود اظهار 

مى كرد،  پس از آن بايد باالى غاصب حكم پرداخت بدل را صادر كند. 

)3( غصب در اموال منقول و قابل تحويل اعتبار دارد.   

)4( اگر كسى زمين را غصب نمود و در دست او هالك شد نزد امام ابوحنيفه و امام ابويوسف 

به  يا  به دست خود  را كه  اما آن ضررى  است.  امام محمد مى گويد: ضامن  نيست.  ضامن 

سكونت در آن به زمين وارد كرده، نزد تمام ائمه ضامن است. 

)5( اگر مغصوبه در دست غاصب هالك گردد، اگر به عمل او باشد يا نه باشد، خساره باالى 

)غاصب( است، اگر در دست او ناقص شود،  خسارة نقصان بااليش الزم مى گردد.   

)6( شخصى كه گوسفند كس ديگرى را ذبح كند صاحب آن اختيار دارد قيمت آن را گرفته 

و گوسفند را به غاصب مى گذارد و يا خسارة نقصان را مى گيرد، شخصى كه جامة كسى را 

كمى دريده است خساره را مى پردازد، و اگر دريدگي به اندازة بود كه بطور عموم جامه قابل 

استفاده نباشد صاحب آن مى تواند تاوان كامل بگيرد.  

)7( اگر مال مغصوبه توسط عمل غاصب اينقدر تغيير يابد كه فوايد عمده و اسم قبلى آن از 

بين رود، در اين صورت از ملكيت مغصوب منه خارج مي شود و در ملكيت غاصب داخل 

مى شود و وى خسارة آنرا مى پردازد، قبل از اينكه غاصب بدل آنرا بپردازد روا نيست كه از 

آن استفاده كند،  مانند شخصى كه گوسفند را غصب كند، وآنرا ذبح نموده و كباب يا پخته 

كند، يا گندم را دزدى كرده و آرد نمايد، يا آهن را دزدى و از آن شمشير بسازد،  يا برنج 

)سرب( را دزدى نموده و از آن ظروف تهيه كند.

)8( اگر كسى طال يا نقره را دزدى كند و از آن سكه يا زيورات بسازد نزد امام ابوحنيفه از 

ملكيت صاحب آن خارج نمى شود. 

)9( شخصى كه ساجه )چوب كالن(  را غصب و بر آن آبادى نمايد از ملكيت مالك خارج 
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شده و باالى غاصب پرداخت قيمت آن الزم است. 

يا تعمير اعمار كرد  )10( اگر شخصى زميني را غصب نمود و در آن درخت غرس نمود 

برايش گفته شود:  درخت ها و تعميرت را دور كرده و زمين را به صاحب آن تسليم كن؛ اما 

اگر با دور كردن درختها و تعمير زمين ناقص مى شد صاحب زمين مى تواند قيمت درخت 

مقلوعه و تعمير نقض شده را بپردازد و )درخت و تعمير( به مالك زمين بماند. 

مخلوط  با روغن  و  دزديد  را  تلخان  يا  داد  و رنگ سرخ  دزديد  را  )11( شخصى كه جامه 

ساخت صاحب آن اختيار دارد اگر خواسته باشد قيمت جامة سفيد و مانند تلخان خود تلخان 

مى گيرد ومغصوب را به غاصب مى گذارد يا اينكه مال خود را تسليم شده و قيمت رنگ و 

روغن را مى پردازد.    

)12( شخصيكه عين را غصب كرد و آن را پنهان نمود مال پنهان شده يا مال دزديده شده 

با پرداخت قيمت، ملكيت غاصب مى گردد، در مورد قيمت قول غاصب با قسم قابل اعتبار 

و  شد  پيدا  عين  اگر  سازد.  ثابت  بيشتر  قيمت  شاهدان  توسط  آن  اينكه صاحب  مگر  است 

قيمت آن از تاوان تاديه شده بيشتر باشد و غاصب قيمت آن را به اساس سخن صاحب اش يا 

شهود وى و يا نكول غاصب گرفته باشد،  در اين صورت صاحب مال اختيار ندارد؛ اما اگر 

غاصب قيمت را به سخن خود با قسم ادا كرده باشد،  دراين صورت اختيار دارد تاوان قبلى را 

مى پذيرد ياعين موجود را بعد از تسليمى عوض آن قبول مى كند.     

)13( چوچه هاى مغصوبه،  زيادت و ميوه جات باغ مغصوبه در دست غاصب امانت است، اگر 

هالك گرديد باالى غاصب خسارة آن نيست مگر اينكه به تجاوز وى از بين رود يا اينكه 

صاحب آن بخواهد؛ ليكن وى آنرا تسليم نكند. 

)14( غاصب از نقصى كه به كنيز توسط والدت ميرسد، ضامن است،  اگر خسارة متذكره به 

نوپيدا تالفى ميشد غاصب از تاوان خالص است. 

اين  در  باشد  شده  ناقص  او  استفادة  اثر  به  اينكه  مگر  نيست؛  مغصوبه  فائدة  ضامن  غاصب 

صورت خسارة آنرا مى پردازد. 

)15( اگر مسلمان شراب يا خوك ذمى را هالك سازد ضامن قيمت آن است؛  اما اگر مسلمان 

شراب يا خوك مسلمان را هالك ساخت تضمينى ندارد.  
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شرح:

تعريف غصب و حرمت آن: غصب درلغت به معنى گرفتن چيزى از كسى به صورت 

زور مى باشد و در اصطالح گرفتن مال متقوم بدون اجازة مالك به طورى كه از  دست وى 

خارج گردد، غصب گفته مى شود. 

غصب به اساس آيات قرآنى و احاديث نبوى حرام است. اهللا> مى فرمايد:�

w ]النساء: 29[.  å̧ å{>ßFá¶>åE� á¼ à³ß¿áÉßE� á¼ à³ß¶=ßÇáºß?�á=Çà· à²á@ßI�ß×�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈy
ترجمه: اى مؤمنان! مالهاى تانرا ميان تان به ناروا مخوريد. 

اكرم�  رسول  است  نموده  روايت  بخارى  امام  كه  شريف  حديث  يك  در  همچنان 

مى فرمايد:

�*� á¼ à³áÉß· ß¢�ã½=ßf ßU� á¼ à³ ßu=ßf á¢ß?ßÆ� á¼ à³ß¶=ßÇáºß?ßÆ� á¼ à²ßÐ>ßºåa� çÁåC  
ترجمه : خونها،  مالها و ناموس هايتان بااليتان حرام است. 

با غاصب چه نوع معامله صورت مى گيرد؟ اگر شخصى مال كسى را غصب كند و آن 

مال نزدش موجود باشد مال بايد به صاحبش اعاده شود. 

اگر غاصب دعواى هالكت مغصوبه را نمايد، قاضى بايد وى را تا وقتى در حبس بگذارد تا 

يقين وي حاصل شود كه مال مغصوبه يقينا هالك گرديده است. اگر مال مغصوبه مثلى باشد 

و توسط غاصب هالك گردد، دراين صورت غاصب بايد مثل آنرا به صاحبش تسليم نمايد. 

مانند گندم، روغن، جوارى، جو وغيره. 

اگر مال مغصوبه قيمى  باشد؛ مانند: گاو، گاوميش وغيره هالك گردد، قيمت آن به صاحبش 

تسليم مى گردد.     

غصب اشياى غيرمنقول؛ مانند: زمين نزد امام ابوحنيفه و امام ابويوسف نا ممكن است؛ لذا 

اگر زمين مغصوبه توسط سيالب از بين رود باالى غاصب كدام ضمانت نيست؛ ليكن نزد 

امام محمد غاصب ضامن است؛ اما اگر غاصب قصدا آنرا ازبين ببرد به اتفاق، غاصب ضامن 

است.    
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اگر مال منقول به دست غاصب قصدا يا خود به خود هالك گردد، غاصب ضامن است. اگر 

مال كامال هالك نگرديده باشد بلكه ناقص شده باشد خسارة نقص باالى غاصب است.  

قاعدة ضمان )تاوان(: اگر غاصب در مال مغصوبه به قدرى تغيير وارد سازد كه نام آن 

اين صورت  در  رود،  بين  از  استفاده مى شد  آن  از  قبًال  قبلى كه  اساسى  فايدة  و  تغيير كند 

مغصوب منه حق دارد از غاصب قيمت مال خود را بگيرد و مال را به غاصب بگذارد؛ مانند: 

منه  مغصوب  صورت  اين  در  كند،  ذبح  آنرا  و  كند  غصب  را  كسى  گوسفند  شخصى كه 

مى تواند گوشت گوسفند را به غاصب بگذارد و قيمت آنرا بگيرد و يا نقصان آنرا اخذ كند، 

تا وقتيكه غاصب قيمت گوشت را نپرداخته روا نيست كه از گوشت گوسفند استفاده كند.  

اما اگر در مال مغصوبه اينقدر تغيير نيامده باشد كه نامش تغيير كند و فوايد اساسى آن از 

دست رود، مغصوب منه تنها خسارة نقصان را ميگيرد و تمام مال را باالى غاصب تاوان كرده 

نمى تواند مانند شخصيكه اشارة موتر مغصوبه را بشكند پس مغصوب منه تنها قيمت اشاره را 

مى گيرد و بس.  

اگر غاصب نقره را به سكه تبديل كند عالوه از سكه تاوان بيشتر  به دليل اين بااليش نيست 

كه وزن و نام نقره به حال خود باقى است و در پرداخت خسارة بيشتر سود واقع مى گردد.  

اگر كسى در زمين مغصوبه درخت غرس كند غاصب مكلف است هنگام تسليمى زمين به 

صاحبش درخت را بكشد؛ اما اگر به كشيدن درختها زمين خساره مند ميشد و صاحبش به قلع 

آن راضى نبود درخت هاى ياد شده باقى مانده و صاحب زمين به غاصب قيمت درخت هاى 

كشيده شده را مى پردازد.

اگر جامة كسى غصب گردد و غاصب آنرا رنگ كند تا قيمت آن بيشتر شود، مغصوب منه 

اختيار دارد جامه را گرفته و قيمت رنگ را بپردازد و يا جامه را باالى غاصب تاوان مى كند 

و قيمت آن را از او مي گيرد.
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تعيين قيمت مغصوبه: در تعيين قيمت مغصوبه سخن غاصب با قسم معتبر است. اگر قيمت 

مال مغصوبه بعد از تعيين آن تاديه شود و سپس مغصوبة مفقود پيدا گردد وقيمتش از پول 

گرفته شده زياد باشد، پس اگر قيمت مغصوبه به اساس سخن غاصب با قسم تعيين گرديده 

باشد صاحبش اختيار دارد اگر خواسته باشد پول اخذ شده را كافى داند و اگر خواسته باشد 

پول اخذ شده را برايش رد مي كند و مغصوبه را مي گيرد، اما اگر قيمت مال مغصوبه به اساس 

سخن غاصب با قسم تعيين نگرديده بود در اين صورت صاحبش اختيار ندارد. 

ضمانت مغصوبه: چوچه هاى مغصوبه، زيادت و ميوه جات باغ در دست غاصب به صفت 

بغير از تجاوز غاصب هالك گردد تاوانش باالى غاصب  امانت تلقى مى گردد، يعنى اگر 

نيست؛ اما اگر به تجاوز وى هالك گردد غاصب ضامن است. 

اگر ماده گاو غصب گردد و نزد غاصب بزايد، دراين صورت از يك طرف قيمت گاو به 

اساس زاييدن كم و ازطرف ديگر قيمت گوساله با قيمت گاو يك زيادت است كه به ميان 

مى آيد، اگر توسط قيمت گوساله كمبودى قبلى تالفى مى گرديد غاصب ضامن نيست؛ اما 

اگر به قيمت گوساله نقصان گاو جبران  نميشد غاصب ضامن كمبودى است.   

از اينكه شراب و خنزير نزد ذمى مال متقوم است پس مسلمان به غصب و هالكت آن ضامن 

پنداشته مى شود،  ازاينكه شراب و خنزير براى مسلمان مال متقوم نيست اگر مسلماني شراب 

و خنزير مربوط مسلمان ديگر را غصب نموده و هالك سازد شراب و خنزير ضمانت ندارد 

چرا كه غصب تنها در مال متقوم قابل اعتبار است.   

شاگردان در روشنى شريعت اسالمى راجع به ضررهاى غصب باهم تبادل نظر كنند.  
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1- غصب را تعريف نموده و داليل حرمت آنرا ذكر كنيد.

2- اگر مال مغصوبه در دست غاصب هالك گردد،  مغصوب منه مستحق چه مى گردد؟

3- قاعدة تضمين غصب را تشريح نماييد.

4- اگر غاصب طال را به سكه تبديل كند، مغصوب منه مستحق چه مى گردد؟

5- اگر مسلمان شراب مسلمان را غصب كند در تاوان آن چه مى پردازد؟
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درس چهل و هشتم

وديعت

گذاشتن مال نزد مردم به گونة امانت ضرورتى است كه بيشتر واقع  مى شود، اما در بيشتر 

مواقع به سبب از بين رفتن مال امانت ميان مردم مناقشه ها و جنجال هاى نيز به وقوع مى پيوندد 

در درس امروزى راجع به احكام وديعت بشما معلومات ارايه مى گردد.

�*> ßÃá¿ ß» ávßÈ�áß�� áK ß³ß· ßÂ�=ßcåC� å¥ßaÇàá�=� åbßÈ� å��ãÍß¾>ßºß?�àÍß£ÈåaßÇá¶=�$-%
� ßÀ å» ßu�>ßÃ ß¢ßaáÆß?�áÆß?� á¼ åÂåá�ß§åE�> ßÃ ß�å« ßU� áÁåDßª�(åÄå¶>ßÉ å¢� å�� áÀßå�ßÆ�åÄ åjá«ß¿åE�> ßÃ ß�ß«áß�� áÁß?� å¥ßaÇ à»á·å¶ßÆ�$.%

�>ßÃà· à̄á¿ßÉßª� ß±ßfß§á¶=� ß>ßß��åÍß¿Éå« ßi� å�� ßÁÇ à³ßI�áÆß?�(åÅåe> ßQ� ß�C�>ßÃ ß»ë· ßjàÉßª� ã°Èåf ßU�åÅåe=ßa� å�� ß¤ß̄ßÈ� áÁß?� ç×C
*Ïßf á]à?�æÍß¿Éå« ßi� ß�C

�>ßÃ ßjßF ßVßª�>ßÃàF åU> ßq�>ßÃßFß· ß{� áÁåDßª�(> ßÃß¿ å» ßu�àhçÉ ß»ßJßI� ß×� áLße> ßq�ÎçJ ßU�åÄå¶>ßå�� à¥ßaÇàá�=�> ßÃ ßìß· ß]� áÁåCßÆ�$/%
�* ßÀ å» ßu�>ßÃ å»Éå· ájßI�Îß· ß¢� àeåbá̄ßÈ�ßÇ àÂßÆ�àÄá¿ ß¢

�*> ßÃåF åU> ßrå¶� ã́ Èåf ßm�ßÇ àÃßª�åÄå·á£åª�åá� ß¦� áÀåº�åÄå¶>ßå�� áK ßìß·ßJ á]=� áÁåCßÆ�$0%
�* ß¤É å»ßá�=� ßÀ å» ßu�Êå®>ßFá¶>åE�àÄ ßìß· ß̂ ßª�àÄß·áNåº�çaße� ç¼àM�> ßÃ ßvá£ßE� à¥ßaÇàá�=� ß°ß«á¾ß?� áÁåDßª�$1%

�= âbáF ß¢ �áÆß? �àÄ ßjåFß·ßª �>âEáÇßM �áÆß? �> ßÃßF å²ßfßª �âÍçE=ßa � áKß¾> ß² � áÁß@åE �åÍß£ÈåaßÇá¶= � å� � à¥ßaÇàá�= �Ïçbß£ßI �=ßcåC ßÆ �$2%
�>ßÃßFß· ß{� áÁåDßª�( àÁ> ß» çv¶=� ß¹=ßg�åÅ åbßÈ� ß�C�> ßÂçaßeßÆ� ßËëbß£çJ¶=� ß¹=ßgß?� ç¼àM�åÅåá� ß¦�ßbá¿ å¢�>ßÃ ß¢ßaáÆß?�áÆß?�àÄßºßb á̂ ßJ ái>ßª

�* åÁ> ß» çv¶=� áÀåº�á?ßá�ßÈ�áß�� å=ßå�á¢ å×=� ß�C�ßa> ß¢� áÁåDßª�(> ßÃß¿ å» ßu� ß́ ß·ßÃßª�> ßÂ>çÈC�àÅ ßb ßV ßRßª�>ßÃàF åU> ßq
*ãÍß¾áÖàºßÆ� ã̧ áå��>ßß�� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�åÍß£ÈåaßÇá¶>E�ßfåª> ßjàÈ� áÁß?� å¥ßaÇ à»á·å¶ßÆ�$3%

�åÄáÉß¶C� á¤ßªábßÈ�áß��>ßÃá¿åº�àÄßFÉ årß¾� ßGß· ßìßª�> ß» àÂ àb ßUß?�ßf ßv ßU� ç¼àM�âÍß£ÈåaßÆ� æ̧ àQße�ßbá¿ å¢� åÁ ßØ àQße� ß¥ßaáÆß?�=ßcåC ßÆ�$4%
�*àÄßFÉ årß¾�åÄáÉß¶C� à¤ßªábßÈ�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� àf ß] áÛ=�ßf àváß��ÎçJ ßU�>ßÃá¿åº�>ÒÉ ßm

�åf ß] áÛ=� ß�C�> ß» àÂ àb ßUß?�àÄß£ßªábßÈ� áÁß?�áhàß��áß�� à¼ ßjá̄ àÈ�>çå��>âÒáÉ ßm�å á�ß· àQße�ßbá¿ å¢� ã̧ àQße� ß¥ßaáÆß?� áÁåCßÆ�$5%
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�àÄ ß�ß«áß�� áÁß?�ßg> ßQ� à¼ ßjá̄ àÈ� ß×�>çå�� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(àÄß« árå¾�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̀ à²� à ß«áß�ßÆ�åÄå¾> ß» åjßJá̄ßÈ�> ß» àÃç¿ å³ß¶ßÆ
�*åf ß]Û=� åÁácåDåE�> ß» àÂ àb ßUß?

�áß� �>ßÃáÉß¶C �> ßÃ ß»ç· ßjßª � ß́ åJ ßQáÆßg � ß�C �>ßÃ á»ë· ßjàI � ß× �6 å¥ßaáÇ à»á·å¶ �åÍß£ÈåaßÇá¶= � àG åU> ßq � ß¹>ß® �=ßcåC ßÆ �$-,%
�áß��åe=çb¶=� ß́ á·åI� áÀåº�ßf ß]A� æKáÉßE� å��>ßÃ ß�å« ßVßª� åKáÉßFá¶=�= ßd ßÂ� å��>ßÃ á�ß« áU=�6àÄß¶� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�( áÀ ß» ávßÈ

* ßÀ å» ßu�Ïßf á]à?�æe=ßa� å��>ßÃ ß�å« ßU� áÁåCßÆ�( áÀ ß» ávßÈ

ترجمه: 

)1( وديعت در دست موَدع )شخصى كه وديعت نزدش مانده مى شود( امانت است اگر هالك 

گرديد ضمانت ندارد.  

)2( شخص مودع يا خانواده اش )كسانى كه نفقه ايشان باالى موِدع الزم است( بايد از آن 

ديگر  به شخصى  يا  نگهدارى شود  ديگر  اشخاص  توسط  ايشان  بدون  اگر  كنند،   حفاظت 

بدهد، ضامن است. مگر اينكه خانه اش آتش گيرد و به همسايه دهد،  يا از ترس غرق شدن 

كشتى، آن را به كشتى ديگر بيندازد.   

)3( اگر موَدع امانت را بمال خود طورى خلط سازد كه فرق آن ممكن نباشد ضامن است. 

اگر موِدع امانت خويش را از موَدع بخواهد و موَدع آنرا تسليم نكند در حالتى كه وى به 

تسليمى آن قادر باشد، ضامن است.  

)4( اگر بغير از تصرف موَدع امانت با مال وى خلط شود هر دو شريك هستند.  

)5( اگر موَدع بخشى از امانت را مصرف نمود؛ سپس مثل آنرا دوباره با آن يكجا ساخت 

ضامن تمام مال است. 

)6( اگر موَدع وديعت را مورد تجاوز قرار داد، به طور مثال: باالى وديعتي كه سوارى بود 

سوار شد يا جامه بود و وى آن را به جان  كرد، يا غالم بود كه وى را استخدام كرد و يا 

وديعت را نزد شخص ديگر نهادند؛ ليكن بعد تجاوز را ا ز بين برد و آن را دوباره به دست 

آورد،  تضمين به پايان رسيد،  اگر صاحب مال امانت را خواست و موَدع منكر شد و سپس 
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هالك گرديد، ضامن است،  اگر از انكار به اعتراف روى آورد از ضمانت بري نمى شود.   

)7( موَدع مى تواند وديعت را با خود در سفر ببرد ولو كه به انتقال آن مصرف آيد. 

)8( اگر دو نفر نزد يك شخص وديعت بمانند، سپس يكى ايشان مراجعه كند و طالب حصة 

خويش شود،  نزد امام ابو حنيفه6 تا وقتى برايش وديعت را  تسليم نكند كه صاحب دومى 

آن نيامده باشد. نزد امام ابويوسف و امام محمد بايد حصة شخص طلبگار را برايش تسليم 

كند. 

)9( اگر شخصى نزد دو نفر چيزى را به وديعت بماند كه تقسيم آن ممكن باشد به يكى ايشان 

روا نيست كه به شخص دومى آنرا تسليم نمايد؛ بلكه هر دو وديعت را تقسيم نموده و هر 

يكى ايشان نصف آنرا نگهدارى كند؛ اما اگر وديعت قابل تقسيم نباشد، روا است كه يكى 

به اجازة ديگر آنرا نگهدارى كند.   

)10( اگر موِدع ) كسى كه وديعت مى ماند ( به موَدع بگويد: وديعت را به خانمت تسليم مكن! 

و وى آنرا به خانمش تسليم كند، ضامن نيست. اگر موِدع برايش بگويد:  وديعت را درين 

اطاق نگهداري كن و )موَدع( آنرا در اطاق ديگر)اين( خانه بگذارد، ضامن نيست، ولي اگر 

در خانه ديگر نگهداري كند ضامن است.  

 

شرح

در  و  است  شدن  سپرده  معنى  به  لغت  در  وديعت  آن:  مشروعيت  و  وديعت  تعريف 

اصطالح عبارت است از گذاشتن مال جهت نگهدارى نزد شخصي كه اهل باشد به قسمي كه 

كه ملكيت مالك در آن باقى بماند. و امانت عام و وديعت عقد خاص است. 

وديعت يك عمل روا است، اهللا> مى فرمايد:  

<w ]النَِّساِء:58[. ßÃå· áÂß?� ß�åC� åL>ß¾>ßºßáÙ=�=ÆèaßÖàI� áÁß?� á¼ à²àfàºá@ßÈ�ßç�=� çÁåCy
ترجمه:  اهللا> بشما امر ميكند كه امانتها را به اهل آن بسپاريد. 

در يك روايت  سنن ترمذى رسول اكرم� مى فرمايد: 
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�*� ß́ ß¿ ß»ßJáÑ=� åÀßº� ß�åC�ßÍß¾>ßºßáÙ=�ëaß? 
ترجمه: امانت را به كسي تسليم كن كه به تو تسليم نموده است. 

آية مباركه و حديث شريف قبلى به مشروعيت وديعت داللت مى كند. 

موِدع: صاحب مال كه مال خويش را نزد شخص ديگر امانت مى گذارد. 

موَدع: شخصى كه مال نزدش امانت گذاشته مى شود.   

وديعه: ماليكه به صفت امانت گذاشته مى شود. 

حكم وديعت: وديعت حكم امانت را دارد اگر بغير از تجاوز نگهبان هالك گردد ضمانت 

ندارد؛ زيرا كه مردم به حفاظت امانات يكديگر ضرورت دارند و اگر در صورت هالكت 

نگهبان ضامن پنداشته شود مردم از نگهدارى اموال ديگران خودارى مى كنند. 

موَدع مكلف است از مال وديعت حفاظت كند همچنان مى تواند توسط اعضاى خانوادة خود 

از آن نگهبانى نمايد. مراد از اعضاى خانواده كسانى است كه با موَدع سكونت داشته و نفقة 

ايشان بر او واجب است.  

حفاظت وديعت توسط اشخاص بيگانه بدون خانواده موَدع جواز ندارد؛ مگر اينكه شرايط 

انسان را مجبور سازد تا مال وديعت را جهت حفاظت به شخص ديگر تسليم نمايد؛ مانند: 

شخصى كه خانه اش آتش گيرد و مال را جهت حفاظت به همسايه بدهد.

ضمانت وديعت: ١- اگر موَدع حين مطالبه موِدع مال را به وى تسليم نكند ضامن است 

چرا كه در اين صورت موَدع غاصب است و غاصب ضامن است. 

2- اگر نگهبان مال وديعت را با مال خود طورى خلط نمايد كه جدايى آن ناممكن باشد نزد 

امام ابوحنيفه ضامن است زيرا كه اين عمل وى بمعنى از بين بردن قصدى است؛ اما اگر مال 

وديعت به طريقة غير قصدى با مال وى خلط شود به طور مثال دهن جوال هاى گندم باز گردد 

و گندم خلط شود، ضامن نيست. و ايشان در مال حيثيت شركاء را بخود اختيار مى كنند.     

3- اگر بخشى از مال وديعت را به مصرف رساند و سپس اعاده كرد ضامن تمام مال مى شود 

و همين مال ملكيت وى مى گردد.     
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اگر موَدع بر وديعت تجاوز كند؛ مثًال: بدون اجازه موِدع باالى اسپ وى سوارى كند ليكن 

به اسپ كدام آسيبى نرسد وقتي كه تجاوز مرفوع شود ضمانت ندارد چرا كه تجاوز بدون 

كدام نقصان خاتمه يافته است.   

مسأله: اگر يونس بايسكيل خود را به طور وديعت به جواد تسليم كند، سپس يونس طالب آن 

گردد؛ ليكن جواد انكار ورزد،  جواد ضامن است؛ زيرا به سبب منع نمودن بايسكيل يونس را 

غصب نموده و غاصب ضامن است. اگر جواد بعد از انكار بر وديعت اعتراف نمايد باز هم 

ضامن است؛ زيرا كه به طلب يونس عقد وديعت از بين رفت و بايسكل در دست وى به طور 

غصب باقى ماند پس ا گر در وقت اعتراف هالك شد هم ضامن است. 

به سفر بردن وديعه: موَدع مى تواند مال وديعت را جهت حفاظت آن با خود در سفر به 

شرطى ببرد كه از امنيت راه مطمئن بوده و موِدع آنرا از اين عمل منع نكرده باشد.     

وضع شروط بر موَدع: اگر موِدع به موَدع بگويد مال وديعت را توسط خانمت نگهدارى 

مكن اين سخن وى اعتبار ندارد چرا كه موِدع نمى تواند مال وديعت را دايماً جهت حفاظت 

با خود داشته باشد و حتما ضرورت  احساس مى شود تا آنرا توسط شخص ديگر نگهداري 

كند و همسر براى انسان از هر كسى ديگر قريبتر است.  

ندارد  مشكلى  گردد  حفظ  حويلى  همان  ديگر  اطاق  در  موِدع  مطالبه  خالف  وديعت  اگر 

از  خانه ها  كه  است  تذكر  قابل  ندارند،  فرق  كدام  حويلى  يك  داخل  اطاق هاى  كه  زيرا 

لحاظ حفاظت باهم متفاوت اند و موَدع نمى تواند وديعه را بدون اجازه موِدع در خانه ديگر 

نگهداري كند.     
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تفاوت هاى امانت با وديعت را با  مثال واضح سازيد. 

1- وديعت را تعريف نماييد. 

2- داليل مشروعيت وديعت را بيان داريد.

3- موِدع، موَدع و وديعه را از خالل يك مثال واضح سازيد. 

4- موَدع غير از خود چه كساني وديعت را نگهداري كرده مى تواند؟

5- اگر وديعه نزد موَدع هالك گردد چه حكم دارد؟

6- آيا موَدع مى تواند وديعه را با خود به سفر ببرد؟
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درس چهل و نهم

عاريت

انسان در زندگى خويش به بعضى اشيايى ضرورت پيدا مى كند كه نزدش وجود نداشته و به 

طور موقت از مردم بگيرد تا از آن استفاده كند. هنگام ضرورت در عمل مشروع كمك به 

مسلمان يك عمل نيك است. اعانة متذكره گاه گاهى به شكل عاريت عرض وجود مى كند 

كه احكام آن قرار ذيل است:

�åÅ åd ßÂ�´àJ á»ß£ á{ß?ßÆ�´àIáf ß¢ß?�6åÄå¶áÇß̄åE� èX årßIßÆ�* æzßÇ å¢�åá�ß§åE� å¤åª>ß¿ßá�=� à́ Éå·áß�� ßÊ åÂßÆ�ãÌßhåÑ> ßQ�àÍçÈåe>ß£á¶=�$-%
�´àJáºßb á]ß?ßÆ�(ßÍßFåá�=�åÄåE�áaåfàÈ�áß��=ßcC�åÍçE= çb¶=�åÅ åd ßÂ�Îß· ß¢�´àJá·ßß�ßÆ� ßHáÇçN¶=�= ßd ßÂ�´àJ áVß¿ßºßÆ�( ßzáeßáÙ=

�*Îß¿ á³ ài�Ïßf á» à¢�´ß¶�Ëåe=ßaßÆ�(Îß¿ á³ ài�´ß¶�Ëåe=ßaßÆ�( ßbáFß£á¶=�= ßd ßÂ
�*ßÐ> ßm�ÎßJßº�åÍçÈåe>ß£á¶=� å�� ß¤ åQáfßÈ� áÁß?�æ�å£ à»á·å¶ßÆ�$.%

* áÀ ß» ávßÈ�áß��úbß£ßI�åá� ß¦� áÀåº� áK ß³ß· ßÂ� áÁC�åá�å£ßJ ájàá�=� åbßÈ� å��ãÍß¾>ßºß?�àÍçÈåe>ß£á¶=ßÆ�$/%
�àÄß¶ßÆ�( ßÀ å» ßu� ß́ ß·ßÃßª�àÅßf ßQ?�ÁDßª�(àÄß¿ åÂáfàÈ�Á?�×ßÆ�àÅße> ß£ßJ ái=�>ßº�ßf ëQßÖàÈ� áÁß?�å�å£ßJ áj à»á·å¶� ßkáÉß¶ßÆ�$0%

�* å̧ å»á£ßJ ájàá�=� å ßØåJ á]>åE� à¬å·ßJáß�� ß×�>çå�� ßÁ>ß²�=ßcC�àÅß�å£àÈ� áÁß?
* ãzáfß®� åÁÆàgáÇßá�=ßÆ� å̧ É å³ßá�=ßÆ�å�å¾>ß¾çb¶=ßÆ� å¼ åÂ=ßeçb¶=�àÍçÈåe> ß¢ßÆ�$1%

�àÄß«ë· ß³àÈßÆ�>ßÃÉåª� ß¤ åQáfßÈ� áÁß?�å�å£ à»á·å¶ßÆ�(ßg> ßQ� âØáß�� ßlåfá§ßÈ�áÆß?�> ßÃÉåª�ßå�áFßÉå¶�> âuáeß?�ße>ß£ßJ ái=�=ßcåC ßÆ�$2%
� ß̧ áFß®� ß¤ ßQßfßª�ÍçÈåe>ß£á¶=� ßKç®ßÆ� áÁåCßÆ�(åÄáÉß· ß¢� ßÁ> ß» ßu� ßØßª�ßÍçÈåe>ß£á¶=�K®ÇàÈ�áß�� áÁåDßª�( åláfß§á¶=ßÆ�åÐ>ß¿åFá¶=� ß¤á·ß®

�* å¤á·ß̄á¶>åE� àláfß§á¶=ßÆ�àÐ>ß¿åFá¶=� ßsß̄ß¾�>ßº�à�å£àá�=� ßÀ å» ßu� åKá®ßÇá¶=
�ëaße�àÌßf áQà?ßÆ�(åf åQáÖàá�=�Îß· ß¢�åÌßf ßQá@ßJ ájàá�=�å á�ß£á¶=�ëaße�àÌßf áQà?ßÆ�(å�å£ßJ ájàá�=�Îß· ß¢�åÍçÈåe>ß£á¶=�ëaße�àÌßf áQà?ßÆ�$3%

�* åG åq>ß§á¶=�Îß· ß¢�åÍßEÇ àrá§ßá�=�å á�ß£á¶=
�>â¿áÉ ß¢�ße>ß£ßJ ái=� áÁåCßÆ�( áÀ ß» ávßÈ�áß�� áK ß³ß·ßÃßª�> ßÃåF åU> ßq� å̧ áF ßì áqC� ß�C�> ßÂçaßfßª�âÍçE=ßa�ße>ß£ßJ ái=�=ßcåC ßÆ�$4%
�>ßÃ á»ë· ßjàÈ�áß�ßÆ� ǻ å¶>ßá�=�åe=ßa� ß�C�ßÍß£ÈåaßÇá¶=�çaße� áÁåCßÆ�( ßÀ å» ßu�åÄáÉß¶C�> ßÃ á»ë· ßjàÈ�áß�ßÆ� ǻ å¶>ßá�=�åe=ßa� ß�C�> ßÂçaßfßª
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* ßÀ å» ßu�åÄáÉß¶C
ترجمه

عاريت 

)1( عاريت روا است و تمليك فوايد بالعوض عاريت پنداشته مى شود.  

عقد عاريت به اين الفاظ عاريت دهنده درست مى شود: برايت به اعاره دادم، اين زمين را 

طعام تو كردم، اين جامه را به تو دادم، به اين سوارى سوارت كردم ـ البته اگر نيت او بخشش 

نباشدـ اين غالم را خدمتگارت ساختم، خانه ام مسكن تو شد،  خانه ام تا زنده باشم مسكن 

تو شد. 

)2( اعاره دهنده هر وقت مى تواند مال خود را دو باره پس بگيرد.  

)3( عاريت نزد مستعير امانت است،  اگر بدون تجاوز هالك گردد مستعير ضامن نيست.   

)4( مستعير نمى تواند عاريت را بشخص ديگر به اجاره بدهد يا آنرا گرو ) رهن ( كند،  اگر 

به اجوره داد و هالك گرديد ضامن است، اگر عاريت نسبت به استفاده كنندگان تفاوت 

نداشت مستعير ميتواند آنرا به شخص ديگر اعاره دهد. 

)5( عاريت دراهم، دنانير و هر آنچيزى كه به وزن و پيمانه فروخته مى شود قرض است.  

)6( اگر زمين جهت اعمار يا غرس درخت ها به عاريت داده شود روا است.  

قلع درخت ها و عمارت  به  را  بگيرد و مستعير  را دوباره پس  عاريت دهنده مى تواند زمين 

مكلف سازد، اگر براى عاريت كدام وقتى را تعيين نكرده بود ضمان ندارد؛ اما اگر وقت 

عاريت تعيين شده باشد و قبل از ميعاد، آبادى و درخت ها را دور ساخت ضامن نقصان ويران 

كردن آبادي و كشيدن درختها است.  

اجاره شده  اعاده كردن جنس  اجوره  است،  مستعير  باالى  عاريت  اعاده كردن  اجورة   )7(

باالى اجاره دهنده است و اعاده نمودن جنس غصب شده باالى غاصب است.  

)8( اگر شخصى حيواني را بعاريت گرفت و به طويله صاحبش برد و سپس هالك شد ضمان 

ندارد، اما اگر عين را بعاريت گرفت و به خانة صاحبش برد ليكن به وى تسليم نكرد ضامن 

است. اگر موَدع وديعه را بخانه صاحبش رد نمود و به وى تسليم نكرد ضامن است. 
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شرح

تعريف عاريت: عاريت در لغت بمعنى دادن است. و در اصطالح تمليك فوايد بالعوض 

را عاريت گويند. 

به عاريت گرفتن اشياء در شريعت اسالمى روا است، به اساس روايت ابوداود رسول اكرم� 

روز غزوة حنين از صفوان بن اميه لباس زرهى را عاريت گرفته بود.      

معير: شخصى كه به كسى ديگر يك چيز را براى استفاده مى دهد.  

مستعير: شخصى كه جهت استفاده چيزي را از كسي مى گيرد.  

عقد عاريت به الفاظ خاصى كه به تمليك فائده داللت مى كند منعقد مى شود كه در متن 

كتاب از آن تذكر به عمل آمد. در عقد عاريت معير هر وقت مى تواند از مستعير مال خود 

را دوباره بگيرد. 

امانت را دارد و در صورت هالكت بدون  مانند وديعت حكم  عاريت  ضمانت عاريت: 

تجاوز مستعير، ضمانت ندارد.    

به عاريت دادن: مستعير نمى تواند مال عاريت را به اجاره و به گروى بدهد، اگر مرتكب 

اين عمل شد ضامن مال است. مستعير تنها آنعده اشيا را به كسى به عاريت داده مى تواند كه 

كه  ديوارى  ساعت  مثال:  طور  باشند.  يكسان  باهم  آن  استفاده  مورد  در  كنندگان  استعمال 

تمام مردم آنرا يكسان در ديوار آويزان مى كنند و در استفاده برابر اند،  اگر مردم در مورد 

استفاده آن متفاوت بودند به عاريت دادن همچو اشيأ جواز ندارد،  مانند: موترى كه در حمل 

و رانندگي آن مردم متفاوت اند.

اشيايى كه بدون استهالك مورد استفاده قرار گرفته نمى تواند عاريت آن حكم قرض را دارد 

مانند: پول، گندم، روغن وغيره.  

اقسام عاريت: عاريت به دو قسم است.

١- عاريت مؤقت: عبارت از عاريتى است كه وقت ارجاع آن تعيين شده باشد. در همچو 

عاريت اگر معير قبل از فرا رسيدن وقت معين از مستعير مال خويش را مطالبه كند، طور مثال 

اگر شخصى زمين را به كسى براى مدت معين به عاريت داده باشد، و مستعير درآن درخت 

غرس نمايد و قبل از فرا رسيدن وقت معين اگر از مستعير طالب زمين شود، و درخت هاى 

مستعير را قلع كرد ضامن نقصان است.

٢- عاريت غيرمؤقت:عبارت از عاريتى است كه تاريخ اعادة آن معين نباشد.    
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1- عاريت را تعريف نموده و دليل مشروعيت آنرا بيان نماييد.

2- معير و مستعير كى ها اند؟

3- عقد عاريت به كدام الفاظ درست مى شود؟ 

4- آيا ماليكه به عاريت گرفته شده تاوان دارد ؟

5- ماليكه به عاريت گرفته شده آيا به كسى ديگرى به عاريت داده مى شود؟

6- اقسام عاريت را بيان كنيد.



٢٣٧

درس پنجاهم 

لقيط
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�*=éf àU� ßÁ>ß²ßÆ�àÄá¿åº�àÄàF ßjß¾
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ترجمه: 
)1( طفلى كه از زمين برداشته شده )يافت شده و پدر و مادر آن معلوم نباشد( مسلمان آزاد 

زمين  از  از شخصى كه  را  نمى تواند وى  ديگرى  است،  كسى  المال  بيت  بر  او  نفقة  و  بوده 

برداشته است بگيرد،  اگر شخصى دعوى كرد ) طفل يافت شده ( طفل وى است سخن او 

قابل اعتبار مي باشد، اگر دو نفر دعوى نمود و هر كدام مي گفت طفل يافت شده پسر وى 

است و يكى ايشان نشانه بدن وى را ارايه كرد، آن حق اولويت را دارد. 

)2( اگر در شهر يا قرية مسلمانان لقيطى پيدا گرديد و ذمى دعوى نمود كه پسر وى است 

نسب طفل از وى ثابت مى گردد و طفل مسلمان حساب مى شود؛ اما اگر در اهل زمه يا معبد 

يهوديان و مسيحيان يافته شد،  ذمى حساب مى گردد.      

)3( اگر شخصى دعوى نمود كه طفل يافت شده غالم وى است سخنش پذيرفته نمى شود و 

طفل آزاد است؛  اما اگر غالم دعوي نمود كه وى پسرش است، نسب طفل از وى ثابت شده 

و طفل آزاد است.    



٢٣٨

محسوب  طفل  از  متذكره  مال  شود  يافت  هم  شده  بسته  مال  شده  يافت  طفلى  با  اگر   )4(

مى گردد. 

يابنده  كند،  تصرف  وى  مال  در  و  بدهد  نكاح  به  را  شده  يافت  طفل  يابنده،  نيست  روا   )5(

براى طفل يافت شده بخشش را قبض كرده مى تواند، و او را در صنعت و كار توظيف كرده 

ميتواند.  

شرح:
تعريف لقيط: )لقيط( از )لُِقَط( گرفته شده، )لقط( و به معنى برداشتن از زمين است ودر 
اصطالح فقهى عبارت از طفل زنده يى است كه خانواده اش او را از ترس گرسنگى يا شرم 

بيرون انداخته باشند.  

حكم يافتن لقيط:  اگر لقيط در جايى پيدا شود كه خطر مرگ وى موجود باشد، برداشتن 
او واجب است؛ زيرا حفاظت انسان از مرگ واجب است؛ اما اگر لقيط در جايى پيدا گردد 

كه خطر مرگ وى نباشد برداشتن وى مستحب است. 

و  شده  تطبيق  بااليش  اسالم  احكام  گردد  پيدا  مسلمانان  قرية  در  لقيط  اگر  لقيط:   دين 
مسلمان پنداشته مى شود ولو فرد ذمى وى را يافته باشد؛ زيرا در اسالم فايده آن است؛ اما اگر 

در قريه يا معبد ذمى ها پيدا گردد ذمى پنداشته مى شود، يعنى جاى دريافت اعتبار دارد.    

نسب لقيط: اگر شخصى دعوى ابويت لقيط را نمود، دعواى او پذيرفته مى شود ولو كه ذمى 
باشد. اگر دو شخص دعواى نسب كنند هر يكى ايشان كه نخست دعوى كرده باشد دعواى 

او پذيرفته مى شود، اگر يكى از ايشان نشانه يا قرينة را ارايه كرد كه به ابويت وى داللت كند 

حق اوليت دارد. اگر شخصى به ابويت لقيط شهود بياورد نسب او از وى ثابت مى گردد.   

لقيط را هر شخصى كه يافت از وى است و كسى ديگر حق گرفتن وى را ندارد. 

نفقة لقيط: اگر لقيط مال نه داشت، نفقة او باالى بيت المال است، چون بيت المال خزانة 
مشترك مسلمانان است.

سرپرست لقيط نمى تواند نكاح لقيط را به كسى عقد كند. سرپرست حق ندارد در نفس و مال 

لقيط تصرف كند تنها حاكم حق دارد وى را به نكاح بدهد ولى مى تواند وى را مصروف 

نجارى، خياطى و يا كار ديگري سازد كه به سود لقيط باشد.  

 

1- لقيط را تعريف نماييد.                                          2 - برداشتن لقيط چه حكم دارد؟

3- باالى لقيط احكام كدام دين تطبيق مى گردد؟          4- نفقة لقيط باالى كى است؟



٢٣٩

درس پنجاويكم

لقطه

در بسيارى از موارد ما اشياي گم شدة مردم را از قبيل پول و غيره در راه ميابيم. بعضى مردم 

اشياى گم شده را براي خود حالل مى دانند و مصرف مى كنند. درين درس راجع به احكام 

مختلف اشياي يافت شده مطلع خواهيم شد. 
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å
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ترجمه: 

)1( لقطه زمانى امانت است كه برگيرنده بر حفاظت و اعادة آن به صاحبش شاهد بگيرد، اگر 

مقدار آن از ده درهم كم باشد چند روز و اگر از ده بيشتر باشد مدت يكسال آن را اعالن 

مى نمايد.   

آن  نمودن  از خيرات  بعد  اگر  مى كند،  را خيرات  آن  ورنه  آمد خوب،  اگر صاحبش   )2(

صاحبش آمد اختياردارد خيرات را تاييد مي كند يا از گيرنده قيمت آن را مي گيرد.  

)3( برداشتن گوسفند،  گاو و شتر جواز دارد، اگر برگيرنده بدون اذن حاكم بااليش مصرف 

مى كند مصرف آن تبرع است، اگر به امر حاكم مصرف مى كند باالى صاحب )لقطه( قرض 

است. 

)4( اگر موضوع به حاكم تقديم گردد وى در مورد فكر مى كند، اگر حيوان فايده داشت 

آن را به كار مي اندازد و از فايدة آن بر حيوان مصرف مى كند؛ اما اگر فايده نمى كرد و ترس 

موجود بود كه در مصرف آن خرج نشود آن را ميفروشد و به نگهدارى قيمت امر مى كند. 

اگر مصلحت درين باشد كه بر حيوان مصرف شود پس به گيرنده اجازة )مصرف( بدهد و 

مصرف باالى صاحبش قرض مى باشد، هنگامى كه صاحبش حاضر گردد يابنده حق دارد الى 

دريافت مصارف آنرا با خود نگاه كند.  

)5( لقطة حل و حرم يكسان است.   

)6( اگر شخصى بيايد و دعواى ملكيت لقطه را نمايد، الى وقت اقامة شاهدان برايش تسليم 

نمى شود،  اگر نشانه هاى لقطه را بيان كرد به گيرنده روا است كه تسليم نمايد؛ ليكن در نزد 

قاضي به سپردن آن  مجبور نمي گردد. 

)7( لقطه بر ثروتمندان صدقه نشود، اگر يابنده غنى باشد روا نيست كه از آن استفاده كند 

اما اگر فقير باشد فرق نمى كند كه از آن استفاده كند، اگر يابنده غنى باشد؛ ليكن پدر،  پسر، 

مادر يا همسر وى فقير باشند بر آنان خيرات كردن روا است. 

 

شرح:

از مالى است كه در راه يافت شده و گرفته شود و صاحبش  تعريف لقطه: لقطه عبارت 

معلوم نباشد.  
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حكم برداشتن لقطه: اگر يابنده به اين باور باشد كه اگر وى لقطه را بر ندارد از بين خواهد 

رفت يا به دست شخصى خواهد افتيد كه به صاحبش نخواهد رسانيد، برداشتن لقطه واجب 

است؛ اما اگر از عدم ضياع آن مطمئن بود برداشتن لقطه مباح است.

اما اگر نيت شخص اين باشد كه آن را بخود گيرد نه اينكه به صاحبش تسليم نمايد برداشتن 

لقطه روا نيست. 

تا در صورت امكان هنگام  لقطه مكلف است  يابندة  يافتن لقطه:  شاهد گرفتن حين 

برداشتن لقطه شاهد گيرد، اگر شاهد گرفت و لقطه هالك گرديد ضمانت ندارد؛ اما اگر 

يابنده اقرار نمود كه آن را براى خود برداشته و لقطه هالك گرديد ضامن است. 

گرفتن گوسفند، گاو، و شتر از ترس حيوانات مفترس يا گم شدن آن به صفت لقطه جواز 

دارد. اگر گيرندة حيوانات بر حيوانات از طرف خود مصرف نموده و براى آنها خوراك 

تهيه كند در صورت حضور صاحبش مطالبة چيزى را كرده نمى تواند؛ اما اگر به امر حاكم 

خوراك تهيه كرده و مصرف كرده باشد از صاحبش بدل گرفته ميتواند. 

حكم قاضي راجع به حيوانات: اگر موضوع يافتن حيوانات به قاضي تقديم گردد سه 

راه وجود دارد:  

1- حيواناتى كه قابليت كار را داشته باشد قاضي به يابنده امر مي كند كه حيوان يافت شده را 

به كار بدهد و از مزد آن بر حيوان مصرف كند. 

2- حيواناتى كه قابليت كار را نداشته باشند و مصارف نيز ضرورت داشته باشند و خوف از 

بين رفتن قيمت آن موجود باشد، در اين صورت قاضي آن حيوان را مى فروشد و به حفاظت 

پول قيمت حيوان امر مى كند. 

 3- اگر قاضي مصلحت نگهداري حيوان را ديد نگهداري  شود و بر آن مصرف صورت 

گرفته  مصارف  نزدش  از  گردد  حاضر  مالك  وقتيكه  گردد  تهيه  برايش  خوراك  و  گيرد 

شود. 

تسليمى لقطه به مالك آن: شخصى ؛كه دعواى ملكيت لقطه را نمايد اقامة شهود حتمى 

است؛ زيرا كه دعوى به شهود ثابت مى گردد، اما اگر از اقامة شهود عاجز شد ليكن نشانة هاى 

لقطه را گفت يابنده مى تواند مال را به وى تسليم نمايد.       

اگر يابنده به امر حاكم باالى حيوان مصرف نمايد مى تواند از مالك آن مطالبة مال مصرف 

شده را نمايد در صورت عدم پرداخت، يابنده مى تواند حيوان را تا پرداخت قيمت آن باخود 
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نگهدارد. اگر مالك در حالى حاضر گرديد كه يابندة مال را خيرات نموده صاحبش اختيار 

دارد خيرات را تاييد مى كند يا از يابنده خساره مى گيرد؛ زيرا يابنده، مال غير را بدون اجازه 

صاحبش خيرات نموده است.

پيدا  نگهداري كند و صاحبش  معينه  تا وقت  را  لقطه  يابنده  اگر  لقطه:   خيرات كردن 

باشد مى تواند  فقير  يابنده  نمايد،  اگر  لقطه را باالى فقراء تقسيم  يابنده مى تواند مال  نگردد 

خودش مصرف نمايد،  همچنان اگر پدر،  برادر،  خانم يا پسرش فقير باشد مى تواند بر ايشان 

صدقه نمايد.  

شاگردان فرق ميان لقطه و لقيط را واضح سازند.

1- لقطه را تعريف نماييد.

2- حكم برداشتن لقطه را بيان كنيد.

3- لقطة كه به نيت مصرف براي شخص يابنده برداشته شود چه حكم دارد؟

4- اگر موضوع يافتن حيوان به حاكم تقديم گردد حكم فقهي آن چه است؟

5- يابندة لقطه هنگام ورداشتن آن چه بايد كند؟

6- اگر يابندة لقطه به امر حاكم بر لقطه مصرف نموده باشد، مصرف آن را از كى بگيرد؟
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 درس پنجا ودوم 

حكم شخص خنثى 

در بسيارى از موارد در شريعت اسالمى احكام مردان با زنان فرق دارد، لذا ضرورى است تا 

مردان از زنها شناخته و جدا شوند، اما خنثى مشكل، جنسى است كه نه زن محسوب مي شود 

و نه مرد. و داراى احكام مستقل مي باشد. درين درس احكام مربوط به شخص خنثي مشكل 

را مي خوانيم:

� áÁåCßÆ�(ã½ ßØ à¦�ßÇ àÃßª�åfß²çd¶=� áÀåº� à¹ÇàFßÈ� ßÁ>ß²� áÁåDßª�(ÎßNá¿ à]�ßÇ àÃßª�ãfß²ßcßÆ� ãTáfßª�åaÇà¶áÇ ß»á·å¶� ßÁ>ß²�=ßcC�$-%
�*ÎßNá¾à?�ßÇ àÃßª� åTáfß«á¶=� áÀåº� à¹ÇàFßÈ� ßÁ>ß²

� å°áF çj¶=� å��>ß¾> ß²� áÁåCßÆ�( å°ßF áißáÙ=� ß�C� àG ßjá¿àÈ�(> ß» åÂåb ßUß?� áÀåº� à°åF ájßÈ� à¹áÇßFá¶= ßÆ�(> ß» àÃá¿åº� à¹ÇàFßÈ� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$.%
�*> ß» åÂåfßNá²ß?� ß�C� àG ßjá¿àÈ�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�åÌßfáN ß³á¶>åE�ßß�ßJá£àº� ßØßª�âÐ=ßÇ ßi

�* ã̧ àQße�ßÇ àÃßª�åÐ> ßjë¿¶=� ß�C� ß̧ ßqßÆ�áÆß?�ãÍßÉáå��àÄß¶� ßTßf ß]ßÆ�(ÎßNá¿àá�=� ß̈ ß·ßE�=ßcåDßª�$/%
� ßÀ ß³áºß?�(áÆß?� ß̧ åF ßU�(áÆß?� ßz> ßU�áÆß?�(åÄáÉßÈábßM� å��ã ß�ß¶�àÄß¶� ß¹ßhß¾�áÆß?�(åÌß?áfßá�=� åËábßNß²� ãËábßM�àÄß¶�ßfßÃ ß�� áÁåCßÆ�$0%

�*ãÌß?ßfáº=�ßÇ àÃßª�( åTáfß«á¶=� áÀåº�åÄáÉß¶C� à¹Ç àqàÇá¶=
�* ã̧ å³ ánàº�ÎßNá¿ à]�ßÇ àÃßª� åL>ßº ßØß£á¶=�åÅ åd ßÂ�Ïßb áUC�àÄß¶�áfßÃ á�ßÈ�áß�� áÁåDßª�$1%
�*åÐ> ßjë¿¶=ßÆ� å¹> ßQëf¶=� ë¬ ßq�ß á�ßE�ß½>ß®�å½>ßºåáÝ=� ß¬á· ß]� ß¬ß®ßÆ�=ßcåC ßÆ�$2%

� å¹>ßá�=� åKáÉßE� áÀåº�à½>ßºåáÝ=�àÄß¶� ß¥>ßJáE=� ã¹>ßº�àÄß¶� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåDßª�( ã¹>ßº�àÄß¶� ßÁ>ß²� áÁC�àÄà¿åJáß��ãÍßºß?�àÄß¶� à¥>ßJáFàIßÆ�$3%
�* å¹>ßá�=� åKáÉßE� å��>ßÃß¿ßß��çaßeßÆ�à½>ßºåáÝ=�>ßÃ ß¢>ßE�àÄáJß¿ßJ ß]�=ßcåDßª�(àÄà¿åJáß��âÍßºß?

�6 æ¼ àÃ áiß?�åÍßM ßØßM�Îß· ß¢�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�> ß» àÃß¿áÉßE� à¹>ßá�>ßª�(ÎßNá¿ à]ßÆ�>â¿áE=� ß¬ç· ß]ßÆ�(àÅÇàEß?� ßL>ßº�=cCßÆ�$4%
* à¤ßFçJàÉåª� ß́ å¶ßc�àá� ß¦�ß ç�ßFßJßÈ� áÁß?� ç×C� åP=ß�åá�=� å��àÅ ßbá¿ å¢�ÎNá¾?�ßÇ àÂßÆ�( ã¼áÃ ßi�ÎßNá¿ à̂ á·å¶ßÆ� åÁ> ß»áÃ ßi� åÀáE åØå¶

� à¹áÇß®�ßÇ àÂßÆ�(ÎßNá¾à?� åP=ß�åº� à¬ árå¾ßÆ� æ̧ àQße� åP=ß�åº� à¬ árå¾�ÎßNá¿ à̂ á·å¶�6ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$5%
�ÎßNá¿ à̂ á·å¶ßÆ�(ãÍß£ßEáeß?� åÀáE åØå¶�(æÍß£áF ßi�Îß· ß¢�> ß» àÃß¿áÉßE� à¹>ßá�=� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß̄ßª�*åÄå¶áÇß®� ål>ßÉå®� å��>ß«ß·ßJ á]=ßÆ�ëå�á£ çn¶=

*ãÍ ßjáß��ÎßNá¿ à̂ á·å¶ßÆ�(ãÍß£áF ßi� åÀáE åØå¶�6>»áÃ ßi�ßf ßnß¢�áß�áM=�Îß· ß¢�> ß» àÃß¿áÉßE� àP=ß�åá�=�6ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�*ãÍßM ßØßM
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ترجمه:  

)1( اگر طفل نو پيدا آلة تناسلى مرد و زن هردو را داشته باشد خنثى مشكل پنداشته مى شود،  

اگر از آله تناسلى مرد بول )ادرار( مى كرد پسر است و اگر از آله تناسلى زن بول ميكرد دختر 

است. 

)2( اگر از هر دو آله ادرار مى كرد پس از )هريكى( آن كه اول ادرار خارج مى شد او از 

همان )جنس( پنداشته مى شود، اگر از هردو )آله( در يك وقت ادرار صورت مي گرفت نزد 

امام ابوحنيفه زيادت اعتبار ندارد؛ ليكن امام ابويوسف و امام محمد مى گويند: از هر يك آله 

كه ادرار به مقدار بيشتر صورت مي گرفت شخص مذكور از همان جنس پنداشته مى شود.   

)3( وقتى كه خنثي بالغ گردد و ريش كشيد و يا به جماع زن قادر شد مرد پنداشته مى شود.  

)4( و اگر مانند زنها پستان كشيد يا از پستانش شير آمد، يا حيض ديد، يا حمل گرفت يا از 

راه فرج همرايش جماع ممكن بود، زن پنداشته مى شود.   

پنداشته  مشكل  خنثى  مذكور  شخص  نداشت  وجود  هم  شده  ياد  نشانه  يك  اگر  و   )5(

مى شود. 

)6( افراد خنثى مشكل بايد در  نماز جماعت ميان صف مردها و زنها )در صف مستقل( ايستاد 

شوند. 

)7( اگر خنثي مشكل صاحب مال باشد برايش كنيز خريدارى مى شود تا او را ختنه كند. و 

اگر مال نداشت حاكم از بيت المال برايش كنيز خريدارى مى كند تا او را ختنه كند، وقتيكه 

ختنه شد كنيز فروخته مى شود و قيمتش به بيت المال اعاده مى گردد.   

)8( اگر پدر خنثى مشكل وفات كند و از وى يك پسر و خنثى مشكل بماند نزد امام ابوحنيفه 

مالش به سه حصه تقسيم مى شود، دو حصه را پسر و يك حصه را خنثى مى گيرد.  

بنظر وى )امام ابوحنيفه( خنثى مشكل تا وقتيكه طورى ديگر ثابت نگردد درحكم دختر است 

و اگر قسمى ديگر ثابت شود حكم آن را مي گيرد.

)9( امام ابويوسف و امام محمد مى گويند: براى خنثى مشكل ) مجموعه ( نصف ميراث مرد  

و نصف ميراث زن داده مى شود، اين قول امام شعبى است.  هر دو امام در قياس گفتار وى 

اختالف دارند، امام ابويوسف مى گويد:  ميراث به هفت بخش تقسيم مي شود پسر چهار و 

تقسيم  به دوازده حصه  ميانشان  مال  امام محمد مى گويد:  خنثى مشكل سه حصه مى گيرد. 

مى شود، پسر هفت و خنثى پنج حصه ميگيرد.   
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شرح: 

معرفت خنثى: اگر انسانى آله تناسلى مرد و زن ) ذكر و فرج ( هر دو را داشته باشد، خنثى 

نشانه ها و عاليم  براي شناخت خنثي كوشش شود توسط  پنداشته مى شود. در هر صورت 

شناخته شده و با يك جنس يعني مرد يا زن ملحق شوند؛ اما اگر نشانه هاى مرد و زن هردو در 

ايشان برابر باشد انسان مذكور خنثى مشكل پنداشته مى شود و احكام جدا دارد.

نشانه هاى مردى: اگر خنثى ذكر و فرج هردو داشته باشد به نشانه هاى آتى مذكر پنداشته 

مى شود. 

1- خروج بول از راه آله تناسلى مرد )ذكر(.    

2- در صورتى كه از هر دو راه بول خارج شود؛ اما از راه آله تناسلى مرد اول خارج  گردد

نزد امام ابويوسف و امام محمد اگر از يك راه بول زياد و از راه ديگر كم خارج گردد،  هر 

راهيكه زياد باشد قابل اعتبار است، يعنى اگر از ذكر مقدار بيشتر ادرار خارج مي شد او مرد 

پنداشته مي شود اما اگر از فرج مقدار ادرار بيشتر خارج مي شد شخص مذكور زن پنداشته 

مى شود، ليكن امام ابوحنيفه اين زيادت را اعتبار نمى دهد.   

3- بعد از بلوغ ريش كشيدن.                            4- توانمندى جماع با زن. 

عاليم زن بودن: در موجوديت نشانه هاى آتى خنثى زن پنداشته مى شود: 

1- پستانهاي او مانند پستان زنان بزرگ شود.      2- بدون بروز پستان خروج شير از پستان.

3- آمدن حيض.        4- حمل گرفتن.               5- امكان جماع كردن از راه فرج.

اگر نشانه هاى مرد يا زن بودن قبلى ديده نشود خنثى مشكل پنداشته مى شود و احكام مستقل 

دارد.

راجع به خنثى مشكل نظر فقهاء اين است كه در هر حكم كه احتياط بيشتر مراعات گردد به 

همان عمل مى شود كه برخي ازين احكام قرار ذيل است: 

نماز جماعت: در نماز جماعت ميان مردان و زنها در صف مستقل استاده مى شود بخاطر 

اينكه اگر در صف مردان استاده شود به اين احتمال كه زن است نماز مرد را فاسد مى سازد 

اين احتمال كه مرد است  به  ايستاد شود  كه در پهلوى وى قرار دارد و اگر در صف زنها 

نمازش فاسد مى شود.

ختنه )سنت كردن(: بدين ملحوظ كه خنثى داراى عاليم مردى و زنى هر دو است، مرد 

و زن هردو نمى توانند عورت وى را مشاهده و او را ختنه كنند بدين اساس اگر صاحب مال 
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بود از مالش كنيز خريده مى شود تا او را ختنه كند؛ زيرا كه براي كنيز رواست عورت بادار 

خود را مشاهده كند.  

اين در صورتي است كه وقتى خنثى مشكل بالغ باشد؛ اما اگر صغير باشد هر يك از مرد و 

زن مى توانند وى را ختنه كنند. اما اگر مال نداشت ختنه كردن خنثي مشكل باالى بيت المال 

)حكومت( است. 

احكام ميراث:  به نظر امام ابوحنيفه براى خنثى مشكل از حصه هاى مرد و زن حصة داده 

مى شود كه كم باشد، يعنى خنثى مشكل نخست مرد سپس زن فرض شود،  در هر حالت كه 

مستحق مال كم مى گرديد همان ميراث برايش پرداخته مى شود.  

امام ابويوسف و امام محمد در ميراث خنثى مشكل نظر امام شعبى را تأييد مي كنند مگر در 

تفسير آن اختالف دارند: 

امام ابويوسف مي گويد: اگر پسر تنها باشد چهار حصه مي گيرد و اگر دختر تنها باشد دو 

حصه مي گيرد، پس خنثى اول نيم حصة پسر )دو حصه( و بعداً نيم حصة دختر )يك حصه( 

را مي گيرد كه جمع آن سه حصه مي شود.

امام محمد مي گويد: خنثى از دوازده حصه، پنج حصه مي گيرد؛ زيرا اگر مرد مي بود شش 

حصه مي گرفت و اگر زن مي بود چهار حصه مي گرفت، حاال كه او از شش سه حصه و از 

چهار دو حصه را مي گيرد كه مجموعا پنج مي شود. 

 

شاگردان راجع به فرق ميان خنثى و خنثى مشكل باهم تبادل نظر كنند. 

1- خنثى مشكل را تعريف كنيد. 

2- در خنثى عاليم مذكر بودن كدام ها اند؟ 

3- عاليم زن بودن در خنثى كدام ها اند؟

4- خنثى مشكل در نماز جماعت در كدام صف ايستاد شود؟

واضح  دارد  وجود  مشكل  خنثى  ميراث  مورد  در  كه  را  يي  فقهي  اختالف  و  احكام   -5

سازيد. 
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درس پنجا وسوم

احكام مفقود )گم شده(

هم  با  را  آن  كه  است  مفقود  شخص  احكام  به  راجع  ما  امروزى  درس  عزيز،  شاگردان 

مي خوانيم.

�Ê åu>ß̄á¶=� ßG çrß¾�( ãKëÉßº�á½ß?�ßÇ àÂ� êÊ ßUß?� á¼ß·á£àÈ�áß�ßÆ� ã¤ åuáÇßº�àÄß¶� áßfá£àÈ�áß�ßÆ�( à̧ àQçf¶=� ßH> ß¦�=ßcC�$-%
*åÄå¶>ßº� áÀåº�åÅåa ß×áÆß?ßÆ�åÄåJ ßQáÆßg�Îß· ß¢� à°å«á¿àÈßÆ�àÄß®Ç à̄ àU� å�áÇßJ ájßÈßÆ�åÄáÉß· ß¢�à½Ç à̄ßÈßÆ�àÄß¶>ßº� à ß«áß�� áÀßº

�>ß¿ á» ß³ ßU�( ßbå¶ àÆ�å½áÇßÈ� áÀåº�âÍß¿ ßi� ßÁÆàf ánå¢ßÆ�ãÍßÑ>åº�àÄß¶�çß��=ßcåDßª�(åÄåIß?ßfáº=�ß á�ßEßÆ�àÄß¿áÉßE� à±çfß«àÈ� ß×ßÆ�$.%
� ßL>ßº� áÀßºßÆ�* åKá®ßÇá¶=� ß́ å¶ßc� å�� ßÀÈåaÇ àQáÇßá�=�åÄåJßMßeßÆ�ß á�ßE�àÄà¶>ßº� ß¼ ëjà®ßÆ�àÄàIß?ßfáº=� åLçbßJ á¢=ßÆ�(åÄåIáÇßå�

�*àÄá¿åº� áPåfßÈ�áß�� ß́ å¶ßc� ß̧ áFß®� á¼ àÃá¿åº
*åÅ åbá̄ßª� å¹> ßU� å�� ßL>ßº�æb ßUß?� áÀåº�àaÇ à̄á«ßá�=� àPåfßÈ� ß×ßÆ�$/%

ترجمه: 

كدام  هم  وى  زندگى  و  مرگ  از  و  نباشد  معلوم  جايش  و  گردد  غائب  شخصى  اگر   )1(

معلوماتى نباشد،  قاضى سرپرستى را براى حفاظت مال و دريافت حقوق وى، تعيين ميكند و 

از مالش نفقة زن و اوالدش را تاديه كند. 

)2( ميان )غائب( و زنش تفريق آورده نمى شود.  

هرگاه از تولد شخص مفقود يكصد و بيست سال بگذرد به مرگ او حكم مى كنيم، زنش 

عدت مي گذراند و مالش ميان وارثين موجود دراين وقت تقسيم مى گردد،  اقاربى كه قبل از 

اين وقت فوت نموده اند از او ميراث برده نمى توانند. 

)3( همچنان )مفقود( از آنانى كه در مدت مفقودى وى وفات شدند ميراث برده نمى تواند.     
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شرح

تعريف مفقود: مفقود شخصى است كه از جاى، زندگى و مرگ او با وجود تالشهاى انجام 

شده كدام معلومات وجود نداشته باشد. اگر كسي از طرف دشمن محبوس گردد، و راجع به 

جاى، زندگى و مرگ او معلومات در دست نباشد شخص مذكور مفقود پنداشته مى شود.

او و  مالي  امور  مفقود وسرپرستي  مال  براى حفاظت  بايد  قاضى  سرپرستى مال مفقود:  

دريافت حقوق وي  كسي را سرپرست تعيين كند. سرپرست محض از مال مفقود بر همسر و 

اوالد وى نفقه مى كند.

حكم فوت مفقود: به اساس اين قاعده فقهاء كه مفقود به دليل استصحاب در دفع از حقوق 

تفريق  به  نمى تواند  قاضى  بنابر آن  نيست  از ديگران حجت  استحقاق  در  و  خويش حجت 

همسرش حكم كند و يا مال وى را بين ورثه اش تقسيم نمايد؛ زيرا كه در حق دفاع از حقوق 

خود زنده است؛ اما در وقت مفقوديت وى از مورث كه بميرد ميراث گرفته نمى تواند؛ زيرا 

در حق استحقاق از ديگران زندگى وى اعتبار ندارد.    

به نظر امام مالك بعد از چهار سال مفقود گرديدن به موت مفقود حكم مى شود؛ زيرا عمر 

بن الخطاب/ در بارة مفقود همين حكم را كرده بود. مذهب حنفى در اين مسأله به قول 

�Æ= �LÇº��FJjÈ�ÎJU��rJ·ª�KÉ·JE= �(ÄI?fº= �ÊÂ  :على/ استناد كرده كه گفته است

 .�±Ø{
ترجمه: او زن مفقود است، آزموده شده پس صبر كند تا كه مرگ و يا طالق معلوم شود. 

در مذهب حنفى براى ثبوت مرگ مفقود يك صد و بيست سال به اين دليل مقرره شده كه 

غالبا انسانها بعد از گذشت چنان سالها زنده نمى مانند.

1- مفقود را تعريف كنيد.

2- راجع به مفقود قاعدة عمومى فقهي را بيان داريد.

3- چه وقت در مورد مفقود حكم مي شود كه مرده شمرده شود؟ 
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درس پنجا و چهارم 

آباد ساختن زمين هاى موات

مأمورمى سازد،  زمين  آبادى  به  را  مسلمانان  است،  عمران  و  آبادى  دين  اسالم  مقدس  دين 

حق  المزروع  زمين هاى  چون  كنند  آباد  را  المزروع  زمين هاى  ميتوانند  مردم  اساس  بدين 

تمام مسلمانها است در مورد آبادى آن اجازه امام شرط مى باشد. اين درس در مورد آبادى 

زمين هاى ال مزورع است.  

�ßÄßF ámß?�>ßº�áÆß?�(åÄáÉß· ß¢�åÐ>ßá�=�åÍßFß·ß§å¶�áÆß?�(àÄá¿ ß¢�åÐ>ßá�=� å¥> ßìå̄á¾ å×� åzáeßáÙ=� áÀåº�åÄåE� à¤ß«ßJá¿àÈ� ß×�>ßº� àL=ßÇßá�=�$-%
�*ßÍ ß¢=ßeëh¶=� à¤ß¿áß��>çå�� ß́ å¶ßc

�(åÄå¿áÉ ß£åE� ã́ å¶>ßº�àÄß¶� àßfá£àÈ� ß×ßÆ�å½ ßØ áiåáÝ=� å��>â²Çà·áß�� ßÁ>ß²�áÆß?�(àÄß¶� ß́ å¶>ßº� ß×�>âÈåa> ß¢�>ßÃá¿åº� ßÁ>ß²�> ß»ßª�$.%
� àLáÇ çr¶=� å¤ ß» ájàÈ�áß�� ß\> ßrßª�å(fåº>ß£á¶=�Î ßrá®ß?� å�� ãÁ> ßjá¾C� ß¬ß®ßÆ�=ßcC� àOáÉßå}�åÍßÈáfß̄á¶=� áÀåº�ãbÉå£ßE�ßÇ àÂßÆ
�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�àÄ á³å·áß��áß��(å½>ßºåáÝ=� åÁácC�åá�ß§åE�àÅ>ßÉ áUß?� áÁåCßÆ�(àÄ ß³ß·ßº�å½>ßºåáÝ=� åÁácåDåE�àÅ>ßÉ áUß?� áÀßº�( ãL=ßÇßº�ßÇ àÃßª�åÄáÉåª

�*àÄ à³å·áß��6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ßÍß«Éå¿ ßU
* à¼å· ájàá�=� à́ å·áß��> ß»ß²�åÐ>ßÉ áUåáÝ>åE� èÊëºëd¶=� à́ å·áß�ßÆ�$/%

�*åÅåá� ß¦� ß�C�>ßÃß£ßªßaßÆ�àÄá¿åº�à½>ßºåáÝ=�> ßÂßd ß]ß?�(ß�å¿ åi� ßP ßØßM�> ßÂáf à»á£ßÈ�áß�ßÆ�> âuáeß?�ßf çR ßU� áÀßºßÆ�$0%
�> âUßf áìßºßÆ �åÍßÈáfß̄á¶= � å̧ áÂßåÙ �Î â¢áfßº � àµßá�àÈßÆ �(åfåº>ß£á¶= � áÀåº � ßHàfß® �>ßº �àÐ>ßÉ áUC � àgÇàß� � ß×ßÆ �$1%

�* á¼ åÂåbåÑ> ßrßå�
�(> â¢=ßeåc� ßÁÇ à£ßEáeß?�> ßÃà�åf ßVßª�( åÀ ßìß£á·å¶� àfÒåFá¶=� áKß¾> ß²� áÁåDßª�(> ßÃà�åf ßU�àÄß·ßª�æÍçÈëfßE� å��=âfáÒåE�ßfß« ßU� áÀßºßÆ�$2%
� áÁß?�ßa=ßeß?� áÀßºßÆ�* æ¥=ßeåc�åÍßÑ>åà� ßØßM�>ßÃà�åf ßVßª�>â¿áÉ ß¢� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�(> â¢=ßeåc� ßÁÇèJ åjßª� åX åu>ç¿·å¶� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ

*àÄá¿åº� ß¤å¿àº�=âfáÒåE�> ßÃå�åf ßU� å��ßfå«áß�
� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�(àÅ àÕ>ßÉ áUC�áhàß��áß��åÄáÉß¶C�àÅàaáÇ ß¢� àgÇàß�� ßÁ>ß²� áÁåDßª�(àÄá¿ ß¢� ß¹ßb ß¢ßÆ�àÍß· áQëb¶=�áÆß?� àL=ßfà«á¶=� ßµßfßI�>ßºßÆ�$3%

�*å½>ßºåáÝ=� åÁácåDåE�àÅ>ßÉ áUß?� áÀßº�àÄ à³å·áß��æfåº>ß£å¶�>â�åf ßU� áÀ à³ßÈ�áß��=ßcC� åL=ßÇßá�> ß²ßÇ àÃßª�åÄáÉß¶C�ßaÇ à£ßÈ� áÁß?� àgÇàß�� ß×
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�âÍß¿ëÉßE� ß¼Éå̄ àÈ� áÁß?� ç×C�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� ã¼Èåf ßU�àÄß¶� ßkáÉß·ßª�(åÅåá� ß¦� åzáeß?� å��ãfáÃß¾�àÄß¶� ßÁ>ß²� áÀßºßÆ�$4%
*àÄß¿É å{�>ßÃáÉß· ß¢�Êå̄á·àÈßÆ�>ßÃáÉß· ß¢�Ê ånáß��ãÌ>ç¿ ßjàº�àÄß¶�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�( ß́ å¶ßc�Îß· ß¢

ترجمه:  

)1( موات عبارت از زمينهايى است كه به سبب عدم موجوديت آب، زيادت آب و اسباب 

مشابه كه مانع كشت مى گردد،  قابل استفاده نباشد.   

)2( زمين هاى عادى )كه قبال تخريب گرديده( و زمين هايى كه مالك نداشته باشد يا زمين هايى 

كه قبال در اسالم ملكيت شخصى بوده؛ ليكن فعًال مالكش معلوم نباشد و از قريه به قدرى دور 

باشد كه صاحب صداي بلند در آخر قريه ايستاد شده و صدا كند كسى صداى وى را در آن 

زمين نشنود، اين زمين را  موات گويند،  اگر كسى به اجازة امام )حكومت( آن را آباد سازد 

از ملكيت وى پنداشته مى شود. و اگر بدون اجازه امام آباد گرداند نزد امام ابوحنيفه مالك 

آن شده نمى تواند،  امام ابويوسف و امام محمد مى گويند: مالك مى گردد.  

)3( ذمى مانند مسلمان به سبب آبادى )زمين( موات مالك اش مى گردد.   

)4( اگر شخصى زمين را به احاطة سنگها ) بصفت نشانه ها ( بگيرد و تا سه سال آباد نسازد 

امام زمين را از وى مى گيرد و به كسى ديگرى تسليم مى كند.  

)5( آبادى زمين هاى نزديك به قريه جات جواز ندارد و بصفت چراگاه و جاي خرمن مردم 

قريه گذاشته مى شود.

)6( شخصى كه در دشت و صحرا چاه بكند حريمش از وى است،  اگر آب از چاه بدست 

كشيده ميشد حريمش چهل گز و اگر توسط شتر بيرون مى آمد حريمش شصت گز است. اگر 

چشمه باشد حريمش سه صد گز است،  اگر كسى در حريمش چاه مى كند منع كرده مى شود. 

)7( آبادى كناره هاى درياى دجله و فرات كه دريا از آن منحرف گشته و طرف ديگر جريان 

پيدا كرده، اگر احتمال بازگشت آن دريا به آن متصور باشد،  روا نيست، اما اگر احتمال آمدن 

دوبارة دريا برآن متصور نبود حكم آن حكم زمين موات است و كسى كه آنرا به اجازه امام 

آباد كند در مليكيت او بشرطى داخل مى شود كه حريم قريه نباشد.   

)8( اگر جوى كسى در زمين شخصى ديگر باشد نزد امام ابوحنيفه حريم ندارد مگر اينكه 

كه  دارد  پلوان  مذكور حق  مى گويند: شخص  محمد  امام  و  يوسف  ابو  امام  بياورد،  شاهد 

بااليش گردش كند و گل جوچه را در آن مى اندازد. 
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شرح:  

حكم موات به نظر صاحبين: نظر امام ابويوسف و امام محمد راجع به زمين موات  اين 

است كه در آبادى آن به اجازة امام )حكومت( ضرورت نيست هر كس ميتواند زمين مذكور 

�ÊÃª�ÍJÉº�â>ue?�>ÉU?�Àº  :را آباد سازد؛ زيرا كه در روايت ابوداود رسول اكرم� فرموده

¶Ä�* كسيكه زمين موات را آباد سازد زمين مذكور از او است. 
حكم موات به نظر امام ابوحنيفه6: نزد امام ابوحنيفه6 در آبادى زمين هاى موات 

�åÄåE� áKßE> ß{�>ßº� ç×C�åÐáf ß»á·å¶� ßkáÉß¶  :اجازة امام شرط است؛ زيرا كه رسول اكرم� مى فرمايد

�åÄåº>ßºC�* ترجمه: براى انسان تنها آنچيز روا است كه امام)حاكم( به آن راضى باشد.   àká«ß¾
ابوحنيفه6 كسى  امام  نظر  به  تمام مسلمانان است،  المال حق  بيت  مانند:  زمين هاى موات 

نمى تواند بدون اجازة امام آنرا در ملكيت خود داخل سازد؛ اما اگر كسى زمين موات را آباد 

نمود و سپس از امام اجازه گرفت زمين در ملكيت وي داخل مى شود، براى امام هم بهتر اين 

است كه زمين ياد شده را به وى تسليم كند. 

به آبادى زمين موات مالك آن گردد چرا سبب ملكيت  مانند مسلمانان مى تواند  ذمى هم 

آبادى بوده، ذمى و مسلمان هر دو در آبادى باهم برابر اند.  

از اينكه مقصد شريعت اسالمى از حكم قبلى آبادى و سود مسلمانان است پس باالى كسى كه 

زمين را آباد مى كند الزم است در خالل سه سال آن را آباد سازد، اما شخصى كه زمين را به 

گذاشتن نشانه ها از خود كرد و در مدت سه سال آباد نساخت حكومت زمين را از وى گرفته 

جهت آبادى به كسى ديگر تسليم مى كند.   

راه هاى آبادى زمين: كشيدن چاه در زمين هاى موات به معنى آبادى آن است كه بدين 

اساس زمين حريم چاه از شخصى مى گردد كه چاه را كشيد. اگر آب چاه بدست كشيده 

مى شد چهاراطراف آن بمساحت چهل گز در ملكيت صاحب چاه داخل مى شود؛ اما اگر 

آب آن توسط شتر بيرون مى شد چهار طرف چاه به مساحت شصت گز زمين در ملكيت وى 

داخل مى شود. چهار اطراف چشمه به مساحت سه صد گز زمين در ملكيت شخصى داخل 

مى شود كه چشمه را كشيده چرا كه چشمه براى آبيارى زمين كشيده مى شود به جوى ها و 

ذخاير آب ضرورت دارد و اين عمل به مساحت وسيعتر نياز دارد.     

اگر شخصى در حريم چاه، چشمة يا چاه ديگرى حفر كند صاحب زمين شده نمى تواند؛ زيرا 
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كه زمين متذكره در ملكيت شخصى اولى كه چاه حفر كرده داخل گرديده است.  

زمين خرابه باقى از دريا: اگر دريا مسير خود را بسوى ديگر تغيير دهد و در نتيجه زمين 

طورى باقى بماند كه احتمال عودت دو باره دريا به آنجا متصور نباشد، مردم ميتواند به اجازة 

حكومت  زمين ياد شده را به شرطى آباد سازند كه قبال ملكيت كسي، وقف يا مسجد نباشد، 

و همچنان نزديك آن كدام قريه نباشد؛ اما اگر نزديك آن قريه، ملكيت، وقف يا مسجد قرار 

داشته باشد آبادى آن جواز ندارد. 

حريم جوييكه در زمين غير واقع باشد: جويى كه در زمين شخص ديگر واقع باشد 

نزد امام ابوحنيفه حريم ندارد، چرا كه جوى تنها براى جريان آب است  و اين مفاد بدون 

امام محمد مى گويند:  جوى حريم  و  ابويوسف  امام  ليكن  ميتواند؛  آمده  بدست  حريم هم 

دارد، چرا كه بدون حريم صاحب جوى نمى تواند از كنار جوى بگذرد و از آب مراقبت 

كند؛ همچنان در صورت تنظيف آن ضرورت است تا گل آنرا كنار جوى بگذارد لذا جوى 

به حريم ضرورت دارد.  

 

شاگردان عزيز در روشنى درس قبلى راجع به حكم زمين هاى موات منطقة خويش صحبت 

نمايند.  

 

1- موات به كدام زمين گفته مى شود؟

2-آيا براى آبادى زمين موات اجازة امام شرط است؟ 

3- مسلمان با ذمى در آبادى زمين موات چرا فرق ندارد؟

4- زمين هاى موات بايد از قريه جات به چه اندازه دور باشد؟

5- در زمين هاى موات حريم چاه و چشمه چقدر است؟

6- اگر مسير دريا به طرف ديگر محول گردد،  زمين باقى چه حكم دارد؟
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درس پنجاوپنجم 

دهقاني و باغبانى

دهقانى و باغبانى از آنعده عقودى است كه در كشور ما زياد رواج دارد لذا كسب معلومات 

در مورد آن مهم است، اينك در اين درس به آن مى پردازيم. 

�*ãÌßhåÑ> ßQ�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(ãÍß· å{>ßE� å¤àEèf¶=ßÆ� åOà·èN¶>åE�àÍ ß¢ße=ßhàá�=�6ßÍß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� ß¹>ß®�$-%
�6æÄ àQáÆß?�åÍß£ßEáeß?�Îß· ß¢�> ß» àÂßbá¿ å¢� ßÊ åÂßÆ�$.%

*àÍ ß¢ße=hàá�=� áLßg> ßQ�æb åU=ßÇå¶� àfß̄ßFá¶= ßÆ� à̧ ß»ß£á¶=ßÆ�æb åU=ßÇå¶� àeádßFá¶= ßÆ� àzáeßáÙ=� áKß¾> ß²�=ßcC�6¬¶=
*> âváÈß?� áLßg> ßQ�æb åU=ßÇå¶� àeádßFá¶= ßÆ� àfß̄ßFá¶= ßÆ� à̧ ß»ß£á¶=ßÆ�æb åU=ßÇå¶� àzáeßáÙ=� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�6H

�*> âváÈß?� áLßg> ßQ�ßf ß]A� áÀåº� à̧ ß»ß£á¶=ßÆ�æb åU=ßÇå¶� àfß̄ßFá¶= ßÆ� àeádßFá¶= ßÆ� àzáeßáÙ=� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�6T
�*ãÍß· å{>ßE� ßÊåÃßª�ßf ß] åÛ� à̧ ß»ß£á¶=ßÆ� àeádßFá¶= ßÆ�æb åU=ßÇå¶� àfß̄ßFá¶= ßÆ� àzáeßáÙ=� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�6a

� ß�ßf ßm� áÁåDßª�(> â¢> ßnàº�> ß» àÃß¿áÉßE� àTåe>ßá�=� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?ßÆ�(æÍßºÇà·á£ßº�æÌ çbàº�Îß· ß¢� ç×C�àÍ ß¢ße=ßhàá�=� èX årßI� ß×ßÆ�$/%
*Êå®=çÇ çj¶=ßÆ� åL>ß¾>ßÈåc>ßá�=�Îß· ß¢�>ßº�> ß{ßf ßm�=ßcC� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�(ãÍß· å{>ßE� ßÊåÃßª�âÌ> ç» ßjàº�>â¾=ßhá«à®�> ß» åÂåb ßUßåÙ

� ßØßª�>âÒáÉ ßm� àzáeßáÙ=� áTåfáà��áß�� áÁåDßª�(> ß{ßf ßm�>ßº�Îß· ß¢�> ß» àÃß¿áÉßE� àTåe>ßá�>ßª�àÍ ß¢ße=hàá�=� åK çV ßq�=cCßÆ�$0%
�* å̧ åº> ß£á·å¶�ßÐ áÊ ßm

� ëHße� å̧ ßFå®� áÀåº� àeádßFá¶=� ßÁ>²� áÁDßª�((åeádßFá¶=� åG åU> ßrå¶�àÄè· à²� àTåe>ßá�>ßª�àÍ ß¢ße=ßhàá�=� áLßb ßjßª�=ßcåC ßÆ�$1%
� àeádßFá¶=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( åTåe>á�=� ßÀåº�àÄß¶� ß�åf àm�>º�åe=bá̄ åº�Î·¢�àa=hàÈ�×�åÄå·áNåº� àf áQ?� å̧ åº>£á·å·ßª� åzáeÙ=

�*>Ãå·áNåº� àf áQß?� åzáeßáÙ=� åG åU> ßrå·ßª� å̧ åº> ß£á¶=� å̧ ßFå®� áÀåº
�Ëådç¶=� ß¤ß¿ßJáº=� áÁåCßÆ�(åÄáÉß· ß¢�áß�áà��áß�� å̧ ß»ß£á¶=� áÀåº�åeádßFá¶=� àG åU> ßq� ß¤ß¿ßJáº>ßª�àÍ ß¢ße=ßhàá�=� ßbå̄ à¢�=ßcåC ßÆ�$2%

�* å̧ ß»ß£á¶=�Îß· ß¢� à¼å²>ßá�=�àÅßß� áQß?� àeádßFá¶=�åÄå·ßFå®� áÀåº� ßkáÉß¶
*àÍ ß¢ße=ßhàá�=� áKß· ßìßE� åÀáÈßbå®> ß£ßJàá�=� àb ßUß?� ßL>ßº�=ßcåC ßÆ�$3%
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� áÀåº�åÄåFÉ årß¾� å̧ áNåº� àf áQß?� å¥åe=ßhàá�=�Îß· ß¢� ßÁ>ß²�( áµßeábàÈ�áß�� à¥áeçh¶=ßÆ�(åÍ ß¢ße=ßhàá�=�àÌ çbàº� áK ßvß̄á¾=�=ßcåC ßÆ�$4%
�àÌßf áQà?ßÆ�(> ß»åÃå®Ç à̄ àU�åe=ßbá̄ åº�Îß· ß¢�> ß»åÃáÉß· ß¢� å¥áeçh¶=�Îß· ß¢�àÍß̄ ß«ç¿¶= ßÆ�( ßb ßr áVßJ ájàÈ� áÁß?� ß�C� åzáeßáÙ=
�Îß· ß¢�åÍ ß¢ße=ßhàá�= � å��àÅ> ß{ßf ßm� áÁåDßª �( ås ßråá�>åE �> ß»åÃáÉß· ß¢�åÍßÈåeádçJ¶= ßÆ � ål>ßÈëb¶=ßÆ � å¥>ßªëf¶=ßÆ �åa> ßrßá�=

*àÍ ß¢ße=hà�=� áLßb ßjßª� å̧ åº> ß£á¶=
�(ãÌßhåÑ> ßQ� ßÊ åÂ�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�*ãÍß· å{>ßE�åÌßf ß»çN¶=� áÀåº�æÐáhàå|�àÌ>ß®> ßjàá�=�6ßÍß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� ß¹>®�$5%

�*> â¢> ßnàº�åÌßf ß»çN¶=� áÀåº�=âÐáh àQ�>ßÉçß�ßÆ�(âÍßºÇà·á£ßº�âÌ çbàº�=ßfß²ßc�=ßcC
� ß¤ßªßa� áÁåDßª�( åÁ>ßá�åc>ßFá¶=� å¹Ç àqà?ßÆ� åH> ß{ëf¶=ßÆ�å½áf ß³á¶=ßÆ�åf ßR çn¶=ßÆ� å̧ á̂ ç¿¶=� å��àÌ>ß®> ßjàá�=� àgÇàß�ßÆ�$-,%

�*áhàß��áß�� áKßÃßJá¾=�ábß®� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�(ßg> ßQ� å̧ ß»ß£á¶>åE� àbÈåhßI�àÌßf ß»çN¶= ßÆ�(âÌ>ß®> ßjàº�ãÌßfßß��åÄÉåª� âØáß�
*åÄå·áNåº� àf áQß?� å̧ åº> ß£á·å·ßª�àÌ>ß®> ßjàá�=� áLßb ßjßª�=ßcåC ßÆ�$--%

*àÌße> ßQåáÝ=� à_ ßjá«àI�> ß»ß²�åe=ßd á¢ßáÙ>åE� à_ ßjá«àIßÆ�( åLáÇßá�>åE�àÌ>ß®> ßjàá�=� à̧ àìáFßIßÆ�$-.%

ترجمه: 

)1( امام ابوحنيفه گفته: دهقانى به )حصه( سوم و چهارم باطل است. امام ابويوسف و امام محمد 

ميگويد: روا است. 

)2( دهقانى نزد امام ابو يوسف و امام محمد به چهار قسم است: 

اگر زمين از يك طرف عقد و كار و گاوها از طرف ديگر عقد باشد دهقانى روا است.  

اگر زمين از يكى و كار، گاوها و تخم از شخصى ديگر باشد روا است.  

اگر زمين، تخم و گاوها از يكى و كار از شخص ديگر باشد روا است.  

اگر زمين و گاوها از يكى و تخم و كار از شخص ديگر باشد باطل است.  

)3( دهقانى بشرطى جواز دارد كه مدتش معلوم و حاصل زمين ميان طرفين مشاع باشد، اگر 

براى يكى از طرفين پيمانه هاى معين يا آنكه بر جويها و جوچه ها سبز مى گردد. مشخص كرد 

عقدش باطل است.   

اتفاقي كه ميان طرفين صورت گرفته  )4( وقتيكه عقد دهقانى درست شد حاصل آن طبق 

تقسيم مى گردد. اگر زمين چيزى سبز نكرد براى دهقان چيزى نيست.  

)5( اگر عقد دهقانى فاسد گردد حاصل از صاحب تخم است، اگر تخم از صاحب زمين 
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بود دهقان مستحق اجرمثل است بشرطي كه امام محمد كه از حصة تعيين شده براى او زياد 

نگردد، اما اگر تخم از دهقان بود صاحب زمين حقدار اجر مثل است.  

)6( اگر عقد دهقانى بسته شود و صاحب تخم از عمل خودارى كرد، مجبور نمى گردد 

اما اگر طرف مقابل صاحب تخم از كار كردن امتناع ورزيد حاكم وى را به كارمجبور 

امام محمد مى سازد.    

)7( بمرگ يكى از متعاقدين عقد دهقانى باطل مى گردد. 

برابر حصه  باالى دهقان  نرسيده،  پايان رسيد كه كشت  به  )8( اگر مدت دهقانى در حالى 

خويش كه هنگام رسيدن كشت مستحق آن مى شود، اجوره الزم مى گردد، مصارفي را كه 

باالى كشت صورت گرفته هر يك بتناسب حقوق خويش مى پردازد. 

مصارف درو، حمل و نقل، چغل و باد كردن را هردو بتناسب حصص خويش ميپردازند، اگر 

در عقد دهقانى )مصارف قبلى را( باالى دهقان گذاشته باشد عقد دهقانى فاسد است.    

)9( امام ابوحنيفه مى مى گويد:  باغبانى در برابر يك جزء مشاع ميوه باطل است. امام ابويوسف 

و امام محمد ميگويند: در صورتى جواز دارد كه مدت آن معلوم و حصة وى در ميوه مشاع 
تعيين گرديده باشد. 

)10( عقد باغبانى مى كه به خرما، درخت ها، تاكها،  سبزى ها و بته هاى بادنجان صورت گيرد 
روا است. اگر در برابر كار باغبانى درخت هاى ميوه دارى برايش بدهد كه توسط كار بيشتر 

مى گردد جواز دارد. اما اگر ديگر اضافه نمى شد جواز ندارد.     

)11( وقتيكه عقد باغبانى فاسد گردد باغبان مستحق اجر مثل مى گردد. 

)12( عقد باغبانى به مرگ باطل و به اعذاري مانند عقد اجاره فسخ مى گردد.  
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 شرح: 

تعريف مزارعت )دهقاني(:  )مزارعت( از )زرع( گرفته شده )زرع( كشت را گويند. 

از  مقابل يك حصه  در  زمين  خاطر كشت  به  دو طرف  بين  كه  است  عقدى  اصطالح  در 

حاصالت بسته مي شود.  

حكم دهقانى: نزد امام ابوحنيفه عقد دهقانى كه بر يك حصه حاصالت بسته مى شود روا 

نيست، بلكه به دليل جهالت اجوره فاسد است. بدين معنى كه هنگام عقد اجوره معدوم و 

نامعلوم مى مى باشد، يعنى هيچ شخص نميفهمد كه كشت سبز مى گردد يا خير؟

نزد امام ابويوسف و امام محمد دهقانى جهت ضرورت بيشتر مردم روا است و فتوى برين 

ناروا است، سه  ايشان دهقانى بچهار قسم است كه سه آن روا و يكى آن  بنظر  قول است. 

بخش روا آن قرار ذيل است:  

1- اگر زمين و تخم از يك )طرف(، و كار و گاوهاي كه براي قلبه و غيره بكار مي رود از 

)طرف( ديگر باشد.  

2-  اگر زمين از يكى و كار، گاوها و تخم از شخصى ديگر باشد.  

3- اگر زمين، تخم و گاوها از يكى و كار از ديگر باشد.  

وقتيكه زمين و گاوها از يكى و تخم و كار از شخص ديگر باشد. 

اين صورت بخاطرى باطل است كه اگر تهية گاوها بر صاحب زمين شرط گردد اجاره فاسد 

مى شود يعنى گاوها تابع زمين نبوده و هر دو يعني زمين و گاو براى مقاصد جداگانه استعمال 

مى گردد.

باشد  معلوم و مشخص  اين است كه مدت آن  بر  عقد دهقانى مشروط  شروط دهقانى:  

همچنان حقوق هر يكى از طرفين بايد مشاع باشد نه اندازة معين. يعنى اگر بگويد: اگر گندم 

كشت كردى يك خروار آن را بمن ميدهى و متباقى مشترك باشد، اين عقد باطل است. 

همچنان اگر حاصل يك زمين مشخص را بخود تخصيص دهد باطل است.

زيرا كه در  نمى شود؛   نداد دهقان حقدارچيزى  اگر در عقد صحيح دهقانى، زمين حاصل 

عقد صحيح توافق بر اجورة معين به عمل آمده كه يك حصة حاصل را تشكيل ميداد ليكن 

حاصل بدست نيامد. 

دهقانى فاسد: اگر عقد دهقانى فاسد گردد حاصل بدست آمده حق صاحب تخم است و 

به طرف مقابل اجورة بالمثل داده مى شود.  
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اگر در عقد دهقانى صاحب تخم از عمل امتناع ورزد به كار كردن مجبور شده نمى مى تواند، 

اما اگر طرف مقابل صاحب تخم از كار كردن اباء  ورزيد مجبور گرداينده مى شود،  بطور مثال 

شخصى مزدورى را براى ويران كردن ديواري به اجوره بگيرد و سپس از هدم آن منصرف 

شود پس مزدور صاحب ديوار را به هدم آن مجبور كرده نمى تواند.   

نزد امام محمد شرط كردن درو فصل، حمل و نقل و چغل باالى دهقان، عقد دهقانى را فاسد 

مى سازد چرا عمل دهقان الى پخته شدن فصل است و بس، چنانچه در متن كتاب ذكر شد. 

امام ابويوسف مى مى گويد: شرط كردن درو، حمل، نقل و چغل آن باالى دهقان روا است 

زيرا كه تعامل مردم همين است،  علماي بلخ اين نظر را تاييد و به آن عمل مى كنند.    

اگر  است.  آبيارى  معنى  به  از سقى گرفته شده كه  مساقات  )باغبانى(:  مساقات  تعريف 

شخصى درخت ها را براى كسى جهت حفاظت، مواظبت و آبيارى ميدهد تا در مقابل آن از 

ميوه حصة را در مزد بگيرد اين كار مساقات پنداشته مى شود. 

راجع به موضوع باغبانى مانند دهقاني ميان امام ابوحنيفه و ياران اختالف نظر موجود است. 

عقد باغبانى در درختها، تاكها و سبزيجات روا است.  

صاحب درخت ها مى تواند قبل از رسيدن و پخته شدن آن عقد باغبانى ببندد،  وقتى كه ميوه 

رسيد عقد باغبانى بسته شده نمى تواند،  زيرا كه مزد در مقابل عمل داده مى شود و به رسيدن 

ميوه كدام عملى نمى ماند كه باغبان آنرا انجام داده و مستحق مزد شود.   
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شاگردان عزير راجع به آن عقود دهقانى و باغبانى كه روا نيست باهم صحبت كنند.  

1- مزارعت را تعريف كنيد.

2- اختالف امامان راجع به مزارعت را بيان داريد.

3- دهقانى چند قسم است؟ كدام هاى آن روا و كدام ناروا است؟

4- شروط صحت دهقانى را واضح سازيد.

5- درو و چغل در دهقانى بر ذمة كى است؟

6- مساقات را تعريف كنيد.

7- مساقات در كدام چيزها روا است؟
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درس پنجاه و ششم

نكاح

اهللا تعالى در وجود انسان غريزة جنسى يعنى رغبت و ميل به جنس مخالف را نهاده است تا 

سبب بقاى نسل انسانى گردد. شريعت اسالمى براى زنده مى گى مشترك مرد و زن راه جايز 

را نشان داده كه نكاح است، دراين درس احكام نكاح را مطالعه مى كنيم.

� å\> ß³ë¿¶=� àH>ßJå²
�> ß» åÂåb ßUß@åE�àç�ß£àÈ�áÆß?�(Ê åu>ßá�=� áÀ ß¢�> ß»åÃåE�àç�ß£àÈ�å á� ß�á«ß·åE�( å¹ÇàFß̄á¶= ßÆ� åH>ß�åáÝ>åE� àbå̄ ß£á¿ßÈ� à\> ß³ë¿¶=�$-%

�* ß́ àJ áQçÆßg�ábß®� à¹Çà̄ßÉßª� å� áQëÆßg� ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?� à̧ áNåº� å̧ ßFá̄ßJ ájàá�=� áÀ ß¢�åf ß] áÛ=ßÆ�Ê åu>ßá�=� áÀ ß¢
�*å á�ß·å®> ß¢�Zå á�ß§å¶>ßE�Zå á�ß»å· ájàº�Z åÀáÈçf àU� åÀáÈßb åÂ> ßm�åeÇ àvàå}� ç×C�(å�ß»å· ájàá�=� à\> ß³å¾� àbå̄ ß£á¿ßÈ� ß×ßÆ�$.%

�* æádß®� å�� ßÀÈåaÆ àbáß��áÆß?�Z æ¹Æ àb à¢�ßá� ß¦�áÆß?�=Çà¾> ß²� â×Æ àb à¢�Zå á�ßIß?ßfáº=ßÆ� æ̧ àQße�áÆß?
� ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�( ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�ßg> ßQ�å á�çÉëºåc�åÌßa> ßÃ ßnåE�(âÍçÉëºåc� ã¼å· ájàº� ßTçÆßhßI� áÁåDßª�$/%

* àgÇàß�� ß×�àfßª àgßÆ

ترجمه: 

كتاب نكاح

)1( نكاح به ايجاب و قبول بسته مى شود. به دو لفظى كه تعبير از آن دو لفظ به صيغة ماضى 

صورت گيرد. يا از يك لفظ تعبير به ماضى و از ديگر به لفظ مستقبل شود.

به طور مثال: يكى بگويد با من نكاح كن و ديگرى بگويد با تو نكاح كردم.

)2( نكاح مسلمانها بسته نمى شود مگر در حضور دو شاهد مرد يا يك مرد و دو زن كه هر 

دوى آنها آزاد، بالغ، عاقل و مسلمان باشند. چه عادل باشند يا غير عادل يا حد قذف بر آنها 

جارى گرديده باشد.

)3( اگر يك مسلمان به شهادت دوذمى با يك زن ذمى نكاح كرد به نزد امام ابو حنيفه و 

امام ابويوسف6 جايز است ولى به نظر امام محمد و امام زفر رحمهما اهللا جواز ندارد.
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شرح
تعريف نكاح: نكاح در لغت يكجا شدن را ميگويند و در اصطالح شريعت نكاح آن عقدى 

را مى گويند كه براى زن و مرد از يكديگر استفاده جنسى را جايز مى گرداند)1(.

الفاظ نكاح: نكاح، به لفظ نكاح و تزويج بسته مي شود. هر آن لفظى كه تمليك اشياء به آن 

صورت  مى  گيرد نكاح به آن بسته مى شود. مثل الفاظ هبه، صدقه و عطيه )دادن( به شرطى 

كه نيت نكاح را داشته باشد و شاهدان نيز به مقصودش بفهمند)2(.

كيفيت الفاظ نكاح

1. نكاح را به الفاظى بسته كند كه به زمانة ماضى داللت كند؛ به طور مثال: يك مرد به پدر 

دختر بگويد، من دختر شما را به نكاح خود در آوردم، پدر در جواب بگويد: من هم دادم

2. اگر يك لفظ ماضى و ديگر مضارع باشد بازهم نكاح صحيح مى شود؛ طور مثال: پدر 

دختر به پسر بگويد من دخترم را به شما ميدهم پسر در جواب بگويد: من دختر شما را به 

نكاح شرعى آن قبول كرده بودم  يا پسر به پدر دختر بگويد: دخترت را به نكاح من بده، و 

پدر دختر بگويد: من دخترم را به شما دادم.

شرايط نكاح

1. ايجاب و قبول بايد در يك مجلس صورت گيرد؛ يعنى در مجلس عقد باشد.

بلند باشد؛ يعنى طرفين و شاهدان سخن يكديگر را بشنوند. و  2. ايجاب و قبول به صداى 

رضايت طرفين آشكار شود)3(.

3. نكاح به صورت دايمى باشد و به وقت موقت مرتبط نه باشد مثل ماه سال و غيره تا نكاح 

متعه از آن خارج شود. نكاح متعه به چهار مذهب  فقهى حرام و باطل است)4(.

4. عقد كنندگان بايد عاقل باشند. نكاح ديوانه و طفل غير مميز صحيح نيست.

5. عقد كنندگان بايد بالغ و آزاد باشند، اين دو شرط مربوط به نفاذ نكاح است.

6. وجود شاهدان: وجود شاهدان از جملة شرايط صحت نكاح است بدون حضور شاهدان 

نكاح منعقد نه مى شود. نكاح در حضور دو شاهد مرد و يا يك شاهد مرد و دو شاهد زن 

بسته مى شود. 

1- ردالمحتار )178/9( االختيار لتعليل المختار )93/3( الفقه الحنفى وادلته 148
2- رد المحتار)178/9(
3- الدرالمختار )22/3(

4- الفقه االسالمى وادلته )64/7(
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شرايط شاهدان طور ذيل است:

به شهادت ديوانه نكاح صحيح نمى شود. 1. عقل: 

به  شهادت طفل نكاح صحيح نمى شود. 2. بلوغ: 

3. آزادى: به  شهادت غالم نكاح صحيح نمى شود.

4. اسالم: در نكاح مسلمانان به  شهادت ذمى ها، نكاح مسلمانها صحيح نيست.

5. شاهدان دو مرد يا يك مرد و دو زن باشد؛ بناء به شهادت زنان بدون مرد نكاح صحيح 

نمي شود.

6. شاهدان سخن هر دو عقد كننده را بفهمند؛ يعنى شهادت شخص در حالت خواب صحيح 

نيست)5(.

تعيين دختر معين بگويد: من يك  باشد بدون  تعيين زوجين:   كسى كه دو دختر داشته   .7

دخترم را به شما به نكاح دادم اين صحيح نيست؛ زيرا معلوم نه شد كه كدام دختر مرادش 

است.

شاگردان به رهنمايى استاد محترم مضمون در بارة الفاظ ايجاب و قبول با هم مناقشه كنند.

0,+/�Ìf¿É¶=�ÌfÂÇ�=�)1
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1. نكاح را تعريف كنيد.

2. نكاح به كدام الفاظ بسته مى شود؟

3. شرطهاى نكاح چند و كدام ها اند؟

4. آيا بدون شاهدان نكاح بسته مى شود؟

5. شرطهاى درست بودن شهادت،شاهدان را بيان كنيد.

شاگردان مسايل متن كتاب را در كتابچه هاى شان نوشته كند.



٢٦٣

درس پنجاه و هفتم

نكاح با محرمات

�( áKß·ß« ßi� áÁåCßÆ�åÅ åbß¶ßÆ�åÍß¿áE>åE� ß×ßÆ�åÄåJß¿áE>åE� ß×ßÆ�(åÄåI= çbßå|� ß×ßÆ�(åÄëºà@åE� ßTçÆßhßJßÈ� áÁß?� å̧ àQçf·å¶� ȩ̀ åß�� ß×ßÆ�$-%
�ë½à@åE� ß×ßÆ�(åÄåJß¶>ßå~� ß×ßÆ�(åÄåJ ç»ß£åE� ß×ßÆ� ßÀá·ß« ßi� áÁåCßÆ�(åÄåJ á]à?� åL>ß¿ßFåE� ß×ßÆ�(åÄÉ å]ß?� åL>ß¿ßFåE� ß×ßÆ�(åÄåJ á]à@åE� ß×ßÆ
� å�� áKß¾>ß²�ãÐ=ßÇ ßi�(> ßÃëºà@åE� ß̧ ß]ßa� å�ç¶=�åÄåIß?ßfáº=� åKá¿åFåE� ß×ßÆ�( á̧ à]ábßÈ�áß��áÆß?�(> ßÃåJß¿áE>åE� ß̧ ß]ßa�(åÄåIß?ßfáº=

*åÅåá� ß¦�åf áR åU�áÆß?�åÅåf áR åU
� ß×ßÆ�(åÍ ß¢> ßuçf¶=� áÀåº�Äºß@åE� ß×ßÆ�(åÅåa ß×áÆß?� å�ßEßÆ�åÄå¿áE=�åÌß?ßfáº>åE� ß×ßÆ�(åÅåa= ßb áQß?ßÆ�åÄÉåEß?�åÌß?ßfáº>åE� ß×ßÆ�$.%

*åÍ ß¢> ßuçf¶=� áÀåº�åÄåJ á]à@åE
� ß×ßÆ�>ßÃåJ ç» ß¢ßÆ�åÌß?áfßá�=�ß á�ßE� à¤ ß»áß�� ß×ßÆ�*>É{Æ�æ�åß�� ǻ á·åå�� ß×ßÆ� æ\> ß³å¿åE�å á�ßJ á]à?�ß á�ßE� à¤ ß»áß�� ß×ßÆ�$/%

�*> ßÃÉ å]ß?� åKá¿åE� ß×ßÆ�>ßÃåJ á]à?� åKá¿åE� ß×ßÆ�>ßÃåJß¶> ß]
�Ïßf á]àáÙ>åE� ßTçÆßhßJßÈ� áÁß?�áhàß��áß��( âØ àQße�> ß» àÃá¿åº�æÌ ßb åU=ßÆ� ȩ̀ à²� áKß¾> ß²�áÇß¶�å á�ßIß?ßfáº=�ß á�ßE� à¤ ß»áß�� ß×ßÆ�$0%

�åÄå·áFß®� áÀåº�>ßß�� ßÁ>ß²� æTáÆßg�åÍß¿áE= ßÆ�æÌß?ßfáº=�ß á�ßE� ß¤ ß»áß�� áÁß?� ßlá@ßE� ß×ßÆ
�>ßÃàJß¿áE= ßÆ�>ßÃèºà?�åÄáÉß· ß¢� áKßºëf àU�æÌß?ßfáº>åE�Îß¾ßg� áÀßºßÆ�$1%

�ÎçJ ßU�>ßÃåJ á]à@åE� ßTçÆßhßJßÈ� áÁß?�àÄß¶�áhàß��áß��>éÉ å£ áQße�áÆß?�(>â¿åÑ>ßE�>â® ßØ ß{�àÄßIß?ßfáº=� à̧ àQçf¶=� ß°ç· ß{�=ßcåC ßÆ�$2%
�>ßÃàIçb å¢� ßÊ åvß̄á¿ßI

ترجمه:  

)1( براى مرد حالل نيست كه با مادر و يا با مادر كالن هاى خود )خواه از طرف پدر باشد يا 

از جانب مادر( نه با دختر خود، نه با دختر اوالدهاى خود اگر پايين هم باشند )مثل نواسه ها( 

نه با خواهر خود، و نه با برادر زاده ها خود، نه با خواهر زاده هاى خود. اگر پايين هم باشند 

)مثل اوالدها خواهر زاده ها و برادر زاده ها(  نه با عمة خود، نه با خاله خود )نه با خواهر مادر، 

و نه با خواهر پدر( نه با مادر زن خود، چه با دخترش يكجا شده باشد يا نشده باشد )جماع 
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كرده باشد يا نكرده باشد( و نه با دختر آن زن خود كه همرايش يكجا )همبستر( شده باشد. 

برابر است كه آن دختر در پرورش او باشد يا در پرورش شخص ديگر. 

)2( نكاح مرد با زن پدر )مادر اندر( و نياكان خود و نه با زن پسر خود  و زنهاى نواسه هاى 

خود؛ نه با مادر رضاعى خود )زنيكه شير آن را خورده باشد( و نه با خواهر رضاعى خود 

حالل نمى باشد.

)3( جمع كند بين دو خواهر در نكاح )نكاح دو خواهر در يك وقت( و نه بين  دو خواهر 

كنيز در وطى، و جمع نه كند بين  زن و عمه اش، و نه بين زن و خاله اش، نه با خواهرزاده 

اش و نه با برادر زاده اش. 

)4( و جمع نكند بين دو زنيكه اگر يكى از آنها مرد فرض شود همراه ديگرش نكاح جايز 

نمى باشد.

و اين باكى ندارد كه بين زن و دختر شوهر سابقه اش )كه از زن ديگر باشد( جمع كند. 

)5( هر گاه يك مرد با كدام زن زنا كند بر مرد نكاح مادر آن زن و دخترش بر وى حرام 

مى گردد.

باين يا رجعى طالق كند، تا زمانيكه عدت اين زن  با طالق  )6( اگر يك مرد زن خود را 

نگذشته باشد با خواهر آن زن نكاح آن مرد جواز ندارد.

شرح

نكاح كردن با محرمات حرام است؛ زيرا براى صحت عقد نكاح شرط اين است كه زن براى 

مرد خواستگار، روا باشد.

را  محرمة است و محرم و حرام در لغت ممنوع شده  تعريف محرمات:  محرمات جمع 

گويند. و در اصطالح شرع شريف آن زنان و مرد انيكه از لحاظ قرابت نكاح با ايشان حرام 

باشد محرمات ناميده مى شود.

انواع محرمات: محرمات به دو نوع است

1. محرمات مؤبد            2. محرمات مؤقت

محرمات مؤبد: آن زنانى اند كه براى ابد نكاح مرد با آنان حرام باشد.

محرمات ابدى به سه نوع است

�tمحرمات نسبى: عبارت از زنانى اند كه از لحاظ قرابت نسبى به مرد حرام مى شوند، آنها 
عبارت اند از: 
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 ا. مادر ها و باالتر از آن )مادر كالن از طرف پدر و مادر( يعنى اصول انسان.

 ب. دختران و پايين تر از آن )نواسه ها از طرف بچه و دختر و پايين تر از آن( يعنى فروع 

انسان.

 ج. دخترهاى پدر و مادر مثل خواهرها و دخترهاى آنها.

 د. دخترهاى جد اعم از پدرى و مادرى مثل عمه ها و خاله ها.

 ه. دخترهاى برادر و دخترهاى اوالد شان.

 و. دخترهاى خواهر و دخترهاى اوالد شان.

�tمحرمات مصاهرت: حرمت مصاهرت آن است كه زن از لحاظ خسر بودن و داماد بودن 
به مرد حرام مى شود. و اين محرمات چهار نوع است.

حرام  ابد  تا  مذكور  مرد  براى  مادر  مادر  و  مادر  زن،  كردن  عقد  مجرد  به  زن:  مادر   الف. 

مى گردد.

 ب. دختر زن )دختر اندر( و دخترهاى بچه اندر و پايين تر از آن به شرطى كه شوهر با زن 

همبستر شده باشد. اگر همبستر نشده باشد تنها با نام او شده باشد. بعد از عقد كردن از او 

و  دختران  با  كه  رواست  برايش  ازين  بعد  باشد.  وفات جدا شده  دليل  به  يا  دليل طالق  به 

نواسه هاى اين زن نكاح كند.

 ج. زنهاى پسر: )زنهاى پسران و نواسه ها( همينطور پايين تر از اين، برابر است كه بچه و نواسه 

بازنهاى خود همبستر شده باشد ويا نشده باشد بلكه تنها نكاح كافى است.

حرمت مصاهرت به سبب زنا كردن: حرمت مصاهرت به زنا كردن ثابت مى شود. اگر 

مردى با كدام زن زنا كند؛ پس اصول و فروع يعنى مادر، مادر كالن و باالتر از آن، دختر 

نواسه و همين طور پايين تر از آن باالى مرد زانى حرام مى شود؛ يعنى آنها را به نكاح گرفته 

نمى تواند.

�tمحرمات رضاعى: محرمات رضاعى آنست كه نكاح شان به سبب رضاع )شير خوردن(  
حرام مى گردد. يعنى آن زنهايى كه به سبب نسب براى مرد حرام ميشوند همان زن ها به سبب 

رضاع نيز بااليش حرام مى گردند.
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محرمات موقت:  محرمات موقت قرار ذيل است.

 ا. نكاح دو زن در يك وقت كه هر يكى از آنها مرد فرض شود نكاح در بين شان صحت 

ندارد، مانند: جمع بين دو خواهر، زن و خاله و يا عمة وى.

 ب. نكاح كردن زن پنجم: براى مرد مسلمان نكاح بيشتر از چهار زن جواز ندارد.

ج. نكاح با زنى كه ايمان به اديان سماوى نداشته باشد: براى مرد مسلمان جايز نيست كه با 

زن مشرك و بت پرست نكاح كند.

شاگردان به سه دسته تقسيم شوند؛ يك دسته محرمات ابدى دسته دوم محرمات موقتى و 

دسته سوم حكم نكاح بازن كافر، و يا اهل كتاب را بيان كند.

1. محرمات را تعريف كنيد.

2. انواع محرمات كدام ها اند؟

3. نكاح زن در حال عدت چه حكم دارد؟

4.  آيا نكاح با زنهايى كه به كتب سماوى ايمان نه دارند جايز است؟

5. نكاح بازنها اهل كتاب چه حكم دارد؟

 انواع محرمات را در كتابچه هاى تان بنويسيد.
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درس پنجاه و هشتم

نكاح با زنهاى اهل كتاب و عدم جواز اجبار زن بر نكاح

* åL>çÉå¿ßMßÇá¶=� ß×ßÆ� åL>çÉ åiÇàßá�=� àTèÆßhßI� àgÇàß�� ß×ßÆ�Z åL>çÉåE>ßJ å³á¶=� àTèÆßhßI� àgÇàß�ßÆ�$-%
*� æH>ßJ å³åE� ßÁÆèfå̄ àÈßÆ� æÀÈåbåE� ßÁÇà¿åºáÖàÈ�=Çà¾> ß²�=ßcC�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� åL>ßÒåE> çr¶=� àTèÆßhßI� àgÇàß�ßÆ�$.%

�áß��( á¼àß�� ßH>ßJå²� ß×ßÆ� ßGå²=ßÇ ß³á¶=� ßÁÆ àbàFá£ßÈ�=Çà¾> ß²� áÁåDßª�( àgÇàß�� ß×�( ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$/%
�* á¼ àÃàJ ßVß²>ß¿ àº�áhàß�

�å½=ßf áUåáÝ=� å¹> ßU� å��> ßQçÆßhßJßÈ� áÁß?�åÍßºåfáàá�=ßÆ�å½åf áV à»á·å¶� àgÇàß�ßÆ�$0%
�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� äÊå¶ßÆ�>ßÃáÉß· ß¢�ábå̄ á£ßÈ�áß�� áÁåCßÆ�(> ßÂ> ßuåfåE�)�åÍß·å®> ß£á¶=�åÍß§å¶>ßFá¶=�åÌçfàá�=� à\> ß³å¾� àbå̄ ß£á¿ßÈßÆ�$1%
�b¯£¿È�×�6�>£I��=>»Ã�e�b»��Æ�¬iÇÈ�ÇE=�¹>®Æ�Z>âFëÉßM�áÆß?� áKß¾> ß²�=âf á³åE�ßfßª àgßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU

�*Ê¶ÇE�×=
�*>âFëÉßM�áÆß?� áKß¾> ß²�=âf á³åE� å\> ß³ë¿¶=�Îß· ß¢�åÍß§å¶>ßFá¶=� àe>ßF áQC� ëÊå¶ßÇá·å¶� àgÇàß�� ß×ßÆ�$2%

�çbàE� ßØßª�( ßGëÉçN¶=� ßÁßcá@ßJ ái=� áÁåCßÆ�>ßÃá¿åº� ãÁácC� ß́ å¶ ßdßª� áK ß³ åV ßu�áÆß?� áKßJ ß³ ßjßª�>ßÃß¾ßcá@ßJ ái=�=ßcåC ßÆ�$3%
�* å¹áÇß̄á¶>åE�> ßÂ> ßuåe� áÀåº

� áKß¶=ßg� áÁåCßÆ�(åe> ß³áEßáÙ=� å¼ á³ àU� å�� ßÊåÃßª�(æÍ ßU=ßf åQ�áÆß?�æÍ ßváÉ ßU�áÆß?�æÍßFáMßÇåE�> ßÃàIße> ß³ßE� áKß¶=ßg�=ßcåC ßÆ�$4%
�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� ß́ å¶ ßdß²� ßÊåÃßª�>â¾åhåE

� à¹áÇß̄á¶>ßª�( àLáaßaße� á̧ ßE�6)�àÄß¶�âÍßFÉåà��)� áKß¶>ß̄ßª� ëK ß³ ßjßª� à\> ß³ë¿¶=� ǻ ß§ß·ßE� àTáÆçh¶=� ß¹>ß®�=ßcåC ßÆ�$5%
�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�>ßÃáÉß· ß¢�ß�åß�� ß×ßÆ�(>ßà�áÇß®

� à¬ß· áVßJ ájàÈ �ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ �ÇàEß? � ß¹>ß®ßÆ �*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß? � ßbá¿ å¢� å\> ß³ë¿¶= � å�� à¬ß· áVßJ ájàÈ � ß×ßÆ�$-,%
*åÄÉåª

� àbå̄ ß£á¿ßÈ� ß×ßÆ�Z ǻ Éå· á»çJ¶= ßÆ�ZåÍß®ßb çr¶=ßÆ�ZåÍßFåá�=ßÆ�Z åSÈåÆáhçJ¶= ßÆ�Z å\> ß³ë¿¶=� å á«ß·åE� à\> ß³ë¿¶=� àbå̄ ß£á¿ßÈßÆ�$--%
*åÍçÉ åqßÇá¶=� å á«ß·åE� àbå̄ ß£á¿ßÈ� ß×ßÆ�åÍ ßU>ßEåáÝ=ßÆ�æÌße> ßQåáÝ=� å á«ß·åE
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ترجمه

)1( نكاح كردن با زنهاى اهل كتاب جواز دارد. نكاح با زنهاى آتش پرست و بت پرست 

جواز نه دارد.  

)2( نكاح كردن با زنهاى صابيه نزد امام ابوحنيفه6 در صورتى جواز ندارد كه به يكى از 

اديان و كتب ايمان داشته باشد. )به كتاب سماوى مقربوده(. 

)3( امام ابو يوسف و امام محمد رحمهمااهللا ميگويند. جواز دارد؛ اما اگر ستارگان را عبادت 

ميكردند و از كتاب پيروى نمى كردند. نكاح با آنها جواز ندارد. 

)4( براى مرد مُحرم و زن مُحرمه جايز است كه در حالت احرام نكاح كنند. 

منعقد مى شود.  او  به رضايت  زفر  و  ابوحنيفه6  امام  نزد  و عاقل  بالغ  نكاح زن آزاد،   )5(

گرچه ولى او عقد بسته كرده نه باشد چه زن دوشيزه باشد يا بيوه، ابويوسف و محمد رحمهما 

اهللا ميگويند: نكاح منعقد نه مى شود مگر به اجازة ولى.

)6( براى ولى جواز نه دارد كه زن بالغ، باكره يا ثيبه را به نكاح مجبور سازد. 

)7( اگر ولى زن اجازة او را طلب كند پس اگر خاموش شود يا خنده كند، از طرف او به 

معناى اجازه دادن است.  اگر از ثيبه اجازه نكاح او را بخواهد پس اظهار رضايت او به قول 

اش ضرورى است.

)8( اگر بكارت دختر به خيز زدن، حيض و يا زخم زايل شد )از بين رفت( دختر مذكور 

ابوحنيفه6  امام  نزد  نيز  او  به زنا كردن زايل شد.  باكره است واگر بكارت وى  در حكم 

همينطور است )مثل دختر باكره به نكاح داده مى شود(. 

)9( اگر )پيش از ازدواج( شوهر به زن خود بگويد كه به شما خبر نكاح كردن رسيده بود و 

شما سكوت كرده بوديد. )جواب رد نداده بوديد( و زن برايش بگويد: من نكاح را رد كرده 

بودم )نكاح راقبول نكرده بودم( سخن آن معتبر است و نزد امام ابوحنيفه6 سوگند بااليش 

الزم نيست. 

)10( نزد امام ابوحنيفه6 در نكاح سوگند گرفته نمى شود. و صاحبين مى گويند: سوگند از 

زن اخذ مى گردد.

)11( نكاح به الفاظ تزويج، تمليك، هبه و صدقه منعقد مى گردد. و به الفاظ اجاره، اعاره و 

اباحت منعقد نمى گردد و  به لفظ وصيت نيز بسته نمى شود.
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شرح

نكاح با اهل كتاب: با زن پاكدامن از اهل كتاب يعنى يهودى و نصرانى نكاح كردن جواز 

دارد. 

نكاح با زنهاى صابيات:  زنهاى صابيات اگر به كدام نبى و كتاب آسمانى ايمان داشته 

باشند نكاح با ايشان نزد امام ابو حنيفه6 جايز است؛ اما اگر عبادت ستاره ها را ميكردند و 

پيرو كتاب آسمانى نبودند نكاح كردن با ايشان جواز ندارد. اين در مذهب امام ابوحنيفه6 

و نزد صاحبين )ابو يوسف و محمد رحمهمااهللا( فرقه صابيه در جملة بت پرستان داخل اند. 

زيرا ستاره ها را عبادت مى كنند. اما به نظر امام ابو حنيفه6 صابيان به زبور ايمان دارند و 

ستاره ها را عبادت نمى كنند)1(.

حكم نكاح با زنهاييكه به كدام دين سماوى ايمان ندارند: براى مرد مسلمان روا 

�á=Ç àV å³¿ßI �ß×ßÆy متعال مى فرمايد:  نكاح كند خداوند  با زن مشرك و بت پرست  نيست كه 

w)2( و زنهاى مشركه را به نكاح نگيريد تا آنكه ايمان بياورند.  çÀåºáÖàÈ�ÎçJ ßU� åL>ß²åf ánàá�=
نكاح زن مسلمان با كافر: نكاح زن مسلمان با مرد كافر به طور مطلق حرام است چه اين 

مرد يهودى باشد يا نصرانى، يا ملحد و كمونست و يا كافر ديگر. اهللا تعالى مى فرمايد: ترجمه: 

پس اگر براى تان معلوم شود كه آنها مومنات است پس آنها را به كفار بر نگردانيد. نه اينها 

)زنان مؤمنه( براى كفار جايز اند و نه كفار براى اينها)3(.

رضايت زن در نكاح: در نكاح رضايت دختر بالغ و پسر بالغ شرط است. اگر دختر بالغ 

باشد ولى حق ندارد كه او را به نكاح مجبور سازد؛ يعنى بدون رضايت دختر بالغ به نكاح 

دادن او از طرف ولى نافذ و عملى نيست)4(.

اجازه در نكاح

اين طريقه سنت است كه ولى پيش از نكاح كردن دختر جوان، اجازه و رضايت او را گرفته 

و برايش بگويد كه فالن مرد شما را به نكاح مى خواهد. اگر دختر سكوت اختيار نمود اين به 

معناى اختيار و موافقت او است. اگر ولى اجازه ورضايت دختر را طلب نكند كارى را كرده 

كه مخالف با سنت است و نكاح نيز تا اجازة دختر موقوف است. اما سكوت بيوه موافقت 

1- الصبح النورى: موالنا محمد حنيف گنگوهى
2- البقره )221(
3- الممتحنه 10

4- النتف فى الفتاوى 270/1
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شمرده نمى شود، بلكه آن زن بيوه بايد با  صراحت موافقة خويش را اظهار كند.

اگر بكارت دختر جوان به اثر زنا از بين رفت، در نزد امام ابو حنيفه6 او نيز مثل دختر باكره 

به نكاح داده مى شود.

صاحبين مى گويند: كه دختر مذكور مثل بيوه به نكاح داده مى شود يعنى بايد رضايت خود 

را به زبان بيان كند)5(.

مدرس صاحب طالب را به سه دسته تقسيم نمايد و به ايشان در باره نكاح مسلمان با زنان 

صابئه، كتابيه و كافر و نكاح زن مسلمان با كافر مباحثه و مناقشه كنند.

1. نكاح زنان اهل كتاب چه حكم دارد؟

2. نكاح با زنهاى صائبه چه حكم دارد؟

3. نكاح با زنى كه به دين سماوى ايمان نه دارد چه حكم دارد؟

4. آيا با مرد كافر نكاح زن مسلمان جواز دارد؟

5. هرگاه دختر جوان بدون رضايت خودش به نكاح داده شود نكاح وى درست خواهد بود؟

6. فرق ميان اجازة دختر جوان و زن بيوه در نكاح را روشن سازيد.

5- ردالمحتار 358/9    البحرالرائق 118/3   الفقه االسالمى و ادلته 162
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درس پنجاه و نهم

واليت

مسايل و احكام مربوط به واليت در نكاح را درين درس مى خوانيم:

�*>âFëÉßM�áÆß?�àÌß�å§ çr¶=� áKß¾> ß²�=âf á³åE� èÊå¶ßÇá¶=�> ß» àÃ ßQçÆßg�=ßcC�(åÌß�å§ çr¶=ßÆ�å�å§ çr¶=� à\> ß³å¾� àgÇàß�ßÆ�$-%
*àÍßF ßrß£á¶=�ßÇ àÂ� èÊå¶ßÇá¶=ßÆ�$.%

� åHßáÙ=�àá� ß¦�> ß» àÃ ßQçÆßg� áÁåCßÆ�( å©Çà·àFá¶=� ßbá£ßE�> ß»àß��ße>ßÉ å]� ßØßª�( èbßá�=�áÆß?� àHßáÙ=�> ß» àÃ ßQçÆßg� áÁåDßª�$/%
�* ß_ ßjßª�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ� å\> ß³ë¿¶=�Îß· ß¢�ß½>ß®ß?�ßÐ> ßm� áÁC�( ß̈ ß·ßE�=ßcC�à(e>ßÉåá�=�> ß» àÃá¿åº�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à³å·ßª�ëbßá�=ßÆ

*ßÍß«Éå¿ ßU�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�æÍ ß»å· ájàº�Îß· ß¢�æfåª> ß³å¶�ßÍßÈ ß×åÆ� ß×ßÆ�( æÁÇà¿áß�� ß×ßÆ�( æbáF ß¢� ß×ßÆ�(æ�å§ ßrå¶�ßÍßÈ ß×åÆ� ß×ßÆ�$0%
�* àSÈåÆáhçJ¶=� åHåe>ß®ßáÙ=� áÀåº� åL>ßF ßrß£á¶=�åá�ß§å¶� àgÇàß��

*ßg> ßQ�>ßÃß̄ßJ á¢ß?�Ëådç¶=�> ßÂ ß×áÇßº�>ßÃ ßQçÆßg�=ßcC�>ßß��Êå¶ßÆ� ß×� áÀßºßÆ�$1%
�ßfßª àhå¶�>âª ßØ å]� àTëÆßhàÈ�Áß?�àÄá¿åº� àbß£áEß?�ßÇ àÂ� áÀßå��ßg> ßQ�âÍß£ åìß̄á¿ àº�âÍßFáÉ ß¦� àHßfá®ßáÙ=� èÊå¶ßÇá¶=� ßH> ß¦�=ßcåC ßÆ�$2%

�âÌçfßº� ç×C�åÍß¿ çj¶=� å�� à̧ åª=ßÇß̄á¶=�åÄáÉß¶C� à̧ årßÈ� ß×�æbß·ßE� å�� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?�àÍß£ åìß̄á¿àá�=�àÍßFáÉ ß§á¶=ßÆ
ترجمه

)1( نكاح پسر نابالغ و دختر نابالغ جواز دارد. وقتى كه نكاح ايشان را ولى آنها كرده باشد. 

دختر خورد باكره باشد و يا ثيبه )بيوه( باشد. 

)2( ولى عصبه است. 

)3( اگر نكاح دختر و يا پسر نابالغ را پدر يا پدر كالن انجام داده  باشد بعد از بلوغ براى آنها 
فسخ نكاح نيست، و اگر نكاح توسط كسى غير از پدر و پدركالن  صورت گرفته باشد هر 
يك از آنها اختيار دارند كه پس از رسيدن به بلوغ اگر بخواهند در قيد نكاح باقى بمانند و 

اگر بخواهند نكاح را فسخ كند.

اليت  و  حق  مسلمان  زن  باالى  وكافر  نيست،  واليت  حق  ديوانه  و  غالم  صغير،  براى   )4(

ندارد.

امام ابوحنيفه6 مى گويد: بدون از عصبات )مانند خواهر، مادر و خاله( به نكاح دادن ديگر 

اقارب )خواهر، مادر خاله( نيز جواز دارد. 

)5( زنيكه ولى نداشته باشد اگر بادارش )موال(   كسى كه وى را آزاد كرده باشد( به نكاح 
بدهد جواز دارد.
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)6( اگر ولى قريب به غيابت منقطعه غايب شد، پس براى ولى بعيد جواز دارد كه صغير و يا 
صغيره را به نكاح بدهد. 

)7( غيابت منقطعه آنست كه شخصى در جايى باشد كه به آنجا در سال يكبار قافله برسد.
شرح

تعريف واليت: واليت درلغت به معناى امارت و حكومت است.
واليت  را  داشتن  تصرف  قدرت  كار  يك  در  كسى  اجازة  از  بدون  فقهى:  اصطالح  ودر 

مى گويند. ولى در لغت ضد دشمن است. و در اصطالح فقه ولى آن خويشاوند بالغ، عاقل و 
عصبه )آن وارث مرد كه در نبودن ذوي الفروض ساير مال را مي گيرد( را گويند. كه در يك 

كار كسى اختيار تصرف را دارد و مراد از ولى خويشاوندان است1.

انواع واليت:واليت به سه نوع است
1. واليت نفس          2. واليت مال            3. واليت نفس و مال

١. واليت نفس به دونوع است
 الف. واليت اجبار: يعنى سلطه داشتن، قبوالندن امرى بر كسى. 

 ب. واليت اختيار: عبارت از واليتى است كه براى ولى باالى زن در نكاح دادن وى به 
رضايت او ثابت مى گردد. 

اسباب واليت اجبار سه است:
- كوچك و نابالغ بودن.          - ديوانگى        - معتوه بودن )كم عقلى(

اختيار ولى در نكاح: نزد امام ابوحنيفه و امام زفر رحمهما اهللا زن عاقل بالغ و آزاد بدون 
اجازة ولى نفس خود را به نكاح داده ميتواند.

ترتيب اولياء: 1. پسر، نواسه و پائين تر از آنها.       2. پدر، پدر كالن و باالتر از آنان.
3. برادر حقيقى و پسران او و همين طور پايين تر از آنها.4. كاكاى حقيقى و پسران او

5. كاكاى پدر، پسران او، بعد از آن كاكاى پدر كالن و بعد از او پسران او و همين طور پايين تر 

از آنها.

بعد از آن حق واليت براى عصبات سببى مى باشد كه آنها آزاد كنندگان است بعد از آنها 

امام و حاكم ولى مى گردد.

1. واليت را تعريف كنيد؟       2. ولى كيست؟            3. انواع واليت كدام ها است؟

4. ترتيب او لياء را بيان كنيد؟

1- البحر الرائق 117/3   المعجم الوسيط 1،58/2   االختيار لتعليل المختار 3/ 109   العنايه شرح الهدايه 422/4
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درس شصتم

كفاءت
شريعت اسالمى به دليل اينكه مناسبات زن و شوهر بطور دايمى و مستحكم برجا بماند، 

برخى از صفات را براى شوهران مشخص ساخته است كه آنها عبارت از هم كفو بودن 

شوهر با زن است و اين كه كفو چه را مى گويند؟ و اگر كفو نباشد ولى چى كرده 

مى تواند به اين پرسشها و امثال آن در اين درس پاسخ داده مى شود.

�=Çà®ëfß«àÈ � áÁß? �åÐ>ßÉå¶áÆßáÚå·ßª �æÇà« à² �åá� ß¦ �àÌß?áfßá�= � áK ßQçÆßhßI �=ßcåC ßÆ �ãÌßß�ßJá£àº � å\> ß³ë¿¶= � å� �àÌßÐ>ß« ß³á¶=ßÆ �$-%
*> ß» àÃß¿áÉßE

�åÍß̄ ß«ç¿¶= ßÆ�åfáÃ ß»á·å¶�>³å¶>ßº� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?�6ßÇ àÂßÆ� å¹>ßá�=ßÆ� åÀÈëb¶=ßÆ� åG ßjç¿¶=� å��ãÌßß�ßJá£àº�àÌßÐ>ß« ß³á¶=ßÆ�$.%
*> âváÈß?� å¤åÑ>ß¿ çr¶=� å��àß�ßJá£àIßÆ

�ßbá¿ å¢�>ßÃáÉß· ß¢� åz=ßå�á¢ å×=� è° ßU�åÐ>ßÉå¶áÆßáÚå·ßª�> ßÃå·áNåº�åfáÃßº� áÀåº� áK ßrß̄ß¾ßÆ�àÌß?áfßá�=� áK ßQçÆßhßI�=ßcåC ßÆ�$/%
�*> ßÃß®åe>ß«àÈ�áÆß?�> ßÃå·áNåº�ßfáÃßº�>ßß�� ç¼åJàÈ�ÎçJ ßU�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?

�åfáÃßº� å��ßa=ßgßÆ�ß�å§ çr¶=�àÄß¿áE=�áÆß?�(> ßÂåfáÃßº� áÀåº� ßsß̄ß¾ßÆ�(ßÌß�å§ çr¶=�àÄßJß¿áE=� àHßáÙ=� ßTçÆßg�=ßcåC ßÆ�$0%
�* ëbßá�=ßÆ� åHßáÙ=�åá�ß§å¶� ß́ å¶ßc� àgÇàß�� ß×ßÆ�(> ß»åÃáÉß· ß¢� ß́ å¶ßc�ßg> ßQ�åÄåIß?ßfáº=

�*=âfáÃßº�åÄÉåª� ë¼ ßjàÈ�áß�� áÁåCßÆ� èX årßÈßÆ�(=âfáÃßº�åÄÉåª�Îçß��=ßcC� à\> ß³ë¿¶=� èX årßÈßÆ�$1%
�> ß»ßª�âÌßf ánß¢�Îçß�� áÁåCßÆ�*ãÌßf ánß¢�>ßÃß·ßª�(æÌßf ánß¢� áÀåº� ç̧ ß®ß?�Îçß�� áÁåDßª�( ß¼ åÂ=ßeßa�àÌßf ánß¢�åfáÃßá�=� ȩ̀ ß®ß? ßÆ�$2%

�*> ßÃá¿ ß¢� ßL>ßº�áÆß?�> ßÃåE� ß̧ ß]ßa� áÁC�(Î ç» ßjàá�=�> ßÃß·ßª�Zßa=ßg
�Î ç» ßjàá�=� à¬ árå¾�>ßÃß·ßª�(åÌßÇá·ßá�=ßÆ�>ßÃåE� å¹Ç à]èb¶=� ß̧ áFß®�> ßÃß̄ç· ß{� áÁåCßÆ�$3%

� áÁC�(> ßÃå·áNåº� àfáÃßº�>ßÃß·ßª�(>ßß��ßfáÃßº� ß×� áÁß?�Îß· ß¢�>ßÃ ßQçÆßhßI�áÆß?�(=âfáÃßº�>ßß�� ë¼ ßjàÈ�áß�ßÆ�>ßÃ ßQçÆßhßI� áÁåDßª�$4%
� æH=ßÇáMß?�àÍßM ßØßM�ÊÂÆ�*àÍß£áJàá�=�> ßÃß·ßª�(åÌßÇá·ßá�=ßÆ� å¹Ç à]èb¶=� ß̧ áFß®�> ßÃß̄ç· ß{� áÁåDßª�(> ßÃá¿ ß¢� ßL>ßº�áÆß?�> ßÃåE� ß̧ ß]ßa

*> ßÃå·áNåº�åÌßÇ ájå²� áÀåº
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ترجمه

وى  اولياى  نمايد،  ازدواج  كفوء  غير  مردى  با  زنى  اگر  است.  معتبر  نكاح  در  كفاءت   )1(

مى توانند كه ميان آنها تفريق و جدايى بياورند.

باشد هم چنان  نفقه  و  مهر  مالك  است، طوريكه:  معتبر  مال  و  دين  نسب،  در  )2( كفاءت 

كفاءت در كسب و كار اعتبار دارد.

ابوحنيفه6 حق  امام  نزد  او  اولياى  باشد،  نكاح كرده  مثل  مهر  از  به كمتر  )3( هرگاه زن 

اعتراض دارند تا به زن مهر مكمل بدهد و يا آنرا جدا كند.

)4( اگر پدرى دختر صغيرة خود را به مهر كم به نكاح بدهد يا به پسر صغير خود به مهر زياد 

دخترى را به نكاح گيرد، اين حق براى پدر و پدر كالن وجود دارد و غير از آنها، اقارب 

ديگر اين حق را دارا نمى باشند.

)5( اگر در نكاح مهر تعيين گردد، نكاح صحيح مى شود و اگر مهر معين نشود باز هم نكاح 

صحت دارد.

)6( حد اقل مهر، ده درهم است اگر ازاين كم تعيين شود، ده درهم حق زن مى باشد.

يا شوهر وفات  نمود و  با زن جماع  تعيين كرد و  را  از آن مهر  يا زياد  كسيكه ده درهم و 

گرديد، همان مهر تعيين شده بااليش الزم مى گردد. 

)7( و اگر شوهر زن را قبل از جماع و خلوت، طالق نمايد، نصف مهر تعيين شده براى زن 

تاديه مى گردد. 

)8( اگر عقد نكاح صورت گيرد و مهر در آن تعيين نگردد، و يا به اين شرط نكاح شود كه 

در آن مهر نباشد و با زن جماع نمايد و يا شوهر فوت كرد به آن زن مهر مثل داده مى شود و 

اگر زن را قبل از جماع طالق نمايد  براى او متعه داده مى شود، متعه سه دسته لباس است كه 

طبق عرف و توانايى از طرف شوهر به همسر مطلقه داده مى شود.

شرح

فقهاء  برابرى است و در اصطالح  به معناى مساوات و  لغت  تعريف كفاءت: كفاءت در 

مساوات ميان زن و شوهر از لحاظ نسب، ديانت، مال و كسب را كفاءت گويند.

كفاءت بين شوهر و زن: كفاءت از جانب مرد معتبر است؛ زيرا كه طبق عادت زن شريف 

اين را ناشايسته مى پندارد كه با خسيس عروسى نمايد، ولى مرد اين را مذموم نمى پندارد كه 

زنش خسيسه و ضعيف النسب باشد.
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كفاءت بين زن و شوهر ضرورى است، بناًء زنيكه براى خود شوهر غير كفؤ را اختيار مينمايد، 

از لحاظ  اينها  نمايند؛ زيرا كه  لغو  اين نكاح مخالفت نموده و آن را  با  او مى توانند  اولياى 

روابط اجتماعى متضرر ميگردند و احتمال اين سخن هم موجود است كه دختران از روى 

احساسات جوانى، مصلحت خود را سنجش كرده نميتوانند و كمتر از سوية خود شوهرى را 

انتخاب نمايند، بدين دليل اولياء ايشان حق اعتراض را دارند.

ميان زن و شوهر كفاءت در كدام اشياء ضرورى است؟ 

١- دين: به اين معنا كه دختر صالحه و پسر فاسق با هم كفوء نيستند. 

مى شود  پنداشته  الزم  جوان  دختر  بر  لذا  مى كند،  فخر  خود  نسب  به  كس  هر  نسب:   -٢

كه شوهرى را انتخاب نمايد كه در نسب از وى كم نباشد، تا براى هر دو طرف مشكالت 

اجتماعى به بار نياورد.

نفقة خانمش را  باشد كه مهر معجل و  توان داشته  اينقدر  ازدواج كننده  پسر  اقتصاد:   -٣

پرداخته بتواند.

كسب و تخصص: هرچند در كسب و كار مشروع و حالل عيبى نيست؛ مگر در اجتماع 

بعضى پيشه هاى وجود دارد كه مردم به آن به نظر خوب نمى نگرند، بناًء الزم است كه در 

خويشاوندى دقت و غور صورت گيرد.

حكم مهر در نكاح: اگر در وقت نكاح مهر تعيين گردد و يا تعيين نگردد، نكاح صحيح 

مى شود، در صورت تعيين، همان مال تعيين شده واجب مى شود و در صورت عدم تعيين مهر 

مثل الزم مى گردد.

انواع مهر: مهر به دو قسم است كه يكى را مهر مسمى )تعيين شده( و ديگرى را مهر مثل 

گويند.

هرگاه در هنگام عقد براى زن مهر تعيين شود، اين را مهر مسمى گويند و در صورت عدم 

نيز پرداخته  او  به  باشند  تعيين آن، مهرى كه هم سن هاى دختر و دختران هم مثل او گرفته 

مى شود و به او مهر مثل گفته مى شود.

اندازة اقل و اكثر مهر: اندازة كم مهر ده درهم شرعى بوده و اندازة بلند آن تعيين نشده، 

اما در اكثر روايات، توصيف آن زنها ذكر گرديده كه مهرشان كم باشد، زياد بودن مهرها در 

اجتماع مشكالت زيادى را به بار مى آورد.
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حاالت وجوب نصف مهر و متعه 

براى زنيكه مهر تعيين شده باشد، قبل از جماع و يا خلوت صحيحه به او طالق داده شود، از 

طرف شوهر برايش نصف مهر تاديه مى گردد.

پرداخته  برايش  متعه  او طالق دهد  به  از جماع  قبل  باشد و  تعيين نشده  برايش  اگر مهر  اما 

مى شود.

با  تنبان و چادر( است كه كيفيت و قيمت آن  )پيراهن،  لباس  از آن سه دسته  متعه عبارت 

حالت اقتصادى زن برابر بوده و از جانب شوهر براى زن مطلقه به عنوان هديه داده مى شود.

1. برابر بودن زن و شوهر در كدام امور ضرورى است؟

2. متعه چيست و چه كسى مجبور به پرداخت آن است؟

3. مهر مثل در كدام وقت به زن پرداخته مى شود؟

4. حد اقل و حد اكثر مهر چقدر است؟

شاگردان رواجهاى مهر را در محيط خود با آنچه كه در درس خوانده شده مقايسه نموده و 

فرق آنها را واضح سازند.
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درس شصت ويكم

مهر)١(

در نكاح حق طالق براى شوهر و حق مهر براى زن تفويض گرديده و نكاح زن مسلمان بدون 

مهر نمى باشد، لذا در اين درس اقسام مهر و احكام آن تدريس مى گردد.
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ترجمه:

)1( اگر شخص مسلمان به شراب يا خنزير نكاح كند، نكاح صحيح مى شود و براى او مهر 
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مثل است.

)2( واگر زنى را بدون تعيين مهر به نكاح در آورد، بعداً هر دو جانب بر مهر با هم موافقه 

كردند اگر با وى جماع كرده باشد و يا شوهر وفات كند، همان مهر )تعيين شده( حق ايشان 

مى شود و اگر قبل از جماع او را طالق نمايد متعه برايش تاديه مى گردد.

)3( اگر بعد از عقد نكاح مهر برايش اضافه كند، باالى شوهرش واجب مى گردد، اما اگر 

قبل از جماع طالق صورت گيرد، زيادت از بين مى رود و اگر زن براى شوهر خود در مهر 

تخفيف و كمى بياورد، كم كردن و تخفيف صحيح شمرده مى شود. 

)4( اگر شوهر با همسر خود خلوت نمايد و مانع جماع وجود نداشته باشد، و بعداً او را طالق 

نمايد به زن مهر كامل مى پردازد و زن عدت را سپرى كند، اگر يكى از اينها مريض و يا روزه 

دار باشند و يا در حالت حج فرضى و يا نفلى و يا در حالت احرام عمره بوده؛ و يا همسرش 

حايضه باشد اين چنين خلوت، خلوت صحيحه گفته نمى شود. 

)5( شوهر مجبوب )كه آلة تناسلى اش قطع شده باشد( اگر با زن خود خلوت نمايد و بعداً او 

را طالق كند نزد امام ابو حنيفه6 مهر كامل را مى پردازد.

)6( متعه دادن براى همة زنها مطلقه مستحب مى باشد، مگر به آن زن مطلقه كه مهر برايش 

تعيين نگرديده بود و قبل از دخول طالق شود )براى او متعه واجب است(.

)7( اگر شخصى دختر خود را به شخصى ديگرى به اين شرط به نكاح داد كه: آن شخص به 

او خواهر و يا دختر خود را به نكاح بدهد و يكى از عقدين، براى ديگرى عوض گردد هر 

دو عقد جايز است و براى هر يكى از آنها مهر مثل الزم مى شود.

انجام  زن  براى  شخص  )كه  خدمت  سال  يك  بدل  در  را  زن  يك  آزاد  شخص  اگر   )8(

مى دهد( و يا تعليم قرآن به نكاح در آورد، براى زن مهر مثل است.

شرح:

اگر چيزهاى حرام به حيث مهر تعيين شود، مهر مثل الزم مى گردد.

اشياى حرام مانند؛ شراب و خنزير اگر به حيث مهر تعيين گردد، نكاح صحيح بوده، اما مهر 

مثل الزم مى گردد؛ زيرا كه براى مسلمان جايز نيست كه اشياى حرام را به حيث مهر به زن 

تسليم نمايد.
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زيادت و كمى در مهر بعد از عقد

در تعيين مهر رضايت و موافقة طرفين اساس را تشكيل ميدهد، شوهر و زن مى توانند بعد از 

عقد در مهر زيادت و كمى بياورند و به وفاء به وعدة خويش مكلف پنداشته مى شوند، اين 

در صورتى است كه نكاح به حال خود دوام نموده؛ دخول يعنى جماع صورت گيرد و يا 

شوهر فوت شود؛ اما اگر قبل از جماع طالق واقع گردد زيادت مهر مؤخر ساقط مي گردد و 

در صورت كم كردن، كم كردن اعتبار  دارد. 

خلوت صحيحه: زن و شوهر كه بعد از عقد نكاح در چنان محلى كه در آن موانع جماع 

شمار  به  جماع  مانند  و  مى شود  ناميده  صحيحه  خلوت  شوند،  يكجا  هم  با  نبوده  موجود 

ميرود.

باشد، خلوت صحيحه  اما در آن خلوتى كه معاذير شرعى و طبيعى درمقابل جماع موجود 

دانسته نمى شود و اين معاذير عبارت اند از: 1- مريضى، 2- روزة ماه رمضان، 3- احرام حج 

فرضى يا نفلى 4- حيض.

متعة استجبابى: براى همة آن زنهايى كه بعد از تعيين مهر طالق ميشوند، متعه دادن مستحب 

است، اما زن هايى كه مهر براى شان تعيين نگرديده و پيش از جماع طالق شوند، برايشان متعه 

دادن واجب است.

شغار )بدل(: عروسى نمودن يك دختر در مقابل دختر ديگر به چنين طريقه كه يكى مهر 

ديگرى گردد شغار )بدل( گفته مى شود.

حكم بدل: در شريعت اسالم نكاح به صورت شغار كار پسنديده نيست و زن آزاد بايد به 

حيث مهر با ديگرى تبادله نشود، كسانى كه دختران خود را با زنهاى ديگر تبادله مينمايند، اين 

عمل نادرست است و در شريعت اسالمى از آن نهى شده است، هرگاه چنين عقدى به ميان 

آيد و دختر راضى باشد اصل نكاح درست است ولى به هر دو زن مهر مثل تاديه مى گردد؛ 

زيرا مهر حق زن است. 

دادن منافع معنوى در مهر: هرگاه تعليم قرآن و دين و يا براى مدت معلوم غرض كار و 

خدمت، خود را به زن خادم نمايد به اين مفهوم كه همين در مهر محسوب گردد، كار درست 

نيست و براى زن مهر مثل الزم مى گردد؛ زيرا تعليم دين بااليش فرض است و مال نيست و 

در خدمت اش قلب موضوع مى آيد.
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1- خلوت صحيحه كدام است و چه حكم دارد؟

2- اگر زنى براى زن ديگر مهر شود چه واقع مى گردد؟

3- تعيين اندازة مهر حق كيست؟

4- آيا شراب و خنزير به حيث مهر تعيين شده ميتواند؟

5- هرگاه زوجين شراب را به حيث مهر تعيين كنند چه الزم مى شود؟

شاگردان به كمك استاد در مورد اضرار اجتماعى نكاح شغار )بدل( مقاله يى بنويسند كه از 

ده سطر كم نباشد.
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درس شصت و دوم

مهر)2(
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*åÍç«å£á¶=ßÆ�åf árß£á¶=ßÆ�åbß·ßFá¶= ßÆ� åG ßjç¿¶=ßÆ

ترجمه

)1( وقتيکه پدر و پسر زن ديوانه، هر دو موجود باشند، ولى نکاحش به نزد امام ابو حنيفه و 

ابو يوسف - رحمهما اهللا- پسر وى مى باشد.

امام محمد6 مى گويد: ولى نکاحش پدر وى است.

بيرون  اين شهر  از  را  او  در آورد که  نکاح  به  اين شرط  به  هزار درهم  به  را  زنى  اگر   )2(

نمى سازد و يا  پس از او با خانم ديگرى ازدواج نمى کند، اگر شوهر به شرط وفا نمود مهر 

او همان مهر تعيين شده مى باشد و اگر با زن ديگرى ازدواج کرد و يا از شهر بيرونش کرد 

براى زن مهر مثل مى باشد.

)3( اگر زنى را در بدل حيوان غير موصوف )مثل گاو( به نکاح گرفت، نکاح صحيح است 

زن  به  را  آن  قيمت  يا  و  حيوان  که  است  مخير  شوهر  مى دهد.  زن  براى  متوسط  حيوان  و 

بپردازد. 

)4( اگر خانمى را در بدل لباس غير موصوف )مانند يک جوره لباس( به نکاح در آورد به 

او مهر مثل تاديه مى شود.

)5( نکاح مؤقت و متعه باطل است.

)6( نکاح غالم و کنيز به اجازة بادارش موقوف بوده، پس اگر بادار اجازه داد نکاح جايز و 

اگر رد کرد باطل است، به همين گونه هرگاه زنى بدون اجازة خودش به نکاح داده شود و يا 

براى کدام مرد بدون اجازه خودش عروسى صورت گيرد نکاح موقوف مى شود.

)7( پسر کاکا )که ولى باشد( مى تواند که دختر کاکا را براى خود به قيد نکاح در آورد. 

)8( اگر زنى براى مردى اختيار بدهد که او را براى خود به نکاح گيرد و آن مرد در حضور 

دو شاهد  اين زن را براى خود نکاح نمايد، نکاحش صحيح است.

)9( اگر ولى زن ضامن مهر شود ضمانتش درست است. زن اختيار دارد که مهر را از شوهر 

و يا از ولي خود بخواهد.

)10( اگر در نکاح فاسد، قاضى زن و شوهر را قبل از جماع جدا کند براى او هيچ مهر نيست، 

همچنان بعد از خلوت هم مهر برايش نيست، و اگر با وى جماع صورت گرفته باشد برايش 

مهر مثل است و از مقدار تعيين شده زياد شده نمى تواند و باالى زن سپرى نمودن عدت است 
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و نسب اوالدش ثابت مى گردد.

)11( در مهر مثل، خواهران، عمه ها و دختران کاکا درنظر گرفته مى شوند،  مهر مثل با مهر 

مادر و خاله ها که از قوم او نباشند قياس نمى شود.

)12( در مهر مثل ميان دو زن به مساوات عمر، زيبايى، مال، عقل، دين، نسب، منطقه، زمان و 

پاکدامنى اعتبار داده مى شود.

شرح

آن زن ديوانه ايکه داراى پسر و پدر هر دو بوده، به ارتباط سرپرستى نکاح، امامان مذهب ما 

دو نظر دارند.

امام محمد6 ميگويد: پدرش سرپرست او است؛ زيرا که شفقت پدر نسبت به پسر زياد بوده 

و اين واليت بنا برهمين دليل مى باشد؛ ليکن امام ابو حنيفه و ابو يوسف - رحمهما اهللا-  به اين 

نظر اند که سرپرست نکاح اين زن پسر وى مى باشد، زيرا واليت نکاح  بر عصوبت بنا است 

و در صورت فوق پسر عصبه است نه پدر. 

با  نمايد که  باالى شوهر خود چنين شرطى وضع  خانمى که  اثر شرطهاى زن در مهر: 

خواستهاى عقد موافق باشد و شوهر بر آن شرط عمل نمايد، مهر به يک شکل و اگر مطابق 

شرايط با او رفتار نکند، مهر به گونة ديگرى الزم مى گردد که تفصيلش چنين است:

زن مى تواند که در وقت نکاح چنين شرايطى را وضع نمايد که با خواسته هاى نکاح موافق 

باشند مانند بيرون نبردن زن از شهر و منطقة معين و يا با زن ديگرى ازدواج نکردن و اگر در 

مقابل اين شرايط مهر کم تعيين شود و شوهر به شروط وفا نمايد مهر معين شده )مسمى( را 

مى پردازد و اگر وفا نکرد در آن صورت مهر مثل مى پردازد.

هر مال مهر شده مى تواند: ضرورى نيست که مهر پول نقد باشد، امکان دارد چيز ديگرى 

باشد، مال منقول؛ مانند: حيوانات.. و يا اموال غير منقول به حيث مهر تعيين گردد، اگر در 

مهر حيوان غير معين و غير موصوف تعيين گردد، اين مهر درست است و از جنس همين 

حيوان، متوسط آن )حيوانى که نه بلندترين قيمت و نه نازلترين قيمت را داشته باشد( پرداخته 

مقابل خويشاوندى  در  و  دارد  ثانوى  درجة  از يک جهت  نکاح  در  مهر  که  زيرا  مى شود؛ 

ايکه از نکاح به ميان مى آيد اهميتش کم است و از جهت ديگر اينکه: اگر ميان زن و شوهر 

تسامح )چشم پوش( باشد پس منازعه ها و جنجالها را به ميان نمى آورد. اما اگر زن به لباس 

غير موصوف به نکاح داده شود مهر مثل الزم مي گردد؛ زيرا در لباس فرق زياد بوده و معلوم 
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کردن اعلى، متوسط و ادني مشکل است، مگر در بين حيوانات آن قدر فرق ديده نمي شود 

که باعث جنجال شود، پس به همين اساس از بين آنها حيوان متوسط الزم مي شود. 

مهر حق كيست و از چه كسى خواسته مى شود؟

اين سخن بايد معلوم  باشد که: مهر حق زن بوده، ولى او تنها ضمانت کرده مى تواند، نه اينکه 

آنرا به نفع خود به کار ببرد بناًء زن در هر وقت از شوهر و در صورت ضمانت ولى از ولى 

خود مهر را مطالبه کرده مى تواند.

تفريق  زن  و  شوهر  ميان  قاضى  وقتيکه  فاسد  نکاح  در  فاسد:  نكاح  در  قاضى  تفريق 

مى آورد، اگر با هم جماع نکرده باشند اگر چه با هم خلوت نموده باشند براى زن هيچ مهر 

نيست.

اما اگر با زن جماع کرده باشد در اين صورت به آن اندازة مهر مثل برايش داده مى شود که 

از مهر تعيين شده زياد نباشد.

مهر مثل را چگونه ميتوان معلوم كرد؟

معلوم نمودن مهر مثل از مهرهاى خواهران، عمه ها و دختران کاکا معلوم مى گردد و به اين 

ارتباط عمر، زيبايى، دين، پاکدامنى، مال، عقل، شهر و زمان در نظر گرفته مى شود.

آيا زن اختيار نكاح خود را به ديگران سپرده مى تواند؟

اين کار را در  بسپارد، آن شخص مى تواند  به شخص ديگر  اگر زنى اختيار نکاح خود را 

حضور دو شاهد انجام دهد، و خودش  سفير از طرف زن و اصيل از طرف خود مى گردد.  

اگر پسر کاکاى دوشيزه ولى او بود، پس پسر کاکا در حضور دو شاهد مى تواند زن را به 

نکاح خود درآورد.

نكاح متعه

تعريف: آن نکاحى که به لفظ متعه براى مدت نامعلوم در مقابل مال معين عقد گرديده باشد 

نکاح متعه گفته مى شود.

صورتش اين است که شخصى براى زنى که نکاح او با وى جايز باشد بگويد: من تو را در 

بدل اينقدر مال به  نکاح متعه مى گيرم.

حكم: نکاح متعه باطل است.

نكاح موقت

تعريف: به نکاح گرفتن زن براى مدت معين )مثال ده روز يا يک ماه( در حضور شاهدان  



٢٨٥

نکاح موقت ناميده مى شود.

صورت نکاح موقت اين است که شخصى براى زنيکه نکاحش با وى جايز باشد، در حضور 

شاهدان بگويد: همراه با من براى دو ماه و يا يک مدت معين نکاح نما و او آنرا قبول نمايد، 

اين نوع نکاح، نکاح موقت است.

حكم: نکاح موقت به نزد جمهور علماء غير از امام زفر باطل است؛ زيرا که اين هم به معناى 

متعه مى باشد، پس طوريکه نکاح متعه باطل است، اين نوع نکاح هم باطل شمرده مى شود.

امام زفر ميگويد: نکاح صحيح بوده اما شرط باطل است؛ زيرا که نکاح به شروط باطل، باطل 

نمى گردد.

فرق بين نكاح متعه و موقت

1- نکاح موقت به الفاظ نکاح و يا به آن الفاظى که عقد نکاح به آن جواز دارد عقد مى گردد، 

اما نکاح متعه فقط به لفظ متعه منعقد مى شود.

2- در نکاح موقت شاهدان موجود مى باشند، ولى در نکاح متعه شاهدان موجود نمى باشند.

نكاح موقوف: اگر کسى براى شخص بالغ بى خبر چه پسر باشد و يا دختر نکاح کند، اين 

نکاح طور موقوف عقد مى گردد يعنى صحت آن به موافقة شخص متوقف است.

حكم نكاح موقوف

نکاح موقوف به اجازة شخص نا پرسيده شده )بى خبر( تعلق دارد، اگر اجازه نمود نکاح نافذ 

مى گردد و اگر رد کرد نکاح نافذ نمى شود.

نكاح نافذ: نکاح شخص بالغ براى خودش، نکاح وکيل براى مؤکل و نکاح ولى براى طفل 

نکاح نافذ مى باشد، اما در صورتى که ولى ديگر غير از پدر براى طفل نکاح کرده باشد، براى 

طفل خيار بلوغ ثابت مى شود که تفصيل آن بعداً ذکر خواهد شد.

1- ولى نکاح ديوانه کيست؟ اختالف علماء را در اين مورد بيان داريد.

اثر گذار  2- کدام مال مهر شده مى تواند و کدام شرايط زن در تعيين مهر باالى مهر وى 

است؟ موضوع را به تفصيل روشن نماييد.

3- مهر حق کيست؟ از کى خواسته مى شود؟ و مهر مثل چگونه معلوم مى گردد؟ موضوع را 
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واضح سازيد.

4- طريقه هاى تعيين مهر مثل را مشخص سازيد.

5- تفريق قاضى در نکاح فاسد چه نتايج را به بار مى آورد؟

اصطالحات ذيل را تعريف نموده و بعداً صورت حکم آنرا بگوييد:

الف: مهر مثل

ب: نکاح موقت

 ج: نکاح متعه 

د: نکاح موقوف

هـ: نکاح نافذ.

شاگردان در بارة رسم و رواجهاى نادرست و غير شرعى به ارتباط مهر مقاله يى بنويسند که 

از يک صفحه کم نباشد.
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درس شصت و سوم

تعدد زوجات
هرگاه شخص توان جسمى داشته باشد و به اين باور باشد که تربيه اهل و اوالد خود را به 

بهترين وجه کرده مى تواند ظلم و تجاوز از وى صادر نمى شود، زن دوم و سوم حتى چهارم 

را به نکاح گرفته مى تواند بناًء احکام تعدد زنان را در اين درس مى خوانيم.
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� à¼å²>ßá�=� ß±çfßª � ç×åCßÆ�>ßÃáÉß¶C � ß̧ ßqßÆ� áÁåDßª �( âØåº>ß²� â×áÇ ßU� à¼å²>ßá�=�àÄß· çQß? �>â¿Éë¿ å¢� ßÁ>ß²� áÁåDßª � � ß¬ àiÇàÈ
�ábß®� ßÁ>ß²�=ßcC�åfáÃßá�=� à¹> ß»ß²�>ßß�ßÆ�(�âÍß¿åÑ>ßE�âÍß̄Éå· áìßI�àÍß®áfà«á¶=� áKß¾> ß²ßÆ� ß́ å¶ßc�àÌß?áfßá�=� áKßFß· ß{� áÁC�(> ß» àÃß¿áÉßE

�*> ßÃåE� ßØ ß]
� à̧ çQßÖàÈ �> ß»ß² � à̧ çQßÖàÈ � èÊ årßá�=ßÆ �(àÄá· ëQßÖàÈ �áß�ßÆ � å¹>ßá�= � å� �> ß» àÃß¿áÉßE � ß±çfßª �>âEÇàFáß� � ßÁ>ß² � áÁåCßÆ �$3%

�* à�ë¿å£á¶=
� ßÊåÃßª� ß¼ß· áiß?� áÁåDßª�(ß½ ßØ áiåáÝ=�Ê åu>ß̄á¶=�åÄáÉß· ß¢� ßzßf ß¢�(ãfåª> ß²�>ßÃ àQáÆßgßÆ�àÌß?áfßá�=� áKß»ß· áiß?�=ßcåC ßÆ�$4%
�ÇE?�¹>®Æ�( æb ç»ßà�ßÆ�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�>â¿åÑ>ßE�>â® ßØ ß{� ß́ å¶ßc� ßÁ>ß²ßÆ�> ß» àÃß¿áÉßE� ß±çfßª�(ÎßEß?� áÁåCßÆ�(àÄàIß?ßfáº=

* æ±ßØ ß{�åá�ß§åE�àÍß®áfà«¶=� ßÊ åÂ�6¬iÇÈ
�(àÄàIß?ßfáº=� ßÊåÃßª� áKß»ß· áiß?� áÁåDßª�(ß½ ßØ áiåáÝ=�>ßÃáÉß· ß¢� ßzßf ß¢�(ãÍçÉ åiÇàß��àÄßJáß�ßÆ�( àTáÆçh¶=� ß¼ß· áiß?� áÁåCßÆ�$5%
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� áÁåCßÆ� àfáÃßá�=�> ßÃß·ßª�> ßÃåE� ß̧ ß]ßa� ßÁ>ß²� áÁåDßª�>â® ßØ ß{�àÍß®áfà«á¶=� áÀ à³ßI�áß�ßÆ�(> ß» àÃß¿áÉßE�Ê åu>ß̄á¶=� ß±çfßª� áKßEß?� áÁåCßÆ
*>ßß��ßfáÃßº� ßØßª�>ßÃåE� ß̧ ß]ßa� áÀ à³ßÈ�áß�

�( æxßÉ åU� ßP ßØßM� ßxÉåß��ÎçJ ßU�>ßÃáÉß· ß¢�àÍß®áfà«á¶=� å¤ß̄ßI�áß��( åHáfßá�=�åe=ßa� å��àÌß?áfßá�=� áKß»ß· áiß?�=ßcåC ßÆ�$-,%
*> ß»åÃ åU> ß³å¾�Îß· ß¢�> ß» àÃßª�åÍçÉåE>ßJ å³á¶=� àTáÆßg� ß¼ß· áiß?�=ßcåC ßÆ�>ßÃ åQáÆßg� áÀåº� áKß¾>ßE� áK ßu> ßU�=ßcåDßª

ترجمه

)1( نکاح کردن کنيز چه مسلمان باشد و يا اهل کتاب جايز است. 

)2( جايز نيست که بر زن آزاد، کنيز را به نکاح گيرد، اما نکاح نمودن زن اصيل باالى کنيز 

جايز است.

)3( براى مرد اصيل جايز است که چهار زن آزاد و يا کنيز را نکاح نمايد، بيشتر ازاين را به 

نکاح گرفته نمى تواند.

تا وقتى که  باين طالق نمايد، زن چهارم را  اگر شخص آزاد از چهار زن يکى را به طالق 

عدت زن مطلقه به سر نرسيده باشد به نکاح گرفته نمى تواند.

)4( اگر کسى به يک عقد دو زن را نکاح نمايد و نکاح يکى از آنها برايش حرام باشد، نکاح 

آن زنى که نکاحش براى او جايز بوده صحيح شمرده مى شود و نکاح زن ديگر باطل است.

)5( اگر در خانم عيب باشد، شوهرش اختيار )فسخ نکاح( را ندارد. 

)6( اگر در شوهر مرض ديوانگى، جذام و پيس موجود باشد، به نزد امام ابو حنيفه و 

امام ابو يوسف رحمهما اهللا براى زن اختيار )فسخ نکاح( نيست.

باشد، حاکم  اگر شوهر عنين  اختيار )فسخ نکاح( هست،  او  براى  امام محمد6 گفته که 

صورت  در  ورنه  است  بهتر  کرد،  پيدا  را  جماع  قدرت  اگر  بدهد،  وقت  سال  يک  برايش 

تقاضاى زن از همديگر جدايشان مى کند که اين تفريق يک طالق باين شمرده مى شود، اگر 

با او خلوت نموده باشد براى زن مهر کامل قابل پرداخت است. 

معطلى  آن  در  و  مى سازد  جدا  را  آنها  فوراً  قاضى  باشد  الذکر  مقطوع  شوهرش  اگر   )7(

نمى آورد و براى خصى به مثل عنين مهلت ميدهد.

)8( اگر زن مسلمان شد و شوهرش کافر ماند، قاضى براى او پيشکش اسالم مى نمايد. اگر 

مسلمان شد همين زن خانمش بوده و اگر اسالم را قبول نکرد قاضى آنها را جدا مى سازد.
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اين جدايى به نزد امام ابوحنيفه و امام محمد - رحمهما اهللا- يک طالق باين شمرده مى شود، 

امام ابو يوسف6 ميگويد: اين بدون طالق تفريق است.

)9( اگر شوهر مسلمان گردد و زنش مجوسيه باشد، اسالم برايش پيشکش گردد، اگر اسالم 

آورد زن او بوده و اگر اسالم نياورد قاضى هر دو را جدا مى نمايد، اين جدايى طالق شمرده 

نمى شود، و اگر با زن جماع کرده باشد مهر حق زن است و اگر با او جماع نکرده باشد حق 

مهر را ندارد.

)10( اگر زن در دار حرب اسالم آورد تا آنوقت از شوهرش جدا نمى شود که سه حيض را 

سپرى نکند، وقتيکه سه حيض را پوره کرد باز از شوهر خود جدا مى گردد. اگر شوهر زن 

کتابيه، مسلمان شود نکاح زن و شوهر به حال خود باقى ميماند.

شرح

نكاح كنيز: نکاح نمودن کنيز مسلمان و اهل کتاب جايز است.

نکاح کنيز باالى زن آزاد ناجايز است و عکس اين مسأله جايز است.

.)1(�ÍºÙ=�Î·¢�Ìf�=�X³¿I�Æ�Ìf�=�Î·¢�ÍºÙ=�X³¿I�× مى فرمايند Uرسول اهللا

يعنى کنيز باالى زن آزاد نکاح نمى شود و زن آزاد باالى کنيز، نکاح شده مى تواند.

تعدد خانمها: براى مسلمان آزاد، در آوردن بيشتر از چهار زن به نکاح جايز نيست.

زن ديگرى را آن وقت به نکاح گرفته مى تواند که يکى از چهار زن را طالق نمايد و مدت 

عدت وى  سپرى شود. 

به يك عقد دو زن را به نكاح در آوردن: 

آن شخصى که به يک عقد دو خانم را نکاح نمايد و بعداً معلوم گردد که يکى از آنها از 

جملة محارمش بوده نکاح همين محرمه باطل بوده و نکاح ديگرى صحيح است اگر چه هر 

دوى آن به يک عقد به نکاح در آمده است، به نزد امام صاحب تمام مهر تعيين شده به همين 

زن داده مى شود.

عيب در زوجين: اگر عيب در خانم باشد شوهرش اختيار فسخ کردن ازدواج را ندارد؛ 

زيرا شوهر اختيار طالق و نکاح با زن ديگر را دارد، و حق وى ضايع نمي شود، به همين گونه 

1- أخرجه اإلمام مالک في موطأ في کتاب النکاح )Ìf�=�Î·¢�ÍºÙ=�\>³¾�H>E( وحدثني عن مالک عن يحيى بن سعيى 
بن سعيد بن المسيب أنه کان يقول »ال تنکح األمة على الحرة إال أن تشاء الحرة فإن طاعت الحرة فلها الثلثان في القسم«. 

)موقوف على التابعي(.
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اگر چنان عيب در شوهر موجود باشد که حقوق زن به سبب آن ضايع نمى گردد پس براى 

زن اختيار فسخ نکاح نيست؛ اما شوهر اگر به چنان مرض مبتال بود که حقوق زن در آن ضايع 

مى گرديد  مثل عنين بودن، پس قاضى يکسال وقت را براى تداوى شوهر ميدهد، بعد از آن به 

اساس تقاضاى زن تفريق صورت گرفته مى تواند، اين تفريق يک طالق باين مى باشد. 

اگر زن در دار اسالم مسلمان گردد و  اثر اسالم آوردن يكى از زوجين در نكاح: 

شوهرش کافر باشد، قاضى براى شوهر دعوت اسالم را پيشکش مى نمايد، اگر مسلمان شد 

نکاحش به حال خود باقى است و اگر مسلمان نشد، قاضى ميان زن مسلمان و شوهر کافر 

جدايى مى آورد، به نزد طرفين اين جدايى طالق باين است. اگر همبستر شدن صورت گرفته 

باشد همة مهر و  اگر صورت نگرفته باشد نصف مهر الزم مى شود.

اگر شوهر مسلمان شود و خانمش اهل کتاب نبوده، بلکه کافر بودن او نوع ديگرى باشد و به 

دين خود باقى بماند، قاضى برايش دعوت اسالم ميدهد اگر مسلمان شد زن مسلمان در قيد او 

مى باشد و اگر اسالم را قبول نکرد، قاضى بين اين زن و مرد تفريق ميآ ورد و اين تفريق طالق 

نيست؛ زيرا که به سبب زن به ميان آمده و هر تفريقيکه به سبب زن به ميان آيد طالق شمرده 

نمى شود، اگر شوهر مسلمان شود و زنش از اهل کتاب باشد نکاح به حال خود باقى مى ماند و 

برعکس اين مسأله که زن مسلمان شود و شوهرش از اهل کتاب باشد، قاضى ميان زن مسلمان 

و شوهر کافر اهل کتاب تفريق مياورد؛ زيرا نکاح زن مسلمان براى کافر جواز ندارد.

1- اگر در يکى از زوجين عيب معلوم شود آيا جانب مقابل اختيار فسخ نکاح را دارد؟

2- براى مرد آزاد و مسلمان نکاح چند خانم جايز است؟ 

3- اگر يکى از زوجين مسلمان شود جانب مقابل آن چند حالت داشته مى تواند و چه خواهد 

کرد؟
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درس شصت و چهارم

اثر ارتداد بر نكاح 

اوقات  تقسيم  همچنان  بود؟  خواهد  چه  نکاح  بر  آن  تاثير  شود  مرتد  زوجين  از  يکى  اگر 

امروز  در درس  را  ديگر  مسايل  و يک عده  مسايل  اين  تنظيم مى گردد؟  زنان چگونه  بين 

مى خوانيم.

�=ßcåC ßÆ�(> ß» àÃß¿áÉßE�àÍß¾Çà¿áÉßFá¶=� áKß£ß®ßÆ�(> â»å· ájàº� åHáfßá�=�åe=ßa� áÀåº�>ß¿áÉß¶C�å á� ßQáÆçh¶=� àb ßUß?� ßTßf ß]�=ßcåC ßÆ�$-%
*àÍß¾Çà¿áÉßFá¶=� á¤ß̄ßI�áß��> â£ßº�>ßÉåF ài� áÁåCßÆ�(àÍß¾Çà¿áÉßFá¶=� áKß£ß®ßÆ�> ß» àÂ àb ßUß?�ßå� ài

��(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�>ßÃáÉß· ß¢�ßÌ çb å¢� ß×ßÆ�( ßTçÆßhßJßI� áÁß?�ßg> ßQ�(âÌßf åQ>ßÃàº�>ß¿áÉß¶C�àÌß?áfßá�=� áK ßQßf ß]�=ßcåC ßÆ�$.%
�*> ßÃß·áß�� ß¤ ßvßI�ÎçJ ßU� áTçÆßhßJßI�áß�� âØåº> ßU� áKß¾>ß²� áÁåDßª

���> ß» àÃß¿áÉßE�àÍß®áfà«¶=� åK¾>²�Æ�> ß» àÃß¿áÉßE�àÍß¾Çà¿áÉßFá¶=� áKß£ß®ßÆ�(å½ ßØ áiåáÝ=� áÀ ß¢�å á� ßQáÆçh¶=� àb ßUß?�çbßIáe=�=ßcåC ßÆ�$/%
�(> ßÃåE� á̧ à]ábßÈ�áß��Á>²� áÁåCßÆ�( àfáÃßá�=�> ßÃß·ßª�> ßÃåE� ß̧ ß]ßa�ábß®ßÆ�( èbßIáfàá�=�ßÇ àÂ� àTáÆçh¶=� ßÁ>ß²� áÁåDßª�( æ± ßØ ß{�åá�ß§åE
� áLçbßIáe=� áKß¾> ß²� áÁåCßÆ�(>ßß��ßfáÃßº� ßØßª�( å¹Ç à]èb¶=� ß̧ áFß®�àÌ çbßIáfàá�=� ßÊ åÂ� áKß¾>ß²� áÁåCßÆ�*fÃ�=� à¬ árå¾�>ßÃß·ßª

�*> ß»åÃ åU> ß³å¾�Îß· ß¢�> ß» àÃßª�> â£ßº�> ß»ß· áiß?� ç¼àM�> â£ßº�= çbßIáe=� áÁåCßÆ�åfáÃßá�=� à¤Éåß��>ßÃß·ßª� å¹Ç à]èb¶=�ßbá£ßE
� ß× �(àÌ çbßIáfàá�= � ß́ å¶ ßdß²ßÆ � �(âÌ çbßIáfàº � ß×ßÆ �âÌßfåª> ß² � ß×ßÆ �âÍ ß»å· ájàº �( èbßIáfàá�= � ßTçÆßhßJßÈ � áÁß? � àgÇàß� � ß×ßÆ �$0%

* êbßIáfàº� ß×ßÆ�ãfåª> ß²� ß×ßÆ� ã¼å· ájàº�>ßÃ àQçÆßhßJßÈ
� ãbß¶ßÆ�àÄß¶ßÆ�> ß» àÂ àb ßUß?� ß¼ß· áiß?�=ßcC�= ßdß²ßÆ�åÄå¿Èåa�Îß· ß¢� àbß¶ßÇá¶>ßª�(> â»å· ájàº�å á� ßQáÆçh¶=� àb ßUß?� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$1%

�*åÄåº ßØ áiåDåE�> â»å· ájàº�àÅ àbß¶ßÆ�ße> ßq�(ã�å§ ßq
* êÊåE>ßJ å²� àbß¶ßÇá¶>ßª�(>éÉ åiÇàß��àf ß] áÛ=ßÆ�>éÉåE>ßJ å²� åÀáÈßÇßEßáÙ=� àb ßUß?� ßÁ>ß²�=ßcåC ßÆ�$2%

�( á¼åÃå¿Èåa� å�� á¼ àÂßbá¿ å¢�ãhåÑ> ßQ� ß́ å¶ßcßÆ�(æfåª> ß²� áÀåº�æÌ çb å¢� å��áÆß?�æaÇ àÃ àm�åá�ß§åE� àfåª> ß³á¶=� ßTçÆßhßI�=ßcåC ßÆ�$3%
*åÄáÉß· ß¢�=çfå®à?�> ß»ß· áiß?� ç¼àM

�*> ß» àÃß¿áÉßE� ß±ëfàª� áKß»ß· áiß?� ç¼àM�(ÄßJá¿åE�áÆß?�àÄçºà?� èÊ åiÇàßá�=� ßTçÆßhßI� áÁåCßÆ�$4%
�áÆß?�>ßJß¾> ß²� åÀáÈßf á³åE�(

å¼ ájß̄á¶=� å��> ß» àÃß¿áÉßE� ß¹åbá£ßÈ� áÁß?�åÄáÉß·ß£ßª� åÁ>ßIçf àU� åÁ>ßIß?ßfáº=� å̧ àQçf·å¶� ßÁ>ß²�=ßcåC ßÆ�$5%
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*>âFëÉßM�Ïßf á]àáÙ=ßÆ�=âf á³åE�> ß» àÂ=ßb áUC�áÆß?�å á�ßJßFÉåM
* àOà·èN¶=�åÍßºßáÚå¶ßÆ� å¼ ájß̄á¶=� áÀåº� åÁ>ßNà·èN¶=�åÌçf àVá·å·ßª�âÍßºß?�Ïßf á]àáÙ=ßÆ�âÌçf àU�> ß» àÂ=ßb áUC� áKß¾> ß²� áÁåDßª�$-,%

� ß¥åfá̄ àÈ� áÁß?� ß�áÆßáÙ=ßÆ� çÀ àÃá¿åº�ßÐ> ßm� áÀßå�� àfåª> ßjàÈßÆ�(åfß« çj¶=� å¹> ßU� å�� å¼ ájß̄á¶=� å�� çÀàß�� ç° ßU� ß×ßÆ�$--%
*> ßÃàJ ß¢áfà®� áK ßQßf ß]� áÀßå��ßfåª> ßjàÉßª� çÀ àÃß¿áÉßE

� å�� ß¤ åQáfßI � áÁß? �>ßß�ßÆ �ßg> ßQ �>ßÃåJßF åU> ßrå¶ �>ßÃ å» ájß® � åµáß�åE � åL> ßQáÆçh¶= �Ïßb áUC �KÉ åuße �=ßcåC ßÆ �$-.%
* ß́ å¶ßc

ترجمه

ميان  به  تفريق  بين هر دو  بيرون آيد و مسلمان شود  از دار حرب  از زوجين  )1( اگر يکى 

مى آيد، اگر يکى از آنها اسير گردد، باز هم جدايى واقع مى شود و اگر هر دوى شان اسير 

شوند بين آنها تفريق به ميان نميايد. 

)2( اگر خانمى به گونة مهاجر نزد مسلمانان آيد، به نزد امام ابوحنيفه6 برايش جايز است 

که بدون سپرى نمودن عدت با شخص ديگرى نکاح نمايد و اگر حامله بود تا وقتيکه وضع 

حمل صورت نگيرد ازدواج کرده نمى تواند.

از اسالم برگردد )مرتد شود( بدون طالق ميان آنها تفريق ميايد،  )3( اگر يکى از زوجين 

اگر تنها شوهر مرتد شود و جماع صورت گرفته باشد، براى زن مهر کامل پرداخته مى شود 

و اگر جماع صورت نگرفته باشد نصف مهر برايش تاديه مى گردد و اگر خانم قبل از جماع 

مرتد شود براى او مهر نيست و اگر بعد از جماع مرتد شود براى او مهر کامل است، اگر هر 

دو زن و شوهر در يک وقت مرتد شوند و بعداً هر دو )يکجا( مسلمان شدند، بر همان نکاح 

سابقه باقى مى مانند. 

)4( براى مرد مرتد جايز نيست که زن مسلمان، زن کافر و زن مرتد را به نکاح گيرد، همين 

طور زن مرتد نه مسلمان، نه کافر و نه مرتد را به نکاح گيرد.

)5( اگر يکى از زوجين مسلمان باشد، فرزندش به دين او مى باشد، همين طور اگر يکى از 

زوجين مسلمان شود و فرزندکوچک داشته باشد، فرزندش بنا بر دين او مسلمان محسوب 

مى گردد. 

اهل کتاب شمرده  باشد،فرزندش  اهل کتاب و ديگرش مجوسى  از زوجين  اگر يکى   )6(

مى شود. 
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)7( اگر کافرى بدون شاهدان و يا با چنان زنى که در عدت کافر ديگر باشد ازدواج نمايد و 

اين در دين آنها جايز باشد، بعداً مسلمان شوند به همين ازدواج باقى ميمانند. 

)8( اگر مجوسى مادر و يا دختر خود را به نکاح گرفته باشد و سپس زن مسلمان شود  بين 

شان تفريق آورده مى شود.

مساوات  آنان  بين  نمودن شب  در سپرى  باشد،  داشته  آزاد  دو خانم  اگر يک شخص   )9(

مى کند و لو که هر دو باکره و يا ثيبه و يا يکى باکره و ديگرى ثيبه باشد.

)10( اگر يک زن آزاد و ديگرى کنيز باشد، شوهر براى اصيل دو ثلث وقت و براى کنيز 

يک ثلت وقت بدهد.

)11( در وقت سفر به ارتباط تقسيم سپرى شب، خانمها حق ندارند به رضايت شوهر تعلق 

دارد هر کدام را که با خود به سفر ميبرد، برده مى تواند؛ اما بهتر اينست که ميان زنان قرعه 

اندازى نموده و کسى را با خود به سفر ببرد که برندة قرعه باشد.

)12( اگر کدام خانم از تقسيم خويش به نفع زن ديگر از حق خود با شوهرش صرف نظر 

نمايد، جايز است و اگر خواست دوباره از حق خود استفاده کند جايز است.

شرح

دار اسالم: هر آن سر زمينى که در آن به طور آشکار احکام اسالم تطبيق مى شود، دار اسالم 

دانسته مى شود.

دار حرب: آن سرزمينى که تحت تسلط کفر بوده و مردمش با مسلمانان در جنگ هستند 

دار حرب ناميده مى شود.

اگر يکى از زوجين مسلمان شده از دار حرب به دار اسالم بيايد، يا يکى از ايشان به دست 

مسلمانان اسير گردد و مملکت کفر را ترک نموده و به دين اسالم مشرف گردد، نکاح سابقة 

او از بين ميرود؛ زيرا که در دين و دار هر دو با هم جدا شدند؛ اما اگر شوهر و خانم هر دو 

به ذريعه مسلمانان اسير شوند نکاح آنها به حال خود باقى مى ماند؛ زيرا که دار و دين شان از 

هم جدا نشده است.

تاثير هجرت زن در ازدواج: خانمى که از دار حرب به دار اسالم به گونة مهاجر مى آيد، 

خود  براى  اسالم  دار  در  مى تواند  الحال  فى  نباشد  حامله  اگر  است،  يافته  خاتمه  او  نکاح 

شوهرى را انتخاب نمايد؛ زيرا احترام کافر الزم نيست اما اگر خانم نامبرده حامله باشد، تا 

وضع حمل انتظار مى کشد، بعداً شوهر گرفته مى تواند؛ زيرا که حمل قابل احترام است.
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تاثير ارتداد بر ازدواج: اگر يکى از زوجين مرتد شود و ديگرش مسلمان بماند، نکاح 

شان از بين مى رود؛ زيرا که با مرتد شدن نکاح قطع مى گردد.

اگر شوهر و زن هر دو مرتد گردند و بعداً هر دو مسلمان شوند آنها بر نکاح سابقة خود باقى 

مى مانند؛ زيرا که در دين ايشان تفريق به وجود نيامده است.

حكم نكاح مرد مرتد و زن مرتد: 

زن و مرد مرتد نمى توانند که با مرتد، کافر و مسلمان نکاح نمايند؛ زيرا که آنها تحت تحقيق 

قرار دارند، سه روز وقت دارند که دين اسالم را قبول کنند، اگر اسالم را قبول نکنند مرد 

اعدام مى شود و زن که مرتد شده در بند باقى ميماند از همين جهت ازدواج آنها هيچ مفهومى 

ندارد.

اوالد تابع خير االبوين مى باشد

اگر يکى از زوجين مسلمان و ديگر آن غير مسلمان باشد، فرزند به مسلمان منسوب مى گردد؛ 

زيرا که او به طور فطرى مسلمان هست، و درين خير فرزند نهفته است همچنان اگر يکى اهل 

کتاب و ديگرى مجوسى باشد، فرزند اهل کتاب شمرده مى شود.

عدالت ميان خانمها:
زنان خويش  بين  را  نوبت سپرى کردن شب خود  باشد  داشته  از يک زن  بيشتر  شخصيکه 
تقسيم مينمايد، جديد و سابقه، جوان و کهن سال با همديگر فرقى ندارند، شوهر براى همه 
يکسان وقت ميدهد، اگر شوهر راهى سفر مى شود، بگونه استحبابى بين آنها قرعه مياندازد، 
هر يکى از آنها که در قرعه برنده گرديد او را همراه خود به سفر ميبرد، اما در ارتباط به سفر، 

شوهر مى تواند هر يکى از خانم هاى خويش را که براى سفر مناسب بداند بدون قرعه کشى 
همراه خود ببرد؛ زيرا که در هنگام سفر تقسيم بين زنان ساقط مى باشد. 

شوهر هر يکى را که خواست با خود ميبرد اما قرعه انداختن بين زنان براى بردن به سفر عمل 

مستحب است تا عدالت تامين گردد.

ازدواجش  حکم  نمايد،  هجرت  اسالم  دار  به  و  بياورد  اسالم  کافر  شخص  خانم،  اگر   -1

چيست؟ توضيح نماييد.

2- اگر در حالت اسارت يکى از زوجين به دار اسالم آورده شود، آيا نکاحش باقى ميماند يا خير؟

3- درميان خانمها تقسيم، سپرى نمودن وقت به کدام طريقه انجام مى شود؟ بيان داريد.
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درس شصت و پنجم

رضاع )۱(
مادران به اطفال شان شير مى دهند، اما گاهى زنان به اطفال ديگران نيز شير مى دهند که در اثر 

اين عمل فرزندان مذکور، فرزندان رضاعى آنها محسوب مى شوند و در اسالم داراى احکام 

مشخص مى باشندکه ما باشند آينده اين احکام را مى خوانيم.

6¥>uf¶=�H>J²�$-%
* à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� ß°ç·ß£ßI� å¥> ßuçf¶=�åÌ çbàº� å�� ß̧ ßr ßU�=ßcC�àÅà�åNß²ßÆ� å¥> ßuçf¶=� à̧ Éå·ß®

*=âfáÃ ßm� ßÁÇàM ßØßM�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� å¥> ßuçf¶=�àÌ çbàºßÆ�$.%
* ã¼Èåfáß�� å¥> ßuçf¶>åE� á°ç·ß£ßJßÈ�áß�� å¥> ßuçf¶=�àÌ çbàº� áK ßvßº�=ßcåDßª�� åÁ>ßJß¿ ßi�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�$/%

� áÁß?�àÄß¶� àgÇàß��àÄç¾åDßª� å¥> ßuçf¶=� áÀåº�åÄÉ å]ß?�ç½à?� ç×C� åG ßjç¿¶=� áÀåº�à½ àfáß��>ßº� å¥> ßuçf¶=� áÀåº�à½ àfáß�ßÆ�$0%
�* åG ßjç¿¶=� áÀåº�åÄÉ å]ß?�ç½à?� ßTçÆßhßJßÈ� áÁß?� àgÇàß�� ß×ßÆ�>ßÃ ßQçÆßhßJßÈ

� áÀåº�åÄå¿áE=�ßÌß?ßfáº=ßÆ�� åG ßjç¿¶=� áÀåº� àgÇàß�� ß×ßÆ� å¥> ßuçf¶=� áÀåº�åÄå¿áE=� ßK á]à?� ßTçÆßhßJßÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�$1%
� åG ßjç¿¶=� áÀåº� ß́ å¶ßc� àgÇàß�� ß×�> ß»ß²�>ßÃ ßQçÆßhßJßÈ� áÁß?� àgÇàß�� ß×� å¥> ßuçf¶=

* åG ßjç¿¶=� ßÀåº�åÄáÉåE?�ßÌ?ßfáº=� ßTçÆßhßJßÈ�Á?� àgáÇàß�� ß×�> ß»ß²�>ßÃ ßQçÆßhßJßÈ�Á?� àgáÇàß�� ß×� å¥> ßuëf¶=� ßÀåº�åÄáÉåE?�àÌ?ßfáº=ßÆ�$2%
ترجمه 

كتاب رضاع

)1( شيردادن در مدت رضاع کم باشد و يا زياد، حرام بودن به آن تعلق مى گيرد. 

)2( مدت شيردادن به نزد امام ابو حنيفه6 سى ماه است. 

ابو يوسف و محمد - رحمهما اهللا- مى گويند: دو سال است، وقتيکه مدت شير دادن   )3(

سپرى شد بعداً به شيردادن تحريم ثابت نمى شود.

)4( آنچه که به سبب نسب حرام پنداشته مى شود به سبب نوشيدن شير هم حرام مى گردد.

مگر نکاح کردن مادر برادر رضاعى که او جايز است، و اين جايز نيست که مادر برادر نسبى 

را نکاح نمايد. 
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)5( همچنان نکاح کردن خواهر پسر رضاعى جايز مى باشد و اين جايز نيست که خواهر پسر 

نسبى به نکاح گرفته شود. نکاح نمودن خانم پسر رضاعى جايز نيست، مثليکه نکاح نمودن 

زن پسر نسبى جواز ندارد. 

)6( نکاح نمودن خانم پدر رضاعي روا نيست، مثليکه نکاح نمودن خانم پدر نسبي روا نيست.

شرح

تعريف رضاع: رضاع در لغت شير خوردن کودک از پستان مادر را گويند و در اصطالح 

فقه در مدت شير خواره گى، شير خوردن را رضاع مى گويند.

مدت رضاع: )شير خواره گى( درين مورد دو نظر وجود دارد: يکى نظر امام ابو يوسف و 

امام محمد - رحمهما اهللا- است که آنها مدت شير دهى را براى طفل دو سال ميدانند.

ماه  او ميگويد: مدت رضاع )شير خواره گى طفل( سى  ابو حنيفه6 است،  امام  نظر  دوم 

است.

پس اگر يک طفلى،پستان کدام زنى را در ماه بيست و پنجم از عمر خود مکيد و به دهنش 

نزد  اما  مى شود  محسوب  او  رضاعى  مادر  زن  آن  حنيفه6  ابو  امام  نزد  به  آمد،  فرو  شير 

صاحبين مادر شمرده نمى شود.

كدام اشخاص به سبب شير دادن حرام ميگردند؟

خويشاوندان مادر به سبب رضاع، خويشاوندان شير خوار مى گردد و فروع شيرخوار و زوج 

اقارب مادر شمرده مى شود، اين مطلب در يک بيت فارسى واضح گرديده است:

از جانب شيرده همه خويش شوند      از جانب شير خوار زوجان و فروع

به اين معنا که از جانب شير دهنده تمام اقارب مانند مادر، عمه، خاله، پسران، دختران ... باالى 

شير خواران حرام مى شود، اما از جانب شيرخوار، همين شيرخوار و زنش )يا شوهرش اگر 

شيرخوار دختر باشد( وفرزندانى که به هر اندازه پايينتر باشند بر شير دهنده حرام مى گردد.

1. تعريف لغوى و اصطالحى رضاع را بيان داريد.

2. حکم رضاع چيست؟

3. در مورد محرمات رضاع شعرى را که در شرح ذکر گرديده شرح نماييد.
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درس شصت و ششم

رضاع )2(

�àÍçÉåF çr¶=�åÅ åd ßÂ�à½ àf áVßJßª�(ãÍçÉåF ßq�àÌß?áfßá�=� ß¤ åuáfàI� áÁ?�6ßÇ àÂßÆ�( à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� à°ç·ß£ßJßÈ� å̧ áVß«á¶=�àß�ß¶ßÆ�$-%
åÍß£ ßuáf à»á·å¶�>âEß?� àß�ç·¶=�àÄá¿åº� ß¹ßhß¾�Ëådç¶=� àTáÆçh¶=�à� årßÈßÆ�(åÄåÑ>ß¿áEß? ßÆ�åÄåÑ>ßEA�Îß· ß¢ßÆ�>ßÃ åQáÆßg�Îß· ß¢

� å̀ ßáÙ=� ß̧ áNåº� ß́ å¶ßcßÆ�( åG ßjç¿¶=� áÀåº� àgÇàß��> ß»ß²�( å¥> ßuçf¶=� áÀåº�åÄÉ å]ß?� ßK á]à?� ßTçÆßhßJßÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�$.%
*> ßÃ ßQçÆßhßJßÈ� áÁß?�åÄÉåEß?� áÀåº�åÄÉ å]ßåÙ�ßg> ßQ�(åÄëºà?� áÀåº� ãK á]à?�àÄß¶� ßÁ>ß²�=ßcC�( åHßáÙ=� áÀåº

åf ß] áÛ>åE� ßTçÆßhßJßÈ� áÁß?�> ß» åÂåb ßUßåÙ�áhàß��áß�� å¥> ßuçf¶=�åÌ çbàº� å��æb åU=ßÆ� æËábßM�Îß· ß¢�>ß£ ß»ßJ áQ=�å á�çÉåF ßq� ȩ̀ à²ßÆ�$/%
*>Âb¶Æ�b¶Æ�×Æ�>ßÃáJß£ ßuáeß?� å�ç¶=� åbß¶ßÆ� áÀåº�â=b ßUß?�(àÍß£ ßuáfàá�=� ßTçÆßhßJI� áÁß?� àgÇàß�� ß×ßÆ�$0%

�*åÍ ß¢> ßuçf¶=� áÀåº�àÄàJ ç» ß¢�>ßÃç¾ßåÙ�7�åÍß£ åuáfà�=� åTáÆßg� åK á]à@åE�( à¤ ßuáfàá�=�èå� çr¶=� àTçÆßhßJßÈ� ß×ßÆ�$1%
�áß��(àÐ>ßá�=� ßGß· ß¦� áÁåCßÆ�( à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� ß°ç·ß£ßI�( àGå¶>ß§á¶=�ßÇ àÂ�àß�ç·¶=ßÆ�(åÐ>ßá�>åE�àß�ç·¶=� ß�ß·ßJ á]=�=ßcåC ßÆ�$2%

* à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� á°ç·ß£ßJßÈ
�(ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�>âFå¶> ß¦�àß�ç·¶=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� á°ç·ß£ßJßÈ�áß��(å½> ß£ çì¶>åE� ß�ß·ßJ á]=�=ßcåC ßÆ�$3%

*� à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� ß°ç·ß£ßI� àGå¶>ß§á¶=�ßÇ àÂ�àß�ç·¶=ßÆ�åÐ= ßÆçb¶>åE� ß�ß·ßJ á]=�=ßcåC ßÆ
�* à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� ß°ç·ß£ßI�(èå� çr¶=�åÄåE�ßf åQáÆà@ßª�(> ßÃåIáÇßº�ßbá£ßE�åÌß?áfßá�=� áÀåº�ß ß�ç·¶=� ßGß· ßU�=ßcåC ßÆ�$4%

�àß�ß¶� ßGß· ß¦� áÁåCßÆ�( à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� ß°ç·ß£ßI�( àGå¶>ß§á¶=�ßÇ àÂ�àß�ç·¶=ßÆ�(æÌ> ßm�å ß�ß·åE�àß�ç·¶=� ß�ß·ßJ á]=� áÁåCßÆ�$5%
�* à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� á°ç·ß£ßJßÈ�áß��(åÌ> çn¶=

�ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�> ß» åÂåfßNá²ß@åE� à¼Èåf áVçJ¶=� ß°ç·ß£ßI�(å á�ßIß?ßfáº=�àß�ß¶� ß�ß·ßJ á]=�=ßcåC ßÆ�$-,%
*> ß»åÃåE� à°ç·ß£ßJßÈ

* à¼Èåf áVçJ¶=�åÄåE� ß°ç·ß£ßI�>éÉåF ßq�åÄåE� áKß£ ßuáeß@ßª�ã ß�ß¶�åf á³åFá·å¶� ß¹ßhß¾�=ßcåC ßÆ�$--%
* ã¼Èåf áVßJ¶=�åÄåE� á°ç·ß£ßJßÈ�áß��>éÉåF ßq�åÄåE� ß¤ ßuáeß@ßª�ã ß�ß¶� å̧ àQçf·å¶� ß¹ßhß¾�=ßcåC ßÆ�$-.%

*> ß» àÃß¿áÉßE� ß¥> ßuße� ßØßª�æÌ> ßm�å ß�ß¶� áÀåº� ãÁ>ßÉáF åq� ßHåf ßm�=ßcåC ßÆ�$-/%
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��( åTáÆçh¶=�Îß· ß¢�>ßJßºëf àU�(ßÌß�å§ çr¶=�àÌß�åF ß³á¶=� áKß£ ßuáeß@ßª�(âÌß�åFß²ßÆ�âÌß�å§ ßq� à̧ àQçf¶=� ßTçÆßhßI�=ßcåC ßÆ�$-0%
�åÌß�åF ß³á¶=�Îß· ß¢�åÄåE� à¤ åQáfßÈßÆ�åfáÃßá�=� à¬ árå¾�åÌß�å§ çr·å¶ßÆ�>ßß��ßfáÃßº� ßØßª�åÌß�åF ß³á¶>åE� á̧ à]ábßÈ�áß�� ßÁ>ß²� áÁåDßª

�> ßÃáÉß· ß¢�ßÐÊ ßm�ßØßª�áb ç»ß£ßJßI�áß��ÁCÆ�ßa> ßjß«á¶=� åLßb ç»ß£ßI� áKß¾> ß²� áÁC
� æ̧ àQße�áÆß?�å á�ß· àQße�åÌßa> ßÃ ßnåE� àKàFáNßÈ�>ßç�åCßÆ� æL=ßaåfß«á¿ àº�åÐ> ßjë¿¶=�àÌßa> ßÃ ßm� å¥> ßuçf¶=� å�� à̧ ßFá̄ àI� ß×ßÆ�$-1%

 å á�ßIß?ßfáº=ßÆ

ترجمه

)1( با )شيرى که شوهر سبب آن است( حکم تحريم مرتب مى گردد آن طور که اگر يک خانم 

به يک دختر طفل شير بدهد، پس اين دختر بر شوهر شيرده و پدران و پسران او حرام مى گردد، 

اين شوهر که )سبب وجود شير در زن شير ِده است( پدر رضاعى همين طفل ناميده مى شود.

)2( نکاح  شخص با خواهر برادر رضاعى جايز است مانند اينکه نکاح او با خواهر برادر نسبى 

)طوريکه در شرح مى آيد( صحت دارد.

مثال: برادر پدرى که خواهر مادرى داشته باشد، نکاح او با برادر پدرى درست است. 

با  نکاح يکى  مادر در مدت رضاع جمع شوند  پستان هاى يک  به  )3( هر آن دو طفلى که 

ديگرى صحيح نمى شود. 

)4( براى شير دهنده جايز نيست که فرزند آن کس و يا فرزند فرزند او را نکاح کند که او 

برايش شير داده باشد. 

)5( جايز نيست براى پسرى که شير  مکيده باشد با خواهر شوهر شير دهنده )پدر رضاعى( 

نکاح نمايد؛ زيرا که او عمه رضاعى اش مى شود.

ثابت  آن  به  حرمت  باشد،  زياد  آب  از  شير  و  گردد  مخلوط  آب  با  شير  وقتى که   )6(

مى گردد. 

اگر آب بر شير زياد باشد حرام بودن ثابت نمى گردد و اگر شير با غذا يکجا گردد، به نزد 

امام ابو حنيفه6 حرمت ثابت نمى گردد. 

)7( اگر چه شير از طعام زياد باشد، اگر با دوا خلط گردد و اندازه اش از دوا زياد باشد حرمت 

با آن ثابت مى شود.

)8( اگر شير از خانم مرده دوشيده و به طفل داده شود حرمت را ثابت مى سازد. 
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)9( اگر شير زن با شير ميش مخلوط گردد و شير زن زياد بود، حکم حرمت بر آن مرتب 

مى شود و اگر شير ميش زياد بود حرمت مرتب نمى گردد.

)10( اگر شير دو خانم با هم يکجا شود، از نظر امام ابو حنيفه و امام ابو يوسف رحمهما اهللا 

حرمت بر اساس آن شير مرتب مى گردد که زياد باشد، امام محمد6 ميگويد: که هر دو زن 

باالى کسى که شير خوار است حرام مى شود. 

)11( اگر در پستان دوشيزه شير پيدا شود و آن را به طفل بدهد حرمت ثابت مى گردد. 

)12( و اگر از  مردى شير پيدا شود و آنرا به طفل بدهد حرام بودن ثابت نمى گردد.

)13( اگر دو طفل شير يک ميش را بخورند حرمت به اثبات نمى رسد. 

)14( اگر يک مرد  يک دختر خورد سال و يک زن بزرگ سال را به نکاح گيرد و خانم 

کالن سال به خورد سال شير بدهد هر دو بر شوهر حرام مى گردند، اگر شوهر با خانم کالن 

براى خانم کوچک نصف مهر  و  نمى شود  ثابت  براى زن مذکور  مهر  باشد،  نکرده  جماع 

مهر خانم  باشد شوهر نصف  نموده  را  کار  اين  فساد  غرض  قصداً  بزرگ  اگر خانم  است. 

کوچک را از او مى طلبد و اگر خانم کالن به غرض فساد اين کار را نکرده باشد شوهر مهر 

را از او مطالبه کرده نمى تواند.

)15( در رضاع تنها شاهدى زنها قبول نمى شود، بلکه با شهادت دو مرد و يا دو زن و يک 

مرد ثابت مى گردد.

شرح

نکاح کردن با خواهر برادر رضاعى جايز بوده، طوريکه با خواهر برادر نسبى جايز است.

طور مثال: مصعب و زبير پسران نسبى زبيده نيستند، اما شير او را نوشيده اند، هر دو ما بين 

خود برادران رضاعى شدند، لذا مصعب مى تواند که خواهر زبير فاطمه را به نکاح گيرد، در 

حاليکه خواهر برادر رضاعى او است.

صورت نکاح خواهر نسبى چنين است: شريف و زرين پسران احمد استند، اما از دو خانم 

يا دو مادر مادر شريف از شوهر سابقه اش دخترى داشته باشد، نکاح آن دختر براى زرين 

جايز مى باشد.

پدر رضاعى: شوهر مادر رضاعى، پدر رضاعى طفل مى باشد که در فقه اين شير بنام )لبن 

الفحل( ياد گرديده است؛ زيرا که اين هم تحت همان حديث مى آيد که در آن آمده است 
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)يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب( زن شير دهنده مادرش مى گردد زيرا که شير برايش 

داده است و شوهر آن زن پدرش محسوب مى گردد؛ زيرا که اين شير از سبب نطفة او پيدا 

شده است.

شير مخلوط شده

1: اگر شير زنى با مايع يکجا شود، مانند شير کدام حيوان و يا با مايع ديگرى، در اينجا غلبه 

و زيادت معتبر است، يعنى اگر مايع يا شير حيوان ديگر زياد و شير زن کم باشد و طفل آنرا 

در مدت رضاع بخورد کدام حکم بر آن مرتب نمى گردد و اگر شير زن زياد بود پس رضاع 

ثابت مى گردد.

2: اگر در شير خانمى غذا پخته شود و براى طفل در مدت رضاع داده شود، رضاع برآن 

ثابت نمى گردد.

3: اگر شير خانمى با دوا خلط و بر آن افزون باشد تحريم ثابت مى گردد.

4: اگر شير خانمى با چنان خوردنى ها يکجا شود که با آتش پخته نشده باشد به نزد امام ابو 

دانسته  معتبر  غلبه  اينجا هم  نمى شود و صاحبين مى گويند: در  ثابت  برآن  حنيفه6 رضاع 

مى شود، اگر شير زياد بود تحريم ثابت مى گردد و اگر کم باشد رضاع ثابت نمى شود.

احكام مرديكه دو زن دارد و يكى به ديگر شير بدهد
اگر يک شخص دو زن را قسمى نکاح نمايدکه يکى تا حدى خورد باشد که مدت رضاعت 
)شير خواره گى( آن تکميل نباشد، اگر از آنها انباغ کالن به انباغ خورد شير بدهد هر دو 

باالى شوهر حرام مى گردند؛ زيرا که يکى از آنها دختر اندر و ديگرش خوشو ميگردند، با 
خوشو و دختر اندر ارتباط زوجيت داشتن جواز ندارد.

پنداشته مى شود  از همين جهت ضرورى  بر رضاع مرتب مى گردد،  زياد  احکام  احتياط: 
که تمام خانواده ها به اين ارتباط محتاط باشند و زنان بدون ضرورت به هر طفل شير خود 
نتيجه سبب آن  بيرون گرديده و در  از حافظه شان  به مرور زمان  را ندهند؛ زيرا شير دادن 

مى گردد که احکام بزرگ را زير پا نمايند.

1. نکاح با خواهر برادر رضاعى چه حکم دارد؟ صورت آنرا بيان نماييد.

2. چنان صورتى را بيان نماييد که در آن با خواهر برادر نسبى نکاح جايز باشد.

3. لبن الفحل را تعريف کنيد.



٣٠١

درس شصت و هفتم

طالق )۱(

طالق در اسالم به سببى جايز شده است که در مواقع بروز مشکالت جدى و عدم امکان ادامة 

زندگى مشترک بين زن و شوهر عقد ازدواج خاتمه يابد.

اين هم بايد گفته شود که طالق دادن آخرين راه حل است، حال آن که قبل از طالق براى 

ميانجيگرى  و  مصالحه  خوابگاه،  ترک  نصيحت،  و  اندرز  و شوهر  زن  ميان  مشکالت  حل 

صورت مى گيرد، اگر اين کوشش ها مشکالت بين شوهر و زن او راحل کرده نتوانست و 

ديگر زنده گى مشترک بين زن و شوهر ممکن نبود آن وقت به طالق مراجعه مى شود،  براى 

طالق اصول و احکامى در شريعت اسالمى وضع شده است که در اين درس و چند درس 

آينده بيان مى گردد :

�6 å± ßØ çì¶=� àH>ßJå²
6Í¢bF¶=� à±ßØ ß{ßÆ�åÍç¿ èj¶=� à±ßØ ß{ßÆ�(±Øì¶=�ÀjU=�æÄ àQáÆß?�åÍßM ßØßM�Îß· ß¢� à± ßØ çì¶=�$-%

�åÄÉåª�> ßÃá£åº>ßà��áß��æfáÃ à{� å��âÌ ßb åU=ßÆ�âÍß̄Éå· áìßI�àÄßIß?ßfáº=� à̧Qçf¶=� ß°ë· ßìàÈ� áÁß?� å± ßØ çì¶=� àÀ ßj áUß@ßª�6¬¶=
�*> ßÃàIçb å¢� ßÊ åvß̄á¿ßI�ÎçJ ßU�>ßÃß²àá�ßÈßÆ

�*æe>ßÃ á{ß?�åÍßM ßØßM� å��>âM ßØßM�>ßÃåE� ß¹Ç à]ábßá�=� ß°ë· ßìàÈ� áÁß?�åÍç¿ èj¶=� à± ßØ ß{ßÆ�6H
� ß́ å¶ßc� ß̧ ß£ßª�=ßcåDßª�( æb åU=ßÆ�æfáÃ à{� å��>âM ßØßM�áÆß?�æÌ ßb åU=ßÆ�æÍ ß»å· ß³åE�>âM ßØßM�>ßÃß̄ë· ßìàÈ� áÁß?�åÍ ß¢ábåFá¶=� à± ßØ ß{ßÆ�6T

*>âÉ åq> ß¢� ßÁ>ß²ßÆ�(àÄá¿åº� áKß¾>ßEßÆ� à± ßØ çì¶=� ß¤ß®ßÆ
�åaßbß£á¶=� å��àÍç¿ èj¶>ßª�åaßbß£á¶=� å��ãÍç¿ àißÆ� åKá®ßÇá¶=� å��ãÍç¿ ài�6å á�ßÃ áQßÆ� áÀåº�( å± ßØ çì¶=� å��àÍç¿ èj¶=ßÆ�$.%

*> ßÃåE� å¹Ç à]ábßá�=�àá� ß¦ßÆ�>ßÃåE� à¹Ç à]ábßá�=�> ßÃÉåª�ËåÇßJ ájßÈ
�>ßÃá£åº>ßà��áß��æfáÃ à{� å��>ßÃß̄ë· ßìàÈ� áÁß?�ßÇ àÂßÆ�âÍ çq> ß]�>ßÃåE� å¹Ç à]ábßá�=� å�� àKàFáNßI� åKá®ßÇá¶=� å��àÍç¿ èj¶=ßÆ�$/%

*� åxáÉßá�=ßÆ�åfáÃ èì¶=�åÍß¶> ßU� å��>ßÃ à̄ë· ßìàÈ�> ßÃåE� å¹Ç à]ábßá�=�àá� ß¦ßÆ*åÄÉåª
�(âÌ ßb åU=ßÆ�>ßÃß̄ç· ß{�(åÍç¿ èj·å¶�> ßÃß̄ë· ßìàÈ� áÁß?�ßa=ßeß?ßÆ�(æß�å²�áÆß?�æfß§ åq� áÀåº� àxÉåß�� ß×�àÌß?áfßá�=� áKß¾> ß²�=ßcåC ßÆ�$0%
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� ß×ßÆ�>ßÃß̄ë· ßìàÈ� áÁß?� àgÇàß�ßÆ�(Ïf]A�>Ã¯·{�f]A�fÃm�Îvº�=cDª�(Ïf]?�>Ã¯·{�fÃm�Îvº�=cDª
* æÁ>ßºßhåE�> ßÃå® ßØ ß{ßÆ�>ßÃåÒ á{ßÆ�ß á�ßE� à̧ årá«ßÈ

�(å á�ßJß̄Éå· áìßI� ȩ̈ à²�ß á�ßE� à̧ årá«ßÈ�(>âM ßØßM�åÍç¿ èj·å¶�> ßÃ à̄ë· ßìàÈßÆ�( å¥> ß»åá�=� ßGÉå̄ ß¢� àgÇàß�� å̧ åº>ßá�=� à± ßØ ß{ßÆ�$1%
�*> ß» àÂßbá¿ å¢�æfáÃ ßnåE

*âÌ ßb åU=ßÆ� ç×C�åÍç¿ èj·å¶�> ßÃ à̄ë· ßìàÈ� ß×�6 àfßª àgßÆ�ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ
� áÁåDßª�(> ßÃß£ åQ=ßfàÈ� áÁß?�àÄß¶� èG ßVßJ ájàÈßÆ�( à± ßØ çì¶=� ß¤ß®ßÆ�( åxáÉßá�=� å¹> ßU� å��àÄßIß?ßfáº=� ß°ç· ß{�=ßcåC ßÆ�$2%

*> ßÃ ß³ ßjáºß?�ßÐ> ßm� áÁåCßÆ�>ßÃß̄ç· ß{�ßÐ> ßm� áÁåDßª�6�ãç�ßà��ßÇ àÃßª� áLßf àÃ ß{� ç¼àM� áK ßu> ßUßÆ� áLßf àÃ ß{

ترجمه

کتاب طالق: 

)1( طالق برسه نوع است : طالق احسن، طالق سنت و طالق بدعت.

الف. طالق احسن )خوبترين نوع طالق(  آنست که مرد زن خود را در آن طهر که باوى 

همبسترى نکرده باشد به يک طالق، طالق نمايد و تا آن وقت صبر کند که ِعّدت وى سپرى 

گردد.

ب. طالق سنت آنست که: مرد زن خودرا که با او همبسترى کرده باشد درسه طهر سه مرتبه 

طالق کند.

ج. طالق بدعت آنست که: شوهر سه طالق رابه يکمرتبه به زن خودش بدهد، يا سه طالق را 

در يک طهر برايش بدهد؛ اگر طالق به اين گونه انجام گيرد، خانم او به صورت )باين( از او 

جدامى شود ولى شوهر گنهکار است.

)2( سنت در طالق از دو جانب رعايت مى شود: سنت بودن در وقت و سنت بودن در عدد، 

در سنت عدد فرقى ندارد که با زن همبسترى انجام شده باشد يا نه. 

)3( سنت بودن در وقت، تنها به آن زن مربوط مى شود که باوى از جانب شوهر همبسترى 

شده باشد، و آن طورى که او را در طهرى طالق کند که در آن با خانم خود يکجا نشده 

باشد، شوهر آن زنى را که با او همبستر نشده باشد هم در طهر و هم در حالت حيض طالق 

کرده مى تواند.

)4( زنى که از نظر خوردى سن و يا از کالنى سن حيض نبيند و شوهرش اراده کند که به 
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پوره شد طالق  يکماه  وقتى  مى دهد،  آن يک طالق  به  ماه  دريک  بدهد،  سنت  او طالق 

ديگرمى د هد و درماه سوم طالق ديگر مى دهد و )به اين زن( اينگونه طالق دادن هم جايز 

است که بين طالق و همبسترى فاصلة وقت نياورد.

)5( طالق زن حامله بعد از همبسترشدن جايز است، مگر نزد امام ابوحنيفه و امام ابويوسف 

رحمهما اهللا تعالى طالق سنى آنست که بين هر دو طالق يک ماه فاصله بدهد، امام محمد و 

زفر رحمهما اهللا مى گويند: طالق سنت تنها يک طالق است.

)6( اگر شوهر زن خودرا در هنگام حيض طالق کند، طالق واقع مى شود، مگر طريق مستحب 

آنست که مرد به زن خود مراجعه کند، پس وقتى که پاک شد و باز حيض ديد و باز پاک 

شد، در اين صورت او مختار است: اگر الزم ديد طالق دهد و اگر الزم نديد طالق ندهد و 

زن خودرا نگهدارد.

شرح

تعريف طالق: طالق در لغت گسستن قيد و رها کردن پيمان رامى گويند و در اصطالح 

و  بردن  بين  از  را مى دهد،  الفاظ مشابه ديگرى که معناى رها کردن  لفظ طالق و  با  فَُقهاء 

ُگسستن نکاح ثابت را طالق مى گويند.

حكم طالق: به استناد احکام قرآن کريم و احاديث نبوى طالق از نگاه ضرورت يک عمل 

جايز است.

انواع طالق از نگاه حكم

1. خوبترين طالق )طالق احسن(

2. طالق سنت

3. طالق بدعت

که هر يک هر سه نوع طالق در متن گذشته بيان شده است.

طالق سنى از نگاه تعداد:

�tطالق سنى از نگاه تعداد آنست که: در هر طهر به زنى که حيض مى بيند يک طالق داده 
شود.

�tاگر زنيکه به دليل )خوردى و کالنى سن( حيض نه بيند، طالق سنى براى او آنست که 
در مدت سه ماه، سه طالق داده شود، به اين معنا که در هر ماه يک يک طالق داده شود؛ 
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زيرا که در مورد او ماه قايم مقام حيض است.

�tزن حامله در طالق مانند زنى است که به سبب بزرگى سن حيض نمى بيند.
در حالت حيض طالق دادن به زن درست نيست، مگر طالق واقع مى شود و اگر مرد بخواهد 

خودرا از گناه نجات دهد، دوباره به زن خود مراجعه کند اورا باخود نگهدارد و پس از پاک 

شدن از حيض اگر بخواهد مرد او را طالق کند.

طالق سنى از نگاه وقت

اين طالق محض در مورد آن زن هاى نکاح شده صورت گرفته مى تواند که با آنان همبسترى 

انجام شده باشد، طالق سنى اين گونه زن ها آنست که شوهر در آن طهر طالق زنش را بدهد 

که مرد با وى همبسترى نکرده باشد. 

آن زنى که همرايش همبسترى نشده باشد، طالق دادن به او در حال طهر يا در ايام حيض 

عين حکم را دارد، يعنى جايز است.

1. معناى لغوى و اصطالحى طالق چيست؟

2. طالق از نگاه عدد چند نوع است، آنرا بيان کنيد.

3. طالق از نگاه وقت چند قسم است آن را بيان نماييد؟

4. طالق بدعى و احسن از هم چه فرق دارند؟

5. زن حامله به طالق سنى چگونه طالق مى شود؟

6. راه هاى حّل مشکالت قبل از طالق کدام ها اند؟  طور مختصر بيان کنيد!

همه طالب سواالت فوق را با جواب هاى آن در کتابچه هاى خود بنويسند.



٣٠٥

درس شصت و هشتم

طالق )2(

� åÁÇà¿áßá�=ßÆ �ëå� çr¶= � à± ßØ ß{ � à¤ß̄ßÈ � ß×ßÆ �( âØå®> ß¢ �> â§å¶>ßE � ßÁ>ß² �=ßcC �( æTáÆßg � ȩ̈ à² � à± ßØ ß{ � à¤ß̄ßÈßÆ �$-%
*¼Ñ>¿¶=Æ

*ãÍßÈ>ß¿ å²ßÆ� ãXÈåf ßq�6å á�ßEáf ßu�Îß· ß¢� à± ßØ çì¶=ßÆ�$.%
� ß×ßÆ�( èÊå£ áQçf¶=� à± ßØ çì¶=�åÄåE� à¤ß̄ßÈ�= ßdßÃßª�´àJá̄ ç· ß{�ábß®ßÆ�ãÍß̄ç· ßìàºßÆ� ã°å¶> ß{� åKá¾ß?�6àÄà¶áÇß®� àXÈåf çr¶>ßª�$/%

*æÍçÉå¾� ß�C�áfå̄ßJá«ßÈ� ß×ßÆ�(´¶c�Àº�fN²?�ÏÇ¾�ÁCÆ�(ãÌ ßb åU=ßÆ� ç×C�åÄåE� à¤ß̄ßÈ
� ßÊåÃßª�ãÍçÉå¾�àÄß¶� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåDßª�>â® ßØ ß{� ã°å¶> ß{� åKá¾ß?ßÆ�( ß± ßØ çì¶=� à°å¶> ß{� åKá¾ß?ßÆ� à±Ø çì¶=� åKá¾ß?�6àÄà¶áÇß®ßÆ�$0%

�* ãP ßØßM� ßÊåÃßª�>âM ßØßM�ÏßÇß¾� áÁåCßÆ�> âváÈß?�ãÍçÉ å£ áQße�ãÌ ßb åU=ßÆ� ßÊåÃßª�å á�ßJß¿áM=�ÏßÇß¾� áÁåCßÆ�ãÍçÉ å£ áQße�ãÌ ßb åU=ßÆ
� ßÊ åÂßÆ��( æ¹> ßU�åÍß¶ ß×ßa�áÆß?�æÍçÉå¿åE� ç×C� à± ßØ çì¶=�> ßÃåE� à¤ß̄ßÈ� ß×�Æ�( àL>ßÈ>ß¿ å³á¶=�6Êå¾>çN¶=� àHáf çv¶=ßÆ�$1%
�6 à¹áÇß®�ßÇ àÂßÆ�(ãÌ ßb åU=ßÆ� ç×C�>ßÃåE� à¤ß̄ßÈ� ß×ßÆ�( èÊå£ áQçf¶=�> ßÃåE� à¤ß̄ßÈ� æ�>ß«á¶ß?�àÍßM ßØßM�(> ßÃá¿åº�(å á�ßEáf ßu�Îß· ß¢

*ãÌ ßb åU=ßÆ� åKá¾ß?ßÆ�(´ßå�ße�ÊåÑåá�ßJ ái=ßÆ�(ËëbßJ á¢=
�(>âM ßØßM� ßÁ>ß²�>âM ßØßM�ÏßÇß¾� áÁåCßÆ�(âÍß¿åÑ>ßE�âÌ ßb åU=ßÆ� áKß¾> ß²� ß± ßØ çì¶=�> ßÃåE�ÏßÇß¾�=ßcC�( åL>ßÈ>ß¿ å³á¶=�àÍçÉå̄ßE ßÆ�$2%
� ǻ à·áF ßUßÆ�ã½=ßf ßUßÆ�ãÍß·áJßEßÆ�ãÍçJßEßÆ� ãÀåÑ>ßE� åKá¾ß?�6åÄå¶áÇß®� à̧ áNåº�= ßd ßÂßÆ�(âÌ ßb åU=ßÆ� áKß¾> ß²�å á�ßJß¿áM=�ÏßÇß¾� áÁåCßÆ
�K¾?Æ�´J®e>ªÆ�´JUfiÆ�´·ÂÙ�´JFÂÆÆ�ãÍçÈåfßEßÆ�ãÍçÉå· ß]ßÆ�´å· áÂß@åE�Êå̄ßá�=ßÆ� ǻ åEåe> ß¦�Îß· ß¢

�* ßT=ßÆágÙ=�Êå§ßJáE=ßÆ�ÊEf¦=Æ�ÊEh¢=Æ� áËåå�ßJ ái=ßÆ�Ëåf ç»ßß�ßÆ�Êå£ç¿ß̄ßIßÆ�ãÌçf àU
��( å± ßØ çì¶=�åÌßfß²=ßdàº� å��>ß¾Ç à³ßÈ� áÁß?� ç×C� ã± ßØ ß{� å�>ß«á¶ßáÙ=�åÅ ådßÃåE� á¤ß̄ßÈ�áß��(ãÍçÉå¾�àÄß¶� áÀ à³ßÈ�áß�� áÁåDßª�$3%

*àÄßÈåÇá¿ßÈ� áÁß?� ç×C� ß�>ß£ßI�åç�=�ß á�ßEßÆ�àÄß¿áÉßE�> ß»Éåª� à¤ß̄ßÈ� ß×ßÆ�(åÐ> ßvß̄á¶=� å�� à± ßØ çì¶=�> ßÃåE� à¤ß̄ßÉßª
�æÍ ß�á«ß¶� ȩ̈ à³åE� à± ßØ çì¶=� ß¤ß®ßÆ�(æÍßºÇ àr à]�áÆß?� æG ávß¦� å��>ß¾> ß²ßÆ� å± ßØ çì¶=�åÌßfß²=ßdàº� å��>ß¾Ç à³ßÈ�áß�� áÁåCßÆ�$4%

*àÄßÈåÇá¿ßÈ� áÁß?� äß×åC�àÍ ß»ÉåJ çn¶=ßÆ� èG çj¶=�åÄåE� àb ßrá̄ àÈ�> å�� á¤ß̄ßÈ�áß�ßÆ�àÍ ß»ÉåJ çn¶=ßÆ� àG çj¶=�>ßÃåE� àb årá̄ àÈ� ß×
� åKá¾ß?�6 ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?� ß̧ áNåº��>â¿åÑ>ßE� ßÁ>ß²�(åÌ çb ën¶=ßÆ�åÌßa>ßÈëh¶=� áÀåº� æHáf ßvåEß� ß± ßØ çì¶=� ß¬ ßqßÆ�=ßcåC ßÆ�$5%
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� ß± ßØ ß{�áÆß? � åÁ> ßìáÉ çn¶= � ß± ßØ ß{�áÆß? � å± ßØ çì¶= � ßo ßVáªß? �áÆß? � å± ßØ çì¶= �çb ßmß? � ã°å¶> ß{�áÆß? � ãÀåÑ>ßE � ã°å¶> ß{
*� åKáÉßFá¶=�ßÐ á̧ åº�áÆß?� å̧ áFßá�>ß²�áÆß?�åÍ ß¢ábåFá¶=

� áÁß?� ß̧ áNåº� à± ßØ çì¶=� ß¤ß®ßÆ�åÍß· á»àá�=� áÀ ß¢�åÄåE�àç�ß£àÈ�>ßº� ß�C�áÆß?�> ßÃåJß·á à�� ß�C� ß± ßØ çì¶=� ß> ßuß?�=ßcåC ßÆ�$-,%
* ǻ àÃ áQßÆ�áÆß?� ǻ àQáfßª�áÆß?� åµ àb ßj ßQ�áÆß?� ǻ àUÆàe�áÆß?� ǻ à̄à¿ à¢�áÆß?� ã°å¶> ß{� ǻ àJßFß®ße�áÆß?� ã°å¶> ß{� åKá¾ß?�6 ß¹Çà̄ßÈ

� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�* ǻ àNà·àM�áÆß?� ã°å¶> ß{� ǻ à« árå¾�6 ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?� ß̧ áNåº�>Ã¿º�(> â£åÑ> ßm�=âÐáh àQ� ß°ç· ß{� áÁC�= ßdß²ßÆ�$--%
*� à± ßØ çì¶=� à¤ß̄ßÈ� ß×� ã°å¶> ß{�´à· áQåe�áÆß?� ã°å¶> ß{�µ àbßÈ

*âÌ ßb åU=ßÆ�âÍß̄Éå· áìßI� áKß¾> ß²�(æÍß̄Éå· áìßI� ßOà·àM�áÆß?�æÍß̄Éå· áìßI� ß¬ árå¾�>ßÃß̄ç· ß{� áÁåCßÆ�$-.%
�ã�* ã¤å®=ßÆ� åÁ=ßf á³ çj¶=ßÆ�åÅßf á³àá�=� à± ßØ ß{ßÆ�$-/%
*�åÌße> ßmåáÝ>åE� ålßf á]ßáÙ=� à± ßØ ß{� à¤ß̄ßÈßÆ�$-0%

� áÁC�6æÍçÉåFß¿ áQßåÙ� ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?� ß̧ áNåº�( å\> ß³ë¿¶=� ßGÉå̄ ß¢� ß¤ß®ßÆ�( å\> ß³ë¿¶=� ß�C� ß± ßØ çì¶=� ß> ßuß?�=ßcåC ßÆ�$-1%
� ã°å¶> ß{� ßÊåÃßª�> ßÃ àQçÆßhßIß?�æÌß?ßfáº=� ȩ̀ à²�áÆß?� ã°å¶> ß{� åKá¾ß@ßª� ǻ àJ áQçÆßhßI

� áÁC�6åÄåIß?ßfáº å×� ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?� ß̧ áNåº�( å�áf çn¶=� ßGÉå̄ ß¢� ß¤ß®ßÆ�( æ�áf ßm� ß�C� ß± ßØ çì¶=� ß> ßuß?�=ßcåC ßÆ�$-2%
�* ã°å¶> ß{� åKá¾ß@ßª�ße=çb¶=� åKá· ß]ßa

�* ǽ á·åº� ß�C�àÄß«É åvàÈ�áÆß?�> â³å¶>ßº� à¬å¶>ßá�=�ÁÇ à³ßÈ� áÁß?� ç×C�( å± ßØ çì¶=�àÍßª> ßuC� èX årßÈ� ß×ßÆ�$-3%
�áß��(ße=çb¶=� åKß· ß]ßbßª�(> ßÃ ßQçÆßhßI� ç¼àM�( ã°å¶> ß{� åKá¾@ßª�ße=çb¶=� åKá· ß]ßa� áÁC�6æÍçÉåFß¿ áQ åÙ� ß¹>ß®�ÁCÆ�$-4%

* á°ë· ßìàI

ترجمه

طالق آن شوهر اعتبار دارد که: عاقل وبالغ باشد، طالق کودک، ديوانه و آدمى که درخواب 

باشد، درست نيست.

)2( طالق بر دو گونه است: طالق صريح و طالق کنايى.

)3( لفظ صريح مرد در طالق آنست که بگويد: » توطالق هستى«، »تو مطلقه )خالص شده( 

هستى«، » ترا طالق کرده ام ». در تمام اين گفته ها، يک طالق رجعى واقع مى شود، اگر بيشتر 

از يک طالق را اراده کند بازهم يک طالق واقع مى شود و به نيت واراده ضرورت ندارد.
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)4 ( و اين کالم که: »تو آن طالق هستى« تو به آن طالق )معلوم( طالق هستى، ويا »تو با 

دو  نيت  اگر  واقع مى شود،  باشد، يک طالق رجعى  نداشته  نيت  اگر  طالق، طالق هستى« 

واقع  باشد، سه طالق  نيتش سه طالق  اگر  و  واقع مي شود،  را کند هم يک رجعي  طالق 

مى شود.  

)5( نوع دوم طالق: کنايه است )و اين طالق( واقع نمى شود مگر درصورت نيت يا به مقتضاى 

حال، و آن بردونوع است.  يکنوع آن، آن سه لفظى است که به گفتن آن يک طالق رجعى 

واقع مى شود و آن لفظ اين کالم )شوهر( است که بگويد: )اِعتدى( »عدت خود را بگذران«، 

)و استبرئى رحمک(، »رحم خود را پاک کن!«، )ÌbU=Æ�K¾=�Æ(، »تو تنها هستى«. 

)6( )غير از اين سه لفظ( کنايه هاى ديگرى که درآن نيت يک طالق باشد، يک طالق )باين( 

واقع مى شود. اگر نيت سه باشد، سه طالق واقع مى شود، اگر نيت دو طالق کند يک طالق 

واقع مى شود، مثًال اگر بگويد: )?¾fU�Æ�Í·JE�Æ�ÍJE�Æ�ÀÑ>E�K=½( تو از من جدا هستى بين من 

و تو روابط قطع است و توبرمن حرام هستى )و حبلک على غاربِِک( »ريسمان تو برگردن 

خودت است«، )و الحقى با هلک( »با اقاربت يکجاى شو«، )ÍÈfEÆ�ÍÉ·]�Æ(« تو خالص و آزاد 

هستى« )وو هبتک الهلک( ترا به خانواده ات بخشيدم، )وسرحتک و فارقتک(، »ترا رها و 

ßÌäf(، »تو آزاد هستى« )وتقنعى و تخمرى و استترى و اعزبى واغربي و  àU�K¾=Æ( ،»جدا کردم

ابتغى االزواج(، تو چادر را بپوش، چادر را به سر کن، وجودت را بپوشان، خودرا مجرد و 

تنهاکن، دوربرو، براى خود شوهران پيداکن.

)7( اگر نيت نداشته باشد، با اين الفاظ طالق واقع نمى شود، و اگر زن و شوهر در حالت ياد 

کردن طالق بودند درنزد قضا طالق واقع مى شود، ولى از لحاظ ديانت، اگر نيت طالق نبود، 

طالق واقع نمى شود.

)8( اگر زن و شوهر در هنگام ياد کردن لفظ طالق نه بلکه در حالت غضب و پرخاش بودند 

به گفتن تمام آن الفاظ طالق واقع مى شود، که به گفتن به آن الفاظ دشنام قصد نمى شود، با 

الفاظى که از آن دشنام قصد کرده مى شود طالق واقع نمى شود، مگر در آن صورت که نيت 

طالق را کرده باشد.

)9( اگر لفظ طالق را به شدت و زيادت توصيف کند، طالق باين واقع مى شود. مثل اين که 

بگويد: »تو با طالق باين طالق هستى«، تو با طالق سخت طالق هستي، يا با طالق فاحش، يا 

شيطان، يا بدعت، يا طالق مثل ريسمان يا به طالقى که خانه را پر کند.  
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)10( اگر طالق رابه ساير زن نسبت دهد و يا به چيزى نسبت دهد که ازتمام بدن به آن تعبير 

شود، طالق واقع مى شود، مثل اين که بگويد: تو طالق هستى، گردن تو طالق است، روح تو 

طالق است، بدن تو، جسد تو، شرمگاه تو و روى تو طالق است.

)11( همچنان اگر به يک جزء شايع طالق را نسبت دهد، طالق واقع مى شود، مثل اين که 

بگويد: نصف بدن تو، سوم حصة وجودتو طالق است. ولى اگر بگويد دست تو و پاى تو 

طالق است، طالق واقع نمى شود.

)12( و اگر به زن طالق نيمه بدهد و يا سوم حصة طالق را بدهد، آن يک طالق حساب 

مى شود. 

)13( طالق مکره )تحت فشار گرفته شده( و طالق نشه شده واقع مى شود. 

)14( طالق آدم گنگ به اشاره واقع مى شود.

)15( اگر طالق به نکاح منسوب کرده شود، بعد از عقد نکاح طالق واقع مى شود.

مثًال اگر )يک اجنبى، به دخترى بگويد:(، »اگر ترا نکاح کردم تو طالق هستى« ويا بگويد: 

»هر زنى را که نکاح کردم آن زن طالق باشد«.

)16( اگر طالق را به شرطى منسوب کند، بعد از انجام يا فتن شرط  طالق واقع مى شود. مثًال 

اگر شوهرى به زن خود بگويد: »اگر به خانه داخل شدى طالق هستى«. 

)17( نسبت دادن طالق دهنده درست نمى باشد مگر اين که قسم کننده مالک باشد و يا طالق 

را به ملکيت نسبت دهد.

)18( اگر به زن اجنبى بگويد: اگر به خانه داخل شدى طالق هستى و بعد او را به نکاح خود 

در آورد و زن مذکور به خانه داخل شد، در آنصورت طالق واقع نمى شود.

شرح

و  به دو گونه است که يکى را صريح  الفاظ  نظر  از  الفاظ: طالق  نظر  از  انواع طالق 

ديگرى را کنايى گويند.

استعمال مي  براى طالق  و  باشد  از آن طالق  منظور  الفاظى است که   : ۱. طالق صريح 

گردد، الفاظ مذکور بايد از لفظ )طالق( گرفته شده باشد.

در طالق  در عرف  و  باشد  نه  آن  در  لفظ طالق  که  است  الفاظى  آن  كنايى:  2. طالق 

استعمال مي گردد و آن به دونوع است .
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الف: سه لفظى که با استعمال آن تنها يک طالق رجعى واقع مى شود و آن الفاظ عبارت 

�K¾=Æ( ،»رحم خودرا پاک کن« )اند از )اعتدى( عدت خود را تير کن )واستبرئى رحمک

ÌbU=Æ( تويکى هستى.
ب: ساير الفاظ کنايى که حکم آن به نيت شخص مربوط است، اگر نيت مرد طالق کردن 

باشد، طالق واقع مى شود و اگر نيت مرد طالق کردن نبُوَد طالق واقع نمى شود. همچنان اگر 

نيت يک طالق راکند يک طالق واقع مى شود.

و اگر نيت دو طالق کند هم يک طالق واقع مى شود و اگر نيت سه طالق کند، سه طالق 

واقع مى شود.

يعنى آن  نيت وعرف ديده مى شود  به  بلکه  ندارد،  الفاظ خاصى  يادداشت: طالق کنايى 

الفاظى که در عرف در هنگام قهر وگفتگو روى طالق براى طالق استعمال مى شود؛ مگر 

در  برو!«  من  »از خانة  مانند:  الفاظ کنايى گويند؛  را  الفاظ  اين  نيست،  مشتق  ازکلمة طالق 

خانة پدرت بنشين... و امثال آن. براى وقوع طالق با وجود استعمال اين الفاظ نيت هم شرط 

است.

دشنام چه وقت طالق حساب مى شود؟تمام دشنام هايى که منظور از آن دشنام نباشد و 

نيت دشنام دهنده از آن طالق باشد طالق حساب مى شود.

تغليظ در الفاظ طالق:هر نوع الفاظى که دال بر مبالغه و تغليظ بوده و با الفاظ طالق ضم 

ساخته شود آن طالق باين واقع مى شود، مثًال اگر کسى به زن خود بگويد که:  تو به بزرگ 

يا ثقيل يا سخت و امثال آن طالق ها طالق هستى، طالق واقع مى شود.

نسبت دادن طالق به اعضاى بدن زن: اعضاى بدن از نگاه استعمال درعرف و عنعنات 

مردم به دونوع است: يکنوع آنست که گفته شود و اطالقش به تمام بدن شود، و نوع ديگر 

آنست که اطالقش بر تمام بدن نمى باشد. پس هرگاه که طالق به آن اعضاى بدن زن نسبت 

داده شود که منظور آن تمام بدن باشد، در آنصورت طالق واقع مى شود؛ مانند: گردن، بدن، 

جسم و شرم گاه.

نمى شود در آن  بدن  تمام  بر  داده شود که اطالق آن  نسبت  بدن زن  اعضاى  به آن  اگر  و 

صورت طالق واقع نمى شود، مانند دست و پاى.

تجزية طالق: تعداد طالق يک، دو و يا سه است، اگر شوهر يک طالق راتجزيه کند، نيم 

آن طالق را يا سوم حصة آن را به زن خود بدهد، اين طالق يک طالق پوره حساب مى شود؛ 
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زيرا طالق تجزيه را نمى پذيرد.

و اگر کسى جزئى از يک حصة شايع بدن زن را ياد کند مثًال بگويد : نصف بدن تو يا سوم 

حصة بدن تو... طالق باشد؛ طالق واقع مى شود.

طالق مكره: اگر شوهر تهديد شود و يا به طالق دادن زنش مجبور کرده شود در مذهب 

امام ابوحنيفه6 طالق واقع مى شود، و اما دربعضى مذاهب ديگر اين طالق درست نيست. 

در حالت نشة شوهر طالق او واقع مي شود.

طالق مشروط: هرگاه طالق، مشروط به يک شرط کرده شود، به مجرد انجام يافتن آن 

شرط طالق واقع مى شود.

مثًال اگر شوهرى به زن خود بگويد: »اگر از خانه بيرون شدى طالق هستى« اگر زن از خانه 

بيرون برود، طالق مى شود.

شرط تعليق طالق: طالق شوهر آن گاه معلق مى شود که صاحب طالق زن باشد يا طالق 

را به ملکيت نسبت دهد، مثًال  بگويد اگر ترا به نکاح گرفتم تو طالق باشي، و اگر به زن 

ديگرى بگويد: »که اگر ازخانه بيرون رفتى طالق هستى« اين سخن موردى ندارد، اگر اين 

زن را به نکاح خود آورد و بعد از آن زن بيرون رفت، طالق واقع نمى شود.

مثال نسبت دادن به ملكيت: »هر وقت ترا به نکاح آوردم تو طالق هستى« اينجا تعليق 

درست است، هرگاه که آن زن را نکاح کند، طالق واقع مى شود؛ زيرا که طالق را به ملکيت 

)نکاح( نسبت کرده است، و نکاح سبب ملکيت و باعث طالق مى شود.

1. طالق از نگاه الفاظ چند نوع است؟ بيان کنيد.

2. الفاظ کنايى طالق به چند بخش تقسيم شده است؟ هر کدام را با مثال ها واضح سازيد.

3. دشنام دادن چه وقت طالق حساب مى شود، اگردر الفاظ طالق از تغليظ کار گرفته شود، 

طالق واقع مى شود يا نه؟

4. اگر به اعضاى بدن زن طالق نسبت داده شود، چه حکم دارد؟

5. طالق اشخاص آتى چه حکم دارد؟

الف – طالق مرد تحت فشار )مکَره(        ب – طالق مرد نشه.

6. طالق مشروط و تعليق طالق تاهنگام انجام شرط چه فرق دارد، واضح سازيد.
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درس شصت و نهم

طالق )3(
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ترجمه

)1( الفاظ شرط اين هست: إن )اگر(، إذا )وقتى که(، إذاما )آن وقت(، کل )هرگاه(، کلما 

)هرگاهى که(، متى )وقتى که( و متى ما )گاهى که(.

)2( در تمام اين شرط ها، هر گاه که شرط موجود شد قسم به پايان رسيد )يک طالق واقع 

شد(، مگر تنها در لفظ )کلما()هرگاهى که( با تکرار شرط، طالق تکرار مى شود تا زمانى که 

سه طالق تکميل شود، اگر پس از آن زن را به نکاح خود آورد و شرط تکرار شد، طالق 

واقع نمى شود.

)3( زوال ملکيت )ازدواج( بعد از قسم آنرا باطل نمى کند، اگر شرط موجود شد و آن در 

ملکيتش )نکاحش( بود قسم تمام مي شود و طالق واقع مى شود، اگر غير از ملکيت )ازدواج( 

)شرط( موجود شود، قسم از بين مى رود و طالق واقع نمى شود.

)4( اگر در موجوديت شرط بين زن و شوهر اختالف پيدا شود، در آن صورت به قول شوهر 

اعتبار داده مى شود، مگر اينکه زن شاهد بياورد. 

)5( اگر شرط آنگونه باشد که : تنها توسط زن معلوم شده بتواند، در اين صورت سخن درحق 

خودش قابل باور است.مثًال اگر شوهر بگويد: اگر تو حائضه شدى، پس طالق هستى، و زن 

گفت: من حائضه شدم طالق مى شود. 
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)6( اگر شوهر بگويد : »وقتيکه حائضه شدى طالق استى و فالن زن نيز همراه تان، زن گفت 

من حائضه شدم همين زن طالق شد و فالن زن طالق نمى شود. 

)7( اگر به اين زن بگويد وقتيکه حائضه شدى تو طالق هستى آن زن خون »حيض« را ديد 

تا آن وقت طالق واقع نمى شود تا وقتيکه خون حيض سه روز دوام نه کرده باشد، وقتى که 

سه روز حيض تکميل شود، در اين صورت حکم مى کنيم که طالق از روز اول حيض واقع 

شده است. 

)8( اگر شوهر به زن خود بگويد : اگر تو حيض ديدى، طالق هستى، زن تا آن وقت طالق 

نمى شود که از حيض پاک نشده باشد.

)9( طالق کنيز دو طالق است، اين تفاوت ندارد که شوهرش آزاد باشد يا غالم؟

طالق زنان آزاد سه طالق است، اين فرق ندارد که: شوهرش غالم باشد يا آزاد.

)10( اگر مرد قبل  از همبسترى شدن با زن خود اورا دريک مرتبه سه طالق بدهد، هرسه 

طالق واقع مى شود.اگر طالق هارا از يکديگر جدا کنند، به طالق اول جدامى شود و طالق 

دوم واقع نمى شود.

)11( اگر به او بگويد: تو به يک طالق طالق هستى و يک ديگر، يک طالق واقع مى شود.

)12( اگر به او بگويد : به يک طالق، طالق هستى قبل از يک طالق، در اينصورت يک 

طالق واقع مى شود.

)13( و اگر به او بگويد : تو به يک طالق طالق هستى و قبل )پيش( او يک طالق، در اين 

از يک  بعد  به يک طالق طالق هستى،  بگويد:  او  به  اگر  صورت دو طالق واقع مى شود. 

طالق، دوطالق واقع مى شود.

)14( و اگر بگويد: به يک طالق، طالق هستى، که بعد از آن يک طالق ديگر باشد، يک 

طالق واقع مى شود. 

)15( و اگر بگويد که به يک طالق طالق هستى بعد از يک، يا با آن يک طالق ديگر، دراين 

حالت دو طالق واقع مى شود.

)16( اگر شوهر به او بگويد : »اگر به خانه داخل شدى، تو به يک طالق، و يک طالق هستى« 

اگر زن به خانه داخل شد، به نزد امام ابوحنيفه6 يک طالق واقع شد.

)17( اگر به او بگويد: تو در مکه طالق هستى، در هرشهرى که باشد، )زن( طالق مى شود.

همچنان اگر به زن بگويد : تو در خانه طالق هستى. 
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)18( اگر به او بگويد: وقتيکه تو به مکه داخل شدي طالق هستى آن وقت زن طالق مى شود 

که به مکه داخل شود. 

)19( اگر به او بگويد تو فردا طالق هستى وقتيکه فجر طلوع کند طالق واقع مى شود.

شرح

الفاظ شرط ذکر شده است که در زبان عربى براى  الفاظ شرط: در کتاب »قدورى« آن 

شرط استعمال مى شود که با الفاظ دري فرق زياد دارد، مگر درهر زبان با استعمال الفاظ و 

اصطالحات، معانى مروج از آن گرفته و استفاده مى شود.

به ميان آمدن از بين  با  الفاظ به طور عموم به دو نوع هستند : يکى آن که يک مرتبه  اين 

مى رود که آن الفاظ عبارت اند از : )ان( اگر ، )اذا( آن وقت که، )إذاما( آن وقت، )کل( هر، 

)متى( آن گاه که، )متى ما( آن گاهى که. و ديگر »کلما« است که با تکرار شرط سه مرتبه 

تکرار مى شود؛ زيرا به طالق سوم، زن از زوجيت مرد بيرون مى شود و مصداق شرط از بين 

مى رود، پس به تکرار شرط پس از نکاح جديد کدام اثر مرتب نمى شود.

اختالف درميان آمدن شرط: وقتيکه شوهر به زن خود طالق مشروط بدهد و بعد از آن 
در ارتباط به »شرط« بين زن و شوهر اختالف پيدا شود، زوجه بگويد »شرط« موجود شده 

اعتبار داده  به گفتة شوهر  اين صورت  است و زوج بگويد: »شرط« موجود نشده است در 

مى شود، اگر زن شاهدان داشته باشد، در آن صورت گفتة شاهدان قبول مى شود؛ زيرا در 

صورت وجود اختالف زن دعواى آزادى ورهايى مى کند پس زن مدعى و شوهر د عواى 

بينه )شاهد( بر مدعى و قسم بر  بقاى نکاح را دارند، پس او مدعى عليه حساب مى شود و 

مدعى عليه است. اگر موجوديت »شرط« تنها از طرف زن معلوم شده مى تواند، در آنصورت 

گفته زن معتبر است، و اين استحسان مى باشد به خاطرى که زن امين مى باشد و قول امين 

معتبر است.

1. الفاظ شرط چند نوع است ؟ هر کدام را با مثال واضح کنيد.

2. اگر درصورت موجوديت شرط، بين شوهر و زن اختالف پيدا شود در کدام حالت گفتة 

شوهر و در کدام حالت گفتة زن اعتبار دارد؟
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درس هفتادم
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�*> ßÃáÉß· ß¢� ßÀá£ß®ßÆ� ß́ å¶ßc� àTáÆçh¶=�ßa=ßeß?�ábß®ßÆ�(>âM ßØßM
�*àÅ ßbá£ßEßÆ� åkå·áßá�=� å��>ßÃ ßjá«ß¾� ß°ë· ßìàI� áÁß?�> ßÃß·ßª�( åKáÒ åm�ÎßJßº� ǻ ßjá«ß¾�Êå̄ë· ß{�6>ßß�� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$0%
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ترجمه

)1( اگر شوهر به زن خود بگويد: خودت را اختيار کن )اختيارت از خودت شد( و مقصدش 

از اين گفته طالق باشد و يا به او بگويد : نفس خودرا طالق کن تا وقتى که زن در اين مجلس 

به کار ديگرى  يا خودرا  و  از مجلس رفت  اگر  و  هست، مى تواند که خودرا طالق کند، 

مصروف ساخت، اختيار از دستش مى رود.

به اين گفتة شوهرش »خودت را اختيار کن« به خود اين اختيار را داد، در اين  )2( و اگر 

صورت يک طالق »باين« واقع مى شود، سه طالق صحيح نمى شود و لو که شوهر نيت سه 

اين صورت ضرور وحتمى است که در گفتار شوهر و زن کلمة  باشد در  داشته  را  طالق 

)نفس( ياد شود. 

)3( اگر زن به اين گفتة شوهر: که خود را طالق کن، طالق کرد، يک طالق رجعى واقع 

واقع  طالق  سه  بود،  همين  هم  شوهر  نيت  و  کرد  طالق  خودرا  طالق  سه  به  اگر  مى شود. 

مى شود.

اين  : »هرگاهى که خواستى خود را طالق کن!« زن مى تواند در  برايش گفت  او  )4( اگر 

مجلس و يا بعد از ختم مجلس خودرا طالق کند.

)5( اگر شوهر به مردى بگويد: »زن مرا طالق کن!« آن مرد مى تواند در همين مجلس يا بعد 

از ختم مجلس آن زن را طالق کند، ولى از گفته خود رجوع کرده مى تواند. 

)6( اگر به آن بگويد: » اگر مى خواهى زن مرا طالق کن« او مى تواند تنها درهمين مجلس به 

آن زن طالق بدهد. 

)7( اگر شوهر به زن خود بگويد: اگر تو مرا دوست دارى و يا بد مى بينى، تو طالق هستى، 

اگر زن بگويد : من ترا دوست دارم، يا بگويد ترا بد مى بينم، زن طالق مى شود، و لو که در 

دلش کالم ديگر باشد.

)8( اگر شوهر زن خودرا درهنگام مرض موت به طالق باين طالق کرد، و زن در »عدت« 

بود که شوهرش وفات کرد، از او ميراث مى برد، و اگر بعد از سپرى شدن زمان عدت وفات 

کند، مستحق ميراث از شوهرش نمى شود.

)9( اگر شوهر به زن خود بگويد : تو طالق هستى و متصل به تعقيب آن بگويد: إن شاء اهللا 

در اين صورت طالق واقع نمى شود.

)10( اگر شوهر به زن خود بگويد : تو به سه طالق طالق هستى بدون از يکى، در اينجا دو 
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طالق واقع مى شود. اگر به او بگويد: به سه طالق طالق هستى بدون از دو در اين حالت يک 

طالق واقع مى شود.

)11( اگر شوهر مالک زن خود شود و يا مالک يک بخش آن شود و يا زن مالک شوهر خود 

شود و يا مالک يک بخش او شود، در بين شان جدايى آورده مى شود.

شرح 

سپردن اختيار طالق به زن خود يا به كس ديگر

شوهر مى تواند صالحيت طالق دادن را به زن خود يا به کسى ديگر بسپارد اگر اين صالحيت 

دادن به ديگرى به طور مشروط باشد، مثًال معلق ساختن طالق به مجلس و يا غير مشروط 

کردن صحيح است.

اگر شوهر اختيار طالق را به زن خود بسپارد و وقت را مشخص نسازد، اين اختيار دادن تنها 

مربوط به مجلس مى شود، اگر زن از مجلس برخاست خيار ساقط مى شود و اگر کسى اختيار 

طالق خود را به کس ديگر بدهد، اين حالت توکيل به طالق حساب مى شود و قبل از عزل 

و فسخ وکيل با تغيير يافتن مجلس توکيل به پايان نمى رسد.

طالق دادن زن هنگام مرض موت شوهر

مرض موت عبارت از مرضى است که انسان غالباً در آن مى ميرد، يا آنگونه مرضى است که 

مرد را از انجام کارهاى بيرون از منزل و زن را از انجام کارهاى امور منزل تا هنگام مرگ 

عاجزمى سازد.

اگر در وقت مبتال بودن به اين نوع مرض کسى زن خودرا به طالق باين طالق کند، اگر شوهر 

بميرد و زن در عدت باشد،  زن مستحق ميراث مى شود؛ زيرا در اين حالت مرد مى خواهد 

تا زن خودرا از ميراث محروم کند و اين ظلم است و براى جلوگيرى از ظلم به زن ميراث 

داده مى شود.

قيد باين به اين علت در طالق گذاشته شد که طالق رجعى در وقت عدت زن را از ميراث 

محروم نمى کند، برابر است که مرد در مرض مرگ باشد يا در حالت صحت مندى، مگر 

درحالت طالق باين اگر طالق در حالت صحت مندى داده شود و بعداً مرد بميرد، زن قبل 

از سپرى شدن عدت هم ميراث نمى برد و اگر پس از سپرى شدن عدت زن، مرد وفات کند 

بازهم زن مستحق ميراث نيست.
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به كار بردن جملة إن شاء اهللا و استثنا با لفظ طالق

اگر شوهرى در وقت تلفظ طالق کلمة إن شاء اهللا را فورا يعنى متصل با لفظ طالق بکار برد 

طالق واقع نمى شود؛ زيرا استعمال کلمة إن شاء اهللا قول پيشين را از بين مى برد. 

اگر لفظ سه طالق را بگويد و سپس متصل يک يا دو آنرا استثنا بگرداند، استثنايش صحيح 

مى شود، عددى که غير از استثنا باقى مى ماند، همان تعداد طالق واقع مى شود.

اگر شوهر غالم زن شود و يا زن كنيز شوهر

اگر شوهر مالک رقبه زن خود شود و يا برعکس زن مالک شوهرش شود، از نگاه شرعى 

هردو از يکديگر جدامى شوند؛ زيرا بين نکاح و بين مالکيت گردن منافات و جود دارد، 

اگر زن هم خانم غالم خود و هم مالک رقاب او باشد، پس در بين اين دو ارتباط منافات 

حقيقى هست، زيرا مردها سرپرستان زن ها مى باشند و مالک ها سرپرستان اموال خود هستند، 

پس نکاح از بين مى رود.

جايز  برايش  آن  با  کردن  جماع  رقبه  ملکيت  اساس  به  شود  خود  زن  مالک  شوهر  اگر  و 

مى گردد پس به نکاح ضرورت پيش نمى شود.

1. آيا شوهرمى تواند صالحيت طالق دادن زن خودرا به شخص ديگر بسپارد؟ موضوع را 

توضيح کنيد.

2. اگر شوهر اختيار طالق زن خودرا به طور مشروط به او تفويض کند چگونگى آنرا با حکم 

آن بيان کنيد.

3. مرض موت را تعريف کنيد.

4. در مرض موت کدام زن طالق شده از ميراث محروم مى گردد؟ و چرا؟ 

5-استعمال لفظ إن شاءاهللا و استثناء متصل به لفظ طالق چى تاثير مى گذارد؟ موضوع را به 

تفصيل بيان نماييد.
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درس هفتاد و يكم
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ترجمه 

كتاب رجعت: 

)1( وقتى که شوهر زن خود را به يک يا دو طالق رجعى طالق کند، او مى تواند دوباره در 

مدت عدت به زن مراجعت کند چه زن  راضى باشد و يا نه.

»به زن خود رجوع کردم«  يا  »به تو رجوع کردم«  اينطور است که مرد بگويد:  )2( رجوع 

يا همراى زن خود همبسترى )جماع( کند، يا اورا ببوسد، يا با اشتها اورا لمس کند و يا به 

شرمگاه او با شهوت نظر کند. 

)3( مستحب اين است که درهنگام رجوع دوشاهد گرفته شود و اگر شاهدان نگرفتند )باز 

هم( رجوع درست است.

)4( اگر مدت عدت بگذرد و بعد شوهر به زن خود بگويد: »من در وقت عدت به تو رجوع 

کرده بودم« و زن هم بپذيرد، رجوع صحيح است. اگر شوهر خودرا دروغگو بشمارد به سخن 

زن اعتبار داده مى شود و مطابق مذهب امام ابوحنيفه سوگند داده نمى شود.

)5( اگر شوهر بگويد: »من به تو رجوع کرده بودم« و زن در جواب بگويد: »عدت من گذشته 

است« در مذهب امام ابوحنيفه6 رجوع صحيح نمى شود.

)6( وقتى که خون حيض سوم در روز دهم قطع شود، عدت به پايان مى رسد و رجوع قطع 

شد هر چند که زن غسل هم نکرده باشد اگر خون ريزى در کمتر از ده روز قطع گردد، در 

نزد امام ابوحنيفه و امام ابو يوسف رحمهما اهللا رجعت، تاغسل کردن، يا تا تمام شدن وقت 

امام محمد6 مى گويد:  نمى شود.  نماز خواندن ختم  تيمم کردن و  تا مدت  يا  نماز،  يک 

وقتى که تيمم کند، عدت ختم مى شود، هرچند که نماز نخوانده باشد.

)7( اگر زن غسل کند و يک حصة بدنش از نزدش خشک بماند که آب به آن نرسيده باشد 

و بعداً يادش آمد، و آن جاى خشک مانده يک اندام يا از يک اندام زياد بود، رجعت ختم 

نشده است، و اگر از يک اندام کم باشد پس رجعت ختم است.
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شرح

تعريف رجعت

رجعت مراجعه را گويند و در اصطالح فقها مردى که زن طالق شدة خود را بدون نکاح 

دوباره به زوجيت خود درآورد، آن را رجعت مى گويند.

غير از طالق باين در طالق رجعى، رجوع کردن به تفصيل ذيل جايز است.

1. به آن زن رجوع کرده مى تواند که با الفاظ صريح از سه طالق کمتر طالق شده باشد، و 

اگر زنى به سه طالق، يا با الفاط کنايى يا به طالق باين ديگرى، طالق شده باشد، به آن زن 

رجوع شده نه مى تواند.

2. شوهر به آن زن رجوع کرده نمى تواند که درعوض طالق از زن عوض اخذ شده باشد و 

با او خلع نموده باشد به آن رجوع کرده نمى شود.

3. رجوع تنها درايام عّدت صورت گرفته مى تواند.

زنيکه عدت وى سپرى شود رجوع به او شده نمى تواند.

رجعت به كدام چيزها انجام مى شود؟

از طالق  معناى منصرف شدن  به رجعت کند و  از جانب شوهر داللت  لفظى که  با هر   .1

رابدهد.

2. شوهر کارى کند که معناى رجوع را داشته باشد. 

اختالف نظر بين رجوع و عدم رجوع

گاه گاهى درمورد رجوع و عدم رجوع اختالف نظر بين زن و شوهر به ميان مى آيد که در 

آن موارد اگر شوهر شاهد نداشته باشد به قول زن اعتبار داده مى شود و سوگند دادن در آن 

نيست.
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1. رجعت را تعريف کنيد.

2. شوهر به کدام زن طالق شده رجوع کرده مى تواند؟

3. حاالت ختم رجعت را بيان کنيد.

4. اختالف شوهر و زن در رجوع و عدم آن چطور حل شده مى تواند؟

5- رجعت به کدام چيز ها حاصل مى شود؟

تمام طالب جواب هاى سواالت فوق الذکر را در کتابچه هاى خود بنويسند.
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درس هفتاد و دوم
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ترجمه

او  شوهر  براى  مى نمايد،  آرايش  را  خود  و  را  خود  روى  مَُطلّقه  زن  رجعى  طالق  در   )1(

مستحب است که: وقتى به طرف زن مى رود، او را خبر کند، و يا با صداى پاى اورا از آمدن 

خود باخبر سازد.

)2( طالق رجعى همبسترى با زن را حرام نمى کند. 

)3( اگر طالق باين کم از سه باشد، شوهر مى تواند درايام عدت و يا پس از عدت دوباره زن 

را به نکاح خويش درآورد.

)4( اگر زن اصيل به سه طالق و کنيز به دو طالق، طالق کرده شود، تا آن زمان زن به شوهر 

)طالق دهنده(حالل نيست که: شوهر ديگر با او به نکاح صحيح نکاح کند و با او همبسترى 

کند وباز شوهر دوم آن زن را طالق دهد و يا اين شوهر و فات کند، بعداً نکاح زن با شوهر 

اولى حالل مى شود.

)5( پسر مراهق در تحليل مانند مرد بالغ است.

)6( همبسترى بادار و مالک با کنيزش او را به شوهر حالل کرده نمى تواند.

)7( اگر کسى به نيت تحليل نکاح کند، نکاحش مکروه است، و اگر )شوهر جديد( با زن 

جماع کند براى شوهر اولش حالل مى شود.

)8( اگر زن اصيل به سه يا دو طالق، طالق کرده شود، بعد از سپرى شدن عّدت بامرد ديگرى 

نکاح کند و باز به نکاح شوهر اولى اش بيايد، باهرسه طالق به شوهر اولى اش باز مى گردد، 

شوهر دومى دو )طالق( را آنچنان از بين مى برد مثل آن که سه طالق را از بين مى برد.

)9( اگر زن خودرا به سه طالق، طالق کند و زن بگويد : عدت من گذشت، ازدواج ديگر 

کردم، اوبامن همبسترى کرد، و طالقم کرد، عدتم سپرى شد، و انجام اين کارها دراين وقت 

به  به گمان غالب  اگر  بپذيرد،  را  قبلى جايز است که سخن زن  براى شوهر   باشد،  ممکن 

صداقت زن باور داشته باشد.
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شرح

اگر زنى به طالق رجعى طالق شده باشد، او مى تواند خود را براى شوهرش آرايش کند، تا 

اينکه رغبت وميل شوهر نسبت به او پيدا شود و به او مراجعه کند و به اين وسيله از عواقب بد 

طالق هم خود و هم شوهر خودرا نجات دهد، آرايش کردن براى شوهر نشان دادن و توجه 

شوهر را جلب کردن توسط زن زمينة رجعت را مساعد مى سازد و مستحب است.

چگونگى برخورد شوهر هنگام رجعت با زن مطلقه رجعى:

او  اطاق  به  يا  و  او  به طرف  که  وقتى  است  مستحب  با طالق رجعى  مطلقه  براى شوهرزن 

مى رود، از او اجازه بگيرد و از آمدن خود، اورا باخبر سازد؛ زيرا طالق از جانب او صورت 

گرفته و از طالق دادن چنين معلوم مى شود که او ديگرنمى خواهد زن را با خود نگهدارد، 

و اگر مى خواست به او رجوع مى کرد. پس او با زن خود مانند مرد بيگانه برخورد و تعامل 

مى کند.

حكم رجوع به زن طالق شده: طورى که شما خوانديد که طالق به سه گونه است. 

رجعى، باين و مغلظ. در طالق رجعى شوهر با ارادة خاِصّ خود بدون موافقة زن به او رجوع 

کرده مى تواند و به عقد جديد ضرورت نيست.

به او  تنهايى  به  با خود نگهدارد، نمى تواند  باين اگر شوهر بخواهد زن را دوباره  در طالق 

رجوع کند؛ بلکه به رضايت زن ضرورت است و عقد از نوبسته مى شود، و ايجاب و قبول هم 

مى شود، بعداً زن براى او جايز و حالل مى شود.

در طالق مغلظ که به زن سه طالق داده شده باشد، با عقد جديد ازدواج شده نمى تواند؛ بلکه 

انتظار بکشد تا مدت عدت زن سپرى شود بعد نخست مرد ديگرى زن را نکاح کند، با او 

همبسترى کند اگر اين مرد زن مذکور را طالق کند يا وفات کند و عدت او نيز سپرى شود 

بعد از آن با عقد جديد به شوهر اول حالل مى شود.

حكم نكاح به نيت »حالله«

زن طالق شده را به نيت حالل شدن براى شوهر اولش نکاح کردن و باز طالق کردن وى 

مکروه تحريمى است.

رسول اکرم� مى فرمايد: »لعن اهللا المحلل و المحلل له« لعنت خداوند باد به حالل کننده و 

همچنان لعنت خدا به کسى باشد که زن به او حالل کرده مى شود.
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تعداد طالق براى شوهر اول در صورت ازدواج دوباره با زن

هر شوهر اختيار دارد زن خودرا سه طالق بدهد، وقتيکه زن خود را يک يا دو طالق بدهد 

اگر دوباره به او رجوع کند، پس او فقط حق طالق هاى باقى مانده را دارد، و در صورتى 

او رجوع کرده  به  به شکل مغلظ طالق مى شود، و دوباره  نمايد زن  پوره  را  که سه طالق 

نمى تواند. اگر زن طالق شده بر يک دو و يا سه طالق شوهر ديگرى کند بگيرد، آن شوهر 

بعد از همبسترى شدن او را طالق نمايد، و شوهر اولى او را نکاح کند، شوهر سابق حق سه 

طالق را دارا مى باشد. 

1. کدام زن طالق شده خود را براى شوهرش آرايش کرده مى تواند و چرا ؟

2. شوهر در هنگام رجعت به زن مطلقه اش چگونه برخورد مى کند؟

3. رجوع کردن شوهر به زن مطلقه اش، چه حکم دارد؟ و شوهر به کدام زن طالق شده 

رجوع کرده مى تواند؟ و به کدام نمى تواند؟ موضوع را با تفصيل بيان کنيد.

4. نکاح به نيت حالل کردن چه حکم دارد؟

5. يک شوهر باالى زن خود چند طالق حق دارد ؟ اين اختيار شوهر چه وقت ختم مى شود؟ 

و چه وقت دوباره احيا مى شود؟ موضوع را وضاحت دهيد.

تمام شاگردان جواب سؤاالت درس باال را در کتابچه هاى خود بنويسند.



٣٢٧

درس هفتاد و سوم
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�=ßcåDßª�(> ßÃáÉß¶C�KáÒåª�6åÄå¾> ßjå·åE� ß¹Çà̄ßÈ� áÁß?�àÅ àÖáÉß«ßª�(åÐ ßØÈåáÝ=�åÌ çbàº� å��>ßÃáÉß¶C� ß̧ årßÈ� áÁß?� àeåbá̄ßÈ� ß×�ãÍßª> ßjßº

*àÐ ßØÈåáÝ=� ß�ß̄ ßi� ß́ å¶ßc� ß¹>ß®
�* ß¥> ß»åá�=�àÅ àÖáÉßª�ße> ßqßÆ�(àÐ áÊß«á¶=� ß́ å¶ßc� ß̧ ßìßE�(åÌ çbàá�=� å�� çX ßq� áÁåCßÆ�$4%

�> ß»ß²�ßÇ àÃßª�( ßHåd ß³á¶=�Láaßeß?�6 ß¹>ß®� áÁåDßª�(åÄåJçÉå¾� áÀ ß¢� ß̧ åÒ ài�(ã½=ßf ßU� çÊß· ß¢� åKá¾ß?�6åÄåIß?ßfáº å×� ß¹>ß®�=ßcåC ßÆ�$5%
�Láaßeß?� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�( ßP ßØçN¶=� ßËåÇá¿ßÈ� áÁß?� ç×C�ãÍß¿åÑ>ßE�ãÍß̄Éå· áìßI� ßÊåÃßª�( ß± ßØ çì¶=�KáÈßÇß¾�6 ß¹>ß®� áÁåCßÆ� ß¹>ß®
*>âÉå¶Çàº�>ßÃåE�à� årßÈ�ã�åß��ßÇ àÃßª�>âÒáÉ ßm�åÄåE�áaåeà?�áß��áÆß?� ß¼Èåf áVçJ¶=�Láaßeß?� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�ãe>ßÃ å��ßÇ àÃßª�(ße>ßÃ ë�¶=
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ترجمه

كتاب ايال

يا من  نزديک نمى شوم،  تو  به  به خداوند سوگند من   : به زن خود بگويد  )1( وقتى شوهر 

چهارماه به تو نزديک نمى شوم، شخصى که سوگند ياد کرده »مولى«)1( حساب مى شود. 

)2( اگر در چهار ماه با زن همبسترى کند به سوگند خود حانث مى شود، کفارة سوگند)2( 

خودرا بايد بپردازد و ايال از بين مى رود اگر در چهار ماه با زن همبستر نشود، زن به يک طالق 

باين، طالق مى شود، اگر در سوگند چهار ماه را ذکر کرده باشد، سوگندش ساقط مى شود. 

)3( و اگر سوگندش براى هميشه باشد. سوگندش باقى است، اگر دوباره با زن نکاح کرد، 

ايالء همراه او بازمى گردد، اگر با زن همبستر شود کفاره بااليش الزم مى شود، و در غير 

آن با سپرى شدن چهار ماه طالق ديگرى واقع مى شود، اگر باز آن زن را به نکاح درآورد، 

ايال بازمى گردد که با گذشتن چهار ماه باز طالق مى شود، اگر زن را بعد از ازدواج با شوهر 

ديگر باز به نکاح خود بياورد باز به اين ايالء طالق واقع نمى شود، مگر سوگندش باقى است 

اگر همرايش همبسترى کند کفارة سوگند را بايد بدهد.

)4( اگر در سوگند خود نيت کمتر از چهار ماه را داشته باشد، اين شخص ايال کننده نيست، 

اگر سوگند به حج، روزه، صدقه، به آزاد کردن غالم يا به طالق دادن کرده شود آن شخص 

ايال کننده شمرده مى شود.

کننده حساب  ايالء  ايالء کند،  باشد،  به طالق رجعى طالق شده  زنى که  را  مرد  اگر   )5(

مى شود. و اگر از مطلقه که به طالق بائن طالق گرديده باشد، ايالء نمايد ايالء کننده حساب 

نمى شود. 

)6( مدت ايالء کنيز دو ماه است.

)7( اگر ايال کننده طورى مريض باشد که همبستر نتواند، يا زن مريض باشد و يا دربين هردو 

آنقدر فاصله باشد که در مدت ايال مرد خود را به زن رسانده نتواند، بزبان بگويد »من به او 

رجوع کردم« اين گفتة وى رجوع است وقتى اين سخن را گفت، ايالء ساقط مى شود. 

)8( اگر در دوران ايال، مرد از مريضى صحت ياب شود در آن صورت اين رجوع شفاهى 

باطل مى گردد و با همبستر شدن رجوع صورت مى گيرد.

1- براى ايالء کننده در زبان عربى »مولى« گفته مى شود.
2- کفارة سوگند، طعام دادن به ده مسکين، يا لباس دادن يا آزاد کردن يک غالم است اگر توانايى هيچ کدام اين ها را 

نداشت در آن صورت بايد سه روز روزه بگيرد.
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)9( اگر مرد به زن خود بگويد : »تو به من حرام هستى« در آنصورت از نيتش پرسيده مى شود 

اگر او در جواب گفت : »من د روغ گفتم«، دروغ حساب مى شود. و اگر بگويد: هدفم از 

گفتن اين سخن، طالق بود، زن به يک طالق باين طالق مى شود و اگر نيت سه طالق را 

کرده باشد، سه طالق واقع مى شود.

اگر او بگويد: هدفم ظهار بود، ظهار حساب مى شود، اگر بگويد: هدفم حرام کردن بود، يا 

هيچ هدفى نداشتم، پس سوگند حساب مى شود و ايالء واقع مى شود.

شرح

ايالء در لغت به معناى سوگند است و در اصطالح فقها ايالء آن است که: شخصى چنين 

سوگند بخورد که: »من در چهار ماه ويا بيشتر از آن با خانم خود همبستر نمى شوم«.

الفاظ ايالء: الفاظ ايالء به دو نوع است، ايالء صريح و ايالء کنايى.

الفاظ ايالء صريح آن نوع الفاظى است که با گفتن آن به صورت واضح و آشکار معناى 

همبسترى نکردن معلوم شود، و به نيت وارادة شخص ارتباطى ندارد، مثل اينکه : شوهر به 

زن خود بگويد : به خدا که همرايت نزديک نه خواهم شد، به خدا که همرايت همبسترى نه 

خواهم کرد، به خدا که از توغسل جنابت نکنم، و امثال اين الفاظ که با آن سوگند خوردن 

ادا و اجرا مى شود. اگر اين نوع الفاظ استعمال گردد بدون قصد و نيت ايالء واقع مى شود.

ايالء الفاظ کنايى آن الفاظى است که به صورت صريح معناى نزديک نشدن را نمى دهد، 

مگر به قصد و نيت گوينده و سياق و چگونگى گفتار دقت مى شود، مثًال اين الفاظ شوهر : 

»به طرف تو نمى آيم« همراه تو در تخت خواب شب رانمى گذارنم، پهلوى خود را با پهلوى 

تو تماس نمى دهم، تو به من حرام هستى و الفاظى ديگر مانند اينها.

انواع ايالء: ايالء بر دو گونه است : ايالى ابدى و ايالى مؤقت

۱. ايالى ابدى: آن ايال است که شوهر در سوگند خوردن مدت سوگند را ياد نکند.

بيشتر از آن مدت را ياد  يا  آنست که شوهردر سوگند خود چهار ماه  2. ايالى مؤقت: 

کند.

حكم ايالء

�åÍß£ßEáeß? � àsèEßfßI � á¼åÃåÑ> ßjå¾ � áÀåº � ßÁÇà¶áÖàÈ � ßÀÈådç·å¶y مى فرمايد:  خداوند>  ايال  حکم  مورد  در 
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ترجمه: براى کسانى که از زن هاى خود سوگند مى خورند، مدت چهار ماه انتظار است، پس 

در خالل اين مدت رجوع کردند، بدون شک خداوند> بخشنده و مهربان است اگر ارادة 

طالق کرده بودند، پس بى شک خداوند> شنونده و بسيار داناست. 

اگر شوهر ايالء کننده در خالل چهارماه بازن همبسترى کرد، بايد کفارة  سوگند را بپردازد. 

اگر چهارماه بگذرد و با زن همبسترى نکند در آنصورت به يک طالق باين طالق مى شود.

احكام ايال

1. اگر شوهر در سوگند از چهارماه کمتر وقت تعيين کند، ايالء شمرده نمى شود.

ايال  باين  2. براى مطلقة رجعى در جريان مدت عدت ايالء صحيح است ولى براى مطلقه 

صحيح نيست.

3. اگربه حج، روزه يا صدقه سوگند بخورد، مثًال بگويد: اگر با تو همبسترى کردم برمن حج، 

ده روز روزه يا دو هزار افغانى صدقه باشد، همة اينها ايالء حساب مى شوند.

4. اگر شوهر در همبسترى با زن مشکالت دارد، اگر اين مشکل مريضى باشد يا دورى 

فاصله باشد در آن صورت رجوع شفاهى هم جواز دارد.

1. ايالء چه را گويند؟

2. الفاظ ايالء چند نوع است؟  مختصرا بيان کنيد.

3. حکم ايالء چيست ؟ توضيح دهيد.

4. از جمله احکام ايالء چهار حکم آنرا بنويسيد.

5. انواع ايالء چند است؟
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درس هفتاد و چهارم

خلع
طالق ايالء سبب جدايى بين زن و شوهر مى گردد با اصطالح فقهى ديگر ى نيز آشنا خواهيم 

شد که موجب جداى زن از شوهرش مى شود و آن عبارت  از خلع است.

�¤·�=�H>J²�$-%
� æ¹>ßå��àÄá¿åº�> ßÃ ßjá«ß¾� ßËåbßJá«ßI� áÁß?� ßlá@ßE� ßØßª�(å�=�ßaÆ àb àU�> ß»Éå̄ àÈ� ß×� áÁß?�>ßª> ß]ßÆ�( åÁ> ßQáÆçh¶=� ç±> ßnßI�=ßcC

�* à¹>ßá�=�> ßÃßºåhß¶ßÆ�âÍß¿åÑ>ßE�âÍß̄Éå· áìßI� å¤á·àá�>åE� ß¤ß®ßÆ� ß́ å¶ßc� ß̧ ß£ßª�=ßcåDßª�åÄåE�> ßÃ à£ß·áß�
� áÀåº� àgÇ ànè¿¶=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ(�> âußÇ å¢�>ßÃá¿åº�ßd à]á@ßÈ� áÁß?�àÄß¶�ßÅåf à²(� åTáÆçh¶=� å̧ ßFå®� áÀåº� àgÇ ànè¿¶=� ßÁ>ß²� áÁåDßª�$.%

*åÐ> ßvß̄á¶=� å��ßg> ßQ� ß́ å¶ßc� ß̧ ß£ßª� áÁåDßª�(�> ßÂ> ßìá¢ß?�>çå��ßfßNá²ß?�> ßÃá¿åº�ßd à]á@ßÈ� áÁß?�àÄß¶�ßÅåf à²�(> ßÃå·ßFå®
�*>â¿åÑ>ßE� à± ßØ çì¶=� ßÁ>ß²ßÆ�( à¹>ßá�=�> ßÃßºåhß¶ßÆ� à± ßØ çì¶=� ß¤ß®ßÆ�( áKß·åFß̄ßª�( æ¹>ßº�Îß· ß¢�>ßÃß̄ç· ß{� áÁåCßÆ�$/%

�(æÍßJáÉßº�áÆß?�æfÈåhá¿ å]�áÆß?�æfáß��Îß· ß¢�ßÍ ß»å· ájàá�=� ß¤å¶>ßà�� áÁß?� à̧ áNåº� å¤á·àá�=� å�� àzßÇå£á¶=� ß̧ ßìßE� áÁåCßÆ�$0%
� áÁß?�ßg> ßQ�>ßºßÆ�(>éÉ å£ áQße� ßÁ>ß²�( å± ßØ çì¶=� å�� àzßÇå£á¶=� ß̧ ßìßE� áÁåCßÆ�(ãÍß¿åÑ>ßE�àÍß®áfà«á¶=ßÆ� åTáÆçh·å¶�ßÐ áÊ ßm� ßØßª

�*� å¤á·àá�=� å�� â×ßbßE�ÁÇ à³ßÈ� áÁß?�ßg> ßQ�(=âfáÃßº�ÁÇ à³ßÈ
�ßÐ áÊ ßm� ßØßª�(ãÐ áÊ ßm�> ßÂåbßÈ� å�� áÀ à³ßÈ�áß�ßÆ�(> ßÃß£ß¶> ß̂ ßª�(ËåbßÈ� å��>ßº�Îß· ß¢� å�á£å¶> ß]�6àÄß¶� áKß¶>ß®�=ßcåC ßÆ�$1%

�*> ßÃáÉß· ß¢�àÄß¶
�(ãÐ áÊ ßm�> ßÂåbßÈ� å�� áÀ à³ßÈ�áß�ßÆ�(> ßÃß£ß¶> ß̂ ßª�( æ¹>ßº� áÀåº�ËåbßÈ� å��>ßº�Îß· ß¢��£¶>]�6 áKß¶>ß®� áÁåCßÆ�$2%

*> ßÂßfáÃßº�åÄáÉß· ß¢� áLçaße
�àÄß·ßª�(ãÐ áÊ ßm�> ßÂåbßÈ� å�� áÀ à³ßÈ�áß�ßÆ�( ß̧ ß£ß«ßª�( ß¼ åÂ=ßeßa� áÀåº�ËåbßÈ� å��>ßº�Îß· ß¢� å�á£å¶> ß]� áKß¶>ß®� áÁåCßÆ�$3%

* ß¼ åÂ=ßeßa�àÍßM ßØßM�>ßÃáÉß· ß¢
�* å¬á¶ßáÙ=� àOà·àM�> ßÃáÉß·ß£ßª�(âÌ ßb åU=ßÆ�>ßÃß̄ç· ßìßª� æ¬á¶ß@åE�>âM ßØßM� å�á̄ë· ß{�6 áKß¶>ß®� áÁåCßÆ�$4%

�*ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�>ßÃáÉß· ß¢�àÄß¶�ßÐ áÊ ßm� ßØßª�(âÌ ßb åU=ßÆ�>ßÃß̄ç· ßìßª� æ¬á¶ß?�Îß· ß¢�>âM ßØßM� å�á̄ë· ß{�6 áKß¶>ß®�=ßcåC ßÆ�$5%
�(âÌ ßb åU=ßÆ�>ßÃ ßjá«ß¾� áKß̄ç· ßìßª�( æ¬á¶ß?�Îß· ß¢�áÆß?�( æ¬á¶ß@åE�>âM ßØßM� ǻ ßjá«ß¾�Êå̄ë· ß{�6 àTáÆçh¶=� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$-,%
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�*ãÐ áÊ ßm�>ßÃáÉß· ß¢� á¤ß̄ßÈ�áß�
�Îß· ß¢�å á� ßQáÆçh¶=� áÀåº�æb åU=ßÆ� ȩ̈ à³å¶� ú° ßU� ç̧ à²� åÁ> ßìå̄ ájàÈ�àÌß?ße>ßFàá�= ßÆ� à¤á·àá�=ßÆ�( å¤á·àá�>ß²�àÌß?ße>ßFàá�= ßÆ�$--%

*�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢� å\> ß³ë¿¶>åE� à°ç·ß£ßJßÈ�>çå��åf ß] áÛ=

ترجمه:
کتاب خلع

)1( وقتيکه مناسبات شوهر و زن خراب گردد و آن ها بيم داشتند که حکم خداوند> را 

قايم کرده نتوانند، در اين صورت زن مى تواند نفس خودرا در بدل مال از شوهرش رهايى 

بخشد، هرگاه اين کار واقع شود، در خلع يک طالق باين واقع مى شود و زن براى شوهرش، 

مال مى دهد.

)2( اگر نشوز )ِعلل جدايى، مانند بد ديدن سازش نداشتن( از جانب مرد باشد براى او مکروه 

است که در بدل خلع از زن مال بگيرد، اگر نشوز از جانب زن باشد براى مرد مکروه است 

که از زن چيزى زياده از )مهر( پرداخت شده بگيرد، اگر اين کار را کرد، در نزد قضاء جواز 

دارد. 

)3( اگر زن را در عوض مال طالق بدهد و زن هم اين طالق را قبول کرد طالق باين واقع 

مى شود و بااليش پرداخت مال الزم مى گردد.

)4( اگر در خلع عوض باطل شود، به اين معنا  که زن مسلمان در بدل شراب يا خنزير يا مردار 

خلع کند، جدايى با ين واقع مى شود و براى شوهر هيچ عوضى پرداخت نمى شود. اگر در 

طالق عوض باطل شود، طالق رجعى واقع مى شود.

 چيزى که مهر واقع شده مى تواند عوض خلع هم شده مى تواند.

)5( اگر زن بگويد: با من به آنچه که در د ستم هست، خلع کن، و شوهر خلع کرد و دردست 

آن چيزى نبود )خلع واقع مى شود( و شوهر باالى زن حق چيزى را ندارد.

)6( و اگر به او بگويد: با من در بدل آن مال خلع کن که در دستم هست، و در دست زن هيچ 

چيز نبود، زن مهر خودرا به شوهر بدهد.

)7( اگر به او بگويد: با من در مقابل آن درهم خلع کن که در دست من است، و در دست او 

هيچ چيز نباشد، به شوهر خود سه درهم مي دهد.
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)8( و اگر بگويد: در بدل هزار سه طالقم بده! و شوهر يک طالق بدهد، زن بايد سوم حصة 

هزار را به شوهر بدهد.

)9( ووقتيکه زن بگويد: سه طالق را در بدل هزار بده! و شوهر يک طالق بدهد، در مذهب 

امام ابوحنيفه6 شوهر مستحق هيچ چيزى نمى شود.

)10( اگر شوهر به زن خود بگويد: نفس خودرا در بدل هزار افغانى، يا به هزار افغانى خود را 

سه طالق کن! و زن خود را يک طالق کند، هيچ طالق واقع نمى شود.

)11( بيزارى )Ì?e>Fº( هم مانند خلع است، درنزد امام ابوحنيفه6 خلع و بيزارى هردو تمام 

حقوق مربوط به نکاح را که زن و شوهر باالى ديگردارند ساقط مى کند.

شرح
تعريف خلع: خلع در لغت به معناى کشيدن و بيرون کردن است و در اصطالح علم فقه 

آنست که : کسى در بدل مال با لفظ خلع نکاح را از بين ببرد.

بين زن و شوهر چه وقت خلع واقع مى شود؟
اگر شوهر و زن بين خود اختالفى پيدا کنند که به سبب آن زندگى مشترک را ادامه داده 

نتوانند، در اينصورت آنها مى توانند با رضا ورغبت خود قرارداد نکاح را فسخ کنند؛ به اين 

معنا که: زن بخواهد که در بدل مال خود را از قيد نکاح شوهر آزاد کند؛ اينگونه رهايى، 

خلع گفته مى شود که بر اساس آن يک طالق باين واقع مى شود و پرداخت مال باالى زن 

الزم مى گردد.

اين گونه است  به  به معناى )اطاعت نکردن( است، و آن  نشوز شوهر: در زبان ما نشوز 
که: بين شوهر و زن روابط طورى باشد که احترام متقابل وجود نداشته و حق هر دو در نظر 

گرفته نشود يا يکى  به زور متوسل شود و از طرف مقابل تنفر باشد و زندگى کردن با وى 

رانه پسندد.

اگر شوهر نشوز داشته باشد و زمينة خلع مساعد شده باشد، پس براى او مکروه است که زن 

را در بدل اخذ مال از خود جدا کند، در اين حال براى او بهتر خواهد بود که بدون اخذ مال 

زنش را طالق بدهد؛ زيرا خداوند>  شوهر را از اجراى اينگونه عمل منع کرده است.

� çÀ àÂ=ßb áUåC� á¼àJáÉßIA ßÆ� æTáÆßg� ßÁ> ß³ßº� æTáÆßg� ß¹=ßbáFåJ ái=�àà�áaßeß?� áÁåCßÆ% :چنان که خداوند> مى فرمايد

*W2۰�Ð>j¿¶=Y�$â>¿ÉåF àº�â> á�åCßÆ�â>¾>ßJáÃàE�àÄß¾Æ àd à]á@ßIß?�â>ÒáÉ ßm�àÄá¿åº�=Æ àd à]á@ßI�Øßª�â=e> ßìá¿å®
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ترجمه: اگر بخواهيد به جاى زن، زن ديگرى بگيريد و براى يکى از آن ها مال زياد داده 
باشيد )يعنى مهر( پس هيچ مال از او نگيريد، آيا شما آنرا به ناحق و گناه مي گيريد؟ 

نشوز زن: اگر نشوز از جانب زن باشد، پس به شوهر مکروه است که از زن در بدل خلع 
بيشتر از آن مالى را بخواهد که در هنگام عقد نکاح )به طورمهر(به زن پرداخته بود؛ زيرا 

گرفتن مال بيشتر از مهر مال اضافى است نبايد باالى زن تحميل گردد.
عوض خلع: هر مالى که مهر زن شده مى تواند، عوض و بدل خلع هم مى تواند باشد، پس 
اگر عوض و بدل خلع مالى انتخاب گردد که از نگاه شريعت ناجايز باشد مانند: شراب و 
يا مواد حرام ديگر، در اين حالت طالق باين واقع مى شود. مگر شوهر مستحق هيچ چيزى 
نمى شود؛ زيرا زن از نگاه شرعى پرداخت مال را ياد نکرده و چيزى را ياد کرده آن چيز 

شرعاً مال نيست.

سپردن اختيار خلع به شخص ديگر: شوهرحق دارد اختيار خلع زن خودرا به شخص 
ديگرى و ياهم به زن خود بدهد هر مقدار مال عوضى و بدلى که براى انجام خلع بين زن و 

شوهر تعيين گردد، به همان اندازه مال باالى زن در حال اجراى خلع الزم مى گردد.

=�Ì=e>F: مبارات به معناى برى شدن و آزاد گشتاندن را مى گويد و آن طوريست که شوهر در 
بدل پول زن را آزاد مى کند و زن هم با پذيرفتن پرداخت آن خودرا از شوهر آزاد مى سازد. 

در اينجا يک فرق باريک وجود دارد و آن اينکه نزد امام ابو حنيفه و ابو يوسف – رحمهما 

اهللا- در مبارات بعضى حقوق ثابت زن؛ مانند: نفقة زمان هاى گذشتة زن و امثال آن از گردن 
شوهر ساقط مى گردد، مگر در خلع در نزد ابو يوسف صرف آن حق ساقط مى شود که در 

وقت اجراى خلع به آن توافق شده باشد

امام محمد6 مى گويد: در خلع و مبارات )در هردو( آن مقدار مال ساقط مى شود که قبًال 

ياد شده باشد.

1. نشوز چه را مى گويند ؟

2. خلع چه رامى گويند ؟

3. خلع به کدام مقصد اجرا مى شود؟

4.  بين طالق و خلع چه تفاوت هايى و جود دارد ؟

5. ايال و خلع از هم چه فرق دارند ؟

6. بدل و عوض خلع چيست؟
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درس هفتاد وپنجم

ظهار
در اين درس در باره ظهار به تفصيل بحث خواهيم نمود مگر از ذکر آن مسايل که به بردگى 

ارتباط دارد صرف نظر مى نماييم، زيرا بردگى در اين عصر از بين رفته و وجود ندارد.
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ترجمه
كتاب ظهار

)1( اگر شوهرى به زن خود بگويد: »تو بر من مانند پشت مادرم هستى«؛ پس زن بااليش حرام 

مى شود، تا آن وقت با او همبستر شده نمى تواند و نه او را لمس و بوسه کرده مى تواند، که 

کفارة)1( سوگند خود را نه پرداخته باشد. 

)2( اگر با او پيش از پرداخت کفاره همبستر شود، از خداوند> بخشش بخواهد، و غير از 

همان کفارة اول چيزى ديگرى بااليش الزم نيست و ديگر )تکرار( نکند تا وقتى که کفاره 

را ادا نمايد.

)3( بازگشتى که به سبب آن کفارة بر مرد واجب مى گردد اينست که : عزم همبسترى با زن 

خود را کند.

)4( اگر شوهر بگويد : »تو مانند شکم –  يا ران يا شرمگاه مادرم هستى«، با اين گفته او مظاهر 

)ظهار کننده( حساب مى شود، به همين قسم اگر زن خودرا به آن محارم خود تشبيه کند که 

به طور دايمى نکاح او با آن ها جايز نيست، مانند خواهر، عمه و يا مادر رضاعى مرد مظاهر 

)ظهار کننده( شمرده مى شود.

)5( همچنين حکم است اگر بگويد: سرتو برمن آنچنان است مثلى که پشت مادرم، شرمگاه شما، 

روى و گردن، يا سوم حصه تو، يا دهم حصه تو مثل پشت او است، اين مرد ظهار کننده است. 

)6( اگر بگويد: »تو به من مثل مادرم هستى« از او نيتش پرسيده مى شود. اگر منظورش احترام 

کردن بود پس مثل مادرش است و اگر بگويد هدف من »ظهار« بود، پس ظهار است، و اگر 

بگويد : هدف من طالق بود، پس طالق باين واقع مى شود، اگر هيچ نيتى نداشت، پس هيچ 

چيز واقع نمى شود.

)7( ظهار تنها با زن خود شخص صحيح مى شود؛ اگر کسى از کنيز خود ظهار کند، مظاهر 

حساب نمى شود. 

)8( کسى که به زن هاى خود بگويد : شما براى من مانند پشت مادرم هستيد، به همه زن هاى 

خود مظاهر حساب مى شود و براى هر کدام يک کفاره مى دهد.

و  بگيرد  روزه  پى  در  پى  دوما  نداشت  غالم  اگر  غالم،  يک  کردن  آزاد  ظهار  کفارة   )9(

اگرطاقت روزه گرفتن راهم نداشت؛ پس براى شصت مسکين طعام بدهد. اين هاهمه قبل از 

1- کفاره لفظ عربى است که به معناى پاک شدن از گناه مى باشد و به خاطر پاک شدن از گناه قسم 
شريعت مسلمانان را به اداى آن مکلف نموده است.
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همبستر شدن است. 

)10( آزاد کردن غالم کافر يا مسلمان، غالم مرد يا زن يا غالم کوچک و بزرگ جايز است. 

به کفارة ظهار  باشد  پايش قطع  يا غالمى که هردو دست ويا هردو  نابينا  آزاد کردن غالم 

صحيح نيست. آزاد کردن غالم گنگ، يا غالمى که دست راست و پاى چپش قطع باشد 

يا ديوانه باشد که هيچ  جايز است. آن غالمى که هردو انگشت بزرگ دستش قطع باشد، 

سخن را نفهمد آزاد کردنش صحيح نيست.

)11( آزاد کردن مدبر )غالمى که آزادى وى تا مرگ بادارش مشروط باشد(، ام ولده )آن 

کنيزى که از بادارش باردارشود( و آن مکاتب  غالمى که با پرداختن مال معين به بادارش 

آزادى اش مشروط باشد( اگر يک قسمت مال را بپردازد، صحيح نيست.

)12( اگر مکاتبى را آزاد کند که هيچ مال به بادارش نپرداخته باشد جايز است، اگر پدر يا 

پسر خودرا به اين نيت بگيرد که کفاره را توسط آن ادا کند، اين کار درست است. اگر نيمى 

از غالم مشترک رابراى کفاره آزاد کند و ضمانت قيمت نيم باقى مانده راکند، در مذهب 

امام ابوحنيفه دهم درست نيست، و اگر نصف آنرا به کفارة خودش آزاد کند ونيم باقى مانده 

را بعداً آزاد کند، صحيح مى شود، اگر نصف غالم خود را به تعدادى کفاره اش آزاد کرد، 

سپس با خانمى که با او ظهار نموده بود، همبستر شدن و بعد از آن نفر باقى غالم خود را آزاد 

کرد، اين به نزد امام ابوحنيفه6 جواز ندارد. 

)13( اگر شوهر ظهار کننده براى آزاد کردن هيچ غالمى پيدا نکند؛ پس کفارة او دو ماه 

پى در پى روزه گرفتن است در بين روزة کفاره روزهاى رمضان، عيد رمضان، عيد قربان و 

روزهاى تشريق شامل نمى باشد.

از طرف روز سهواً  يا  و  از طرف شب عمداً  با زن ظهار شده  ماه  اگر در جريان دو   )14(

همبسترى کند، در نزد امام ابوحنيفه و امام محمد روزه را از سر و از نو مى گرداند، اگر يک 

روزا با عذر يا بى عذر روزه را بخورد بايد روزه را از نو بگيرد.

او  به عوض  بادارى وى  اگر  او فقط روزه گرفتن است،  )15( اگر غالم ظهار کند، کفارة 

غالمى را آزاد کند يا به مساکين غذا دهد، صحيح نمى شود.

پيمانه  نيم  نتواند، به شصت مسکين طعام بدهد،  )16( اگر شخص ظهار کننده روزه گرفته 

گندم و يک پيمانه خرما يا جو و يا قيمت اين اشياء را بدهد. اگر نان چاشت يا شام را بدهد، 

اگر مسکين ها از آن غذا کم بخورند يا زياد، کفاره درست است. 
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)17( اين هم صحيح است که به يک مسکين شصت روز طعام بدهد و اگر در يک روز به 

يک مسکين طعام شصت نفر را بدهد صحيح نيست؛ اگر چنين کرد آن طعام جاى يک روز 

حساب مى شود، اگر بازن ظهار شده در جريان طعام دادن همبسترى کند، کفاره اش درست 

است، ضرورنيست که از سر طعام دادن را شروع کند.

)18( اگر بر کسى دو کفارة ظهار الزم شده باشد، و باز دو غالم را آزاد کند و براى هريک 

کفارة مشخص نکند، اين کارهم جايز حساب مى شود؛ همچنان اگر چهار ماه روزه بگيرد و 

يا به يکصد و بيست مسکين براى دو کفاره الزم شده طعام بدهد، جايز است، اگر براى دو 

کفارة ظهار يک غالم آزاد کند، و دو ماه روزه بگيرد او مى تواند يکى را براى يک کفاره و 

ديگرى را به کفارة ديگر تعيين کند.

شرح
تعريف ظهار: ظهار در لغت پشت به پشت شدن معنى مى دهد و در اصطالح فقه تمام بدن 
زن ويا آن بخش اندام زن که اطالق تمام بدن بر آن شده بتواند به اعضاى وجود مادر و يا 

محرمات ابدى يا تمام جسم او تشبيه کرده شود، آن را ظهار مى گويند.

الفاظ ظهار: در هر جامعة و زبان مروج در آن از خود الفاظى دارد که مفهوم آن از روى 
سياق جمله واضح مى شود، پس اگر يک مسلمان به زن خود بگويد: پشت تو مانند پشت 

مادرم است، اين شخص مظاهر است، اگر بگويد: تو به من مانند مادرم هستى، اينجا به نيت 

شخص ديده مى شود، اگر نيت ظهار بود، ظهار است، و اگر نيت طالق بود طالق باين است، 

اگر نيتش تکريم و عزت کردن بود به اين حمل مى شود و اگر نيت هيچ چيز را نکرده بود 

هيچ چيز واقع نمى شود.

حكم ظهار: آن شوهرانى که زن هاى خودرا به مادران شان يا به محرمات ابدى تشبيه کنند، 
تا آن وقت زن مذکور براى آنان حرام مى شود، تا کفارة ظهار را  نداده باشد.

كفارة ظهار 
1. آزاد کردن يک غالم.

2. اگر غالم نداشت دوماه پى در پى روزه بگيرد.

3. و اگر روزه هم گرفته نتوانست، براى شصت مسکين در يک روز طعام بدهد و يا براى 

يک مسکين شصت روز طعام بدهد.
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احكام ظهار
در  که  است  مکلف  کننده  ظهار  شوهر  كفاره:  دادن  جريان  در  شدن  همبستر   .۱

جريان آن با زن خود همبستر نشود، اگر کفاره را با گرفتن روزه ادا کند و در جريان روزه 

گرفتن، شب به طورى عمدى و روز سهواً بازن خود همبستر شود در نزد امام ابوحنيفه و امام 

محمد، کفاره را از نو شروع کند، زيرا تسلسل )تتابع( ساقط شد، مگر حضرت امام ابو يوسف 

مى فرمايد: »که از نو بايد شروع نکند؛ زيرا اين ها کارهايى است که روزه را فاسد نمى کند، 

پس تتابع راهم ازبين نمى برد.

2. ظهار با بيشتر از يك زن: اگر شوهرى به تعداد زنان خود )يک، يا دو يا ...( بگويد : 
شما براى من مانند پشت مادرم هستيد اين مرد از همه مظاهر است، اگر دو زن باشد، دوکفاره 

و اگر سه زن باشد سه کفاره و اگر چهار زن باشد چهار کفاره بايد بدهد.

3. آنكه تتابع از بين مى برد: اگر کفارة ظهار را با گرفتن روزه ادا مى کند، با گرفتن 
روزة رمضان و روزه نگرفتن در روز هاى عيدين و ايام تشريق تتابع از بين مى رود.

4. كفارة ظهار متعّدد: اگر ظهار متعّدد باشد، به يک کفاره روزه بگيرد به کفارة ديگر 
غالم آزاد کند و به کفارة سوم به شصت مسکين طعام دهد، يا همه را به يک نوع کفاره اداء 

کند، مثًال سه ظهار را به يکصد وهشتاد روز روزه گرفتن و يا آزاد کردن سه غالم ادا کند 

جواز دارد.

5. كفارة ظهار غالم: کفارة ظهار غالم بدون گرفتن روزه به ديگر چيز ادا شده نمى تواند، 
اگر بادارش به جاى او غالم را آزاد کند يا به مساکين طعام بدهد جايز نيست.

1. ظهار را تعريف کنيد.

2. کفاره چه رامى گويند و به کفارة ظهار چه چيزها داده مى شود؟

3. سه حکم ظهار را با الفاظ کوتاه به تعبير خود بنويسيد.

4. از جامعه و معاشره خود شش الفاظ ظهار را مشخص سازيد.
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درس هفتاد و ششم

لعان

لعان يک اصطالح مشهور فقهى است که در قرآنکريم هم ذکر گرديده، درين درس راجع 

به موضوع لعان به تفصيل بحث خواهيم نمود. 
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ترجمه

كتاب لعان: 

شهادت  اهليت  از  شوهر(  و  )زن  دو  هر  و  کرد  متهم  زنا  به  را  خود  خانم  شوهر  اگر   )1(

يا  ميشد،  به دره زده  )دشنام دهنده( اش  قاذف  باشد که  باشند، وزن هم طورى  برخوردار 

شوهرش از نسب طفل وى انکار کند و زن طالب  موجب )لعان( گردد، لعان بر شوهر الزم 

مى گردد، اگر از لعان انکار ورزيد، از طرف حاکم تا وقتى در حبس گذاشته مى شود تا لعان 

کند يا خود را کاذب بشمارد، که در آن صورت حد قذف بااليش جارى مى شود.

)2( اگر وى لعان کرد باالى خانم هم لعان واجب مى گردد، اگر انکار ورزيد تا وقتى که  

لعان کند يا زوج را صادق خواند  در حبس گذاشته مى شود.

)3( اگر شوهر غالم يا کافر يا حد قذف بااليش جارى شده بود و زن را متهم به زنا کرد، حد 
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بر او جاري مي شود. اگر شوهر از اهليت شهادت برخوردار بود؛  ليکن خانم کنيز يا کافر بود، 

يا حد قذف بااليش جارى شده بود يا از گروهى بود که باالى قاذف آن حد جارى نمى شد، 

يعنى خانم خوردسن، ديوانه يا زنا کار باشد،  پس باالى شوهرش در جرم اين تهمت نه حد 

جارى مى شود و نه لعان ميکند.

)4( صفت لعان قسمى است که قاضى نخست لعان را از شوهر آغاز مى کند و شوهر چهار 

بار اداى شهادت مينمايد و در هر بار مى گويد: )خدا را شاهد ميدانم که راست مى گويم و 

در اتهام زنا وى راستگوى هستم( در مرتبه پنجم ميگويد:  ) اگر من راجع به زناى وى کاذب 

باشم بر من لعنت خدا باشد( و در هر بار به آن اشاره مى کند. 

سپس خانم چهار بار قرار ذيل شاهدى ميدهد و ميگويد: )خدا را شاهد ميدانم که وى در 

تهمت زنا بر من که من را زانيه دانسته کاذب است( و بار پنجم ميگويد: )اگر وى در تهمت 

زنا بر من راستگوى باشد باالى من غضب خداوند باشد(. 

)5( وقتيکه ميان زن و شوهر لعان صورت گرفت، قاضى ايشان را از هم جدا سازد، اين تفرقه 

نزد امام ابوحنيفه و امام محمد يک طالق باين است، و امام ابويوسف مى گويد:  براى ابد زن 

بر شوهرش حرام مى گردد. 

)6( اگر تهمت در مورد طفل بود قاضى نسب وى را از شوهر منتفى ساخته و به مادر مربوط 

مى سازد، اگر شوهر به کذب خود اعتراف کرد قاضى حد قذف را بااليش جارى سازد، و 

نکاح زن برايش روا مى باشد،  همچنان اگر به زن اجنبى تهمت زنا زد و بر او حد جارى شد 

و همچنان اگر زن زنا کرد و بر او حد جارى شد. 

)7( اگر خانم خود را در حالى متهم ساخت که خورد سن يا ديوانه بود، لعان ميان شان نيست، 

به قذف گنگ لعان مرتب نمى شود. 

)8( اگر شوهر بگويد:  حمل شما از من نيست ميان شان لعان صورت نمى گيرد، ونزد ياران 

اگر قبل از شش ماه وضع حمل نمود پس او قاذف است ولعان کند.

 )9( و اگر گفت:  زنا کردى و اين حمل تو از زنا است،  هردو لعان مى کنند،  و قاضى حمل 

را منتفى نمى سازد. 

اگر شوهر بعد از والدت يا هنگام پذيريش مبارکى و يا هنگام خريد وسايل والدت طفل را 

نفى کند،  نفى وى درست بوده و لعان صورت مى گيرد، اما اگر نفى بعد از اين صورت گيرد 
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لعان نمى شود و نسب ثابت مى گردد. 

امام ابويوسف و امام محمد به اين نظر هستند که:  نفى در مدت نفاس درست است. 

)10( اگر خانم يک بار دو طفل را به دنيا آورد، و شوهر طفل اولى را نفى نموده و دومى را از 

خود دانست، نسب هر دو ثابت و باالى شوهر حد قذف جارى مى شود، اگر به اولى اعتراف 

و دومى را منتفى کرد، نسب هر دو ثابت و لعان صورت مى گيرد.  

شرح

لعان چه وقت صورت مى گيرد؟ 

لعان ميان شوهر و خانم وقتى انجام مى پذيرد که شوهر خانم خود را به زنا متهم نموده، يا 

نسب فرزند را هنگامى منتفى سازد که براى مدعاى خويش شهود نداشته باشد. 

تعريف: لعان در لغت بمعنى راندن و دور کردن است. و در اصطالح فقها عبارت است از  

شهادتى که يکجا با دعاى غضب و لعنت از  طرف شوهر و خانم ادا  مى گردد. 

کلمه لعنت را شوهر و کلمه غضب را خانم استعمال مى کند. 

اهل شهادت کى ها اند؟ اهل شهادت کسانى هستند که عاقل،  بالغ،  آزاد مسلمان بوده و حد 

قذف باالى شان جارى شده نباشد. اگر يکى از زوجين ديوانه، برده، صغير يا به حد قذف به 

دره زده شده باشد، لعان بين شان جارى نمى شود، چرا که اهل شهادت نيستند. 

چگونگى و مثال لعان

 مدثر خانم خويش زبيده را به زنا متهم ساخت، ليکن براى ادعاى خود کدام شاهدى ندارد، 

زبيده گفت:  زنا کار نيستم و از قاضى طالب اجراى حد قذف بر شوهرش شود، قاضى نخست 

چهار بار به شوهر به الفاظى قسم ميدهد که در متن واضح شد، وقتيکه مدثر حلف را تکرار 

کرد، سپس قاضى به زبيده پنج بار قسم هاى را ميدهد که در متن تذکر يافت. 

حكم لعان

وقتى که ميان شوهر و خانم در پيشگاه قاضى به ترتيبى که در متن ذکر گرديده لعان صورت 

گرفت، قاضى ميان شان جدايى مى آورد، امام ابوحنيفه و امام محمد همين جدايى را طالق 

باين تلقى مى کنند، چرا که تفريق ياد شده از طرف قاضى به عمل آمده و تفريق قاضى طالق 
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باين است؛  ليکن نزد امام ابويوسف اين جدايى دايمى است چرا که رسول� فرموده است: 

=�)1( لعان کننده گان براى ابد يکجا نمى شوند.   âbßEß?� åÁ>ß£ å»ßJáß�� ß×� åÁ>ß¿ å¢ ßØßJàá�= 
انكار از لعان

اگر شوهر از لعان انکار ورزد،  قاضى بر وى حد قذف را جارى ميکند،  چرا که وى خانم 

خويش را به ناحق متهم به زنا کرده است. 

اگر خانم از لعان انکار ورزد، از طرف قاضى تا وقتى در حبس گذاشته مى شود، تا به لعان 

حاضر و يا سخن شوهر خود را تصديق کند.

اگر سخن شوهر را تصديق کرد حد زنا بااليش جارى نمى شود، چرا که براى حد زنا چهار 

بار اقرار شرط است، و اين يک اقرار است و به يک اقرار حد جارى شده نمى تواند؛ همچنان 

ترک لعان نه شهادت به زنا است و نه اقرار بناء حد را ايجاب نمى کند. 

انكار از يكى از اطفال توأمين )دوگانه گى(

 اگر از اطفال دوگانه گى، شوهر نسب طفل اول را نفى کند و به دومى اعتراف کند، نسب 

هر دو ثابت شده و بر شوهر حد جارى مى شود و لعان صورت نمى گيرد، زيرا که هر دو طفل 

از يک آب پيدا شده،  و او با اعتراف به نسب طفل دومى خود را کاذب ثابت کرد، چرا که 

يک حمل از دو نفر نمى باشد. 

اما اگر طفل اولى را از خود دانست و دومى را منتفى کرد، نسب هر دو ثابت بوده و لعان 

صورت مى گيرد، چرا که اين هم مانند اولى يک حمل بوده و اعتراف به اولى دليل ثبوت 

دومى است، لذا نفى درست نبوده و لعان را به خاطرى انجام مى دهد که خانم را به نفى طفل 

دومى متهم ساخته است. 

لعان قايم مقام چه است؟

لعان درمورد شوهر قايم مقام حد قذف و در مورد زن قايم مقام حد زنا است.  

1- اخرجه ابوداود فى سننه باب اللعان 3- 242 صححه االلباني.
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1-  لعان را در لغت و اصطالح تعريف نماييد؟

2- لعان در کدام حالت و بين کدام اشخاص واقع مى گردد؟

3- حکم لعان چه است؟ و چه قسم صورت مى گيرد؟

4- در صورت انکار از لعان چه اثرى مرتب مى گردد؟

5- درصورت انکار از يک طفل دوگانگى چه الزم مى گردد؟

با ترجمه در کتابچه هاى  را  لعان در قرآن کريم موجود است آن  باره  آيت کريمه که در 

خويش بنويسيد.
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درس هفتاد و هفتم

عدت )۱(

در صورت طالق، خانم تا چه وقت انتظار مى کشد، و ازدواج دوم نمى کند؟

اگر شوهر وفات گردد خانم تا چه وقت شوهر ديگرى گرفته نمى تواند؟ پاسخ اين پرسشها 

موضوع اين درس را تشکيل ميدهد.
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ترجمه

كتاب عدت 

)1( هرگاه شوهر خانم خويش را به طالق باين، رجعى يا طالق ثالثه، طالق نمايد، يا ميان 

شان بدون طالق جدايى آيد و زن آزاد بوده و حيض ميديد، عدت وى سه اقراء  )حيض( 

است . 

)2( )اقراء( حيض ها )مريضى ماهانه( است. 

)3( اگر زن به سبب خورد سالى يا بزرگى سن )گذشت عمر زياد( حيض نمى ديد،  عدت وى 

سه ماه است، اگر خانم حامله بود،  عدت او وضع حمل است.  

)4( اگر )خانم( کنيز بود، عدت وى دو حيض و اگر حيض نميديد عدتش يک و نيم ماه 

است. 

)5( اگر شوهر از خانم اصيل فوت نمود عدت او چهار ماه و ده روز است، اگر کنيز بود 
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عدتش دو ماه و پنج روز است، اگر حامله بود عدتش وضع حمل است. 

)6( زنى که در مرض )شوهر( طالق گرديده و مستحق ميراث باشد، عدت او از دو مدت 

)چهار ماه و ده روز و وضع حمل(  طوالنى تر آن است.     

)7( اگر کنيز در مدت عدت طالق رجعى آزاد گردد، عدت او به عدت خانم هاى اصيل منتقل 

مى گردد، و اگر بدون رجعى به طالق مبتوته )قاطع( طالق گرديده باشد، يا اينکه شوهرش 

فوت گرديده باشد، و آزاد گردد، عدتش به عدت خانم هاى اصيل منتقل نمى گردد. 

)8( اگر زن آيسه )زنيکه مرض ماهوار را نمى بيند( باشد عدت را به ماه حساب کند؛  اما اگر 

سپس حيض ديد،  مدت گذشتة عدت از بين ميرود،  و مدت عدت را از سر )با شمار( حيض 

سپرى مى کند. 

)9( زنى که به نکاح فاسد يا به اشتباه وطى گرديده باشد، عدتش حيض است. 

)10( عدت ام ولده اى که بادارش فوت شده و يا آنرا آزاد کند، سه حيض است. 

)11( اگر شوهر صغير فوت نمود و زنش حامله بود، عدت زن وضع حمل است،  اگر حمل 

بعد از مرگ بوجود آمد، عدت او چهار ماه و ده روز است؛  ليکن در هر دو صورت نسب 

ثابت نمى گردد.

)12( اگر شوهر خانم خود را در حالت حيض طالق دهد حيض ياد شده در مدت عدت 

حساب نمى گردد. 

)13( اگر در عدت، با خانم اشتباها جماع صورت گيرد، عدت ديگرى الزم مى گردد، و هر 

دو عدت با يک ديگر تداخل پيدا ميکند، حيض هاى بعدى براى هردو عدت حساب مى شود 

وقتيکه مدت عدت اولى سپرى و مدت عدت دومى باقى بود، آنرا تکميل کند.

)14( آغاز عدت در طالق بعد از طالق و در وفات بعد از وفات است،  اگر از طالق يا وفات 

به  تا وقتى بى خبر بود که مدت عدت او منقضى شده باشد دراين صورت عدت منقضى 

حساب ميرود. 

)15( عدت نکاح فاسد بعد از تفريق،  يا اينکه وطى کننده قصد ترک وطى زن کند،  آغاز 

مى گردد.   
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 شرح

تعريف: عدت در لغت بمعنى شمارش است، و در اصطالح فقها  عبارت از انتظار شرعى و 

مشخصى است که خانم جهت پاکى رحم و سوگ وارى از فوت شوهر يا جدايى ميان آن 

دو در خانة شوهر سپرى نموده و از عروسى ديگر اجتناب مى کند. 

حكمت عدت

حکمت عدت اين است تا براى شوهر فرصت فکر کردن داده شود و براى خانم روشن شود 

که حامله است يا نه. 

حكم عدت

سپرى نمودن مدت معلوم )سه حيض،  سه ماه ....( براى خانم بعد از طالق، تفريق يا وفات 

شوهر،  واجب است.   

اقسام عدت

عدت به سه نوع است، عدت به حيض،  عدت به ماه ها و عدت به وضع حمل. 

عدت به حيض

و  گيرد  صورت  تفريق  شان  ميان  يا  شده،  طالق  شوهر  طرف  از  خانم هاييکه  عدت  مدت 

� ßÀ árçEßß�ßÈ� àL>ß̄ç· ßìàá�=ßÆy  :ايشان حيض ميديدند،  سه )حيض( است . خداوند کريم ميفرمايد

�*wæÐÆàfà®�ßÍßMßØßM� çÀåÃ åjà«á¾ß@åE
»خانم هاى طالق شده تا سه حيض انتظار مى کشند )بدون نکاح ديگر انتظار ميکشند(« يعنى 

با سپرى شدن سه حيض ميتوانند براى خود همسر اختيار کنند. 

عدت به ماه ها

عدت به ماها براى دو نوع خانم ها است.

اول:  خانم هاييکه به سبب صغر يا کبر سن حيض نمى بينند،  مدت عدت ايشان سه ماه است 

� çÀ àÃàIçbå£ßª� á¼àJáFßIáe=� åÁåC� á¼ à³åÑ> ßjå¾� áÀåº� åxÉåßá�=� ßÀåº� ßÀ ájåÒßÈ�ÊåÑçØ¶ß=ßÆy  :خداند کريم مى فرمايد

wæf }الطالق 4{ ترجمه: و آن عده از زنانى که از ديدن حيض نا اميد شوند، اگر  àÃ ámß?�àÍßMßØßM
)شما( در )عدت ايشان( شک کرديد، پس عدت ايشان سه ماه است. 
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دوم: خانم هايى که شوهران ايشان فوت گرديده و حمل نداشته باشند، خواه جماع با ايشان 

صورت گرفته باشد يا نه حيض ميبينند يا نه، عدت ايشان چهار ماه و ده روز است اهللا> 

�f àÃ ámß? �ßÍß£ßEáeß? � çÀåÃ åjà«á¾ß@åE � ßÀ árçEßß�ßÈ �> âQ=ßÆágß? � ßÁÆàeßdßÈßÆ � á¼ à³á¿åº � ßÁáÇçªßÇßJàÈ � ßÀÈådç¶ß=ßÆy ميفرمايد: 

�w=fn¢Æ]البقره 234[�ترجمه: يعنى آنانيکه از شما فوت گردد و زنان را مى گذارند،  چهار 
ماه و ده روز انتظار مى کشند. 

بايد گفت که ماه هاى عدت به ماه هاى قمرى محاسبه مي گردد. 

عدت بر اساس وضع حمل

اگر خانم مطلقه حامله باشد مدت حمل او به وضع حمل منقضى مى گردد، اهللا> ميفرمايد: 

اين  باردار  ]الطالق: 4[ »عدت خانم هاى   w çÀ àÃß·áß�� ßÀá£ ßvßÈ� áÁß? � çÀ àÃà· ßQß? � å¹> á�ßáÙ= � àL×Æà?ßÆy 

است که وضع حمل نمايند«.

عدت زنى كه شوهرش  او را در مرض مرگ طالق بدهد

 اگر شوهر خانم را در مرض موت طالق کرد و سپس فوت نمود، اگر طالق رجعى بود، 

خانمش بعد از مرگ وى عدت را بر اساس ماه ها سپرى ميکند يعنى چهار ماه و ده روز؛ زيرا 

که در طالق رجعى نکاح به طور کامل از بين نرفته است. 

و اگر طالق باين بود، و شوهر قبل از سپرى شدن عدت فوت نمود و زن ميراث برد، پس 

عدت او از عدت طالق و وفات هر يکى که دراز تر باشد، محاسبه مى گردد. بدين ترتيب اگر 

سه حيض قبل از چهار ماه و ده روز منقضى شد،  پس چهار ماه و ده روز را تکميل مى کند اما 

اگر چهار ماه و ده روز گذشت و حيض نه ديد زن تا ديدن سه حيض انتظار مى کشد. 

آغاز عدت

عدت از وقتى آغاز مى گردد که طالق، تفريق و يا مرگ شوهر به ميان آيد، برابر است زن از 

اين رويداد اگاه باشد يا خير، عدت زن ابتداى اين حاالت سه گانه محاسبه مى گردد. 

اگر شوهر خانم خود را در حيض طالق دهد حيض ياد شده در عدت محاسبه نمى شود، و 

عدت وى از حيض بعدى محاسبه مى گردد. 
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1- عدت چه را گويند؟

2- عدت به چند قسم است؟ به تفصيل بيان داريد.

3- حکم عدت چيست؟

4- حکمت عدت را واضح سازيد.

5-  عدت از کدام وقت آغاز مى گردد؟

6- قروء چه معنا دارد؟ بيان نماييد.

7- عدت از چه وقت آغاز مى گردد؟
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درس هفتاد و هشتم 

احكام احداد و متباقى از احكام عدت

خانميکه به طالق باين طالق و يا شوهرش فوت نمايد،  به سبب فقدان نعمت نکاح و شوهر از 

روى حکم شريعت بايد مدتى ماتم را سپرى کند که اينگونه اندوه را چگونه تبارز دهد؟)1( 

اين مسأله همچو مسايل عدت را درين درس مى خوانيم.

*àa= ßb áUåáÝ=�)âÍ ß»å· ájàº�âÍß·å®> ß¢�âÍß§å¶>ßE� áKß¾> ß²�=ßcC�)>ßÃ àQáÆßg�>ßÃá¿ ß¢�ÎçªßÇßJàá�= ßÆ�åÍßIÇàJáFßá�=�Îß· ß¢ßÆ�$-%
� àG åvßJáß�� ß×ßÆ�æeád à¢� áÀåº� ç×C� ßÀáÂèb¶=ßÆ� ß̧ áV à³á¶=ßÆ�ßÍß¿Èëh¶=ßÆ� ßGÉ ëì¶=� ßµàá�ßI� áÁß?�6àa= ßb áUåáÝ=ßÆ�$.%

�* æÁ=ßfß« á¢ßhåE� ß×ßÆ�æfà« árà£åE�> â¦ÇàF árßº�>âEáÇßM� àkßFá·ßI� ß×ßÆ�åÐ>ç¿åá�>åE
�*àa= ßb áUåáÝ=�åÍßºßáÙ=�Îß· ß¢ßÆ�*æÌß�å§ ßq� ß×ßÆ�æÌßfåª> ß²�Îß· ß¢�ßa= ßb áUC� ß×ßÆ�$/%

*ãa= ßb áUC�( åbß¶ßÇá¶=�ë½à?�åÌ çb å¢� å�� ß×ßÆ�åb åi>ß«á¶=� å\> ß³ë¿¶=�åÌ çb å¢� å�� ßkáÉß¶ßÆ�$0%
*åÍßF áìåá�=� å�� åxÈåfá£çJ¶>åE� ßlá@ßE� ß×ßÆ�(àÌ çbßJá£àá�=� ßG ßìáà�� áÁß?�Êå§ßFá¿ßÈ� ß×ßÆ�$1%

�*=âe>ßÃß¾� ß×ßÆ� âØáÉß¶�> ßÃßJáÉßE� áÀåº� àTÆàfàá�=�åÍßIÇàJáFßá�= ßÆ�åÍçÉ å£ áQçf¶=�åÍß̄ç· ßì à»á·å¶� àgÇàß�� ß×ßÆ�$2%
�>ßå�åhá¿ßº��¦��� àKÉåFßI� ß×ßÆ�( å̧ áÉç·¶=� ßxá£ßEßÆ�=âe>ßÃß¾� àTàfáß��(> ßÃ àQáÆßg�>ßÃá¿ ß¢�ÎçªßÇßJàá�= ßÆ�$3%

�åÍß®áfà«á¶=� å¥Çà® àÆ� ß¹> ßU�Îß¿ á³ èj¶>åE�> ßÃáÉß¶C� à> ßvàÈ�Ëådç¶=� å¹åhá¿ßá�=� å��çbßJá£ßI� áÁß?�åÌ çbßJá£àá�=�Îß· ß¢ßÆ�$4%
� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�æeád à¢� áÀåº� ç×C� ßTàfáß�� áÁß?�>ßß�� ßkáÉß·ßª�(> ßÃÉå« á³ßÈ� åKëÉßá�=�åe=ßa� áÀåº�>ßÃàFÉ årß¾� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�( åLáÇßá�=ßÆ

* áKß·ß̄ßJá¾=� à¼åÃåFÉ årß¾� áÀåº�àÍßMßeßÇá¶=�> ßÃ ßQßf á]ß@ßª�> ßÃÉå« á³ßÈ� ß×� åKëÉßá�=�åe=ßa� áÀåº�>ßÃàFÉ årß¾
�*åÍçÉ å£ áQçf¶=�åÍß̄ç· ßìàá�>åE� àTáÆçh¶=�ßfåª> ßjàÈ� áÁß?� àgÇàß�� ß×ßÆ�$5%

� ß̧ áFß® �> ßÃß̄ç· ß{ � ç¼àM �(> ßÃåIçb å¢ � å� �>ßÃ ßQçÆßhßI � ç¼àM �>â¿åÑ>ßE �(>â® ßØ ß{ �àÄßIß?ßfáº= � à̧ àQçf¶= � ß°ç· ß{ �=ßcåC ßÆ �$-,%
�åfáÃßá�= � à¬ árå¾ �>ßß� �ãb ç»ßà� � ß¹>ß®ßÆ*> ß» àÂßbá¿ å¢ �ãÍß·á̄ßJ ájàº �ãÌ çb å¢ �>ßÃáÉß· ß¢ßÆ �( ã̧ åº> ß² �ãfáÃßº �åÄáÉß·ß£ßª �( å¹Ç à]èb¶=

�* ß�ÆàáÙ=�åÌ çbå£á¶=�à½>ßß��>ßÃáÉß· ß¢ßÆ
1- معناي احداد در متن ذکر شده و تفصيل مزيد آن در تشريح خواهدآمد.
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�çfå̄ àI �áß� �>ßº �ßfßNá²ß? �áÆß? �å á�ßJß¿ ßjå¶ �åÄåE � áLßÐ> ßQ �=ßcC �(åÍçÉ å£ áQçf¶= �åÍß̄ç· ßìàá�= � åbß¶ßÆ � àG ßjß¾ � àKàFáNßÈßÆ �$--%
� áÀåº�ßfßNá²ßåÙ�åÄåE � áLßÐ> ßQ� áÁåCßÆ�(àÄá¿åº � áKß¾>ßE �å á�ßJß¿ ßi� áÀåº� ç̧ ß®ßåÙ�åÄåE � áLßÐ> ßQ�=ßcåDßª �(> ßÃåIçb å¢�åÐ> ßvå̄á¾>åE

*âÍß£ áQåe� áKß¾> ß²ßÆ�àÄàF ßjß¾� ßKßFßM�å á�ßJß¿ ßi
�å½> ß»ßJå¶�åÄåE� áLßÐ> ßQ�=ßcåC ßÆ�(å á�ßJß¿ ßi� áÀåº� ç̧ ß®ßåÙ�åÄåE� áLßÐ> ßQ�=ßcC�> ßÂåbß¶ßÆ� àG ßjß¾� àKàFáNßÈ�àÍßIÇàJáFßá�= ßÆ�$-.%

*àÄßÉ å¢çbßÈ� áÁß?� ç×C�àÄàF ßjß¾� áKàFáNßÈ�áß��(åÍß®áfà«á¶=�å½áÇßÈ� áÀåº�å á�ßJß¿ ßi
�*å á�ßJß¿ ßi�ß á�ßEßÆ�åÌ>ßªßÇá¶=�ß á�ßE�>ßº�> ßÃ àQáÆßg�>ßÃá¿ ß¢�ÎçªßÇßJàá�=� àG ßjß¾� àKàFáNßÈßÆ�$-/%

� ßKßFßM�(æf àÃ ámß?�åÍçJ åi� áÀåº� ç̧ ß®ßåÙ�æbß¶ßÇåE� áLßÐ> ßQ� ç¼àM�(> ßÃåIçb å¢�åÐ> ßvå̄á¾>åE�àÌ çbßJá£àá�=� áKßªßß�á¢=�=ßcåC ßÆ�$-0%
�*ÄFj¾� áKàFáNßÈ�áß��æf àÃ ámß?�åÍçJ åjå¶�åÄåE� áLßÐ> ßQ� áÁåCßÆ�àÄàF ßjß¾

� åÁ ßØ àQße�>ßÃåIßa ß×åÇåE�ßbßÃ ánßÈ� áÁß?� ç×C�ßÍß«Éå¿ ßU�ÊåEß?� ßbá¿ å¢�àÄàF ßjß¾� áKàFáNßÈ�áß��(= âbß¶ßÆ�àÌ çbßJá£àá�=� áLßbß¶ßÆ�=ßcåC ßÆ�$-1%
� àG ßjç¿¶=� àKàFáNßÉßª�( åTáÆçh¶=� å̧ ßFå®� áÀåº� ã=ßå�á¢=�áÆß?�ãf åÂ> ß�� ã̧ áß�� ßµ>ß¿ àÂ� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?� ç×C� åÁ>ßIß?ßfáº=ßÆ� ã̧ àQße�áÆß?

�*æÌ ßb åU=ßÆ�æÌß?ßfáº=�åÌßa> ßÃ ßnåE� å¤É å»ßá�=� å�� àKàFáNßÈ�6 ãb ç»ßà�ßÆ� ß¬ àiÇàÈ�ÇàEß?� ß¹>ß®ßÆ�(æÌßa> ßÃ ßm�åá�ß¦� áÀåº
� áKàFáNßÈ�áß��(> ßÃ ßQçÆßhßI�å½áÇßÈ� áÀåº�æf àÃ ámß?�åÍçJ åi� áÀåº� ç̧ ß®ßåÙ�æbß¶ßÇåE� áLßÐ> ßRßª�(âÌß?ßfáº=� ßTçÆßhßI�=ßcåC ßÆ�$-2%
�(ßÌßa ß×åÇá¶=� ßb ßV ßQ� áÁåCßÆ�(åÄåE� ßßß�á¢=�=ßcC�àÄàF ßjß¾� ßKßFßM�(= âb å¢> ßrßª�æf àÃ ámß?�åÍçJ åjå¶�åÄåE� áLßÐ> ßQ� áÁåCßÆ�(àÄàF ßjß¾

*�åÌßa ß×åÇá¶>åE� àbßÃ ánßI�æÌ ßb åU=ßÆ�æÌß?ßfáº=�åÌßa> ßÃ ßnåE�àÄàF ßjß¾� ßKßFßM
�*æf àÃ ámß?�àÍçJ åi�àÄè·ß®ß? ßÆ�( åÁ>ßJß¿ ßi� å̧ á»ßá�=�åÌ çbàº� àfßNá²ß?ßÆ�$-3%

*> ßÃáÉß· ß¢�ßÌ çb å¢� ßØßª�(ßÍçÉëºëd¶=� èÊëºëd¶=� ß°ç· ß{�=ßcåC ßÆ�$-4%
�*> ßÃß·áß�� ß¤ ßvßI�ÎçJ ßU�> ßÂ àÖ ßìßÈ� ß×ßÆ�( à\> ß³ë¿¶=�ßg> ßQ�(>ß¾ëh¶=� áÀåº� à̧ åº>ßá�=� áK ßQçÆßhßI�=ßcåC ßÆ�$-5%

ترجمه
)1( باالى خانم مسلمانى که به طالق باين )باين صغرى يا کبرى( طالق گرديده و يا شوهرش 

فوت نموده احداد الزمى است. 

)2( احداد عبارت از ترک عطر، آرايش، سرمه و چرب کردن است مگر اينکه عذر داشته 

باشد. )زن در حالت احداد( از استعمال خينه خود دارى نموده و لباس هايى که به عصفر )يک 

قسم بوته اى است که رنگ سرخ از آن تهيه مى گردد( و زعفران رنگ گرديده،  اجتناب 
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مى ورزد. 

)3( باالى زن کافر و خورد سن احداد نيست؛ ليکن باالى کنيز احداد الزمى است. 

)4( در عدت نکاح فاسد و ام ولد احداد نيست. 

)5( مناسب نيست که براى زن معتده )خانمى که در عدت قرار داشته باشد(  نکاح پيشنهاد 

گردد، ليکن اشاره به نکاح و خواستگارى باکى ندارد. 

)6( به خانمى مطلقه به طالق رجعى يا غير رجعى مناسب نيست که از طرف شب يا روز از 

خانه بيرون رود. 

)7( اما خانمى که شوهرش فوت کرده مى تواند از طرف روز و برخى از اوقات شب بيرون 

رود، ليکن بيرون از خانه شب را سپرى نکند. 

)8( براى زنى که عدت را سپرى ميکند الزم است در خانه يى سکونت کند که هنگام مرگ 

يا تفريق جهت سکونت وى تخصيص يافته بود، اگر حصة که از شوهر متوفى برايش رسيده 

براى سکونت وى کفايت ميکرد، در اين صورت بدون عذر بيرون رفتن از خانه روا نيست،  

و اگر کفايت نمى کرد و ورثه از حصه هاى خويش وى را خارج مى ساخت در اين صورت 

به جاى ديگر منتقل شده مى تواند.   

)9( براى شوهر روا نيست که خانم مطلقه به طالق رجعى را با خود به سفر ببرد. 

)10( اگر شوهر خانم خويش را به طالق باين طالق نمايد؛  و سپس در عدت همرايش نکاح 

کند،  و قبل از جماع دو باره او را طالق نمايد، باالى شوهر مهر کامل و بر خانم عدت خاص 

الزم مى گردد، امام محمد ميگويد: نصف مهر الزم مى گردد، و عدت اولى را بايد تکميل 

کند. 

)11( نسب فرزند مطلقه به طالق رجعى الى دو سال يا بيشتر از آن در صورتيکه اقرار تکميل 

عدت را نکرده باشد، ثابت مى گردد، اگر در مدت کم از دو سال فرزند آورد از وى جدا 

مى شود، و اگر در مدت بيشتر از دو سال فرزند به دنيا آورد، نسب ثابت گرديده و رجعت 

پنداشته مى شود. 

)12( نسب طفل مطلقه باينه در مدت کم از دو سال ثابت مى گردد؛ اما اگر از روز جدايى الى 

تکميل دو سال طفل پيدا شود، نسب ثابت نمى شود، مگر اينکه مرد دعوى کند.   

)13( نسب فرزند خانمى که شوهرش فوت گرديده از وفات الى دو سال ثابت مى گردد. 

)14( اگر خانم معتده به سپرى شدن عدت اعتراف کند، و سپس در مدت کم از شش ماه 
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فرزند به دنيا آورد، نسب طفل ثابت مى گردد، اما اگر موازى با تکميل شدن شش ماه فرزند 

به دنيا آورد نسب طفل ثابت نمى گردد. 

)15( اگر زن معتده طفل بدنيا آورد )و حمل او آشکار نباشد( شوهرش هم اعتراف نکرده 

باشد، نزد امام ابوحنيفه تا وقتى نسب طفل ثابت نمى گردد تا دو نفر مرد يا دو زن و يک مرد 

اداى شهادت نکرده باشند، اما اگر حمل آشکار بوده و يا شوهر معترف بود، در اين صورت 

نسب طفل بدون شهادت ثابت مى گردد. 

امام محمد و امام ابويوسف ميگويند:  در تمام اين صورت ها )نسب( به شهادت يک زن ثابت 

مى گردد. 

)16( اگر )مرد( زنى را به نکاح گيرد، و تا کم از شش ماه طفل به دنيا آورد،  نسب طفل ثابت 

نمى گردد، و اگر در شش ماه يا بيشتر از آن طفل به دنيا آورد نسب طفل در صورتى ثابت 

مى گردد که شوهرش اعتراف کند، و اگر والدت طفل را منکر شود نسب طفل به شهادت 

زنى ثابت مى گردد که به والدت شاهدى بدهند. 

)17( مدت بيشتر حمل دو سال و کم آن شش ماه است. 

)18( اگر ذمى زن ذميه را طالق کند، بااليش عدت نيست.

)19( اگر زنى که توسط زنا حمل گرفته به نکاح گرفته شود، نکاح وى درست است، ليکن 

الى وضع حمل نبايد همرايش جماع شود. 

شرح:
احداد: در مدت عدت طالق باين و وفات، خانم به احداد مکلف است، احداد يک لفظ 
عربى است، که معناى منع را افاده ميکند،  يعنى خانم در مدت عدت به اعمالى دست نميزند 

که مرد را به نکاح تشويق کند. 

بر كدام خانم احداد نيست؟
باالى زن معتده ى خورد سن، کافر، مطلقة رجعى، منکوحه به نکاح فاسد،  احداد نيست.

در مدت عدت نبايد نكاح پيشنهاد گردد 

براى زنيکه در عدت باشد مطلقه يا متوفى عنها زوجها باشد پيشنهاد نکاح به الفاظ آشکار جواز 

ندارد؛ ليکن کنايتاً مجاز است؛ طور مثال: اگر بگويد: مى خواهم زن بگيرم، من و تو را خدا يکجا 
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سازد و از قبيل اين الفاظ.

زن در مدت عدت نبايد از خانه خارج شود 

زنيکه در مدت عدت است از خانه ى مسکونة خويش بدون ضرورت نبايد بيرون برود؛  زيرا 

�wÍß¿ëÉßF àº�æÍ ßn åU>ß«åE�ß�åIá@ßÈ� áÁß?� ç×åC� ßÀ áQàfáß��×ßÆ� çÀåÃåIÇàÉàE� áÀåº� çÀ àÂÇ àQåfáà��×y  :که اهللا> ميفرمايد

]الطالق1[ »ايشان را از خانه هاى مسکونى شان خارج نسازيد و خود آنان نيز هم خارج نشوند، 

مگر اينکه مرتکب بي حيايي آشکار گردند«.

براى کار  اوقات شب  از طرف روز و بعضى  باشد مى تواند  خانميکه شوهرش فوت کرده 

ضرورى از خانه بيرون رود؛ زيرا نفقه ندارد از اين رو ضرورى است که براى کار کردن 

بيرون رود. شوهر خانم مطلقه رجعى خويش را در سفر با خود برده نمى تواند؛ زيرا اين هم 

بيرون نمودن زن از خانه است و در آيت ذکر شده از آن منع به عمل آمده است.

نكاح با زن مطلقه بطالق باين در آيام عدت
اگر زن مطلقه به طالق باين در جريان عدت به نکاح گرفته شود و قبل از جماع طالق گردد، 

نزد امام ابوحنيفه6 شوهرش بايد جديداً مهر کامل بپردازد و زن عدت جديدى را سپرى 

کند، زيرا که اين زن در اختيار وى قرار دارد و احکام نکاح قبلى باقى است گويا که جماع 

صورت گرفته لذا مهر کامل الزم بوده و خانم عدت ديگرى را سپرى مى کند. 

امام محمد ميگويد:  باالى شوهر نصف مهر الزم مى گردد و زن عدت اولى را پوره ميکند، 

 زيرا که اين طالق قبل از جماع است. 

نسب طفلى كه در جريان عدت بدنيا مى آيد 

مدت بيشتر اثبات نسب دو سال و کم آن شش ماه است، خانم مطلقه طفلى را که در مدت 

کم از دوسال به دنيا بياورد نسب طفل از شوهر ثابت مى شود،  مگر در صورتيکه بر خالف 

آن داليل ديگرى وجود داشته باشد که در متن به تفصيل ذکر گرديده، است.

نسب طفل معتده چه وقت ثابت مى گردد؟

اگر معتده در وقت عدت طفلى را به دنيا آورد، درصورتى که حمل آشکار يا شوهر به پدر 

بودن معترف باشد،  فرزند وى پنداشته مى شود،  اما اگر اينطور نه بود و زن گفت: در مدت 

عدت طفل به دنيا آمده، و شوهر از اين منکر باشد،  پس نسب طفل نزد امام ابو حنيفه6 به 

شهادت دو شاهد مرد يا يک مرد و دو زن ثابت مى گردد،  چرا که اين امر شوهر را به نسب 

ليکن  است؛   شاهدين  کامل وجود  و حجت  دارد،   نياز  کامل  به حجت  که  ميگرداند  ملزم 
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صاحبين مى گويند:  به شهادت يک زن هم ثابت مى گردد،  چرا که فراش به قيام عدت قايم 

است،  و همين فراش باالى شوهر الزام نسب مى آورد،  که شوهر از آن منکر است،  دراينجا 

اختالف فقط در مورد تولد طفل و تعيين آن است،  که به شهادت يک زن نيز به اثبات رسيده 

مى تواند. 

1- احداد را تعريف نماييد؟

2- بر کدام خانم احداد حتمى است؟

3- نسب طفل از شوهر در کدام وقت ثابت مى گردد؟ 

4- در ايام عدت پيشنهاد نکاح به زن چه حکم دارد؟

5- آيا در ايام عدت زن از خانه بيرون رفته مى تواند؟ 

6- اگر در ايام عدت زن طفل را به دنيا آرد نسب طفل از کى ثابت مى گردد؟

همه طالب از محيط خود عادات احداد را با درس مقايسه نمايند که به آن مطابق است يا خير 

در صورت تفاوت آن را در کتابچه هاى خويش بنويسند.
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درس هفتاد و نهم

نفقه )۱(
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ترجمه 

كتاب نفقات 

نفس  زن  که  مى گردد  الزم  وقتى  شوهر  باالى  مسلمان  يا  باشد  کافر  خواه  خانم  نفقة   )1(

خويش را در خانه وى برايش تسليم نمايد، شوهر غنى يا فقير باشد نفقه، خانه،  لباس را بايد 

برايش مهيا نمايد، در مورد نفقه حالت اقتصادى هر دو طرف درنظر گرفته مى شود.

)2( اگر زن نفس خويشرا به خاطر دريافت مهر تسلم نمى کرد، باز هم حق نفقة خانم باالى 

شوهر است؛ اما اگر خانم سر پيچى ميکرد تا وقتيکه به شوهر تن دهى نکند حق نفقه را ندارد. 

)3( اگر خانم جهت صغر سن قابل استفاده جنسى نباشد ولو که خود را تسليم نمايد حق نفقه 

برايش ثابت نمى شود.

)4( اگر شوهر به سبب صغر سن توانايى جماع را نداشت در حالى که خانم بزرگ باشد،  نفقه 

اش بر شوهر الزم مى گردد.

)5( اگر شوهر زن خود را به طالق رجعى يا باين طالق کرد نفقه و مسکن مدت عدت وى 

الزم مى گردد.

براى خانمى که شوهرش فوت گردد در )مدت عدت هم( نفقه نيست. 

)6( ) همچنان ( هر آن جدايى که به سبب گناه خانم به ميان مى آيد،  نفقه ندارد.

)7( اگر شوهر خانم خويش را طالق نمايد و سپس مرتد گردد حق نفقه اش ساقط مى گردد. 

)8( زنى که بعد از طالق با پسر شوهر جماع کند نفقه دارد، اگر قبل از طالق عمل ياد شده 

را انجام داد نفقه ندارد. 

)9( اگر همسر به سبب قرض محبوس گردد، يا غصب و به زور برده شود، يا به حج بدون 

محرم سفر کند،  نفقه اش پرداخته نمى شود، و اگر در خانه شوهر مريض گردد،  نفقه دارد. 

)10( باالى شوهرغنى نفقه خادم زن هم الزم است،  و نفقه بيشتر از يک خادم الزم نمى گردد، 

آن  در  شوهر  ديگر  خويشاوندان  که  مستقلى  خانة  در  را  خانم  تا  است  الزم  شوهر  باالى 

سکونت نداشته باشند،  سکونت بدهد مگر در صورتى که خانم راضى باشد،  اگر شوهر از زن 

ديگر پسر داشت بر وى )زن( نيست با خود آن را ساکن کند.  

)11( شوهر مى تواند والدين همسر، پسريکه از شوهر ديگر است، و خويشاوندان محارم زن 

را از ورود به خانه،  منع کند؛ اما ايشان را از ديدن و مکالمه با زن منع کرده نمى تواند يعنى هر 

گاه خواسته باشند زن را ديده و با او سخن زده ميتوانند.
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شرح

تعريف نفقه

نفقه در لغت به معنى خارج ساختن و از بين رفتن را گويند و در اصطالح فقها تهيه خوراک، 

آب آشاميدنى،  پوشاک و مسکن براى خانم و عيال نفقه گفته مى شود.   

اسباب وجوب نفقه: اسباب وجوب نفقه سه است،  زوجيت،  نسب و ملک. 

۱- زوجيت: نفقة خانم بر شوهر در هر وقت الزم است،  خواه شوهر غنى باشد يا فقير، و به 

سبب غنى بودن خانم ساقط نيم گردد.  

2- نسب: حکم نفقة که به سبب نسب الزم مى گردد،  به سه قسم است. 

ا- نفقة اوالد صغير باالى پدر خواه غنى باشد يا فقير،  واجب مى گردد. 

ب- نفقة والدين باالى فرزند وقتى واجب مى گردد که والدين نادار و فرزند غنى باشند خواه 

والدين مسلمان باشند يا غير مسلمان. 

ج- نفقه خويشاوندان فقير و مسلمان باالى اقارب غنى الزم است. 

3- نفقه برده باالى بادار واجب است. 

نفقه همسر باالى شوهر چه وقت الزم مى گردد؟: نفقة خانم باالى شوهر وقتى الزم 

مى گردد که خانم به خانة شوهر رفته و خود را به وى تسليم نمايد،  نفقة زنيکه به خانة شوهر 

نرفته و يا غير از خانة شوهر در جاى ديگر سکونت داشته باشد، باالى شوهر واجب نمى گردد 

اما اگر به سبب عدم پرداخت مهر، خود را از شوهر جدا کرده باشد،  نفقه الزم است زيرا که 

شوهر مالمت است. 

اقتصادى خانم و  با در نظر داشت حالت  نفقه  نفقه: مقدار و کيفيت  مقدار و چگونگى 

اقتصادى مرد  از قدرت  نيست که خالف معمول و خارج  شوهر سنجيده مى شود،  درست 

باالى وى نفقه گذاشته شود،  اين هم درست نيست که حيثيت و حالت خانم از نظر انداخته 

شده و مجبور گردد تا به خوراک،  آب آشاميدنى و پوشاک ناچيز قناعت کند. 

حاالت سقوط نفقه 

1- در صورتى که زن ناشزه باشد: يعنى بدون اجازة شوهر از خانه خارج شده باشد، نفقه اش 

ساقط مى گردد، اما اگر خواسته وى اين باشد تا در خانة مستقل و دور از اقارب مرد سکونت 

کند، در اين صورت نفقة زن بر شوهر ثابت است. 

نداشته هرچند که عروسى گرديده  را  توان جماع  بود و  2- در صورتى که زن خورد سن 
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باشد،  حق نفقه بر شوهر را ندارد. 

طور مثال: شوهر خورد سن باشد و قدرت جماع را نداشته  اگر مشكل در شوهر بود:  

باشد،  يا اينکه زن طالب مهر معجل گردد و شوهر ابا ورزد در اين صورت نفقة زن باالى 

شوهر الزم مى گردد.

نفقه در حالت عدت : بدون خانم هايى که شوهران ايشان وفات يافته تمام زنان در ايام 

مواردى که  تمام  در  اما  مى شود؛  پرداخته  شوهران  طرف  از  که  هستند  نفقه  مستحق  عدت 

تفرقه به سبب نافرمانى خانم به وجود آيد مانند: ارتداد زن و مسايل مشابه آن حق نفقه از 

بين ميرود.

چگونكى مسكن و نفقة خانمان 
راجع به چگونگى تهية مسکن و نفقة که از طرف شوهران براى خانم هاى ايشان تهيه مى گردد 

از همه اولتر به توانايى شوهران توجه صورت مى گيرد و همچنان رسم و رواج مردم نيز قابل 

)که خالف شريعت  رواج  و  به رسم  بِالُْعْرِف(  )َوأْمُْر  ميفرمايد :  است. خداوند کريم  اعتبار 

اسالمى نباشد( امر کن. 

شوهران نبايد در نفقه از بخل کار گيرند، همچنان خانمها هم مطالبة بيشتر از دايرة قدرت 

اقتصادى شوهر و رسم و رواج همان عصر را نه داشته باشند. 

1- معناى لغوى و اصطالحى نفقه را واضع سازيد؟

2- اسباب وجوب نفقه کدام است؟ طور مختصر بيان داريد. 

3- نفقه باالى شوهران چه وقت الزم گرديده و چه وقت ساقط مى گردد؟ 

4- در اندازه و چگونگى نفقه حالت اقتصادى کى مد نظر گرفته مى شود؟
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درس هشتادم

نفقه )2(

åÄáÉß· ß¢� å�ÈåbßJ ái=�>àß�� à¹>ß̄ àÈßÆ�(> ß» àÃß¿áÉßE� á±çfß«àÈ�áß��(åÄåJ ßQáÆßg�åÍß̄ ß«ß¿åE�ßf ßjá¢ß?� áÀßºßÆ�$-%
� ß́ å¶ßc� å��Ê åu>ß̄á¶=� ßzßfßª�(åÍçÉ åQáÆçh¶>åEßÆ�åÄåE� æåß�á£àº� æ̧ àQße�åbßÈ� å�� ã¹>ßº�àÄß¶ßÆ�( à̧ àQçf¶=� ßH> ß¦�=ßcåC ßÆ
�æÍß̄ ß«ß¿åE�Îvá̄ àÈ� ß×ßÆ�(âØáÉå«ß²�>Ãá¿åº� àd à]á@ßÈßÆ�(åÄÈåbå¶=ßÆßÆ�åe>ß§ ër¶=�åÅåa ß×áÆß?ßÆ� åGåÑ>ß§á¶=�åÍ ßQáÆßg�ßÍß̄ ß«ß¾� å¹>ßá�=

�*åÐ ß×àÖßå�� ç×C� åGåÑ>ß§á¶=� å¹>ßº� å�
�ßÍß̄ ß«ß¾�>ßß�� ß¼çß��(Ê åu>ß̄á¶=� ß�C�àÄáJ ß» ßq> ß̂ ßª�ßf ßjáÈß?� ç¼àM�(åe> ßjá¢åáÝ=�åÍß̄ ß«ß¿åE�>ßß��Ê åu>ß̄á¶=�Î ßvß®�=ßcåC ßÆ�$.%

�*åf åiÇàá�=
� ßÁÇ à³ßÈ� áÁß?� ç×C�>ßß��ßÐ áÊ ßm� ßØßª�( ß́ å¶ ßdåE�àÄáJßFß¶> ß{ßÆ�>ßÃÉåª� àTáÆçh¶=�> ßÃáÉß· ß¢� á°å«á¿àÈ�áß��ãÌ çbàº� áK ßvßº�=ßcåC ßÆ�$/%
�(Î ßvßº�>ßº�åÍß̄ ß«ß¿åE�>ßß��Ê åvá̄ßÉßª�> ßÂåe=ßbá̄ åº�Îß· ß¢� ßTáÆçh¶=� åKßß�> ßq�áÆß?�ßÍß̄ ß«ç¿¶=�>ßß�� ßzßfßª�Ê åu>ß̄á¶=

*àÍß̄ ß«ç¿¶=� åK ßìß̄ ßi�ãeÇ àÃ àm� áK ßvßº�Æ�åÍß̄ ß«ç¿¶>åE�åÄáÉß· ß¢�Î ßvß®�>ßºßbá£ßE� àTáÆçh¶=� ßL>ßº�=ßcåC ßÆ
�6 ãb ç»ßà�� ß¹>ß®ßÆ�(æÐ áÊ ßnåE�>ßÃá¿åº� á¤ ßQáß� ájàÈ�áß��>ßÃëÉ åvàº� ß̧ áFß®� áKßI>ßº� ç¼àM�æÍß¿ ßi�ßÍß̄ ß«ß¾�> ßÃß«ß· áiß?� áÁåCßÆ�$0%

�* åTáÆçh·å¶� ßÊå̄ßE�>ßºßÆ�Î ßvßº�>ßº�àÍß̄ ß«ß¾�>ßß�� àG ßjáà�
�*ãb ßUß?�åÄåJ ßQáÆßg�åÍß̄ ß«ß¾� å��àÄ à²åe> ßnàÈ� ß×�> ß»ß²�ãb ßUß?�> ßÃÉåª�àÄ à²åe> ßnàÈ� ß×� åHßáÙ=�Îß· ß¢�åe>ß§ ër¶=�åa ß×áÆßáÙ=�àÍß̄ ß«ß¾ßÆ�$1%

�àÄ à£ åuáfàÈ� áÀßº� àHßáÙ=� àf åQá@ßJ ájßÈßÆ�(àÄß£ åuáfàI� áÁß?�åÄëºà?�Îß· ß¢� ßkáÉß·ßª�(> â£É åuße� àbß¶ßÇá¶=� ßÁ>ß²� áÁåCßÆ�$2%
� áK ßvß̄á¾= � áÁåCßÆ�(áhàß��áß��(> ßÂbß¶ßÆ� ß¤ åuáà�å¶�(ÄIçbßJá£àº�áÆß? �ÄJ ßQáÆßg� ßÊ åÂßÆ�(> ßÂßf ßQá@ßJ ái=� áÁåDßª �(> ßÂßbá¿ å¢

*ßg> ßQ�åÄ å¢> ßuáeC�Îß· ß¢�> ßÂßf ßQá@ßJ ái>ßª> ßÃàIçb å¢
� åKß¾> ß²�(åÍçÉåFß¿ áQßáÙ=�åÌßf áQà?� å̧ áNåå��è½àáÙ=� áKßÉ åußfßª�(> ßÂåá�ß§åE�ßÐ> ßQßÆ�(> ßÂàf åQá@ßJ áiß?� ß×� àHßáÙ=� ß¹>ß®� áÁåCßÆ�$3%

*> ßÃáÉß· ß¢� àTáÆçh¶=�åß�áà��áß��âÌßa>ßÈåg� áK ßjß»ßJ¶=� åÁCÆ�åÄåE� ç° ßU?�è½Ù=
�Îß· ß¢�åÍ ßQÆçh¶=�àÍß̄ ß«ß¾� àGåß��> ß»ß²�(åÄå¿Èåa� å��àÄß«ß¶> ß]� áÁåCßÆ�åÄÉåEß?�Îß· ß¢�å�å§ çr¶=�àÍß̄ ß«ß¾� àGåß�ßÆ�$4%

*åÄå¿áÈåa� å��àÄáJß«ß¶> ß]�ÁCßÆ� åTáÆçh¶=
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ترجمه

)1( شخصى که از نفقة خانم عاجز گردد، ميان ايشان تفرقه آورده نمى شود،  )از طرف قاضى( 

به خانم گفته مى شود: به اعتبار رجوع بر شوهر قرض کن! اگر شوهر غايب بود و مال وى نزد 

شخص ديگرى باشد و )شخص ياد شده( به مال و زوجيت معترف باشد، قاضى از مال شوهر 

غايب براى خانم، اطفال و والدين نفقه را تعيين نموده و از زن ضامن مى گيرد،  )اگر به سبب 

طالق و نشوز مستحق نفقه نميگرديد، يا اينکه برايش قبًال پرداخته بود، از وى مسترد مى گردد( 

بدون اشخاص ياد شده براى مردم ديگر به پرداخت نفقه از مال غايب فيصله صادر نمى گردد.

)2( اگر قاضى براى خانم از جهت تنگدستى شوهر به نفقة کم حکم صادر نموده بود، سپس 

شوهر غنى گرديد،  و خانم دعواى )زيادت( کند )قاضى( آنرا تکميل مى سازد.

)3( اگر مدتى سپرى شود که در آن مدت شوهر نفقه را نه پرداخته بود و سپس زن طالب 

نفقه )مدت گذشته( گردد،  هيچ چيزبرايش نيست، مگر اين که قاضى نفقه را قبًال تعيين کرده 

باشد،  و يا با شوهر راجع به نفقه مصالحه کرده باشد، در اين صورت قاضى به پرداخت نفقه 

گذشته حکم مى کند،  اگر شوهر بعد از حکم بر لزوم نفقه فوت نمود و بعد از گذشت چند 

ماه  نفقه ساقط مى گردد.

)4( اگر شوهر نفقة يک سال را پرداخت؛ سپس زن فوت گردد، هيچ چيزى را مطالبه کرده 

از مدت سپرى شده پرداخته  امام محمد6 ميگويد:  محاسبه صورت مى گيرد،   نمى تواند، 

مى شود و متباقى از شوهر است. 

)5( نفقة اوالد صغير بدون شرکت شخص ديگر باالى پدر است مثلى که در نفقه خانم کسى 

ديگرى شريک نمى باشد. 

)6( اگر طفل شير خوار باشد مادر مکلفيت ندارد که به وى شير دهد،  پدر براى شيردهى طفل  

خود کسى را به اجاره مى گيرد،  تا در پهلوى آن براى طفل شير دهد،  اگر مادر طفل براى شير 

دهى در حالى به اجاره گرفته شود که خانم و يا معتدة وى باشد، جواز ندارد؛ اما در صورت 

منقضى شدن عدت به اجاره گرفتن مادر براى شيردهى جايز است.

)7( اگر پدر طفل بگويد: او را )مادر طفل( به اجاره نميگيرم،  و زن ديگرى را بياورد و سپس 

اگر )مادر( مطالبة  به اجورة زن اجنبى راضى شود،  مادر طفل مستحق است.  مادر خودش 

اجورة بيشتر را مينمود، شوهر به پرداخت آن مجبور نمى شود.

)8( نفقة طفل بر پدر الزم است و لو که در دين با او مخالف باشد،  همچنان نفقة زن بر شوهر 

الزم است هرچند که وى بر دين ديگر باشد .
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شرح
نفقه خانم بر شوهر تنگدست: اگر شوهر به دليل تنگ دستى از پرداخت نفقة خانم عاجز 
باشد، ميان شان جدايى نمى آيد؛ ليکن نفقه تا وقت غنى شدن باالى شوهر قرض ميماند، بدين 

ترتيب که قاضى به زن اجازه دهد تا براى نفقة خويش قرض گيرد، فايده اين امر اين است که 

براى داين، مديون خود معلوم شود که آن شوهر است؛ اما اگر زن خودش قرض گيرد،  آنرا 

مى پردازد. تفريق جهت از بين رفتن حق مرد صورت نمى گيرد،  اما در قرض حق زن تاخير 

ميابد؛  ليکن از بين نمى رود، که نظر به تفريق ضررى کم دارد لذا اين امر بهتر است. 

نفقة زنيكه شوهرش غايب باشد: غايب شخصى است که احضار وى به محکمه ناممکن 
باشد، برابر است که دور باشد يا نزديک. 

اگر خانم شوهر غايب، طالب نفقه گردد قاضى مى بيند اگر مال آشکار داشت و گرفتن نفقه 

از آن ممکن بود، به گرفتن نفقه حکم مى کند،  و از زن ضامن مى گيرد. 

اگر مال غايب نزد شخصى ديگرى باشد که او به مال و زوجيت وى معترف باشد، قاضى باز 

هم براى خانم،  اوالد، پدر مادر وى نفقه  تعيين ميکند. 

در مال غايب حقدار نفقه كى ها اند؟ هرگاه قاضى در مال غايب حکم نفقه را صادر 
ميکند،  اين حکم تنها براى خانم غايب، اوالد صغار و والدين وى صورت مى گيرد،  محارم 

ديگر مانند: خواهران، کاکاها،  عمه ها و غيره در آن شامل نيستند، زيرا که نفقه گروه اولى 

بدون حکم قاضى هم باالى انسان الزم است. و نفقة محارم ديگر تنها به حکم قاضى الزم 

مى گردد، و بر غايب صدور حکم جواز ندارد. 

نفقة اخذ نشده به گذشتن وقت ساقط مى گردد: اگر مدتى سپرى گردد که شوهر 
نفقة خانم را نه پرداخته و بعد از آن خانم طالب آن گردد ديده مى شود: اگر قاضى فيصلة 

مقدار معين را کرده باشد يا اينکه شوهر با وى به اندازة معين تفاهم کرده باشد در اين صورت 

شوهر  نفقه مدت گذشته را بايد بپردازد.

اگر آنچه گفته شد صورت نگرفته باشد، هيچ چيزى الزم نيست،  زيرا که در نفقه نزد شيخين 

صله رحمى و نيکى است نه عوض احتباس که وجوب آن تنها به فيصلة قاضى يا به صلح 

شوهر قوى مى گردد و به ذمه مرد تعلق مى گيرد. 

ايام گذشته را  نفقه  اگر در اين مورد فيصلة قاضى يا صلح وجود نداشته باشد، حق مطالبة 

ندارد. 

تقديم نفقه: شوهر مى تواند نفقة خانم خويش را به طور پيشکى بپردازد، اگر حاالتى رخ 
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دهد که نفقه در آن ساقط ميگرديد طور مثال:  نافرمانى خانم يا فوت يکى از زوجين، نزد 

شيخين، شوهر و اقارب وى هيچ چيزى را مسترد کرده نمى تواند چرا که نفقه صله رحمى 

و هبه است، و شخصى که به خانم يا خويشاوندان خويش چيزى را هبه کرد، دو باره مسترد 

کرده نمى تواند؛ ليکن امام محمد6 مى گويد: محاسبه صورت مى گيرد مدتى که همراى 

شوهر بود محاسبه شده و متباقى به شوهر اعاده مى گردد؛ چرا که نفقه در مدت معينه عوض 

احتباس است،  به هر قدرى که احتباس از بين رود به همان قدر عوض هم از بين ميرود،  شوهر 

حق دارد که نفقه روز هاى متباقى را مسترد نمايد.

نفقة اوالد: نفقة اوالد صغير که فقير باشند، باالى پدر است همچنان نفقة دختران بزرگ چرا 
که ايشان به کار ملزم نيستند. اما اگر غنى بودند نفقة ايشان بر مال خودشان الزم مى گردد،  

باالى پدر الزم است که براى اوالد خويش مسکن مناسب، خوراک مناسب، نوشيدنى مناسب 

زمينه و اسباب تعليم و تربيه را طبق توان فراهم سازد، اگر پدر اين کار را نکرد مسئووليت 

خويش را ادا نکرده، گنهگار پنداشته مى شود. 

نفقة اوالد صغير هرچند که در دين با پدر مخالف باشند باالى پدر است مثل نفقة زنى که با 

شوهر در دين مخالف باشد باالى شوهر است. 

شير دادن فرزند باالى زن واجب نيست: قاعده طورى است که نفقة طفل باالى پدر 
است اگر مادر شير دهنده به رضاى  خود به طفل شير دهد بسيار خوب و مأجور است اما 

در صورت انکار، مادر تا وقت دريافت مرضعه يا شير ديگر، به شير دادن مجبور گردانيده 

مى شود تا حيات طفل در معرض خطر قرار نگيرد. اگر مادر در مدت نکاح يا عدت طالب 

اجوره گردد،  قابل سمع نيست،  اما درصورتى که خانم از نکاح پدر طفل خارج گرديده باشد 

مطالبة اجورة را کرده مى تواند که ديگران مى گيرند. 

1- در صورت تنگدستى شوهر حکم نفقه چيست؟

2- نفقة خانمى که شوهرش غايب باشد چطور تعيين مى گردد؟ 

3- نفقة اخذ نشده چه وقت ساقط مى گردد؟ 

4- راجع به نفقة پيشکى معلومات خود را تحرير کنيد. 

5- نفقة اوالد بر کى الزم است؟ واضح سازيد. 

6- انکار مادر از شير دادن به طفل چه حکم دارد؟
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درس هشتاد و يكم

حضانت

حضانت بخشى اساسى نظام اجتماعى را تشکيل ميدهد، در نظام خانوادگى موضوع حضانت 

هنگامى مورد بحث قرار مى گيرد که رابطه زوجيت به اساس بعضى عواملى که  رخ ميدهد 

از بين رود، در اين وقت هر طرف سعى مى ورزد تا اطفال را از خود سازد،  اينکه طفل در اين 

مرحله حق کى است؟ راجع به موضوع درين درس تحقيق و يک دسته احکام مربوط به آن 

را ذکر خواهيم نمود. 
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ترجمه

)1( وقتيکه ميان شوهر و خانم جدايى واقع شود و ايشان طفل صغير داشته باشند، مادرش 

به نگهدارى طفل مستحق پنداشته مى شود،  اگر مادر وجود نداشت مادر مادر )مادر کالن 

به  مادر(  )از خواهران  پدر  مادر  نداشت  مادرى وجود  مادر کالن  اگر  احق است،  مادرى( 

بهتر  مادر  خواهران  خاله ها(  و  عمه ها  )از  نباشد  کالن  مادر  اگر  دارد،  حق  طفل  نگهدارى 

دارتر  پدرى حق  بعدا خواهران  و  مادرى  مادرى سپس خواهران  و  پدرى  است،  خواهران 

هستند،  نسبت به عمه خاله بهتر است، ) اين سلسله ( بدين ترتيب پايين مى آيد مثلى که سلسله 

خواهران پايين مى آيد، بدون از مادر کالنى که شوهرش پدر کالن طفل باشد. ) از زنهاى ياد 

شده ( هر يکى ايشان که نکاح کند، حق حضانت ايشان ساقط مى گردد. 
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)2( اگر در خانوادة طفل هيچ زن نباشد و مردان در موضوع حضانت با هم نزاع مى کردند،  

مردى مستحق است که با طفل در عصوبت با وى نزديک باشد.

)3( مادر و مادر کالن، پسر را تا وقتى با خود نگهدارى مى کنند تا قادر به خوردن، نوشيدن، و 

لباس پوشيدن شده و استنجا کند، دختران تا وقتى نزد ايشان مى باشند که حيض ببينند، بدون 

مادر و مادر کالن کسانى که مستحق دختران هستند ايشان را تا وقتى با خود نگهدارى کنند 

که به مرحلة شهوت برسند. 

)4( ذميه تا وقتى مستحق حضانت آن طفلى است که از شوهر مسلمان به دنيا آورده که دين 

را شناخته نتواند و خطر کفر او نباشد.

)5( خانم مطلقه حق ندارد تا طفل را از شهر خارج سازد،  مگر طفل را به وطنى برده مى تواند 

که شوهرش وى را از آن جا به نکاح گرفته باشد. 

)6( بر مردان الزم است نفقه والدين فقير،  پدر کالن و مادر کالن خود را بپردازند هرچند که 

در دين با ايشان مخالف باشند. 

)7( به اختالف دين نفقه خانم، والدين،  پدرکالن،  مادر کالن،  اوالد و نواسه ساقط نمى گردد،  

با اوالد در نفقه والدين هيچ کسى شريک شده نمى تواند. 

)8( نفقه براى هر قريب محرم صغير فقير،  زن بالغ فقير،  مرد مريض به مرض دايمى، کورفقير 

و براى ديوانه فقير است،  اين نفقه به اندازه سهم ميراث الزم مى گردد. 

 )9( دو ثلث نفقه دختر بالغ و پسرمريض دايم،  بر پدر و يک ثلث آن بر مادر الزم مى گردد، 

در صورت اختالف دين يا فقر والدين،  نفقة ايشان الزم نمى گردد.

)10( اگر پسر غايب صاحب مال باشد، قاضى حکم پرداخت نفقة والدين را صادر ميکند، 

اگر مادر و پدر وسايل پسر غايب را جهت نفقه بفروش رسانند، نزد امام ابوحنيفه6 جواز 

دارد، اما فروش عقار براى ايشان جواز ندارد. 

)11( اگر مال پسر غايب در دسترس والدين قرار داشته باشد و ايشان آنرا در نفقه مصرف 

اذن  باالى والدين بدون  باشد و آنرا  اجنبى  اگر در دست شخصى  اما  ندارد؛  تاوان  نمايند؛  

قاضى  به مصرف رساند، ضامن مال است.

)12( اگر قاضى فيصلة نفقه پسر، والدين و يا محارم قريب ديگر را صادر نمايد و مدتى بر 

آن سپرى شود، نفقه ساقط مى گردد، اما اگر قاضى اجازة قرض گرفتن را کرده باشد، ساقط 

نمى گردد. 
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شرح
موضوع اساسى حضانت با نفقه ارتباط محکم دارد که در درس هاى قبلى راجع به آن بحث 

به عمل آمد، زيرا که حضانت بدون خوراک، مسکن و لباس هيچ معنى ندارد. 

تعريف حضانت
حضانت در لغت در آغوش گرفتن را گويند و در اصطالح فقها پرورش طفلى را گويند 

که در مدت معينه از طرف شخصى که شرعاً حق پرورش را داشته باشد، مانند: مادر و مادر 

کالن انجام مى شود. 

سلسة مستحقين حضانت
و  بيشتر  شفقت  صاحب  شخصى که  است،  آن  استحقاق  و  شفقت  اساس  به  طفل  پرورش 

توانمندى پرورش را داشته باشد حق اولويت دارد، در صورتى که شوهر و خانم از هم جدا 

شوند اشخاص آتى حق پرورش طفل را دارند.

1- مادر در حضانت از پدر مستحق تر است؛ زيرا يک زن از طرف شوهرش طالق گرديده 

و  کرد  و شکايت  آمد   Uاهللا رسول  نزد  زن  بود،  گرفته  هم  او  از  را  وى  طفل  مرد  و  بود 

رسول اکرم� در پاسخ فرمود:  )أنت احق به مالم تنکحي)1(( تا وقتيکه شوهر نگرفته )براى 

پرورش طفل ( مستحق تر هستى. 

2- اگر طفل مادر نداشت مادر مادر او به نگهدارى طفل مستحق تر است،  سپس خواهران،  و 

بعداً خاله ها و بعداً عمه ها به ترتيب مستحق پرورش آن اند. 

3- در صورت عدم موجوديت اشخاص ياد شده،  اقارب مردانة آن به اساس قرابت به ترتيب 

مسئوليت حضانت طفل را به عهده مى گيرند. 

سقوط حضانت
اگر هر يکى از زن هاى متذکره عروسى کرد،  حق حضانت وى ساقط مى گردد، مگر مادر 

کالن که شوهرش پدر کالن طفل باشد،  حق پرورش و حضانت وى بر جاى است. 

 

مدت حضانت 
1- طفل اگر پسر باشد مادر و يا مادر کالن تا وقتى وى را با خود نگهدارى مى کند که قدرت 

خوردن،  نوشيدن،  پوشيدن و استنجاء را حاصل نمايد. 

1- اين حديث را احاکم در مستدرک روايت کرده است 2- 225 کتاب الطالق
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2- طفل اگر دختر باشد مادر و يا مادر کالن تا وقتى وى را از او نگهدارى ميکند که حيض 

ببيند )بالغ گردد(. 

3- بدون مادر و مادر کالن اقارب ديگر دختر را تا وقتى نگهدارى مى کنند که به مرحله 

شهوت نرسيده باشد.  

نفقه مادر،  پدر، مادر كالن

در مورد نفقة مادر،  پدر،  مادر کالن فقر قابل اعتبار است اما مريضى مزمن شرط نمى باشد،  

اگر مادر،  مادر کالن و اجداد کسى فقير باشند نفقة ايشان برفرزند الزم است هرچند که در 

دين باهم اختالف داشته باشند. 

پدر مى تواند مال فرزند غايب را براى نفقه خويش به فروش رساند،  اما اگر در دست غير باشد 

بدون اجازة قاضى نمى تواند به فروش رساند. 

بر مرد نفقة كدام اقارب الزم مى گردد؟
عالوه بر اشخاص ذکر شده نفقة اقارب فقير محرم بر غنى)2( الزم است، که تفصيل آن قرار 

ذيل است: 

1- صغير فقير.

2- زن فقير بالغ.

3- مردى که به مريضى دايمى مبتال باشد. 

4- فقير نابينا.

تقسيم نفقه بر اقارب 

آن  و  مى گردد،  الزم  ميراث  سهم  اندازة  به  صغير  اقارب  و  مزمن  مريضان  محتاجين،   نفقة 

طوريکه اقارب غنى در صورت مرگ قريب که چه قدر سهم ميراث ميبرد به همان اندازه 

مصارف نفقة وى را متحمل مى شود.

دو حصه نفقه پسر مريض که به مرض مزمن مبتال باشد و دختر بالغ بر پدر غنى و يک حصة 

آن بر مادر غنى است اما درصورت فقر هر دو يا يکى ايشان نفقه الزم نمى گردد.

2- به نظر امام ابو يوسف6 غنى شخصى است که مالک نصاب باشد )595 گرام نقره و يا مالک قيمت آن باشد(، 
ليکن امام محمد6 ميگويد: اين غنا با غناى زکات فرق دارد اگر شخصى نفقة دوماه اهل و عيال خود را داشته باشد 

باالى وى عالوه بر خانم و اوالد آنان نفقة اقارب ديگر هم الزم مى گردد.
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1- حضانت را در لغت و اصطالح تعريف نماييد؟

2- سلسلة مستحقين حضانت طفل را مختصرا بيان کنيد.

3- بر مرد نفقة کدام اقارب الزم است؟

4- در نفقة اقارب کدام چيز ها قابل اعتبار است؟ 

5- مدت حضانت و حاالت سقوط آنرا واضح سازيد.

6- در بارة تقسيم نفقه چند مثال ذکر نماييد.


